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  مقدمة

�سيدنا�   �املرسل�ن �أشرف �ع�� �والسالم �والصالة �العامل�ن �رب �� ا��مد

  وع���آلھ�و��بھ�وسلم�أما��عد�،،،�محمد�

��من   ��قتصادي �القطاع �أن �الرك��ة�املعلوم ��عد �بلد �أي ��� املصر��

  ية��و���ل���يع�وتحف���القطاعات��خرى�و�عمل�ع���نمو�ا�.�ساس

�تقتضيھ�طبيعة�ا��ياة���تمام�����ذا���انلذلك�  
ً
�ضرور�ا

ً
القطاع�أمرا

�أن� �كما ،� �املجتمعات �أم �لألفراد �ذلك ��ان �سواء �و�جتماعيھ �قتصاديھ

�القطاعات� ��افة �مع �امل�شابكة �وعالقاتھ �القطاع ��ذا ��� �العمل طبيعة

�من�جميع�� 
ً
�عاليا

ً
�تنظيما

ً
ة�يالالنوا���امل�خرى�تفرض�عليھ�أن�ي�ون�منظما

�تطلبات�حيث�ال��ستقيم�أى�عمل�دون�توفر�املوالفنية�و�دار�ھ�واملحاس�ية�

و�سس�ال�����ع���عن�النتائج�الواقعية�للعمل�املحاس���املصر���من�حيث�

  .�املاليةوائم�القياس�و�ثبات�والتطبيق�والتحليل�و�فصاح����الق

  � لف
َ

ؤ
ُ
�امل ���ذا �يتعلق �باحثون�وفيما �بذل�ا �ال�� �ا���ود �ثمرة �نتاج ف�و

لف��غطى�
َ

ؤ
ُ
سبقو�ي�����ذا�املجال�،�ولعل�ا���د�الذى�تم�إنجازه�����ذا�امل

�افة�ا��وانب�املحاس�ية�أل�م�الصيغ�ال���تنظم�عالقة�املؤسسة�املصرفيھ�

�املجتمع�سواء��علق��سالمية�مع�غ���ا�من��فراد�واملؤسسا ��� ت��خرى

�املود �من ��موال �تلقى ��موال�ع�مر�بجانب �إستخدامات �جانب ��� �ام �ن

�لإلس�ثمار�،  �املتاحھ
ً
�غ����فضال �املصرفيھ �ا��دمات �مجال ��� �املحاسبة عن

  التمو�ليھ�ال���تقوم���ا�املصارف��سالميھ�.
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  � �بواقع �املحاس�ية �املعا��ات �ر�ط �ع�� �ا��رص �تم �املصر���لقد العمل

وما�يحكم��ذا�العمل��بقھ�املؤسسات�املصرفيھ��سالمية�سالمي�الذى�تط

من�قواعد�مستمده�من�القرآن�الكر�م�والسنة�النبو�ة�الشر�فھ�وا��وانب�

ال����شأ�وترعرع�ف��ا�العمل�املصر����سالمي��اليةالعمليھ�ع���السنوات�امل

�ا ��يئة �أقر��ا �ال�� �الضوابط �جوانب �ا�� ،� �واملراجعة للمؤسسات�ملحاسبة

  �سالمية�.�اليةامل

لف�ي�ناول�املوضوعات�من�خالل���شطھ�ال���تقوم�  
َ

ؤ
ُ
لذلك�فإن��ذا�امل

ل�ا�وإجراء��ا�التطبيقية���ا�املصارف��سالمية�ا���جانب�التأصيل�الشر���

مع�تدعيم�ذلك�بأمثلھ�وتطبيقات��ثم�املعا��ات�املحاس�ية�الواجبة��شأ��ا�

�ع����عملية �والتدر�ب �بالتفك�����ا �الطالب �ليقوم �آخرى �وتمار�ن �أسئلة ثم

الواقع�العم���لتنفيذ�ا�وتطبيق�ا�وفق�ما�يجرى�عليھ�العمل����املؤسسات�

  املصرفية��سالميھ.

�و�دارة�   �املحاسبة ��شؤون �امل�تم�ن �ا�� لف
َ

ؤ
ُ
�امل ��ذا �أقدم �اذ وإن��

دمة�املجتمع�خن�قد�وفقت����املصرفية�ورجال�املال�و�عمال�،�آمل�أن�أ�و 

  املصر���وطلبة�العلم�وجميع�امل�تم�ن�����ذا�املجال�.�ا��امل

  وهللا�و���التوفيق

    املؤلف���������

  فلسط�ن��–غزة�

2018���
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 ال اول

  الفصل االول

  ت ومفاھیم المحاسبة في المصارف االسالمیة اساسیا

: ظھرت المحاسبة منذ العصور القدیمة وكان أول محاولة قام بھا  مقدمھ 

عام  3500االنسان لتسجیل المعامالت المالیة تعود الي عھد األشوریین منذ 

قبل المیالد ، حیث مرت خالل تطورھا بعده حضارات ، كان من أبرزھا 

السالمیة من قواعد نظریة وتطبیقات عملیة في ضبط ما شھدتھ الحضارة ا

حركة االیرادات والنفقات من خالل ما كان یعرف بمفھوم كتابة االموال 

(تحصیل المال وصرفھ ) ثم كیفیھ حساب الصدقات والزكاة والدیون 

وحسابات بیت المال ، ثم تطور المفھوم لیصبح تحت مسمي (صناعة 

  الحساب ).

جاء في القران الكریم والسنة النبویة الشریفة الي ما في ھذا السیاق فقد 

یشیر الي مدلول كلمة المحاسبة  من خالل تناولھا مفاھیم المساءلة 

ملیات تنظیم الحسابات وتطورت عملیات وزادت عوالمناقشة والحساب ،

التسجیل وتقسیم الحسابات  وتعدد السجالت المستخدمة لضبط تلك العملیات 

عملیة محاسبیة بالمستندات المؤیدة لھا . وتبلور ذلك  وضرورة تعزیز كل

وفي عھد  كلھ وتطور في شكل حساب المال في عھد الرسول الكریم 

، ثم عھد تنامي وتوسع رقعھ الدولة االسالمیة وما الخلفاء الراشدین 

استلزمھ ذلك من ضرورة ایجاد نظم محاسبیھ أكثر تطورا  یرافقھا نظم 

  واإلفصاح .الرقابة والمساءلة 

ھذا ومع تنامي وتتنوع حاجات المجتمعات وزیادة حركة التعامل   

التجاري بین شعوب ودول العالم بدأت تظھر أشیاء تكون وسیلة للمبادلة 

تكون اكثر میوال لدى الجمیع لتسھیل ما كان یعرف بعملیة المقایضة من 
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ع والخدمات خالل استخدام معدني الذھب والفضة كمقیاس للقیمة وتقدیم السل

والتعامل بھا في المبادالت التجاریة ، وقد استتبع ذلك تطورا أخر في مجال 

تدخل الدولة لصك النقود الذھبیة والفضیة ، ثم جاءت فكرة استعمال 

  االوراق النقدیة على ان یكون الذھب والفضة الغطاء الرئیسي لتلك النقود .

اج االمر إلي انشاء بنك ولتحقیق ذلك ، أى اصدار النقود الورقیة ، احت

  1157تحولھ الدولة سلطة اصدار النقود حیث جاءت تلك الفكرة منذ عام 

میالدي عندما تم انشاء بنك البندقیة في ایطالیا لتحل محل الصیارفة في ذلك 

الوقت ثم تبعھ انشاء بنوك في كل من بریطانیا وفرنسا وغیرھا من دول 

  العالم .

االسالمیة ،فتشیر الكتابات الي ان عھدھا  وحول فكرة نشأة المصاریف  

) في  بیت غمرعندما تم إنشاء بنك ادخار في مدینة ( 1963یعود  الي عام 

مصر كتجربة ال تعتمد على  الفائدة في تعاملھ من خالل تجمیع مدخرات 

الناس وتوظیف ھذه المدخرات وفق احتیاجات كل منطقة ، ثم جاء تجربة 

لیقوم بقبول  1971بنك ناصر االجتماعي )عامإنشاء بنك أخر في مصر (

الودائع واستثمارھا على  أساس الشریعة االسالمیة .ثم جاء التطور الالفت 

لكة العربیة ممن خالل إنشاء المصرف االسالمي في مدینة جده بالم

،والتي تلخصت أھدافھ في دعم جھود التنمیة  1975السعودیة عام 

  الدول االعضاء من خالل :االقتصادیة واالجتماعیة لشعوب 

 . قبول الودائع والمدخرات 

 . المساھمة  في رؤوس أموال المشرعات 

  تقدیم القروض والتمویالت الالزمة للمؤسسات والمشاریع  االنتاجیة

 بدون فائدة .
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 ال اول

  تقدیم المنح والمساعدات لدعم جھود التنمیة االقتصادیة   واالجتماعیة

 والتجارة الخارجیة .

 ة صنادیق خاصة لمساعدة المجتمعات االسالمیة ومؤسساتھا انشاء وإدار

 االجتماعیة .

  تقدیم المشورة التقنیة واألبحاث الالزمة لممارسة االنشطة المالیة

واالقتصادیة والمصرفیة التي تخدم الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة 

 في الدول االعضاء .

  خصائص وأھداف المحاسبة في الفكر االسالمي :

الفكر المحاسبي في االسالم بمجموعھ من الخصائص واألھداف التي  یتسم

  تمیزه عن المحاسبة التقلیدیة أھمھا :

  االعتماد على قواعد مستمده من القران الكریم والسنة النبویة الشریفھ 

  عدم القابلیة للتغبیر حیث ال اجتھاد مع النص مما یجعل القواعد التي

موضوعیة ، وینحصر االجتھاد ھنا في یستند الیھا تتسم بالثبات وال

تطویر االسالیب والسیاسات واإلجراءات الالزمة لضبط حركة 

 الحسابات .

  یرتكز على اسلوب الرقابة الذاتیة أوال الن مسئولیھ المحاسب ھو

تحرى الدقھ واإلتقان والصدق في كافة ما یقوم بھ أعمال ، الي جانب 

 لھا  أھمیة النظم الرقابیة االخرى المكملھ

  اعداد التقاریر المالیة المتمثلھ في إعداد الحسابات الختامیة التي تظھر

نتائج عمل المشروعات وتقویم أدائھا ومدى التزامھا بمبادئ الفكر 

 االسالمي الحنیف .
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  خصائص محاسبھ المصارف االسالمیة :

االلتزام بأسس ومعاییر المحاسبة الصادرة عن ھیئة المحاسبة  .1

 لمؤسسات المالیة االسالمیة .والمراجعة ل

خدمة مصالح المساھمین وأصحاب  الحسابات االستثماریة والمجتمع  .2

 االسالمي .

 استبعاد التعامل بالربا : .3

تعني كلمة  الربا النماء والزیادة في الشيء ولكن بصورة محرمة    

  شرعاً وقد یظھر بعدة اشكال ھى :

 ربا الدیون :  - أ

ابل الزمن او األجل وبالتالي فإن وھو الزیادة في أصل الدین مق  

عناصره ھي (الدین ـ األجل ـ الزیادة في أصل الدین )وھو ما كان 

یعرف سابقا بربا الجاھلیة وفي بدایة صدر االسالم حتى نزول 

  القرآن الكریم بتحریمھ ولھ صورتان :

أن یتفق المتعاقدان (الدائن والمدین) على  المداینة مع الصورة االولي : 

ة مشروطة في العقد سواء كانت كمیة معلومة ، أو قدرا منسوبا زیاد

الي أصل الدین ، كما قد تكون الزیادة عن طریق الصفھ بأن یسلف 

أحدھما قمحا من نوع معین ویعیده بنفس وزنھ أو كیلھ ولكن بصفھ 

  أجود "أي أنھ الزیادة المشروطة في الدین مقابل األجل ".

ل أجل الدین والذي قد یكون سببھ معاملة ھي عند حلو الصورة الثانیھ :

مشروعة كالبیع والشراء (معاملة غیر ربویة )أو غیر مشروعة 

أصال كالقروض المشروطة بالزیادة (معاملة ربویة )فعند حلول 

األجل وعجز المدین عن السداد بخیر الدائن المدین بأن یدفع ما على 
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 ال اول

ألجل . ویعد ھذا النوع ه من الدین أو أن یزید في قیمتھ مقابل زیادة ا

  من الربا محكوم بقاعدة (تقضي أم تربي).

 ربا البیوع :   - ب

ھو بیع األصناف المتحدة في الجنس متفاضلة أو نسیئة ، ولھا صورتان 

:  

:ربا  الفضل وھو بیع نفس الجنس من الصنف مع  الصورة األولى

  زیادة احداھما على األخر بسبب الجودة .

لنسیئة وھو بیع نفس الجنس مع األخر الحداھما ربا  ا الصورة الثانیة :

كما في حالة بیع كیلو من سلعة معینة حاضر بكیلو من نفس سلعة 

  أجل .

  والسر في تحریم ھذا النوع من الربا ھو األتي :

 سد الذرائع التي قد تسلك للتوصل الى الربا . -

حمایة جمھور المستھلكین بسبب جھل العدید منھم بقیمة سلعھم  -

 قیة .الحقی

ان بیع جنس  بآخر مؤجل قد یلحق الضرر بأحد الطرفین نتیجة  -

 التقلبات في األسعار .

االلتزام بقاعدة الحالل والحرام والتوجیھ الصحیح الستخدامات  -  4

  األموال:

یراعي المصرف االسالمي في تطبیقاتھ قاعدة الحالل والحرام ویشمل   

ئع واستثمارھا ،والخدمات ذلك كافة معامالتھ المصرفیة من تلقي الودا

  التي یقدمھا حیث یتم التركیز على األسس التالیة في التعامل :

توجیھ االستثمار وتركیزه في دائرة االنتاج للسلعة والخدمات التي  -

 یحتاجھا المجتمع .
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تحري مبدأ احتیاجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر للعائد  -

 . ،وحشد المدخرات نحو استثمارات ھادفة

  الدور االجتماعي للبنوك االسالمیة :اإلضطالع ب -5

یستمد المصرف االسالمي منھج عملھ من الشریعة االسالمیة ،   

وبحرص على أن یعطي المثل الحي والقدوة الحسنة في تجسید القیم 

والمبادئ االسالمیة واقعا عملیا ، والمساعدة على تحقیق المصالح الكلیة 

عزیز القیم الروحیة والخلقیة فیھ ، وتوثیق للمجتمع ، والعمل على ت

أواصر الترابط بین أبنائھ ، ویظھر ذلك بشكل واضح في األنشطة 

المتمثلة في منح القروض الحسنة للمحتاجین لھا ،مع أداء فریضة 

الزكاة إرساء لمبدأ التكافل االجتماعي في المجتمع االسالمي بما یحقق 

دیم التبرعات والسماحة في التعامل الترابط والتراحم فیما بینھم ،وتق

  خاصة مع المعسرین .

  العمل بالقاعدة الفقھیة الغنم بالغرم : -6

یقوم العمل في المصرف االسالمي على أساس القاعدة المعروفة (الغنم   

بالغرم) أي أن الفوز والكسب ال بد أن یقابلھ أعباء وواجبات وتضحیات 

عمل ،مصداقا لحدیث  ، فال كسب دون جھد وعمل وال مال دون

وقولھ (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات )،   الرسول 

َ " تعالى في باب الحرب على الربا  قُوْا ٱ�َّ َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ٱتَّ أَیُّ ٓ َیٰ

ۡؤِمنِیَن  ْا إِن ُكنُتم مُّ َبٰوٓ    278" البقرة َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَن ٱلرِّ

  

  



    أساسیات ومفاھیم المحاسبة في المصارف االسالمیة                 

 

9  
\  
  

  

 

 ال اول

  في المصارف اإلسالمیة النظام المحاسبي 

للمصارف اإلسالمیة ووفقاً لما جاء في بیان  تشیر أدبیات الفكر المحاسبي

والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة الى عدم ممانعة  ھمعاییر المحاسب

روض والمبادئ التى یؤسس فمن اله في اإلسالم من اإلستفاد ھ علم المحاسب

ا أن ذلك ال یتعارض مع القواعد والمفاھیم علیھا علم المحاسبة المالیة طالم

  .الراسخة في المعامالت المالیة الشرعیة 

الیوم ، فاإلسالم  ةللمؤسسات المالیة اإلسالمیة ولید ھھذا ولم تكن المحاسب

أھتم بالمعامالت مثل إھتمامھ بالعبادات ووضع العددید من القواعد التى 

طور من طرق وأسالیب كتابة تحكم المعامالت التجاریة مع الغیر ، كما 

  األموال وظھرت الدفاتر وصممت النظم المحاسبیة .

وكان من أدلة إھتمام اإلسالم بالمحاسبة قولھ تعالى في أطول آیة في   

َھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنٓوْا إَِذا َتَداَینُتم ِبَدۡیٍن إِلَٰىٓ أََجلٖ القرآن الكریم "  أَیُّ ٓ ى  َیٰ َسّمٗ   مُّ

ۡیَنُكۡم َكاِتُبۢ ِبٱۡلَعۡدلِۚ َفٱۡكُتُبوهُۚ وَ    282" البقرة  ۡلَیۡكُتب بَّ

لقد استبط فقھاء اإلسالم من ھذه اآلیة وغیرھا من اآلیات واالحادیث   

النبویة الشریفة ، األسس المحاسبیة في الفكر اإلسالمي ، وللتأكید على ذلك 

 یقول الحریري رحمھ هللا على سبیل المثال : إن صناعة الحساب موضوعھ

على التحقیق ، وإن قلم المحاسبة ضابط ، وأن الحسبة ھى حفظة األموال 

ولوال قلم الحاسب ألدوات ثمرة االكتساب لفضل التغابن الى یوم الحساب ، ،

ولكان نظام المعامالت محلوالً، وُجرم الظلمات ممدوداً، وحسن التناصف 

  مغلوالً ،وسیف التظالم مسلوالً.

سبھ في صدر اإلسالم بعد إنتشار شركات لقد إزدادت أھمیة المحا    

المضاربة والعنان والمفاوضھ والوجوه واالبدان وكذلك بعد تأسیس بیت 
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المال والدواوین األخرى ، وكان الھدف من المحاسبھ یتمثل أساسا في 

تحدید وقیاس أرباح االنشطة المختلفة سواء كانت تجاریة أو زراعیة أو 

وض ( األموال )وبیان الدائنیة والمدیونیھ خدمیة ، وكان كذلك تقویم العر

وتحدید األسعار وإختبار التى تساعد في تقدیر وحساب زكوات األموال 

  أفضل الصفقات .

وكان التسجیل اإلحصائي من أھم االسالیب المحاسبیھ المستخدمھ     

وھو المعروف حتى یومنا ھذا  على أساس فاعلة ( الخصم واإلضافھ )

د المحاسبي ( المدین والدائن )وكان یقوم بھذا الدور القی يمصرفیاً بطرف

كتبھ األموال الذین أھعتم بھم اإلسالم اھتماماًملحوظاً من حیت القیم 

  واألخالق والسلوك لدورھم في المحافظة على المال العام .

یقوم الفكر المحاسبي االسالمي  على مجموعة من األھداف التي   

ألخالق الفاضلة والمسؤولیة االجتماعیة ترتكز إلى القیم االیمانیة وا

واالقتصادیة ،كما أنھا ذات مفھوم شامل تتسم أسسھا الرئیسیة االصولیة 

بالثبات واالستقرار ویحكم طرقھا وأسالیبھا واجراءاتھا مبدأ المرونة 

والمعاصرة حسب مقتضیات المكان والزمان بعیدا عن المنطلقات الوضعیة 

ى تحقیق مجموعة من المقاصد التي تحقق أسس المادیة وھي بذلك تعمل عل

لذلك یتم منافشة ھذه المبادئ الرقابة وتحفظ حقوق المتعاملین وصیانتھا 

    واألسس كما یلى : 

المساھمة في الحفاظ على األموال سواء كانت أموال مساھمین أو أموال  .1

أصحاب الودائع االستثماریة فالحفاظ على المال ضرورة شرعیة ، 

ملك � عز وجل ونحن مستخلفون فیھا ومساءلون  عنھا یوم فالمال 

 القیامة.
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المساعدة على تنمیة المال حیث یساعد التنظیم المحاسبي على تقیم عوائد  .2

االستثمار طبقا لمعاییر االستثمار االسالمي لتجنب اكتناز المال  أو حبسھ 

 عن التداول بدون ضرورة شرعیة أو قانونیة .

ن الحقوق وااللتزامات والوقوف على المدیونیة المساعدة على بیا .3

والدائنیة باعتبارھا ضرورة شرعیة ومھمة ألغراض حساب الزكاة 

 وغیر ذلك من الحقوق .

قیاس نتیجة النشاط اإلجمالي واألنشطة الفرعیة طبقا  ألسس  القیاس  .4

المحاسبي في الفكر المحاسبي االسالمي لغرض الوصول الى العائد 

ب الودائع االستثماریة لتحفیز العنصر البشري مادیاً المستحق ألصحا

 ومعنویاً بالعدل .

توزیع نتائج النشاط بین أصحاب الودائع االستثماریة وبین المصرف ذاتھ  .5

طبقا للعقود االسالمیة التي تحدد نصیب كل طرف باعتبار أن أنشطة 

المصرف یحكمھا مجموعة من العقود المبرمة في ضوء أحكام ومبادئ 

 شریعة االسالمیة.ال

حساب مقدار الزكاة على االموال لكل من أصحاب الودائع االستثماریة  .6

وكذلك المساھمین وضبط أسس توزیعھا طبعا لقواعد فقھ الزكاة 

،ویتطلب ذلك وجود تنظیم محاسبي مستقل یخضع للتدقیق والرقابة 

 الشرعیة المالیة .

زمة لالطمئنان عن المات التزوید ھیئة الرقابة الشرعیة بالبیانات والمعلو .7

مدى التزام المصرف باألحكام ومبادئ الشرعیة االسالمیة، مع وضع 

تصور لبعض المعامالت المستخدمة ودراستھا في ضوء التكیف الشرعي 

لھا ولقد أصدرت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة االسالمیة 

اف المحاسبة المالیة في ) ،أوضحت الفقرة السادسة منھا أھد1البیان رقم (

  : المصارف االسالمیة على النحو التالي 
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تحدید حقوق والتزامات كافة األطراف ذات العالقة بما في ذلك الحقوق  .1

المترتبة على العملیات واألنشطة غیر المكتملة بمقتضى أحكام الشریعة 

االسالمیة ،ومقاصدھا من مفاھیم العدل واإلحسان وااللتزام بأخالقیات 

 لتعامل االسالمي .ا

االسھام في توفیر الحمایة لموجودات وحقوق المصارف االسالمیة  .2

 وحقوق األطراف المختلفة مثل أصحاب الحسابات االستثماریة .

تزام بالسیاسات لاالواالسھام في رفع الكفایة االداریة واإلنتاجیة  .3

ھداف الموضوعة وتشجیع االلتزام بالشریعة االسالمیة في جمیع األو

 األنشطة والعملیات والمعامالت .

تقدیم معلومات مفیدة من خالل التقاریر المالیة لمستخدمي ھذه التقاریر  .4

 بما یمكنھم من اتخاذ قراراتھم المشروعة في تعاملھم مع المصارف .
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  مفاھیم المحاسبة المالیة للمصارف االسالمیة :

  ) الصادر عن الھیئة مما یلي :1جاء في بیان رقم (

:تحدید المنھج المتبع في اعداد مفاھیم المحاسبة المالیة للمصارف  أوال

  حیث حدد المصادر المعتمدة في اعداد المفاھیم وھي :  االسالمیة

مفاھیم من الفكر االنساني المشترك في مجال المحاسبة مما یحقق  -

الضبط والعدل وإتقان العمل كمفھوم المالءمة وموثوقیة المعلومات ، 

ذ بھذه المفاھیم طبقا لما آلت إلیھ في الفكر المحاسبي وقد تم األخ

 رضھا مع الشرعیة االسالمیة.االتقلیدي لعدم تع

مفاھیم الفكر المحاسبي السائد التي تتعارض مع أحكام الشریعة  -

االسالمیة مثل مفاھیم القیمة االقتصادیة الذاتیة للزمن .وھذه المفاھیم لم 

 یتم األخذ بھا.

مبادئ ومقررات شرعیة مثل مفھوم الخراج  مفاھیم مستمدة من -

 الغرم.بالغنم وبالضمان ، 

  ثانیاً وظائف المصارف االسالمیة :

انتھى البیان الى أن وظائف المصارف اإلسالمیة تختلف عن وظائف 

  المصارف التقلیدیة ، وقد ذكر البیان الوظائف التالیة :

المضاربة أو مقابل ادارة أموال الغیر مقابل  نسبة من الربح على أساس  -

أجر مقطوع أو بنسبة من المال المستثمر على أساس عقد الوكالة 

 باألجر. 

استثمار األموال المتاحة لھ من مصادر ذاتیة مع حسابات االستثمار  -

 (المضاربة )ضمن أحكام الشریعة االسالمیة .
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تقدیم الخدمات المصرفیة المختلفة مثل تحصیل الشیكات وفتح  -

 مستندیة  والحواالت مقابل أجر محدد.االعتمادات ال

 . تقدیم الخدمات االجتماعیة مثل القرض الحسن والصدقات وغیرھا -

  روض والمبادئ المحاسبیة :فال 

تتسم االسس المحاسبیة االسالمیة بصالحیة التطبیق في أي مكان باعتبارھا 

  ة من شریعة االسالم وأساس ذلك قولھ تبارك وتعالي : نبطمست

ِت قُۡل یَٰٓ "  َوٰ َمٰ ِ إِلَۡیُكۡم َجِمیًعا ٱلَِّذي لَُھۥ ُمۡلُك ٱلسَّ اُس إِنِّي َرُسوُل ٱ�َّ َھا ٱلنَّ أَیُّ

َھ إِالَّ ُھَو ُیۡحيِۦ َوُیِمیُتۖ فَ  يِّ ٱلَِّذي  َٔ َوٱۡألَۡرِضۖ َالٓ إِلَٰ ِبيِّ ٱۡألُمِّ ِ َوَرُسولِِھ ٱلنَّ اِمُنوْا ِبٱ�َّ

ِتِھۦ  ِ َوَكِلَمٰ ِبُعوهُ لََعلَُّكۡم َتۡھَتُدوَن ُیۡؤِمُن ِبٱ�َّ   )158االعراف : "َوٱتَّ

فقد ُبذلت جھود كبیره من قبل فقھاء الفكر المحاسبي االسالمي الستنباط 

االسس المحاسبیة الكلیة وتطبیقاتھا  المختلفة في المؤسسات المالیة 

  االسالمیة فیما یلي أھمھا :

عند المحاسبة عن عملیات  ویقصد بھا أنھ استقالل الذمة المالیة:أوالً : 

المصرف االسالمي یعامل كشخصیھ معنویة مستقلة في ضوء طبیعة 

  ملكیتھ 

: حیث یعتبر الحول ھو المدة الزمنیة : الحولیة (الدوریة )ثانیاً  

  لحدوث النماء في الفكر المحاسبي االسالمي وأساساً الحتساب الزكاة .

المشروع على  أنھ مستمر : حیث ینظر الى  استمراریة النشاطثالثا : 

  في نشاطھ وأن التصفیھ أمر غیر عادي  

وتعني قیاس المعامالت واإلحداث االقتصادیة القیاس النقدي: رابعا : 

  وإثباتھا في السجالت على  أساس وحدات النقد 



    أساسیات ومفاھیم المحاسبة في المصارف االسالمیة                 

 

15  
\  
  

  

 

 ال اول

: وتعني الثبات في تطبیق االسس المحاسبیة خالل  الثبات خامسا :

  الفترات الزمنیة .

  . اس الفعلى  أو الحكمي في المعامالتالقیسادسا : 

مقترنة فور حدوثھا  التسجیل الفوري التاریخي للمعامالت: سابعا 

  بالمستندات وأدلھ االثبات المؤیدة لھا (الموضوعیة )  

: لغرض بیان  المركز التقویم على  أساس القیمة الجاریةثامنا .: 

حفاظ على  رأس المالي ونتائج االعمال بصورة حقیقیة تعمل على  ال

  المال للوحدة االقتصادیة .

وذلك للمقابلة بین النفقات  المقابلة عند قیاس نتائج االعمالتاسعا : 

رادات مع الفصل بین نشاط الخدمات المصرفیة ونشاط االستثمار یواإل

  والتمویل .

والمعامالت ونتائج النشاط  االفصاح الحقیقي عن االحداثعاشراً : 

  یر التي تم تطبیقھا والمبادئ والمعای

وأخیرا یمكن القول بأن ھناك بعض أوجھ التماثل بین ھذه االسس وما 

یناظرھا في البنوك التقلیدیة ولكن ھناك اختالفات جوھریة واضحة في 

  بعضھا وخصوصا فیما یتعلق بالفكر والقیم واألخالق والسلوكیات .
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  معاییر المحاسبة في المصارف االسالمیة :

ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة سنة تم إنشاء ھی

م بصفتھا ھیئة عالمیة ذات شخصیة معنویة مستقلة ال 1990ھـ/ 1410

 تسعي إلي الربح ، وتھدف إلي إعداد وإصدار وتفسیر ومراجعة وتعدیل

  المحاسبة والمراجعة لتلك المؤسسات . معاییر 

معیارا  26معیاراً شرعیا و 54معیارا حتى اآلن منھا  94واصدرت الھیئة 

معاییر للحوكمة  7معاییر للمراجعة ومیثاقین لالخالقیات و 5محاسبیا و

  . ارشادي ودلیل

  مفھوم معاییر محاسبة المصارف اإلسالمیة .

ھذا ویقصد بمعاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة االسالمیة ھى تلك 

بھا عند تنفیذ عملیات اإلرشادات والتوجیھات والتوصیات الواجب االلتزام 

المحاسبة من إثبات وقیاس وعرض وإفصاح عن العملیات التي قام بھا 

المصرف اإلسالمي خالل الفترة الزمنیة ، كما تعتبر المقیاس الالزم لتقویم 

األداء المحاسبي في مجال التنفیذ ، وإبداء الرأي الفني المحاید عن 

  المعلومات الواردة بالقوائم المالیة .

  اض معاییر محاسبة المصارف اإلسالمیة :أغر

تحقق معاییر محاسبة المصارف اإلسالمیة العدید من األغراض أھمھا ما 

  یلي :

تعتبر معاییر المحاسبة الدستور والمرجع الذي یرجع إلیھ المحاسب عند  -1

 لعملیات المحاسبیة .اتنفیذ 

توضح معاییر المحاسبة المعالجات المحاسبیة لعملیات المصارف  -2

 اإلسالمیة وھذا یحقق مبدأ التوحید والثبات .
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والسیما  ةتساعد في رفع كفاءة األداء المحاسبي في المصارف اإلسالمی -3

 بالنسبة للمحاسبین الجدد .

تساعد في إجراء المقارنات بین القوائم المالیة لمجموعة المصارف  -4

 اإلسالمیة التخاذ القرارات المختلفة .

لة موضوعیة لتقویم األداء المحاسبي تعتبر معاییر المحاسبة وسی -5

 وتطویره إلي األفضل والسیما في ظل العولمة 

تعتبر معاییر المحاسبة المرجعیة ألجھزة الرقابة الخارجیة على  -6

حسابات المصارف اإلسالمیة مثل البنوك  ومؤسسات النقد ومراقب 

 الحسابات .

الثقة في تساعد معاییر المحاسبة في المصارف اإلسالمیة في تحقیق  -7

 القوائم المالیة المنشورة لھا على  المستوي القومي والعالمي .

تعتبر معاییر المحاسبة في المصارف اإلسالمیة من الموضوعات  -8

الدراسیة والبحثیة في المعاھد والكلیات والجامعات على  المستوي 

 العربي .

تساعد معاییر المحاسبة في المصارف اإلسالمیة في تحقیق التعاون  -9

 التنسیق بین المؤسسات والھیئات والمراكز المحاسبیة العالمیة .و
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  الخصائص الممیزة لمعاییر المحاسبة في المصارف اإلسالمیة 

  تتسم ھذه المعاییر بمجموعة من الخصائص من أھمھا ما یلي :

: حیث أنھا تتفق مع أحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة ، المشروعیة  )1

 وال تتعارض معھا .

: حیث تقوم على  مجموعة من القیم اإلیمانیة واألخالقیة  القیم )2

 والسلوكیة الطیبة المستنبطة من مصادر الشریعة اإلسالمیة.

حیث تعتمد على  أدلة إثبات قویة ، وال یلجأ إلي  الموضوعیة : )3

 التقدیر الحكمي إال إذا تعذر تطبیق القیاس الفعلى  .

عقول البشریة الملتزمة  حیث تتفق مع فطرة ما تفتقت عنھ الفطرة : )4

 بشرع هللا سبحانھ وتعالي .

حیث تسمح باستخدام أسالیب التقنیة المعاصرة في تنفیذ  المعاصرة : )5

أداء العملیات المحاسبیة فالحكمة ضالة المؤمن أینما وجدھا فھو أحق 

 الناس بھا .

: حیث تسمح باالجتھاد في مجاالت االجتھاد الشخصي مما المرونة  )6

 الءمة لكل زمان ومكان .یعطیھا الم

من منظور عالمیة اإلسالم ، وبالتالي عالمیة األسس  العالمیة : )7

 والمفاھیم المستنبطة من مصادرھا .
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معاییر المحاسبة والمراجعة الصادرة عن ھیئة  المحاسبة والمراجعة 

  - للمؤسسات المالیة اإلسالمیة :

 الیة للمصارف ).العرض واإلفصاح العام في القوائم الم1(رقم معیار

  والمؤسسات المالیة اإلسالمیة .

  المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء .2( معیار رقم.(  

  التمویل بالمضاربة .3( معیار رقم.(  

  التمویل بالمشاركة .4( معیار رقم.(  

 ) اإلفصاح عن أسس توزیع األرباح بین أصحاب حقوق 5معیار رقم.(

  الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار .

 حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمھا .6عیار رقم (م.( 

(اإلفصاح عن أسس توزیع األرباح بین أصحاب   5مالحظة : تم استبدال المعیار 

  حقوق الملكیة وأصحاب حسابات االستثمار) 

  (حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمھا ). 6والمعیار 

  حسابات اإلستثمار ) ( 27بمعیار المحاسبة المالیة رقم   

 ) السلم والسلم والموازي .7معیار رقم.(  

 ) اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك  .8معیار رقم.(  

 ) الزكاة .9معیار رقم.(  

 ) االستصناع  واالستصناع الموازي .10معیار رقم.(  

 ) المخصصات واالحیتاطیات .11معیار رقم.(  

 ) التأمین .).العرض واإلفصاح لشركات 12معیار رقم  

 ) اسس تحدید وتوزیع الفائض في شركات التأمین .13معیار رقم.(  

 ) صنادیق االستثمار .14معیار رقم.(  

 ) المخصصات واالحتیاطات في شركات التامین 15معیار رقم.(

  االسالمیة 
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 ) المعامالت بالعمالت االجنبیة والعملیات بالعمالت 16معیار رقم .(

  األجنبیة 

  مصارف اإلسالمیة .فلسفة العمل في ال

تقوم فلسفة العمل المصارف اإلسالمیة  على  فكرة الوساطة أو السمسرة 

بین المدخرین (أصحاب األموال ، ولیست لدیھم القدرة على  استثمارھا )، 

  والمستثمرین(من  یحتاجون إلي المال ، ولدیھم القدرة على  استثماره).

  سالمیة على  العناصر التالیة :ذه المصارف االلدیھھذا وتبني فلسفة العمل 

التفویض من قبل صاحب المال (المودع)، إلي المصرف اإلسالمي  .1

 (الذي یقوم بدور المستثمر المضارب):

حیث یقوم المودع بإیداع أموالھ لدى المصرف اإلسالمي بموجب عقد   

كتابي یفوض فیھ المصرف باستثمار ھذه الودیعة خالل فترة معینة من 

لقاء حصولھ على  نسبة من الربح متفق على ھا  الزمن ، وذلك

وبموجب ھذا التفویض او اإلنابة ، یقوم المصرف اإلسالمي باستثمار 

ھذه الودیعة إما في مشروع معین ، وذلك حسب رغبة المودع ، أو 

بخلطھا مع غیرھا من الودائع ، واستثمارھا مع غیرھا في مجاالت 

اب الربح والخسارة ، واقتسام الربح مختلفة ، وبعد نھایة المدة ، یتم حس

حسب االتفاق . أما إذا كانت نتیجة االستثمار خسارة ، ولم یكن 

المصرف قد قدم ماال إنما اعتمد على  استثمار أموال المودعین ، 

فیتحمل المودعون الخسارة ، وفقا لقاعدة المضاربة . والتي تقضي بأن 

  تفقا علیھ .: الخسارة على  المال ، والربح على  ما ا

المخاطرة بأموال المساھمین والمودعین معا في سبیل الحصول على   .2

: یقوم المصرف بناء على  التفویض الذي حصل علیھ من عائد 

المودعین بالمخاطرة بأموال المودعین والمساھمین معا عن طریق 
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 ال اول

استثمار ھذا الخلیط من المال أو جزء منھ في مشروعات معینة خاصة 

رف ، أو عن طریق المشاركة مع غیرھا في مشروعات یدیرھا المص

 من أجل الحصول على عائد مجز للمودعین والمساھمین .

، ویتفق ذلك مع  العمل ضمن مفھوم الشخصیة المعنویة المستقلة .3

أحكام الشریعة اإلسالمیة من خالل تفویض وإنابة حملة األسھم للھیئة 

 یر العام .اإلداریة (مجلس اإلدارة)، والذي یختار المد

فلما كان حملة األسھم في المصرف اإلسالمي متعدین ، كما في الحال   

في الشركات المساھمة العامة ، فیقوموا بممارسة حقھم في اختیار من 

ینوب عنھم في إدارة الشركة (المصرف )، ورسم سیاساتھ العامة ، 

ن ثم تتكون واختیار إدارتھ التنفیذیة الالزمة إلدارة األعمال الیومیة ، وم

للشركة (المصرف ) الشخصیة المعنویة اسوة بغیره من الشركات 

  المساھمة .

رفض فكرة استخدام الفائدة كتعویض للمودع ، واستبدالھا بحصة من  .4

ال یتعامل المصرف اإلسالمي بالفائدة أخذا وال عطاء وذلك الربح 

لتي بسبب تحریمھا القاطع بالكتاب والسنة ، والمشاكل االقتصادیة ا

تجلبھا حیث یعتبر تحریم استخدام الفائدة ھو اھم ما یمیز المصارف 

 االسالمیة عن غیرھا وذلك عبر التركیز على اھدافھا من خالل : 

  تطویر عادات التوفیر واالستثمار في المجتمع ، وذلك عن طریق

 نشر السلوك االدخاري بین األفراد تحقیقا لتوجیھات اإلسالم التي 
 

َوٱلَِّذیَن إَِذٓا أَنَفقُوْا لَۡم ُیۡسِرفُوْا َولَۡم َیۡقُتُروْا َوَكاَن ( ھ تعالي :وردت في قول

لَِك َقَواٗما  67الفرقان  )� َبۡیَن َذٰ
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  منع االكتناز عن طریق توفیر فرص استثماریة مالئمة ، خاصة

ألولئك الذین یتخوفون من استخدام الفائدة . وبذلك یساعد على  

  . جتمع من عادة االكتناز المحرم في اإلسالمتجنیب األفراد والم

   تقدیم الخدمات المصرفیة ، وفرص االستثمار المنظم الخالي من

الربا الذي حرمھ هللا تبارك وتعالى ، وذلك من أجل تلبیة حاجات 

 التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المجتمع .

 تطویر وسائل اجتذاب األموال والمدخرات ، وتوجیھھا نحو 

 المشاركة في االستثمار باألسلوب المصرفي اإلسالمي .

  توفیر التمویل الالزم لسد احتیاجات القطاعات المختلفة ، وتغطیة

احتیاجات ھذه القطاعات من الخدمات المصرفیة وأعمال التمویل 

 بصورة الترتبط بالربا .

  ممارسة األعمال المصرفیة وتطویعھا بما یتفق مع الشریعة

 اإلسالمیة .

  تشجیع االستثمار عن طریق الشراكة أو المضاربة أو القرض

 الحسن .

  العمل على  خلق مجتمع یسوده التكافل االجتماعي ، وعدالة التوزیع

للثروات ، وذلك عن طریق توسیع نطاق التعامل مع القطاع 

المصرفي عن طریق تقدیم خدمات مصرفیة خالیة من الربا ، مع 

فھ لتحقیق صور التكافل االجتماعي االھتمام بادخال خدمات ھاد

 المنظم على  اساس المنفعة المشتركة .

   توسیع قاعدة وقدرة المستفیدین من المال لتطبیق قاعدة االستخالف

 في األرض ، والقدرة على  إعمارھا .

 



 

 

  

 الفصل الثاني                       

  

  

  ةياحملاسب املعاجلة

  يات الودائعللعم
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 ال ا

  الفصل الثاني

  یات الودائعلالمحاسبة لعم المعالجة 

  طبیعة العمل المصرفي االسالمي :

 المالیةمن المعلوم أن العمل المصرفي التقلیدي یقوم على فكرة الوساطة 

ھم فائض من االموال یلدقوم المصرف بدور الوسیط بین أشخاص یحیث 

ھم العجز في األموال یلدن یوھم المودعون أو المقرضون وأشخاص أخر

نظام الفائدة ،  الیةھم المقترضون ،وتقوم المصرف بھذا الدور من خالل و

بفائدة محددة وتسمي  المالیةفھو تقترض االموال من أصحاب الفوائض 

الفائدة المدنیة ویقرضھا لمن یحتاجھا بفائدة أعلى وتسمي الفائدة الدائنة  

  .ویعتبر الفرق بین الفائدتین ھي المكاسب التي یحققھا المصرف 

وبذلك تقدم العالقة المباشره بین اصحاب رأس المال وأصحاب العمل ، 

حیث ال یوجد ارتباط بین أصحاب الودائع المقرضین والمقترضین الذین 

یستخدمون االموال ، وإنما ھم مرتبطون بالمصرف في عالقة تقوم على 

قاعدة (مدین ودائن )وما یترتب علیھا من فوائد والتي تنطوي على الربا 

  . المحرم شرعا في كتاب هللا وسنة رسولھ 

من ھنا بدأ علماء الشریعة االسالمیة وفقھاء االقتصاد التفكیر في إنشاء 

مصارف اسالمیة تقوم على عالقة أساسھا الشرع االسالمي وھي (عقد 

المضاربة )الذي الذي یجمع المال بالعمل لیستحق صحاب المال الربح 

عمل (المضارب) الریح مقابل عملھ ، فكان مقابل مالھ ولیستحق صاحب ال

أصحاب الحسابات (الودائع)ھم أرباب االموال ، والمصرف االسالمي الذي 

یتلقى االموال (المضارب )تأسیسا على القاعدة الشرعیة الغنم بالغرم ، 

  .وقاعدة الخراج بالضمان 
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 ھیلدفالمصرف االسالمي ھنا وسیط بین من یرید استثمار مالھ وبین من 

كة في الربح االرغبة والقدرة على استثمار ھذه الفوائض على قاعدة الشر

عملھا في المصرف  الیةوالخسارة لكل منھم وبناًء على طبیعة ھذه العالقة و

االسالمي ، فان العالقة بین تعبئة الموارد وتوظیف ھذه الموارد ھي عالقة 

لمخاطرة ومن ثم مشاركة تتسم باالرتباط المباشر سواء من حیث العائد وا

فان طبیعیة عمل ھذه العالقة تفرض على المصارف االسالمیة استخدام 

معالجات محاسبیة تربط بین دائرتي تجمیع المدخرات وتوظیف تلك 

  المدخرات .

  القواعد االساسیة للمضاربة المصرفیھ في المصارف االسالمیة :

أصحاب الفوائض حول الطبیعھ الممیزة للعالقة بین  الیةفي ضوء ما أشیر 

من االموال والمصرف االسالمي یمكن ابراز أھم القواعد التي ترتكز علیھا 

  ھذه العالقة كما یلي : 

  (رب المال ) ویعتبر المصرف ھم یعتبر أصحاب الودائع االستثماریة

 االسالمي ھو (المضارب).

  یقوم المصرف بدوره كمضارب لتنفیذ العملیات المصرفیة التي

 االسالمي . یجیزھا الشرع

  ال یضمن المصرف االسالمي أموال المضاربة (أصحاب المال )ما لم

 ل في تنفیذ شروط الفقد .ایحدث تعد أو تقصیر أو أھم

 . تحدید نوعیة المضاربة إما مطلقة أو مقیدة 

  اتباع منھج ثابت وموحد في تحدید تاریخ مشاركة أصحاب الودائع في

 الربح .

  الربح مع أصحاب الودائع مع استمراریة جواز القیام بقیاس وتوزیع

 عمل المضاربة دون  تصفیة المشروع المستثمر فیھ .
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 الوظائف واألعمال األساسیة التي تقوم بھا المصارف االسالمیة :

تقوم المصارف اإلسالمیة بتأدیة العدید من الوظائف والخدمات األساسیة  

  كما یلي أھمھا :

 ة .قبول الودائع بأنواعھا المختلف .1

توظیف أموال في األوجھ االستثماریة المشروعة وفق صیغ التمویل  .2

السلم  –االستصناع  –المضاربة –ركة االمش –االسالمیة (المرابحة 

 الخ). –المزارعة  –

 . والصكوك والعقارات االستثمارات في األسھم  .3

  عملیات التأجیر التشغیلي والمنتھي بالتملیك . .4

 .فتح االعتمادات المستندیة  .5

 اصدار خطابات الضمان . .6

  عملیات قبول الودائع والمعالجات المحاسبیة :

تعتبر قبول الودائع الوظیفة األساسیة األولى للمصرف حیث ال یمكنھ القیام 

بالوظیفة الثانیة وھي (التمویل ) بدون الوظیفة األولى ، ولتحقیق وظیفة 

  االسالمیة : قبول الودائع نورد فیما یلي أنواع الودائع في المصارف

 الحسابات الجاریة (الودائع تحت الطلب ) .1

لتعامل بھا لیقوم المصرف بتلقي الودائع الجاریة من عمالئھ ویصدر 

 المالیةشیكات تتیح لصاحبھا السحب والدفع للغیر وتسھیل حركة المعامالت 

،وھنا یدور السؤال ھل تقبل المصارف االسالمیة  ھذه الودائع على سبیل 

تزم بردھا دون زیادة أو نقصاً ، أم تعتبر ودیعة على سبیل القرض وتل

األمانة ، وفي ھذه الحالة ال یجوز للمصرف التصرف بھا أو خلطھا مع 

غیرھا من األموال ویجب ردھا بعینھا الى صاحبھا وال یتحمل المصرف 

  ل أو تعد من قبل المصرف .امسؤولیة الضمان إذا لم یقع تقصیر أو أھم
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بار الودیعة على سبیل (القرض )یجوز للمصرف التصرف ففي حالة اعت

في ھذه األموال وخلطھا بغیرھا ویقع علیھ ضمانھا وبالتالى  االستفادة من 

العائد الناتج عن عملیات تشغیل تلك األموال عمال بالقاعدة الشرعیة (الغنم 

  بالغرم ).

(الودائع  والقاعدة األخرى (الخراج بالضمان )، أم في حالة قبول األموال

)على سبیل األمانة فھذا االجراء غیر معمول بھ في المصارف حیث إن 

إصطالح الودیعة قد أخد مفھوما مصرفیا معاصرا ویقوم المصرف بخلطھا 

تضع المصارف  ، لذلكمع غیرھا من األموال ویضمنھا في جمع األحوال 

  االسالمیة شروطا لفتح الحسابات الجاریة فیما یلي أھمھا :

 تتعلق بتفویض المصرف استخدام الودیعة وردھا عن الطلب  شروط

وفي ھذه الحالة ال یستحق المتعامل ربحا وال یتحمل الخسارة ویكون 

 المصرف ضامنا للودیعة وردھا عند الطلب .

  شروط تتعلق بالسحب من الحساب الجاري حیث ال یجوز أن تزید

كون من حق المسحوبات عن الحد  األقصى للرصید القابل للسحب وی

 عن الرصید المسموح بھ .بالزیاده المصرف رفض السحب 

  شروط تتعلق بإدارة الحساب من حیث تحمیل صاحبھ مصروفات إدارة

الحساب ، وتنفید الشیكات المسحوبة علیھ ،ورفض أي حساب أو قفلھ 

 وفق األعراف المصرفیة  السائدة .

المودعون للمصرف وتعتبر ھذه الحسابات من قبل اإلئتمان الذي یقدمھ 

االسالمي وتتسم بسمة السحب حیث الطلب ، وبالتالى  ال یمكن االعتماد 

  علیھا بشكل كبیر في عملیات التوظیف في األجل الطویل أو المتوسط .
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 الحسابات االستثماریة  .2

تعتبر الحسابات االستثماریة المصدر األساسي واألھم من مصادر التمویل 

خل المتعامل مع المصرف في عقد مضاربة إذ للمصرف االسالمي حیث ید

یقدم المتعامل المال ویقدم المصرف عنصر العمل ویتفق الطرفان على 

نسبة توزیع األرباح ،أما الخسارة فیتحملھا أصحاب األموال ما لم یقصر 

المصرف أو یتعدي أو یھمل في إدارة تلك األموال ، وتقسم ھذه الحسابات 

  الى :

 : والعامة (المطلقة )حسابات االستثمار   - أ

ولتحقیق الھدف االستثماري العام للبنك یتم خلط كافة أموال المودعین معا 

 وتسمى في ھذه الحالة الودائع االستثماریة العامة .

 حسابات االستثمار المقیدة :  - ب

یتم تخصیص ھذه الودائع نحو استثمارات محددة بعینھا وفقا لما یتم 

یتم توجیھ تلك األموال نحو االستثمار في اشتراطھ في عقد المضاربة حیث 

مشاریع محددة مسبقا من قبل صاحب المال ، وبالتالى ھم یتحملون نتائج 

تشغیل أموالھم ربحا أم خسارة ویتقاضى المصرف نصیبھ مقابل العمل 

  كمضارب .

ویطلق على ھذا النوع من الحسابات بالودائع االستثماریة المقیدة وبالتالى 

  م بأرباح أو خسائر حسابات االستثمار المطلقة  (العامة).فال عالقة لھ

 حسابات التوفیر  - ت

وھي الحسابات التي تفتحھا المصارف لصغار المودعین على أساس عقد 

المضاربة أیضا بغرض تشجیعھم على المشاركة في عملیات االستثمار 

وفي نفس الوقت تتاح لھم فرصة السحب واإلیداع ومن الشروط المتعارف 

  ھا أھمھا :علی
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  یتم فتح حساب التوفیر ویشارك فیھ عند توفر حد أدنى كرصید قابل

 لالستثمار 

 . تبدأ المشاركة في االستثمار مع بدایة الشھر التالى  لإلیداع 

  یتم استثمار جزء من ھذه األموال على أساس نسبة معینة یتم تحدیدھا

ة عملیات من قبل المصرف وذلك العتبارات السیولة الالزمة لمواجھ

 السحب .

   یتقاض المصرف  نصیبھ من األرباح المختلفة وفق نسبة محددة مقابل

 عملھ كمضارب 

  یتم سحب احتساب األرباح على أساس شھري وعلى أساس أقل رصید

 خالل الشھر 

  في حالة وقوع الخسارة في األموال المستثمرة یتم خصمھا من حسابات

نھا لھذا الغرض خالل السنوات االحتیاطات والمخصصات التي یتم تكوی

السابقة ، واذا زادت الخسارة یعود المصرف على راس مال تلك 

 الحسابات بنسبة حصة كل منھا .

 حسابات الودائع بإشعار    - ث

وھي الحسابات التي ترتبط باإلیداع لغرض االستثمار ثم امكانیة السحب 

شریطة منح المصرف فرصة زمنیة یستطیع من خاللھا التخطیط 

حتیاجات السیولة واحتیاجات االستثمار ، مما یعني اتاحة الفرصة للبنك ال

  الستثمار نسبة معینة من أرصدة ھذه الحسابات والحصول على العائد.
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  شروط التعامل مع حسابات الودائع االستثماریة :

تضع المصارف االسالمیة عادة بعض الشروط للتعامل مع حسابات 

  مھا  :االستثمار وفیما یلي أھ

یتم تفویض المصرف باستثمار األموال حسب المضاربة المطلقة أو  -

 المقیدة .

تعتبر حسابات االستثمار وحدة واحدة في االستثمار وتخضع للربح أو  -

 الخسارة بنسبة مساھمة كل حساب .

یحدد المصرف نسبة مساھمة أصحاب ودائع االستثمار في العملیات  -

 لما تقرره إدارة المصرف . االستثماریة التي یقوم بھا وفقا

تتحمل حسابات االستثمار الخسارة في حالة وقوعھا ما لم یثبت تقصیر  -

 المصرف أو تعدیھ أو أھمھا لھ .

یلتزم المصرف بشروط ورغبة المشارك في حالة االستثمارات  -

 المخصصة .

 شروط تتعلق بالحد األدنى لالستثمار وبدایة المشاركة . -

سب المشاركة في رصید  الودائع  مثال حسابات شروط تتعلق بالمبالغ بن -

 % وھكذا 50% ،حسابات التوفیر 80الودائع االستثماریة 

ال یجوز لصاحب حساب االستثمار أن یقوم بسحب أي مبالغ من حسابھ  -

اال بعد انتھاء المدة المتفق علیھا ، وال یفقد حقھ في األرباح یتم احتساب 

 المتعلقة بالودیعة .االرباح على أساس الفترة الزمنیة 

األرباح مقابل عملھ كمضارب  ىیتم تحدید حصة المصرف من صاف -

 (النفقات العمومیة  لإلدارة ).

 یتم استقطاع نسبة معینة لمقابلة  مخاطر االستثمار . -
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یتم تحدید الحد األدنى والحد األعلى للرصید المسموح بدخولھ للمشاركة  -

 في االستثمار .

  : حقوق أصحاب االستثمار

التطرق الى  ھنا  یصدرالتعرف على حقوق أصحاب حسابات االستثمار 

الضوابط التي تحكم عملیة توزیع األرباح في المصرف االسالمي بین 

المودعین وأصحاب تلك الحقوق والصرف وفق ما جاء في معیار حقوق 

  أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمھا وفقا لما یلي :

المتعلقة بالحسابات الجاریة المتفق على  یتم قیاس وإثبات الحقوق .1

استثمارھا في المصرف بقیمتھا الدفتریة المثبتة في السجالت ، ویعتبر 

 العائد المتعلق بتشغیلھا من حق المصرف 

قیاس واثبات الحقوق المتعلقة بأصحاب حسابات اإلستثمار وفقا لقیمتھا   .2

 الدفتریة المثبتة في السجالت  .

الناتجة عن اإلستثمارات المشتركة بین المصرف  یتم توزیع األرباح .3

وأصحاب الحسابات االستثماریة بنسبة مساھمة كل طرف في تلك 

 االستثمارات .

یتم معالجة الخسائر الناتجة عن عملیات االستثمار التي وقعت  خالل  .4

الفترات الدوریة ولم یتم المحاسبة عنھا بالتحمیل على حساب أرباح 

كة واذا لم یكف ھذا الحساب لتغطیة الخسائر یتم االستثمارات المشتر

تحمیل الفرق على حساب مخصص خسائر االستثمار الذي سبق تكوینھ 

لھذا الغرض ، وإذا لم یكف تخصم الزیادة من أموال المساھمین 

(البنك)والمودعین (أصحاب حسابات االستثمار ) حسب نسبة مساھمة 

 كل منھم .
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بات االستثمار المقیدة یتم معاملتھا فیما یتعلق بحقوق أصحاب حسا .5

 بصورة منفصلة تماما عن موجودات ومطلوبات المصرف .

یتم قیاس حقوق أصحاب حسابات االستثمار المقیدة بالقیمة الدفتریة عند  .6

إثباتھا ویتحملون نتائج تشغیل تلك األموال ربحا أم خسارة ،ویتقاض 

 المصرف نصیبھ منھا مقابل عملھ كمضارب .

ع األحوال یتحمل المصرف الخسائر التي تنتج عن التعدي أو في جمی .7

 التقصیر أو األھمھا ل في متابعة تلك الحسابات .

 تحدید األعداد المشاركة قي األرباح ألرصدة حسابات االستثمار المشترك :

من المعلوم أن المصارف االسالمیة تقوم في إطار عملھا بقبول الودائع من 

ذه األموال مع أموال المصرف الخاصة (موارد أصحابھا ، ویتم خلط ھ

المصرف ) وتوجیھ حصیلة تلك األموال نحو االستثمار في الحاالت 

والصیغ االسالمیة المتعارف علیھا ، وحیث أن توقیت وحجم تلك 

االستثمارات تختلف من حساب الى آخر ویتعرض البعض فیھا لعملیات 

تلف من وقت الى آخر خالل السحب واإلیداع مما یجعل رصید كل منھا یخ

الفترة الزمنیة التي یتم المحاسبة علیھا ،وفي المقابل فإن المساھمین متمثال 

م حقوق تتعلق بأموالھم التي ساھموا فیھا الى جانب لدیھفي المصرف 

االحتیاطات وغیرھا من األموال ، لذلك من األھمیة التعرف  على جوانب 

عداد الى  یساھم من خاللھا أصحاب مساھمة كل منھم تمھیدا لتحدید األ

  حسابات االستثمار .
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 موارد األموال في المصرف االسالمي :

 رأس المال واالحتیاجات : .1

تتكون موارد األموال في المصرف االسالمي من موارد داخلیة وخارجیة ، 

والموارد الداخلیة تتكون من رأس المال واالحتیاطات ، ویعد رأس المال 

سالمي ذو أھمیة كبیرة حیث یعتمد علیھ بشكل أولي في المصرف اال

لمباشرة نشاطھ ، كما أنھ بالنظر لطبیعة عمل المصرف االسالمي 

كمضارب فإنھ قد یتعرض الحتماالت الخسارة مقابل عملھ مما یؤدي إلى 

  فقد أتباعھ وجھده .

أما االحتیاطات التي یكونھا المصرف االسالمي فھي لتدعیم رأس مالھ 

تعزیزا لمركزه المالى  ، وال یجوز اعتبارھا ضمانا للودائع  وحمایتھ

االستثماریة (العامة والمقیدة)، ویتم تكوینھا من أرباح المساھمین دون 

  المودعین.

 حسابات الودائع الجاریة : .2

وھي الودائع أو الحسابات التي یتقاضى أصحابھا عنھا عوائد وتتمیز بحریة 

م القرض الحسن ، كما تكون غالبا السحب منھا مما یجعلھا تأخذ حك

منخفضة الحجم مقارنة بغیرھا من الودائع األخرى بسبب رغبة أصحابھا 

ویلھا إلى ودائع استثماریة تدر عائدا یغطى على األقل نصاب الزكاة حفي ت

  المفروض علیھا ،كما أن المصرف ملزم بردھا ألصحابھا فھو ضامن لھا .

 حسابات الودائع االستثماریة : .3

ذه الودائع تشارك في األرباح والخسائر ، وال یتحمل المصرف الخسائر ھ

الناتجة عنھا إال إذا ثبت تعدیھ أو تقصیره ، وأھمھا لھ فھو أمین على المال 

  ولیس ضمانا لھ .
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وعادة یقوم كل مصرف اسالمي بتحدید نسبة معینة من أرصدة تلك 

النسبة بین حسابات  الحسابات ألغراض المشاركة في األرباح ، كما تختلف

التوفیر ، وحسابات الودائع باستثمار ،وحسابات الودائع االستثماریة األجلھ 

 الیةوفقا لمتطلبات السوق وأعمال السحب التي تجري علیھا كما تم االشارة 

ا . ھذا فضال عن تحدید حد أدنى لرصید الحساب حتى یكون مشاركا قبسا

امة التي یتم مراعاتھا في ھذا في األرباح . وفیما یلي الضوابط الع

  الخصوص :

 دوالر .100الحد األدنى الرصید الحساب المشارك في األرباح    -

إذا ظھر مجموع األعداد خالل الشھر سالبا  فال یشارك في األرباح عن  -

 ذلك الشھر فتحسب من بدایة الشھر نفسھ .

ا عملیات تشارك دفعات االیداع خالل الشھر من بدایة الشھر التالى  ، أم -

  السحب خالل الشھر .

احتساب االعداد (النمر) لكل حساب نورد  االمثلة  الیةولتوضیح 

  ة :الىالعملیة الت

  )1حالھ عملیة رقم (

، والمطلوب 2017فیما یلي كشف حركة حساب العمیل (محمود) عن عام 

 احتساب االعداد الالزمة الحتساب االرباح المستحقھ لھ .

  الرصید  لھ  منھ  البیان  التاریخ

  لھ  منھ        

 1000   1000    ایداع 20/5/2017

 1500   500    ایداع 29/7/2017

 1100     400  سحب 15/9/2017

 2000   900    ایداع 20/10/2017
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  الحل :
  االعداد = عدد االشھر * المبلغ المشارك  االشھر المشاركة

7-6 2000=1000*2 

8 1500=1500*1 

10-9  2200=1100*2 

12-11 4000=2000*2 

  =9700  اجمالى  االعداد

  
  )2حالھ عملیة رقم (

والمطلوب  2017فیما یلي كشف حركة حساب العمیل (عبد الباري)عن عام 
  احتساب االعداد الالزمة الحتساب االرباح المستحقة لھ .

  الرصید  لھ   منھ  البیان   التاریخ

رصید  1/1/2014
  منقول

    4000  

 5000 1000    ایداع 25/1/2014

 4500   500  سحب 25/5/2014

 3500   1000  سحب 20/9/2014

 5000 1500    ایداع 20/11/2017

  
  الحل :

  االعداد = عدد االشھر * المبلغ المشارك  االشھر المشاركة 

1 4000=4000*1 

4-2 1500=5000*3 

8-5 13500=4500*3 

11-9 10500=3500*3 

12 5000=5000*1 

  34500=  اجمالى  االعداد
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  )3حالة عملیة رقم (

والمطلوب احتساب   2017فیما یلي كشف حركة العمیل (عبد �)عن عام 

  االرباح المستحقة لھ .

  الرصید  لھ  منھ  البیان  التاریخ

رصید  1/1/2017

  منقول 

    5000 

 4000   1000  سحب 20/9/2017

 3500   500  سحب 30/10/2017

 4100 600    ایداع 29/12/2017

  

  الحل :

  االعداد = عدد االشھر * المبلغ المشارك  ر المشاركة االشھ

8-1 40000=5000*8 

9 4000=4000*1 

12-10 10500=3500*3 

  54500=   اجمالى  االعداد

  

  ) 4حالة رقم (

والمطلوب   2017فیما یلي حركة كشف حساب العمیل ( عبد المنعم ) عن عام 

  احتساب االعداد المستحقة لھ .

  الرصید  لھ   منھ  البیان   التاریخ 

 500 500    ایداع 15/4

 400   100  سحب   20/6

 600 200    ایداع 10/10

 450   150  سحب 10/11
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  الحل :

  االعداد = عدد االشھر * المبلغ المشارك  االشھر المشاركة 

5 500=500*1 

10-6  2000=400*5 

12-11  900=400*2 

 =3400  اجمالى  االعداد 

  

  )5حالة رقم (

والمطلوب احتساب  2017حركة كشف حساب العمیل (فواد) عن عام  فیما یلي

  االعداد المستحقة لھ .

  الرصید  لھ    منھ  البیان   التاریخ 

 4000      منقول 1/1

 7000 3000    ایداع 20/6

 2000   5000  سحب 29/6

 1500   500  سحب 15/7

 1550 50    ایداع  15/8

 1600 50    ایداع  10/9

 1300   300  سحب   10/10

  :الحل 

  االعداد = عدد االشھر * المبلغ المشارك   االشھر المشاركة 

5-1 20,000=4000*5 

6 2000=2000*1 

9-7 4500=1500*3 

12-10 3900=1300*3 

 30,400  الىاالجم
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  تمارین حاالت عملیة :

  الحالھ األولى  :

،  2017فیما یلي بیان حركة حساب ودائع ألجل العمیل فواد عن عام 

  مطلوب احتساب صافي االعداد المستحقة .وال

  الرصید  الحركة  البیان  التاریخ 

  لھ  منھ  لھ  منھ    

 5000   5000    ایداع 5/2

 7000   2000    ایداع 2/10

 5500     1500  سحب  15/4

 4300     1200  سحب 20/5

 5700   1400    ایداع 10/9

 4000     1000  سحب 20/10

  

  الحالة الثانیة :

والمطلوب   2017حركة الودائع ألجل العمیل عبد الغني عن فیما یلي بیان 

  احتساب صافي االعداد المستحقة .

  الرصید  لھ   منھ  البیان   التاریخ 

 3000      رصید منقول  1/1

 2000   1000  سحب 10/2

 9000 7000    ایداع 20/3

 7000   2000  سحب 20/5

 10000 3000    ایداع 29/7

 12000 2000    ایداع 28/9

 11000   1000  سحب 10/11
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  الحالة الثالثة  :

، المطلوب  2017لي بیان حركة حساب الودائع بإشعار عن عام یفیما 

  احتساب صافي االعداد المستحقة .

  الرصید  لھ  منھ  البیان  التاریخ

 5000     رصید منقول  1/1

 4000   1000  سحب 15/3

 2500   1500  سحب 20/5

 2000   500  سحب 29/4

 4000  2000   ایداع 15/7

 3000   1000  سحب 15/10



 

 

  

  

 الفصل الثالث                

                   

  ة ياحملاسباملعاجلة                

  عن عمليات                    

  التمويل  باملراحبة                  
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ل اثا 

  الفصل الثالث

  بحةة عن عملیات التمویل  بالمرایالمحاسبالمعالجة 

تعتبر المرابحة من بیوع االمانة وھي من أكثر وأھم انواع البیوع شیوعا   

في مجال التطبیق العملي في المؤسسات المصرفیة االسالمیة فقد تصل الى  

ھا تلك ی%  من جمیع عملیات التمویل  التي تجر  85ما یزید عن 

ووضعوا لشریعة االسالمیة واالمؤسسات ، لذلك اھتم بھا فقھاء االقتصاد 

لھا الضوابط واإلحكام التي تحدد معالم التعامل بھا ، ولتوضح ذلك یتم 

  ا یلي :من خالل متناول ھذا الموضوع 

  طبیعیة المحاسبھ على المرابحة :

ة بالثمن الى  قامت بھ (الشراء) عع السلبییقصد بالمرابحة بصفة عامة ھو ، 

ثمن االول مع زیادة علیھ ة بالعة یبع السلعمالك السل قیاممع ربح معلوم أي 

جال ، ویطلق ؤو مأكون الثمن حاال یعند ما یأتي من یرغب في الشراء وقد 

  على ھذا النوع من المرابحة بالمرابحة البسیطة .

ر موم فھي (المرابحة لآلیالاما المقصود بالمرابحة التي تجریھا المصارف 

م المصرف بالشراء) حیث یتواعد طرفان (المشتري والمصرف) على قیا

ویتملك ھذه السلعھ ، من طرف ثالث مواصفات محددة ببشراء سلعة معینة 

  بیعھا مرابحة للمشتري .بلیقوم بعد ذلك 

ویعتبر المشتري ھو (اآلمر بالشراء) وأما المصرف فھو المأمور بالشراء 

، أما الطرف الثالث فھو المالك األصلي واألول  )البائع للطرف األول(

ھا والتنازل عنھا لصالح المصرف ویمكن تبسط ھذا المفھوم للسلعة قبل بیع

بالقول ، أن بیع المرابحة یعني أن یطلب أحدھم (اآلمر بالشراء) من 

المصرف أن یشتري لھ سلعة ما ، مع التزامھ بشراء ما أمر بھ بریح متفق 

  علیھ منذ البدایة .
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العقد تالحقین ، إبرام عقدین مھى ومن الناحیة التعاقدیة ، عملیة المرابحة 

على شراء السلعھ من المالك االصلي لھا وفق یتفق المصرف االول وفیھ 

 ةالتأكید على االلتزامات المتقابلالمواصفات المحددة من اآلمر بالشراءمع 

  بین الطرفین .

أما العقد الثاني فھو عقد بیع السلعة الى  اآلمر بالشراء ، والذین یتم إبرامھ 

لسلعة ، وبعد أن یصبح جاھزا لتسلیمھا الى  اآلمر بعد تملك المصرف ل

  بالشراء .

راء شھذا وتبدأ عملیة المرابحة من خالل وعد یقدمھ العمیل للمصرف ل

السلعھ بثمن مؤجل أعلى مما اشتراه المصرف ، حیث یشتري المصرف 

السلعة للعمیل (اآلمر بالشراء) وبیعھا لھ بعد زیادة في الثمن على ان یكون 

  ومن شروط ھذا البیع :مؤجال ، ویعتبر ھذا البیع أحد بیوع األمانة  السداد

 أن یكون المشتري على علم تام بالثمن األول للسلعة . .1

ضي الى  النزاع مما فأن یكون مقدار الربح معلوم ، ألن الجھالة فیھ ت .2

 یؤدي الى  فساد العقد .

الربا كما لو أن ال یكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسھ من أموال  .3

 اشتري السلعة بجنسھا قمح مقابل قمح ، فال یجوز بیعھ بجنسھ مرابحة .

أن یكون رأس المال من المثلیات كالمكیالت والموزونات والعددیات .4

وبیع المرابحة من البیوع التي انتشر استخدامھا بشكل سریع في 

اربة مضالمصارف وأصبحت ھذه العملیة أوسع النطاق من مثل ال

شاركة وغیرھا والتي تعتبر األساس في المعامالت اإلسالمیة والتي والم

 یجب أن تعمل وتتوسع بھا المصارف أیضا .
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ل اثا 

  وأھم ما یتطلبھ تنفیذ ھذین العقدین ما یلي :

: ویتعامل المصرف في مجال  تحدید مواصفات السلعة المطلوبة - 1

لع التي تشمل ع السلع ، باستثناء السلع المحرمة شرعا ، والسیالمرابحة بجم

على محظور شرعي أو شبھة شرعیة ، كما یتجنب التعامل ببعض السلع 

 ذات الطبیعة الخاصة وسریعة العطب .

تحدید الربح : یتم تحدید الربح من الناحیة العملیة بنسبة من تكلفة  - 2

المبیع (السلعة ) وذلك باالتفاق مع اآلمر بالشراء وھذه النسبة تزداد طردیا 

سدید ثمن البیع . وفقا لما أجازتھ الفتاوى الشرعیة مع طول فترة ت

 بالخصوص .

تملیك المصرف للسلعة : وھو شرط أساسي من شروط صحة عقد  - 3

المرابحة من الناحیة الشرعیة  وفقا للفتاوى الشرعیة  فإن عملیة التملك 

 - ة حسب الحال :الىتأخذ األشكال الت

سجیل رسمیة ، یتم تملكھا بالنسبة للسیارات والعقارات التي لھا دوائر ت -

الدائرة الرسمیة المختصة ،  لدى من خالل تسجیلھا باسم المصرف 

 ویدفع المصرف ثمن شراء السیارة البائع .

بالنسبة للسلع المشتراة محلیا یتم تملكھا بموجب فاتورة بیع رسمیة  -

صادرة باسم المصرف من البائع ، یدفع المصرف قیمة السلع للبائع 

 ة حسب الفاتور

بالنسبة للسلع المشتراة من الخارج ، یتم تملكھا من خالل فتح المصرف  -

لمصدر الذي یحدده اآلمر بالشراء ، ویدفع لصالح االعتماد مستندي 

 المصرف قیمتھا للبائع حسب االصول .

 تحدید تكلفة شراء السلعة : وتشمل التكلفة باإلضافة الى  ثمن الشراء - 4

أصولیا عن ھذه  مصرفیدفعھا ال ىلتاالمصاریف والرسوم والضرائب و

 السلع .
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تملك اآلمر بالشراء للسلعة : وھذا یتم خالل توقیع العقد الثاني (عقد  - 5

البیع) واستالمھ من المصرف وذلك بالتنازل لھ عن الملكیة في الدائرة 

الرسمیة  المختصة بالنسبة للسیارات والعقارات ، وتسلیمھ المبیع من قبل 

سبة للسلع المشتراة من السوق المحلیة ، وتظھیر موظفي المصرف بالن

مستندات المبیع تظھیرا ناقال للملكیة بالنسبة للسلع (البضائع) المشتراة من 

 الخارج .

تحدید الكیفیة التي سیتم بھ تسدید ثمن المبیع (التكلفة والربح ) فمن  - 6

تطبیق الناحیة النظریة ، یمكن أن یكون بیع المرابحة نقدا ، إال أنھ في ال

لیا . ویتم عادة تسدید الثمن كالعملي ، الیتم ھذا البیع إال ألجل جزئیا أو 

المؤجل على أقساط شھریة متساویة خالل فترة معینة ، وتحدید ھذه الفترة 

یعتمد على طبیعة السلعة واستعماالتھا ، وعلى فترة مقدرة اآلمر بالشراء 

تجاریة ، فإن فترة التسدید  على التسدید ، فالسلع التي یتم شراؤھا ألغراض

ھذه السلعھ في السوق فعلى سبیل المثال فان معدل ترتبط بمعدل دوران 

التجھیزات المنزلیة . أما السلع دوران المواد الغذائیة اقل من معدل دوران 

التي یتم شراؤھا لالستعمال الشخصي ، فإنھ تعطي فترة تسدید أطول لتتفق 

لتسدید . فعلى سبیل المثال فإن الحد األقصى مع مقدرة أغلبیة الناس على ا

) شھرا ، ومواد 48) شھرا ، والسیارات (40لفترة التسدید األثاث ھو (

أكثر من ة في بعض الحاالت الى  د) شھرا وقد تصل  ھذه الم60البناء (

 .  ذلك

الضمانات المقدمة لتسدید األقساط في مواعیدھا : وقد تكون كفاالت  - 7

 ل منقولة أو غیر منقولة تأمینا  لصالح المصرف .شخصیة أو وضع أموا

ووفقا للمفھوم الموضح اعاله ، فإن عملیة المرابحة لآلمر بالشراء ، ال   

تعدو أن تكون ضربا من ضروب االعمال التجاریة ، وھي بھذا تنطوي 

سبق استالم اآلمر بالشراء تعلى مخاطر بالنسبة للبنك خالل الفترة التي 
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ل اثا 

إذا كانت ھذه الفترة طویلة نسبیا ، كما ھو الحال في للسلعة ، وخاصة 

حیث یكون المصرف عندھا ، المرابحة للبضائع التي تستورد من الخارج 

والتي قد  ،ھا یرمعرضا لمخاطر عدیدة من بینھا تلف البضائع والتحایل وغ

  ال تغطیھا بوالص التامین جزئیا أو كلیا .

في األوعیة  لدیھلمتجمعة ھذا ویعتمد المصرف في توظیف األموال ا

االدخاریة المختلفة على صیغة تمویل المرابحة أكثر من اعتماده على 

الصیغ األخرى لما تتسم بھ من مرونة ووضوح في تدفقاتھا النقدیة ومواعید 

استحقاقھا ، وألخذ ضمانات لاللتزام بذلك ، مما یعطي المصرف قدرة 

  . لدیھیط المسبق لألموال المتاحة أفضل على إدارة السیولة النقدیة ، والتخط

ونتیجة لذلك التركیز على تمویل المرابحة وعدم االلتزام بشروط ھذا     

البیع فقد دخلت على عملیات المرابحة شبھات الربا وذلك من خالل 

  - :  ةالىالممارسات الت

 تطبیق شرط المواعدة الملزمة . -

 ة  .ائیزجتطبیق الشروط ال -

 ون .لدى إعادة جدولة ا -

التحایل بتطبیق ما یعرف ببیع العینة (بیع سلعة ألجل وإعادة  -

 شراؤھا أقل من ذلك) .

ھذا ومن األھمیة بمكان مناقشة موضوع الممارسة األولى  باعتبارھا السمة 

  وم .الىالبارزة في عملیات المرابحة التي تتم في المصارف 

آلمر بالشراء ) إن تطبیق شرط المواعدة الملزمة بالتنفیذ من قبل العمیل (ا

  ة :الىالت حظوراتیؤدي الى خلق مشكلة حقیقة تتمثل في الدخول في أحد الم

بسبب عدم امتالك  وجود بیعتین في بیعة وحدة ، وھو ما نھي الرسول   . أ

 المصرف للسلعة امتالكا فعلیا ودخولھا في ضمانتھ عملیا 
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 بیع ما لیس عندك ، حیث یتم بیع السلعة من قبل المصرف وھو ال  . ب

 یمتلك ھذه السلعة .

تحقیق ربح على شْي لم یضمن ، حیث لم تدخل السلعة في ضمانة   . ت

وذلك خالقا للمبدأ األصیل في  ،ي یكون لھ الحق في الربح تالمصرف ح

اإلسالم وھو قول الرسول علیھ السالم (الخراج بالضمان )، أي اإلیراد 

 .مقابل الضمان والعمل 

ھة نظر بأن عدم تطبیق مبدأ االلزام ورغم ھذه اآلراء ، فقد أشارت وج

سوف یعني تعریض المصرف الى  مخاطر شدیدة ناتجة عن امتالكھ 

ن من كإذا تراجع العمیل عن وعده دون أن یتم الیةالسلعة التي ستؤول 

الزام العمیل بالتنفیذ حیث سیتحول المصرف في ھذه الحالة الى  تاجر 

وب خفیة في السلعة باإلضافة للسلع ، فضال عما یترتب علیھ من وجود عی

  الى  مخاطر متعلقة بعملیة البیع .

ل مبدأ اإللزام للمواعدة بالشراء فقد تعرض المؤتمر الثاني للمصرف ووح

بالمناقشة الى  ھذا الموضوع  1983اإلسالمي المنعقد في الكویت عام 

 أیضا اإل أن قرار جاء مؤكدا على جواز المواعدة على بیع المرابحة لآلمر

بالشراء بعد تملك السلعة وحیازتھا للمأمور بالشراء (المصرف) ثم بیعھا 

باألمر بالشراء بناء على تلك المواعدة ، طالما أن مسؤولیة الھالك تقع على 

عائق المصرف قبل التسلیم ، كما قرر المؤتمر أیضا أن األخذ بمبدأ اإللزام 

ستقرار المعامالت ، ألحفظ لمصلحة التعامل وااھو أمر مقبول شرعا ألنھ 

وغیر أنھ ترك االمر للمصرف لألخذ بھذه المسألة من عدمھ وفقا لما تقرره 

  ھیئة الرقابة الشرعیة .

ویبدو أن المؤتمر اإلسالمي عندما قرر اعتبار المواعدة أمرا ملزما فقد 

وضع في االعتبار المخاطر الشدیدة التي تواجھ المصرف إذا ما تراجع 
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ل اثا 

تاجر الى حالة لوعده ، حیث سیتحول المصرف في ھذه ا اآلمر بالشراء عن

للسلع وما سیترتب علیھ من مخاطر أخرى  تتعلق بالعیوب الخفیفة في ھذه 

السلع والتقلبات في أسعارھا ومخاطر عدم بیعھا ، وتعرضھا الى  غیر ذلك 

اتساع دائرة المشكالت التي تواجھ المصرف من  نمن المخاطر ، كما أ

یذ العمالء لتعھداتھم سیصرف المصرف عن رسالتھ األساسیة جراء عدم تنف

ألن " وجود سلع حقیقة تحت ید المصرف مع احتماالت تراجع العمالء عن 

تعدانھم ومع كثرة العمل بھذه الصیغة یجعل المصرف یقترب من عمل 

  الشركات التجاریة العادیة التي تتاجر في بیع وشراء البضائع .

قد  المالیةن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ومن الجدیر بالذكر بأ

تعرضت الى  ھذا الموضوع ضمن معاییر المحاسبة والمراجعة لتلك 

المؤسسات ، وأشارت بأن المرابحة لآلمر بالشراء قد تكون مع إلزام الواعد 

بوعده أو عدم الزامھ وذكرت أن  مجمع الفقھ اإلسالمي انتھي مؤخرا الى  

ضي ھذه المعاملة الى  (بیع ما في ال تتبالشراء بوعده ، حعدم إلزام اآلمر 

لیس عند اإلنسان) المنھي عنھ الى  جانب غیرھا من المحظورات الشرعیة 

، ولكن بعض الفقھاء المعاصرین أجازوا عملیات المرابحة لآلمر بالشراء 

  مع اإللزام بالوعد . 

ة في تنفیذ عقد ضرورة مراعاة القواعد واألصول الشرعیعلى مع التأكید 

المرابحة باعتبارھا شرطا أساسیا لسالمة ھذه العملیة ، خاصة بعد أن 

أصبح ھذه التمویل من أكثر صبغ التمویل استعماال في البنوك اإلسالمیة ، 

وشمولھا أغلب أنشطة المصرف اإلسالمي لسھولة لممارستھا ، عند ذوي 

ل األخرى الخبرة المصرفیة وذلك على حساب صیغ وأنشطة التموی

في المصارف إال عن صیغ  عالمضاربة والمشاركة ، كما أنھ أصبح ال تسم

كالمضاربة  األخرى المرابحة على حساب صیغ وأنشطة التمویل 
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والمشاركة ، بل أن البعض من المصارف یقوم احتساب الزیادة في عملیات 

 المرابحة بأسلوب الفائدة ، األمر الذي یخرجھا من مضمونھا اإلسالمي

الشرعي على الرغم مما قد یبدو لألعیان مما تعمل فیھ مستندات ذات طابع 

  مالى  إسالمي .

لذلك فإن األمر لھ خطورتھ ویستوجب مراعاة األصول الفقھیة اإلسالمیة 

واالبتعاد عن المخالفات الخطیرة للشرعیة اإلسالمیة في تنفیذ مقتضیات 

  إیضاحھ .ومتطلبات عقود المرابحة على النحو الذي سبق 

ومن الجدیر بالذكر التطرق الى الضوابط التي وردت في معیار المرابحة 

) الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة 3والمرابحة لآلمر بالشراء رقم (

، والتى یتعین على المصارف مراعاتھا اإلسالمیة  المالیةالمؤسسات 

  وأھمھا : 

شكل یجعل القوائم ویعني إظھار ونشر جمیع المعلومات ب : اإلفصاح - 1

غیر مضللة للمستفیدین منھا . وھو باختصار الصدق في إعطاء  المالیة

المعلومات عن المركز المالى  للمنشأة وكلنا یعرف عقاب الكذاب وجزاء 

 الصادقین في االسالم .

الثبات : استخدام نفس الطرق واإلجراءات المحاسبیة الصحیحة أثناء  - 2

، ویجب اإلفصاح عن أي تغیر في ھذه الطرق الفترات المحاسبیة المختلفة 

 مع بیان أثره على ھذه القوائم . المالیةواإلجراءات في مالحق للقوائم 

ھذا المبدأ یضمن تحقیق العدالة في المراقبة والمقارنة ، األمر الذي یتفق مع 

  مقاصد الشریعة اإلسالمیة 

تھا المنشأة فعال التكلفة التاریخیة : أي قیاس األصول بالمبالغ التي دفع - 3

للحصول على ھذه األصول ، بالقیم المثبتة فعال في المستندات المتعلقة 

بالحصول على ھذه األصول . إذا كان المشروع فردیا فال مانع شرعا من 
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ل اثا 

مد على القیمة السوقیة تعیة الىتطبیق ھذه المبدأ بشرط إعداد قوائم م

إذا كان ھناك شركاء لألصول من أجل احتساب زكاة أموال الشخص . إما 

ة بالقیمة الجاریة الىغیر دائمین في المشروع فیجب إعداد بیانات م

الحتساب حقوق جمیع األطراف إضافة الى  الزكاة حسب أحكام الشریعة 

اإلسالمیة ، وان كان ھذا ال یمنع من إعداد بیانات أخرى  تعتمد على 

 التكلفة التاریخیة .

ة یالعة والضوابط للمؤسسات الملمحة عن ھیئة المحاسبة والمراج

  اإلسالمیة :

 المالیةتم إنشاء الھیئة بموجب اتفاقیة التأسیس بین عدد من المؤسسات 

م . وقد سجلت الھیئة في دولة 1990-2-26ھـ ، 1410صفر 1اإلسالمیة 

البحرین كھیئة عالمیة ذات شخصیة معنویة مستقلة ال تھدف الى  الربح في 

  م . 27-3-1991الموافق 1411رمضان 11

  المؤسسون :

المصرف اإلسالمي للتنمیة ، دار المال اإلسالمي ، مؤسسة الراجحي 

  المصرفیة ، دلھ البركة ، بیت التمویل الكویتي .

  األعضاء المشاركون :

 االسالمیة الملتزمة . المالیةالمؤسسات  -

 االسالمیة . المالیةالھیئات الرقابیة المشرفة على المؤسسات  -

 الھیئات الفقھیة االسالمیة ذات الشخصیة المعنویة .المجامع و -

  األعضاء المراقبون :

الھیئات والجمعیات المسئولة عن تنظیم مھنة المحاسبة والمراجعة و /أو  -

 عن إعداد معاییر المحاسبة والمراجعة .

 مكاتب وشركات المحاسبة القانونیة ذات العالقة. -
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 اإلسالمیة . المالیةالممارسة لبعض األنشطة  المالیةالمؤسسات  -

 اإلسالمیة. المالیةللمؤسسات  المالیةمستخدمو القوائم   -

  اإلسالمیة : المالیةأھداف ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

 المالیةتھدف الھیئة الى تطویر فكرة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  -

 االسالمیة وفق أحكام الشریعة االسالمیة ونشر ھذا الفكر عن طریق:

 التدریب . -

 عقد الندوات . -

 إصدار النشرات الدوریة . -

 إعداد األبحاث . -

 أخرى . -

اإلسالمیة  المالیةإعداد وإصدار معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  -

 وتفسیرھا .

 مراجعة وتعدیل المعاییر لمواكبة تطویر األنشطة والفكر المحاسبي  -

ات الخاصة بأنشطة إعداد وإصدار ومراجعة وتعدیل البیانات واإلرشاد -

 اإلسالمیة . المالیةالمؤسسات 

اإلسالمیة  المالیةالسعي الى تطبیق المعاییر من قبل المؤسسات  -

 والجھات األخرى ذات العالقة .

  الھیكل التنظیمي للھیئة :

 الجمعیة العمومیة وتتكون من جمیع األعضاء . -

مجلس األمناء ویتكون من خمسة عشر عضوا غیر متفرغ یعین كا  -

 منھم من قبل الجمعیة العمومیة لمدة ثالث سنوات 

مجلس معاییر المحاسبة والمراجعة ویتكون من خمسة عشر عضوا  -

 غیر متفرغ یعینھم مجلس األمناء لمدة أربع سنوات .
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ل اثا 

المجلس الشرعي ویتكون من خمسة عشر عضوا على األكثر من  -

سالمیة اإل المالیةالفقھاء في ھیئات الرقابة الشرعیة في المؤسسات 

 یعینھم مجلس األمناء لمدة أربع سنوات .

 االسالمیة . المالیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  -

اللجنة التنفیذیة وتتكون من سبعة أعضاء وھم األمین العام وثالثة من  -

 أعضاء مجلس األمناء إضافة الى ثالثة من مجلس المعاییر .

والجھاز الفني واإلداري بمقر األمانة العامة وتتكون من األمین العام  -

 الھیئة .

 قیاس وإثبات موجودات عملیات المرابحة والمعالجة المحاسبیة :

 عملیات المرابحة البسیطة : -

ة واالحتفاظ عیقوم المصرف في حاالت المرابحة البسیطة بشراء وتملك السل

الى حین توفر عمیل مشتري لھا ، وتتم المحاسبة على ما سیتم  یھلدبھا 

ؤه وبیعھ واالحتفاظ بھ وفقا للمبادئ والسیاسات المحاسبیة المتعارف شرا

علیھ مع مراعاة أنھ في حالة وجود مخزون من السلع لم یتم بیعھ فیتم 

( إذا كانت ھذه السلع قد تم     تقویمھ حسب  القیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا

من حسابات أما في حالة تمویلھا  ویلھا من أرصدة ودائع االستثمار )مت

المساھمین وما في حكمھا فیتم المحاسبة عنھا وفقا لقاعدة  أموالأخرى 

  السوق أو التكلفة أیھما أقل .

  وتتم المعالجة المحاسبیة وفقا لألتي :

  عند الشراء :   

  من حـ/ المخزون         

  الى حـ /النقدیة أو الدائنون              
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  عند البیع نقدا :  

  / النقدیة  من حـ        

  الى مذكورین             

  الى حـ / المخزون                   

  الى حـ / أرباح االستثمار                   

وفي نھایة العام یتم اجراء تقویم للمخزون ویثبت الفرق (ربحا أم خسارة ) 

  :   ةالىالتالحاالت في حساب احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات حسب 

حیث یتم  یمة العادلة أقل من القیمة الدفتریة (وجود خسارة غیر محققة )الق -

 في ھذه الحالة تكوین احتیاطي ( المخصص) بقیمة الخساره

  من حـ / أرباح وخسائر االستثمارات       

  الى حـ / احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات               

حیث یتم  (وجود أرباح غیر محققة ) القیمة العادلة أكبر من القیمة الدفتریة -

 في ھذه الحالة تخفیض حساب االحتیاطي ( المخصص) بقیمة االرباح

  من حـ / احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات         

  الى حـ / أرباح االستثمارات               

  عند البیع باألجل أو التقسیط :

  من حـ / المدینین       

  ورینالى مذك         

  حـ / المخزون                 

  ( ما یخص السنھ )حـ / ارباح االستثمار                 

  و/ ارباح االستثمار المؤجلة أ                 
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ل اثا 

إثبات ثمن البیع وتحمیل حساب المدینین بالقیمة مع احتساب ارباح العام 

  واالرباح المؤجلة للفترات التالیة .

  ون لدى تسدید اعند قبض القسط أو ال

  من مذكورین       

  حـ / النقدیة              

  حـ / ارباح االستثمار المؤجلة              

  الى  مذكورین             

  نین یحـ / المد                   

  حـ / ارباح االستثمار                    

  )را (قبل مواعید استحقاق االقساطبكعند التسدید م

  القید التالى  : ىجریي ھذه الحالة ارجاع جزء من االرباح العمیل ویتم ف

  حـ / ارباح االستثمار  من              

  الى  حـ / النقدیة                        

  : المالیةالعرض واإلفصاح في القوائم 

یتم عرض الموجودات (المخزون) في المیزانیة تحت بند موجودات  -

 متاحة البیع .

 الفصاح عن السیاسیة المحاسبیة المطبقة والقیم العادلة للموجودات یتم ا -

البیوع اآلجلة (المدینون) مخصوما منھ رصید االرباح  ممیتم عرض ذ -

 فیھا . كوكون المشلدى ص امخصالمؤجلة و
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  : ة حلولمحالة عملیة 

) سیارات 5المصرف اإلسالمي عدد ( ىترشا  2018/9/1بتاریخ  -

 بشیك. تدفع دوالر100.000 البیع بقیمة  غرضل

دوالر خصما من  25000باع سیارة ٍواحده بملغ  2018/9/5بتاریخ  -

 الحساب الجاري للعمیل .

 26000باع سیارة أخرى  للعمیل حاتم بمبلغ  2018/9/7بتاریخ  -

اقساط   5وتم تقسیط الباقي على  دوالر 3000منھا  قبضدوالر 

 بدایة كل شھر . فى دفع متساویة ت

اعھ للعمیل بالقسط االول من السیارات الم خصم 2018/1/10تم في  -

 من الحساب الجاري للعمیل .خصماً أالف دوالر  4000حاتم بمبلغ 

 والر د  19000 سیارة الثالثة نقدا بقیمة الباع  2018/10/10بتاریخ  -

 ویل عملیة الشراء من أموال حسابات ودائع االستثمار المشترك .تمتم  -

  .الزمة في سجالت المصرف لقیود المحاسبیة االمطلوب اجراء ال
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ل اثا 

  الحل :

  البیان  دائن  مدین  التاریخ

1/9/2018  100.000   

100.000 

  من حـ / المخزون (سیارات)

  الى  حـ / شیكات صادرة 

5/9/2018  25000   

 

20.000 

5000 

  من حـ / الحسابات الجاریة 

  مذكورین الى  

  حـ / المخزون (سیارات)

  تثمار المشتركحـ / ارباح االس

7/9/2018    

3000 

23000 

 

 

 

 

20.000  

6000  

  من مذكورین

  حـ / الخزینة  

  أقساط المرابحة مدینو حـ / 

  الى  مذكورین 

  حـ / المخزون

  حـ / ارباح االستثمار المؤجلة 

10/9/2018    

4000  

1200 

  

 

 

 

4000  

1200 

  مذكورین من 

  / الحسابات الجاریةحـ 

  حـ / ارباح المؤجلة 

  مذكورین  الى 

  اقساط المرابحة  مدینوحـ / 

  حـ / أرباح االستثمار المشترك 

10/10/2018    

19000 

1000 

  

  

  

20.000  

  مذكورین من 

  حـ / الخزینة  

  لمشترك احـ / حساب االستثمار 

  الى  حـ / المخزون



  األسس النظریة والمعالجات المحاسبیةالمصارف اإلسالمیة  محاسبة

  

58  
  
  
  
  
 

ھذا وفي حالة عدم بیع باقي السیارات حني نھایة العام ، یتم تقیم المخزون 

ر الجاریة وعمل مخصص ھبوط اسعار إذا كانت القیمة حسب حسب االسعا

  التقییم أقل من التكلفة التاریخیة (الشراء) . 

  الستثمار المشترك.اایرادات  الفرق على حساب ارباح وخسائر ویحمل

 عملیات المرابحة لآلمر بالشراء :

یع بعد عقد االتفاق بین المصرف والعمیل (اآلمر بالشراء) یقوم العمیل بتوق

یدفع العمیل ھامش الجدیة المتفق  ئھامذكرة تسمي (الوعد بالشراء) في ضو

  ة :الىالقیود المحاسبیة التإجراء علیھ ویتم 

 اثبات استیفاء ھامش الجدیة من اآلمر بالشراء : - 1

  ة / الحسابات الجاریة .ینزخمن حـ / ال

  الى  حـ / تأمینات ھامش الجدیة .     

 السلعة من البائع االول اثبات قیام المصرف بشراء  - 2

  من حـ / موجودات المرابحة رقم ...

  الى  حـ / الشیكات الصادرة .       

 اآلمر بالشراء (عمیل المرابحة ): عاثبات تنفیذ عقد البیع م - 3

  من حـ / تأمینات ھامش الجدیة .

  من حـ / مدینو  المرابحة رقم ..

  الى  مذكورین     

  رقم ..حـ / موجودات المرابحة       

  حـ / ارباح االستثمار المشترك (ما یخص السنة )      

  حـ / ارباح االستثمار المشترك المؤجلھ .      

 اثبات سداد االقساط المستحقة على عمیل المرابحة : - 4

  من حـ / الخزینة  / الحسابات الجاریة     

  الى  حـ / مدینو المرابحة رقم ..          
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ل اثا 

في  المالیةالزمة بنصیب السنة لد التسویة اوجراء قیوفي نھایة العام یتم ا

  االرباح المؤجلة :

  من حـ / ارباح االستثمار المشترك المؤجلھ .       

  الى  حـ / ارباح االستثمار المشترك (ما یخص السنة )               

في حالة مطل العمیل الغني وعرض آمره على ھیئة الرقابة الشرعیة  - 5

 :الىمھ یتم  اجراء القید التووافقت على تغری

  من حـ /الخزینة / الحسابات الجاریة 

  الى  حـ / مخصص صندوق الخیرات       

المبكر لقیمة الرصید المتبقي من المرابحة  سدادالفي حالة قیام العمیل ب - 6

، مع مراعاة إعادة  هأو جزءا منھا یتم اجراء قید التسدید وفقا  لما تم ذكر

 ویجري القید التالى  :جزء من االرباح لھ 

  من حـ / أرباح االستثمار المشترك المؤجلھ.

  الى  حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة .      

في حالة تراجع العمیل (اآلمر بالشراء)عن تنفیذ عقد المرابحة بعد قیام  - 7

المصرف بالشراء السلعة ، یقوم المصرف ببیع السلعة للغیر وخصم قیمة 

  ھامش تأمینات الجدیة حسب القید التالى  : – ان وحدث –الخسارة 

  من مذكورین 

  حـ / الخزینة 

  حـ / تأمینات ھامش الجدیة 

  / موجودات المرابحة رقم ..حـ الى              

طیھ قیمة الخسارة غوفي حالة عدم كفایة رصید تأمینات ھامش الجدیة لت

ة تاري ومطالبعلى حسابھ الج الفعلیة یتم تحمیل العمیل بالفرق خصماً 

  بالسداد .

ومیھ مبحات في المیزانیة العاني المریوفیما یتعلق بالعرض واإلفصاح لمد

ة مطروحا منھا رصید الىبحات بالقیمة االجماي المرینیتم اظھار حساب مد

  االرباح المؤجلة .
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  واثبات موجودات المرابحة :س حالة عملیة على قیا

طلب الحصول على مرابحة ب تقدم العمیل (محمود) 1/9/2018بتاریخ 

  ة :الىلشراء سیارة حسب البیانات الت

 .دوالر تدفع نقدا  10.000ثمن سیارة  -

 سنوات .  )5یتم سداد المرابحة على اقساط شھریة لمدة ( -

 دوالر .  150% والعمولة 5ربح المصرف  -

 دوالر . 1000یدفع العمیل ھامش تأمینات الجدیة بمبلغ  -

الحساب  من  خصماً المرابحة في نھایة الشھر تم سداد القسط االول من  -

 الجاري للعمیل .

  المطلوب : اثبات العملیات السابقة :

  الحل : ربح المصرف 

  عدد السنوات ×نسبة الربح  ×الدفعة المقدمھ) –(ثمن السیارة =   

 دوالر 2250سنوات. =  5 ×% 5 ×) 1000-10.000( 

   اء =قیمة دین المرابحة على العمیل اآلمر بالشر

 دوالر.150+2250+9.000=11400 

 دوالر 60=190÷11400قیمة القسط الشھري =
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ل اثا 

  القیود المحاسبیة :

 عند استیفاء ھامش الجدیة . -

  من حـ / الخزینة         1000

  الى  حـ / ھامش تأمینات الجدیة  1000          

 -------------------------------------------  

  موجودات المرابحة رقم ..من حـ /  10.000    

  الى  حـ / الخزینة . 10.000           

  ر بالشراء)قیمة المرابحة ماال –عند تنفیذ المرابحة (تحمیل العمیل 

  من مذكورین        

  حـ / تأمینات ھامش الجدیة .  1000          

  المرابحة رقم .. وحـ / مدین 11400           

  الى مذكورین            

  حـ / موجودات المرابحة رقم .. 10000           

  حـ / ارباح االستثمار المشترك المؤجلھ   2400             

---------------------------------  

(بعد مرور شھر من   2018/9/30عند سداد القسط األول في  - 4

 الشراء) : 

 من مذكورین .

  حـ / الحساب الجاري (محمود) 190 

  ارباح االستثمار المشترك المؤجلة حـ /    40 

  الى  مذكورین     

  حـ / مدنیو المرابحة رقم . 190  

  ).60/2400حـ / ارباح االستثمار المشترك (   40  

  وھكذا یتكرر كل قید شھریا الى  حین االنتھاء من السداد اتام .
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  )2حالة عملیة العمیل رقم ( -

امل اقساط المستحقة علیھ قبل باالفتراض ان العمیل محمود قام بتسدید ك

ھ بالجاري .وقام المصرف من جان ھة خصما من حساببسنتاریخ استحقاقھا 

  للعمیل من قمیة المبلغ المسدد مبكرا . %3بارجاع ما نسبتھ 

  المطلوب : اجراء القیود الالزمة  .

  الحل : 

 . إستحقاقھا بسنةاثبات سداد باقي االقساط المستحقة قبل موعد - 1

  ینمن مذكور

  حـ / الحسابات الجاریة 2280

  ) 12 شھر ×190دینار قسط الشھري ل(ا 

  حـ / ارباح االستثمار المشترك المؤجلة   480

  )12× دینار 40ي ربح الشھرل(ا 

  الى  مذكورین 

  حـ / مدینو المرابحة رقم .... 2280 

  حـ / ارباح االستثمار المشترك ...  480

  عمیل :اثبات ارجاع نسبة من االرباح لل   - 2

  )%3×2280من حـ / ارباح االستثمار المشترك( 68.4

  الى  حـ / الحسابات الجاریة (العمیل محمود)         68.4
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ل اثا 

  )3حالة عملیة رقم ( -

اشتري أحمد سیارة عن طریق المصرف االسالمي بصیغة المرابحة لآلمر 

  ة :الىبالشراء حسب العملیات الت

بین المصرف واحمد على شراء تم عقد اتفاق  2018/5/20بتاریخ  -

دوالر .على ان یدفع ھامش تأمینات  16000السیارة بثمن نقدي قدره 

 دوالر . 1000نقدیة قدره 

 4شھر . بھامش ربح 40 یتم سداد مبلغ المرابحة على أقساط شھریة لمدة  -

  % 

بشیك  اقد قام المصرف بشراء السیارة ودفع قیمتھ 2018/5/31بتاریخ  -

 كز الرئیسي للبنك مسحوب على المر

  الحل : 

   والرد12/40= 2000 ×%4)×1000- 16000( ربح المصرف = - 1

 دوالر 425شھر= 40÷(16000-1000)+2000القسط الشھري = - 2

 القیود المحاسبیة : - 3

 اثبات استالم ھامش التأمینات النقدیة :  2018/5/20في  .1

  حـ / الخزینةمن  1000

  / التأمینات النقدیة .حـالى        1000 

  -اثبات شراء السیارة : 2018/5/31ي ف .2

 من حـ / موجودات المرابحة رقم :  16000

  / المركز الرئیسي :حـ الى         16000
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 اثبات بیع السیارة مرابحة الى  أحمد . 2018/5/31في  .3

  من مذكورین      

  حـ / مدینو مربحات رقم ... 17000

  حـ / ھامش التأمینات النقدیة .   1000

  لى  مذكورین ا    

  حـ / موجودات المرابحة رقم ..             16000

  حـ / ارباح االستثمار المشترك المؤجلة .                2000

 اثبات سداد القسط االول من المرابحة  2018/6/30في  - 4

  من مذكورین       

  حـ / الحسابات الجاریة  425       

  شھر) 40÷2000ك المؤجلة (حـ /ارباح االستثمار المشتر 50       

  الى  مذكورین    

  حـ / مدینو المرابحة رقم ..   425     

  حـ / ارباح االستثمار المشترك .   50      

وھكذا یستمر اجراء القیود المحاسبیة شھریا الى  أن یتم السداد التام 

  مرابحة .لل
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ل اثا 

  تمارین حاالت عملیة : 

  الحالة األولى  :

ویلھ مبلغ من المال مت طلببلباري) للبنك االسالمي تقدم (العمیل عبد ا

  لشراء سیارة عن طریق المرابحة لآلمر بالشراء . 

لھ  ادینار نقدا وبیعھ15000ویل بملغ موقد وافق المصرف على الت -

  ة .الىوقام بشراء السیارة وفق الشروط الت 2017/9/15بتاریخ 

 امش الجدیة .ویل كتأمینات ھممن قیمة الت  % 10یدفع العمیل  -

 سنویا من صافي التمویل . %5نسبة المرابحة  -

 سنوات تدفع بشكل شھري ومنتظم . 4یتم تقسیط المبلغ على  -

  المطلوب :

 احتساب ربح المصرف والقسط الشھري . -

الزمة في سجالت المصرف علما بان القسط لاجراء القیود المحاسبیة ا -

 . 2017/11/1االول یستحق في تاریخ 

ستة ب ابتسدید جمیع االقساط المتبقیة قبل موعدھقام العمیل  بافتراض ان -

لسداد مقابل امن المبلغ   % 3وافق المصرف على خصم ما نسبتھ وشھور 

 ( المطلوب اجراء القید المحاسبي الالزم).مبكرا  وإرجاعھ للعمیل 



  األسس النظریة والمعالجات المحاسبیةالمصارف اإلسالمیة  محاسبة

  

66  
  
  
  
  
 

  الحالة الثانیة :

بالشراء  اشتري محمود من المصرف االسالمي آلھ بطریقة المرابحة لآلمر

  االتي : وفق

 10000تم توقیع عقد االتفاق على شراء اآللھ بقیمة  2018/4/5بتاریخ  -

من قیمة اآللھ مقدما كتأمینات  % 10 دینار یدفع منھا محمود ما نسبتھ

 ھامش الجدیة .

 سنوات بموجب اقساط شھریا متساویة 3ویل على فترة متم تقسیط قیمة الت -

 .   %4نسبة المرابحة  -

 . 2018/4/20اآللھ مرابحة لمحمود بتاریخ  تم بیع -

 . 2018/6/1یبدأ تسدید القسط االول في  -

  المطلوب :

 احتساب ربح المصرف وقیمة القسط الشھري . .1

 الزمة .لاجراء القیود المحاسبیة ا .2

فتراض ان العمیل قام بتسدید جمیع االقساط المتبقیة قبل موعدھا با .3

. من المبلغ   % 3نسبتھ  بثالثة شھور ووافق المصرف على خصم ما

( المطلوب اجراء القید المحاسبي مسدد مبكرا وإرجاعھ الى  العمیل ال

  الالزم).

   



 

 

  

  

  الفصل الرابع

  

   يةاحملاسباملعاجلة 

  عن عمليات

  التمويل باملضاربة 

 

  

  
 

  

  

  

  

  

  



 

 



 بالمضاربة ة عن عملیات التمویلیالمحاسبعالجة الم    

69  
\  
  

  

 

 راال ا

  الفصل الرابع

  بالمضاربة ة عن عملیات التمویلیالمحاسبالمعالجة 

  : التمویل بالمضاربة

المضاربة ھي اتفاق بین طرفین تلتقي فیھ مصلحة كل من رب المال ورب 

العمل على أن یقدم اآلخر العمل والخبرة ، ویقسم الربح بینھما حسب 

االتفاق ، أما الخسارة فیتحملھا رب المال وحده إال إذا ثبت التعدي 

  والتقصیر واإلھمال .

  شروط صحة عقد المضاربة :

 -شروط رأس المال :

ن یكون رأس المال من النقود المضروبة (نقدا رائجا) وال یجوز أن أ -

 یكون عرضا من العروض عند جمھور الفقھاء .

أن یكون رأس المال معلوما عند التعاقد ألن الجھالة فیھ تفضي الى   -

 المنازعة كما تؤدي الى  جھالة الربح .

 لتعاقد .أن ال یكون رأس المال دینا في األصل في ذمة المضارب عند ا -

  شروط الربح :

 أن یكون ھناك اتفاق على بیان مقدار حصة كل من طرفي المضاربة . -

أن یكون الربح حصة شائعة بینھما ، بمعني أال یكون محددا بقیمة معینة  -

 ألحدھما .

إذا تحققت الخسارة فتكون على رب المال ، أما المضارب فیخسر جھده  -

 وعملھ.
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  شروط العمل :

لشروط التي تؤدي الى  التضییق على المضارب ، ال یجوز وضع ا -

فاألصل ھو إفساح المجال للمضارب الستثمار المال ، إال أنھ یجوز تقیید 

 المضارب ببعض الشروط إذا كانت مفیدة لمصلحة الطرفین .

ال یجوز للمضارب القیام ببعض األعمال إال بإذن من رب المال مثل  -

 أو المتاجرة بأكثر من رأس المال . إقراض مال المضاربة أو التبرع فیھا

  - وبناء على تلك المفاھیم فإن العناصر األساسیة للتمویل بالمضاربة ھي :

یجب أن تكون عملیة المضاربة محددة تماما ،وعلى ذلك ال یجوز  -1

 خلط أموال المضاربة مع أموال أخرى  للمضارب .

یقدم المصرف عنصر رأس المال (كلیا أو جزئیا)في عملیة  -2

مضاربة ، بینما یقدم المضارب عنصر العمل المتمثل في إدارة ال

ھذه العملیة ، وعلى ذلك البد وأن یكون المضارب من ذوي الخبرة 

 في مجال المضاربة .

یمكن أن یكون ھناك شریكا للبنك في رأس المال المضاربة وقد  -3

 یكون المضارب نفسھ .

ل وجھد یتم االتفاق منذ البدایة على حصة كل من رأس الما -4

 المضارب من ربح المضاربة في حال تحققھ .

إذا كانت نتائج عملیة المضاربة خسارة ، بال تعدي أو تقصیر أو  -5

مخالفة للشروط من المضارب ، فإن أصحاب رأس المال یتحملونھا 

 وحدھم كل بنسبة حصتھ في رأس المال .

ال وللمضاربة وجھان ، فإما أن تكون مطلقة أي ال یضع صاحب رأس الم

  قیود على المضارب ، أو مقیدة حیث تقییدھا في مجاالت محددة 
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 راال ا

ویعتمد تمویل المضاربة في األساس على امانة المضارب والثقة بھ 

وبكفاءتھ في مجال عملیة المضاربة ، وعلى ذلك لم یجز الشرع الحنیف 

أخذ ضمانات على تمویل المضاربة ، وإنما أجاز اخذ ضمانات من 

وق المصرف في حاالت  التعدي أو المخالفة أو المضارب لضمان حق

التقصیر ھو ما یعني ارتفاع درجة المخاطرة على المصرف . وبجانب 

ارتفاع درجة عنصر المخاطرة ، فإن تمویل المضاربة قد یرتبط لمدة غیر 

محددة ، في الوقت الذي ال یسمح فیھ وضع المصرف اإلسالمي بالحصول 

ا من خارج مصادره الذاتیھ . ومن ھنا الیة على سیولة نقدیة إذا ما اضطر

یؤثرالمصرف عدم التوسع في تطبیق ھذه الصیغھ .السیما وأن الحفاظ على 

  األمانة وإیفاء الذمة في أحیان كثیرة مفقود ھذه االیام .

  المضاربة في التاریخ اإلسالمي : 

 . أصل المضاربة في التراث العربي اإلسالمي 

 الجاھلیة قبل اإلسالم . كانت المضاربة موجودة في

أنھ خرج مضاربا في المال السیدة خدیجة  ومن قراءة سیرة سیدنا محمد 

  رضي هللا عنھا .

وقد تعامل بھا الصحابة رضوان هللا علیھم ومنھم العباس بن عبد المطلب 

  كما أعطي عمر بین الخطاب،  مال یتیم لتاجر للمضاربة بھ .قال

یعة على صاحب المال والربح على ما اتفقا . الوض على بن ابي طالب 

علیھ ،وھناك أدلة كثیرة على وجود اصل للمضاربة في التراث العربي 

  اإلسالمي .
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 انواع المضاربة 

  من أھمھا ما یلي :

 مضاربة مطلقة ومضاربة مقیدة  -1

 مضاربة مؤقتة ومضاربة مستمرة . -2

 مضاربة ثنائیة ومضاربة جماعیة . -3

  مجال تطبیق المضاربة: 

  : في مجال التجارة فقط . الرأي األول

  توافرت أركانھا وشروطھا . ى: في كافة االنشطة مت الرأي الثاني

  اإلجراءات التنفیذیة للمضاربة :

  كما تقوم بھا المصارف اإلسالمیة :

تقدیم طلب التمویل بصیغة المضاربة اإلسالمیة موضحا بھ البیانات  .1

وكافة المعلومات األخرى   الشخص وطالب التمویل ومركزه المالى

 الالزمة لتمكین المصرف من االستعالم عنھ من المصرف المركزي .

واالقتصادیة والمصرفیة   المالیةدراسة الطلب من الجوانب الشرعیة و .2

والقانونیة للتأكد من مدي مالءمة ھذا الطلب لمعاییر التمویل المعمول 

القتصادیة التي یقوم بھا في المصرف والفكرة االستثماریة والجدوى ا

ب التي الىعلیھا وتقدیر المخاطر التي تترتب على ھذا التمویل واألس

 یمكن اتخاذھا إلدارة ھذه المخاطر .

في حالة القبول من خالل لجنة مختصة یتم إبالغ المتعامل بحیثیات  .3

الموافقة والشروط الواجب االلتزام بھا لیتم الحصول على ضمانات 

 ال وإبرام عقد المضاربة .عدم التقصیر واإلھم

 یتم وضع مال المضاربة تحت تصرف المضارب (رب العمل ). .4
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 راال ا

تنفیذ عملیات المضاربة من خالل ادارة صاحب العمل (المتعامل  .5

 )ومتابعة وإشراف المصرف اإلسالمي .

 توزیع األرباح حسب العقد . .6

في نھایة أجل المضاربة تتم عملیة التصفیة وتحدید حقوق كل طرف  .7

 صرف ، والمضارب ).(الم

  وتوزیعھ في عملیات التمویل بالمضاربة . بحقیاس الر

تعتبر عملیة المضاربة المحور األساسي الذي تركز علیھ أسس التعامل  -

یقدمون أموالھم للمصرف لغرض االستثمار  نبین المصرف والمودعین الذی

عالقة  واقتسام األرباح ، كما تأخذ ھذه العملیة الوجھ اآلخر المقابل وھي

المصرف مع اصحاب المشروعات المستثمر فیھا ، االمر الذى یفرض في 

البدایة تحدید صافي ربح المضاربة (االستثمار) واحتساب حصة المضارب 

 فیھ ، ثم یلي ذلك توزیع األرباح بین المساھمین والمودعین .

إن عملیة قیاس الربح وتوزیعھ في عقود التمویل (االستثمار) في 

  ة :الىتخضع للشروط الت المضاربة

  استرداد المصرف الممول لقیمة التمویل (رأس المال) دون زیادة او

 نقص إذا كان سالما .

  استرداد المصرف الممول لقیمة التمویل ناقصا الخسارة (یتحملھا

المصرف ) إال إذا كان ھناك تقصیر أو أھمھا ل أو تعدي من 

 المضارب .

  حسب الحصة المتفق علیھا ، بعد خصم اقتسام الربح الناتج عن تمویل

 مصروفات المضاربة .
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) التمویل بالمضاربة الصادر عن ھیئة 3ھذا وقد تناول المعیار رقم (  

اإلسالمیة الضوابط المتعلقة بقیاس  المالیةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

  ة :الىرأس مال المضاربة من خالل التعرض للموضوعات الت

 مضاربة  بالمبلغ المسلم نقدا للمضارب .یتم قیاس رأس مال ال -

إذا كان المبلغ المسلم عینا فیقاس بالقیمة العادلة للموجودات المتفق  -

علیھا بین المصرف والمضارب ، ویتم االعتراف بالربح أو الخسارة 

 الناتجة عن عملیات التقییم حسب ما ورد في سجالت المصرف  .

جزء منھ قبل البدء في العمل  بعد تسلیم مبلغ المضاربھ للمضارب وھلك -

(دون تقصیر أو إھمال أو تعدي من المضارب ) یتم قید النقص 

 كخسارة یتحملھا المصرف ویتم تخفیض رأس مال المضاربة بالقیمة .

بعد انتھاء المضاربة ولم یتم إعادة رأس المال الى المصرف یقید المبلغ  -

 كدین في ذمة المضارب .

للمصرف  المالیةللقوائم  المالیةمحددة (الفترة إذا كانت المضاربة لفترة  -

 )یتم اثبات نصیب المصرف منھا خالل ھذه الفترة .

،یتم إثبات  المالیةاذا كانت المضاربة مستمرة لمدة أطول من الفترة  -

نصیب المصرف من األرباح عن تلك الفترة التي یتم المحاسبة عنھا ، 

 بھا رأس مال المضاربة .أما الخسائر فتثبت في الحدود التي تخفض  

اذا ھناك خسائر بسبب التعدي أو اإلھمال أو تقصیر من المضارب یتم  -

 اثباتھا دینا علیھ .

یراعى االفصاح التام عن المخصصات التي كونھا المصرف بسبب  -

 انخفاض موجودات المضاربة .
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 راال ا

 المعالجات المحاسبیة لعملیات المضاربة :

 دا للمضارب .عند تسلیم رأس مال المضاربة نق .1

  من حـ /التمویل بالمضاربة 

  الى حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة للمضارب          

 عند تسلیم رأس مال المضاربة عینا للمضارب  .2

  من حـ / التمویل  بالمضاربة 

  الى حـ / األصول / البضاعة التي تم تسلیمھا للمضارب         

ي القیمة وات المسلمة المضارب التساوإذا تبین أن القیمة العادلة الموجود

  المثبتة في السجالت یراعي ما یلي :

 في حالة الربح یكون القید المحاسبي : -

  من حـ / التمویل بالمضاربة 

  الى مذكرین       

  حـ /األصول المسلمة للمضارب                    

  حـ / األرباح                    

  : يالمحاسبفي حالة الخسارة یكون القید  -

  من مذكورین         

  حـ /التمویل  بالمضاربة             

  حـ / الخسائر             

  الى حـ / األصول المسلمة للمضارب                       

 : المالیةفي حالة انتھاء المضاربة في نفس الفترة   -3

ب الى یتم في ھذه الحالة تورید كامل مبلغ المضاربة من قبل المضار

  المصرف (رأس المال + األرباح الصافیة للمضاربة )
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 ویتم اجراء القید التالى  :  -

  من حـ / الخزینة         

  الى حـ / التمویل بالمضاربة                 

على عمالء المضاربة یتم إثبات ذلك بالقید  مدینھوفي حالة وجود ذمم  -

  التالى  : 

  اربة رقم ...من حـ / مدینو المض              

  الى حـ / التمویل بالمضاربة                             

 توزیع األرباح بین المصرف والمضارب:  -1

  من حـ / التمویل بالمضاربة   

  الى مذكورین                 

  حـ /الحسابات الجاریة ( المضارب )           

  رباح )حـ / إیرادات المضاربة ( حصة المصرف من األ         

اذا ظھر رصید حساب التمویل بالمضاربة مدینا (المبلغ المورد  -5

للمصرف أقل من قیمة المبلغ الممول ) یكون ھناك خسارة  یتحملھا 

المصرف بمفرده (اذا ثبت عدم وجود تقصیر أو إھمال أو تعدي من قبل 

 المضارب )ویجري القید التالى  إلقفال حساب المضاربة 

  ضاربة من حـ / خسارة الم    

  الى حـ / التمویل بالمضاربة              

ویقفل حساب خسارة المضاربة في حساب األرباح والخسائر الخاص 

  بالمصرف :

  من حـ / األرباح والخسائر     

  الى  حـ / خسارة المضاربة           



 بالمضاربة ة عن عملیات التمویلیالمحاسبعالجة الم    

77  
\  
  

  

 

 راال ا

 ة :الىة تالىفي حالة استمراریة عمل المضاربة لفترة م -6

التي تقفل   المالیةمدة أطول من الفترة في حالة استمرار عمل المضاربة ل

فیھا المصرف حساباتھ الختامیة ، یتم إثبات االرباح عند تحقیقھا كما ثبتت 

  ة :الىالخسائر وتخفض بھا رأس مال المضاربة وتجرى القیود الت

 : المالیةتحقیق المضاربة أرباح خالل الفترة  -

  من حـ / التمویل بالمضاربة   

  رین الى  حـ / مذكو       

  حـ / الحسابات الجاریة (المضاربة)              

  حـ / ایرادات المضاربة (حصة المصرف)             

 : المالیةتحقیق المضاربة خسائر خالل الفترة  -

  من حـ / خسائر المضاربة     

  الى  حـ / التمویل بالمضاربة              
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 ) على التمویل بالمضاربة :1حالة عملیة رقم (

ق بین المصرف اإلسالمي وأحد المتعاملین على ابرام عقد تمویل تم االتفا

  ة :الىبالمضاربة لشراء بضائع وبیعھا وفق الشروط الت

 الف دینار  50قیمة التمویل  -

  یتم توزیع األرباح الصافیة (بعد خصم مصروفات المضاربة)    -

 % للمصرف .60%المضارب  40بنسبة  

 شھور . 3مدة المضاربة  -

 یمة المبیعات اوال بأول  .یتم تورید ق -

  ة :الىیات التلوقد حدثت العم

تم دفع قیمة التمویل بالكامل في الحساب الجاري للعمیل  2018/2/1في  -

 (المضارب ).

اشتري المضارب البضاعة وقام بیع جزء منھا وتورید مبلغ 10/2في  -

 دینار للبنك . 30000

دینار  10000باع المضارب بضاعة بموجب كمبیالة بقیمة  2/15في  -

 . 2018/3/15تستحق في 

دینار وتم  20000تم بیع جزء من البضاعة بقیمة  2018/2/25في  -

 تورید القیمة للبنك .

 تم تحصیل قیمة الكمبیالة في تاریخ استحقاقھا . -

 . 2018/3/25تم تصفیة المضاربة في  -

الزمة وتصویر حساب المضاربة لالمطلوب: اجراء القیود المحاسبیة ا

  نصیب كال من المصرف والمضارب . واثبات 
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 راال ا

  الحل : 

1- 2018/2/1 : 

 من حـ / التمویل بالمضاربة  50.000             

  المضارب . - الى  حـ / الحسابات الجاریة  50.000                      

2-  10/2/2018   

  من حـ / الخزینة  30.000                 

  الى  حـ / التمویل بالمضاربة .                                30.000

3- 2018/2/15 :  

  من حـ / مدنیو المضاربات  10.000                

  الى  حـ / التمویل بالمضاربة . 10.000                        

4- 2018/2/25 :  

  من حـ / الخزینة  20.000               

  ویل بالمضاربة .الى  حـ / التم 20.000                       

5- 2018/3/15 :  

  من حـ / الخزینة  10.000                 

  الى  مدنیو المضاربات  10.000                         

6- 2018/3/25 :  

  من حـ / تمویل المضاربة  10.000              

  الى  مذكورین                

  ات الجاریة (المصارف)حـ / الحساب 40.000                       

  حـ / ایرادات المضاربة . 60.000                        
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  تصویر حساب المضاربة : 

  حـ / تمویل المضاربة رقم ...

  من حـ/ الخزینة  30,000  الى  الحسابات الجاریة  50,000

  من حـ/ مدنیو المضاربات  10,000  الى  مذكورین 10,000

  ةمن حـ/ الخزین 20,000  

60,000 60,000 

  ) على التمویل بالمضاربة .2حالة عملیة رقم ( 

  بافتراض ان البضاعة كانت تحت تصرف المصرف مقیدة في سجالتھ بقیمة :

 دینار  48000  - أ

 دینار . 50000دینار، علما بإن قیمتھا السوقیة  52000  -  ب

  الحل :

أم عند تسلیم البضاعة للمضارب یتم احتساب الفرق حسب الحالة ربحا 

  خسارة 

 وجود ربح للبنك   - أ

  من حـ / التمویل بالمضاربة .              50.000

  الى  مذكورین                 

  حـ /  مخزون بضائع المضاربة  48000                    

  حـ / االرباح                           2000

 وجود خسارة :   -  ب

 من مذكورین      

  / التمویل بالمضاربة  حـ               50,000

  حـ/ خسارة       2000        

  الى  حـ / مخزون بضائع المضاربة . 52,000                  
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 راال ا

  تمرین عملي شامل :

طلب أحد المتعاملین مع المصرف اإلسالمي تمویال بضیعة المضاربة 

 100.000لشراء اجھزة حاسوب وبیعھا في السوق المحلي وذلك بقیمة 

  ة :الىافق المصرف على طلب المتعامل وفق الشروط التدینار وو

 یقدم المصرف التمویل المطلوب بالكامل . -

 شھور  3تكون فترة المضاربة  -

 یتم تورید ثمن األجھزة المباعة أوال بأول الى  المصرف . -

یتعھد المضارب بشراء األجھزة غیر المباعة بأقل سعر بیع تم خالل  -

 الفترة .

  التي قام بھا المضارب : وفیما یلي العملیات

تم ایداع قیمة التمویل بالكامل  في الحساب الجاري  2018/2/1في  -

 جھاز حاسوب .  100اشتري المضارب عدد  2018/2/5للمضارب في 

 1200) جھاز حاسوب بقیمة 20باع المضارب ( 2018/2/15في  -

 .وتم تورید القیمة للبنكدینار للجھاز الواحد 

حاسوب على از جھ) 30ضارب عدد(باع الم 2018/2/25في  -

دینار للجھاز وتحصل على كمبیالة بالقیمة مستحقھ  1200الحساب بسعر 

 .2018/3/25في 

دینار  1100) جھاز حاسوب بقیمة 25باع المضارب ( 2018/3/1 -

  لكل جھاز وتم تورید المبلغ للبنك .

) جھاز حاسوب بقیمة 20عدد ( بارضباع الم 2018/3/20في  -

 .وتم تورید القیمة للبنك ل جھاز دینار لك1050

دینار لكل  1050بسعر  5األجھزة المتبقیة وعددھا ب ارضاشتري الم -

 جھاز وسجلت القیمة كدیون على المضارب .
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 تم تصفیة المضاربھ . 2018/3/31في  -

  المطلوب :

 اجراء القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت المصرف . -1

 .2018/3/31تصور حساب المضاربة في  -2

حتساب نصیب كال من المصرف والمضارب من االرباح علما بإن ا -3

المضارب لم یسدد المبلغ المستحق علیھ من بیع االجھزة المتبقیة حتى 

  تاریخ التصفیة .



 

 

  

  

  

  
  
  

  

  الفصل اخلامس                      

  

  املعاجلات احملاسبية 

  هركباملشالعمليات التمويل 
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ل اسا 

  الفصل الخامس                                  

  ھركاالمشبالمعالجات المحاسبیة لعملیات التمویل 

  التمویل بالمشاركة :

یقوم ھذا األسلوب على استثمار األموال المتاحة ألغراض تمویل 

المشروعات أو المشاركة في رؤوس أموالھا سواء كان ماال (الشركة 

الذمة (الشركة بالوجوه)  بالمال) أو عمال (الشركة باألعمال) أو التزاما في

  ومن شروط ھذه المشاركات :

 معلومیة رأس المال وال یشترط تساوي نسب المشاركة . -

أن یكون توزیع األرباح حسب حصة كل منھما (مساھمتھ) في رأس  -

المال أو حسب االتفاق أما الخسارة فتوزع حسب نسبة رأس المال وال 

 یجوز االتفاق على غیر ذلك .

كل منھما حصة شائعة من األرباح ولیس مبلغا أن یكون نصیب  -

 مقطوعا من المال .

  ب المشاركة :الىأس

وھي قیام المصرف بتوظیف بعض  المشاركة لتمویل صفقة معینة : -1

أموالھ في مجاالت تجاریة أو استثماریة قصیرة األجل ، وتبقي 

المشاركة مستمرة الى  أن ینتھي الغرض منھا ویسترد فیھا المصرف 

 دفعھ واحدة. أموالھ

وھي المساھمة أو المشاركة بنسب  (الثابتة) : ةمالدائالمشاركة  -2

متساویة او متفاوتة في رأس المال الشركة وتتحمل كل جھة مشاركة 

الخسارة بنسبة مساھمتھا في رأس المال اما الربح فیوزع بینھما حسب 

 نسب راس المال أو حسب االتفاق .
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موال الشركات في إطار تفاعلھ مع ویأتي استثمار المصرف في رؤوس ا

احتیاجات االقتصاد الوطني ، وسعیھ لنشر التطبیقات اإلسالمیة في مجال 

األعمال ،ویكون ذلك من خالل قیامھ بتأسیس شركات تلتزم في عقد 

تأسیسھا ونظامھا األساسي التزاما تاما في جمیع معامالتھا وتعامالتھا 

و من خالل المشاركة في شراء أسھم  بأحكام الشریعة اإلسالمیة الغراء ،أ

شركات من البورصة ال یشتمل نشاطھا الرئیسي على أي محظور أو 

مخالفة شرعیة ، مع استثناء "حصة األرباح التي یقبضھا المصرف " من 

الفوائد الدائنة التي تقبضھا تلك الشركات ، وفقا للفتاوى الشرعیة 

الشركات التي بالخصوص .ویراعي المصرف أن یكون مجال عمل 

یؤسسھا أو یشارك في رأسمالھا أو تملك أسھمھا حیویا وتنتج سلعا أو 

  خدمات ذات نفع عام للمجتمع واالقتصاد الوطني . 

أما في مجال االستثمارات العقاریة ، فإن للبنك اإلسالمي الحق بتملك  

ھ ستفاد من ھذا الحق بتوجییالمشاریع العقاریة للغایات االستثماریة ، وقد 

  الى  االستثمار في ھذه المشاریع . المالیةجزء من موارده 

 ویأخذ ھذا االستثمار عدة أشكال من أھمھا : 

 ھا وفرزھا الى  قطع سكنیة من ثم بیعھا .رشراء قطع أراضي وتطوی -

شراء قطع أراضي من مناطق تجاریة متمیزة وإقامة مباني تجاریة  -

 علیھا لغایات تأجیرھا .

 ة في مناطق متمیزة لغایات أخرى  .شراء مباني تجاری -

وھي أن یشارك المصرف المشاركات المتناقصة المنتھیة بالتملیك :  -3

برأس المال الشركة مع شریك آخر أو أكثر وفقا للنسب المتفق علیھا على 

أن یقوم المصرف ببیع حصتھ في رأس المال تدریجیا ، وتنتھي المشاركة 
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ل اسا 

لمدفوعة وذلك وفقا لطریقة یتم االتفاق بانتھاء استرداد المصرف لمساھمتھ ا

 .علیھا لبیع حصة المصرف (من العائد الذي یؤول للشریك)

وفقا لھذه الصیغھ "یدخل المصرف بصفتھ شریك ممول في مشروع   

ذي دخل متوقع مقابل حصولھ على حصة نسبیة من صافي الدخل المتحقق 

(المالك) مع فعال من المشروع المتفق علیھ مسبقا مع الشریك اآلخر 

االحتفاظ بالجزء المتبقي من صافي الدخل أو أي قدر منھ یتفق علیھ لیسدد 

  بھ أصل مشاركة المصرف ".

یشتمل على ما  فإنھ ةصالمشاركة المتناقبلتمویل امفھوم وبناء على وھذا 

  یلي :

 أن التمویل الذي یقدمھ المصرف یكون لمشروع محدد ومعین . -1

 أن یحقق دخال مجدیا . أن المشروع الممول ، یتوقع -2

 یكون المصرف شریكا بالمشروع بما یقدمھ من تمویل للمشروع . -3

 أن شراكة المصرف تنحصر في حدود المشروع الممول . -4

آلخر من الدخل تحدد الحصة النسبیة لكل من المصرف والشریك ا -5

 حصتھ .حسب 

 ترتبط مدة المشاركة بتملك الشریك اآلخر لكامل المشروع.  -6

ة النظریة ، یمكن تطبیق مفھوم تمویل المشاركة المتناقضة على ومن الناحی

أي مشروع ، سواء أكان ھذا المشروع عقاریا ، أو صناعیا ، أو صحیا ، 

او تعلیمیا ، أو غیرھا ، وبشرط توقع جدوى من عملیة التمویل بالنسبة 

للبنك ، بمعني أن حصة المصرف من الدخل المتوقع للمشروع تشكل عائدا 

 على التمویل المقدم ، وأن ما یحتفظ بھ المصرف من حصة صاحب مقبوال

  المشروع من الدخل یكون كافیا لتسدید التمویل في مدة معقولة .
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أما من ناحیة العملیة ، فإن البنوك تقوم بالتمویل بأسلوب المشاركة 

المتناقضة في المشاریع العقاریة لوضوح وسھولة تطبیق ھذا األسلوب ، 

في تعقیدات األنواع األخرى من المشاریع ذات الطبیعیة دون الدخول 

الخاصة ، والتي تقوم أعمالھا على اختصاصات متنوعة ، وتحتاج عملیة 

المراقبة والضبط لمصاریفھا وإیراداتھا الى  متابعة مستمرة من أجھزة 

  متخصصة . 

لمشاریع العقاریة على دراسات الجدوى لوتستند الموافقة على التمویل 

  اصة بھا الخ

  وباالستناد الى  ھذه الدراسات یتم تحدید ما یلي :

 التمویل الالزم للمشروع . -1

 دخل المشروع ة النسبیة لكل من المصرف والشریك من الحص -2

 المدة المتوقعة لسداد التمویل . -3

وفي حال الموافقة على التمویل ، یتم وضع أرض المشروع وما علیھا 

م توقیع عقد المشاركة الذي یفوض تأمینیا لتمویل المصرف ، كما یت

المصرف بصرف التمویل الموافق علیھ لتغطیة نفقات إقامة المشروع 

وتجھیزه لالستغالل ، وذلك وفق مستندات أصولیة . كما یفوضھ بتأجیر 

وحدات المشروع عندما تصبح جاھزة لذلك . ومع ذلك ، فإن المصرف 

ع صاحب المشروع . وعند یؤثر أن یقترن توقیعھ على عقود اإلیجار بتوقی

تسدید كامل التمویل ، تنتھي عملیة المشاركة . ویقوم المصرف بفك الرھن 

  عن أرض المشروع ، وتنقل عقود اإلیجار الى  صاحب المشروع .
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ل اسا 

  االجراءات التنفیذیة لعملیات المشاركة :

قبول طلبات العمالء للتمویل بصیغة المشاركة مرفقا بھا الوثائق  -

 ت ودراسات الجدوى االقتصادیة .والمستندا

یقوم المصرف اإلسالمي بدراسة الطلب من ناحیة الشرعیة  -

وبیان الدفعات النقدیة والربحیة وكافة المتطلبات  المالیةوالمصرفیة و

 نجاح المشروع وتوفر المقدرة على السداد . ىالتي تظھر مد

موافقات یتم عرض نتائج الدراسة على الجھات العلیا المختصة ألخذ ال -

 الالزمة حسب األصول المرعیة في المصرف .

عند الموافقة النھایة على التمویل یتم استیفاء بیان التعھدات من العمیل  -

(عدم التعدي واإلھمال والتقصیر) وإبرام عقد المشاركة وبیان نظم 

 العمل والدفع وضوابط المشاركة .

یة المحاسبة والمرابحة القیام بالمتابعة والرقابة وتقییم االداء واستمرار -

 على انشطة المشاركة ونتائج أعمالھا وتوزیعات االرباح .

في حالة المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك یتم ایضا متابعة تقییم  -

حصة المصرف المباعة (المتنازل عنھا) وبیان قیمة الربح  والخسارة 

. 
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ر عن ھیئة ) الصاد4الضوابط الواردة في المعیار المحاسبي رقم (

  اإلسالمیة : المالیةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

قیاس المبلغ المدفوع من قبل المصرف بالقیمة العادلة إذا تم الدفع عینا  -

مع ضرورة االعتراف بالربح أو الخسارة مقارنة بالقیمة النقدیة المسجلة 

 المصرف . لدى 

التاریخیة للحصة یتم االثبات بالقیمة التاریخیة محسوما منھا القیمة  -

المباعة مع مراعاة اجراء التقییم بالقیمة العادلة لتلك الحصة واالعتراف 

 بالفرق ربحا أم خسارة في قائمة الدخل .

في حالة انتھاء المشاركة وعدم قدرة العمیل على إعادة حصة  -

 المصرف تثبت ذمھ مدینة علیھ الى حین استردادھا بالكامل .

االیرادات بعد انتھاء المشاركة أو عند  یتم إثبات حصة المصرف من -

 ة .الىالمحاسبة علیھا خالل الفترة إذا استمرت المشاركة ألكثر من فترة م

یتم االفصاح عن قیمة المخصصات التي كونھا المصرف لمقابلة  -

 االنخفاض في قیمة حصة المصرف في المشاركة .
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ل اسا 

ساس الصفقة المعالجات المحاسبیسة لعملیات المویل بالمشاركة على أ

  الواحدة : 

 مبلغ الالزم لتمویل المشروع العند دفع المصرف  .1

  من حـ /التمویل بالمشاركة عملیة رقم ..     

  الى  حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة للشركاء                

 عند استالم المصرف اإلیرادات المتحققة للسنة األولى  : .2

  من حـ / الخزینة          

  الى  حـ / إیرادات المشاركة رقم ..                 

   عند استالم المصرف اإلیرادات المتحققة للسنة الثانیة : .3

  من حـ / الخزینة      

  الى  حـ / إیرادات المشاركة رقم ..              

 عند استالم المصرف اإلیرادات المتحققة للسنة الثالثة : .4

  من حـ / الخزینة        

  الى  حـ / إیرادات المشاركة رقم ..               

 عند استالم المصرف قیمة المشاركة في نھایة السنة الثالثة : .5

  من حـ / الخزینة         

  الى  حـ / التمویل بالمشاركة رقم ..                            

مثال تطبیقي حول حالة المشاركة التي یسترد اموالھا فیھا دفعھ واحدة 

  :س صفقة معینة على أسا

تم تأسیس مشروع مشترك بین المصرف ومجموعة من المساھمین برأس 

دینار ، یشارك فیھ أصحاب المشروع بقیمة  200,000المال قدره 

دینار والباقي یمولھ المصرف ، على أن یتم مقاسمة األرباح  120,000

 3بینھما مناصفة ، على أن یتم استرداد رأس مال المصرف بالكامل بعد 
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سنوات ، وقد یحقق المشروع إیرادات صافیة خالل الفترة بقیمة 

  دینار على التوالى  . 3000،3200،4000

  الحل :

 عند دفع المصرف للمبلغ الالزم لتمویل المشروع  .1

  من حـ /التمویل بالمشاركة عملیة رقم ..     80000

  الى حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة للشركاء         80000

 استالم المصرف اإلیرادات المتحققة للسنة األولى  :عند  .2

  من حـ / الخزینة   1500

  الى  حـ / إیرادات المشاركة رقم .. 1500            

                   )3000×50%(  

   عند استالم المصرف اإلیرادات المتحققة للسنة الثانیة : .3

  من حـ / الخزینة   1600

  رادات المشاركة رقم ..الى  حـ / إی          1600

                )3200×50%(  

 عند استالم المصرف اإلیرادات المتحققة للسنة الثالثة : .4

  من حـ / الخزینة   2000

  الى  حـ / إیرادات المشاركة رقم ..          2000

           )4000×50%(  

 عند استالم المصرف قیمة المشاركة في نھایة السنة الثالثة : .5

  من حـ / الخزینة    80000

  الى  حـ / التمویل بالمشاركة رقم ..            80000
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ل اسا 

المعالجات المحاسبیسة لعملیات المویل بالمشاركة على أساس المشاركة 

 الثابتة ( المستمرة ) :

 المعالجة المحاسبیة حسب طریقة حقوق الملكیة :  .1

  عند االستثمار في المشروع . -

  ت من حـ / االستثمارا     

  الى  حـ / الخزینة                 

  عند اإلعالن عن توزیع األرباح : -

  من حـ /االستثمارات        

  الى  حـ / اإلیرادات                  

  عند استالم األرباح  -

  من حـ / الخزینة            

  الى  حـ /االستثمارات                 

 : المعالجة المحاسبیة حسب طریقة التكلفة .2

  عند االستثمار في المشروع  -

  من حـ / االستثمارات          

  الى  حـ / الخزینة                       

  عند اإلعالن عن توزیع االرباح ال تجري قیود محاسبیة . -

  عند استالم األرباح أو جزء منھا : -

  من حـ / الخزینة         

  الى  حـ /االستثمارات                    
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 ثال تطبیقي حول حالة المشاركة الثابتة التي یساھم فیھا المصرف :م 

اشترك المصرف اإلسالمي مع مساھمین في تأسیس مشروع بقیمة 

% للبنك ، وقد تم اإلعالن عن توزیع أرباح 30دینار . بنسبة  500000

دینار ، علما بأن توزیع األرباح  30000المشروع في نھایة العام بقیمة 

  مساھمة كل منھما في رأس المال .بینھما حسب 

  الحل :

 المعالجة المحاسبیة حسب طریقة حقوق الملكیة : .1

  عند االستثمار في المشروع . -

  من حـ / االستثمارات     150000

  الى  حـ / الخزینة            150000

          )500000×30%(  

  عند اإلعالن عن توزیع األرباح : -

  من حـ /االستثمارات    9000

     )30000×30%(  

  الى  حـ / اإلیرادات         9000

  عند استالم األرباح  -

  من حـ / الخزینة    9000

  الى  حـ /االستثمارات            9000

 المعالجة المحاسبیة حسب طریقة التكلفة : .2

  عند االستثمار في المشروع  -

  من حـ / االستثمارات     150000

  الخزینة الى  حـ /             150000
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ل اسا 

  عند اإلعالن عن توزیع االرباح ال تجري قیود محاسبیة . -

  عند استالم األرباح أو جزء منھا : -

  من حـ / الخزینة    9000

  الى  حـ /االستثمارات   9000

  المعالجات المحاسبیة لعملیات المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك 

 عند دفع حصة المصرف في المشاركة . .1

  تمویل بالمشاركة .من حـ / ال

  الى  حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة للشریك      

إذا كانت حصة المصرف المدفوعة عینا یتم اجراء المقارنة بین القیمة 

العادلة لألصل المقدم وقیمتھ النقدیة  ویسجل الفرق ربحا أم خسارة في 

  قائمة الدخل حسب التالى  ..

العادلة أكبر من القیمة النقدیة  إذا كانت حصة المصرف حسب القیمة  -

 یسجل الفرق ربحا .

  من حـ/ التمویل بالمشاركة

  الى  مذكورین     

  حـ / االصل المتنازل عنھ        

  حـ /ایرادات االستثمار         

إذا كانت حصة المصرف حسب القیمة العادلة أقل من القیمة الدفتریة  -

 یسجل الفرق خسارة .

  كورین مذمن 

  / التمویل بالمشاركة  حــ    

  حـ /خسارة االستثمار     

  الى حـ / االصل المتنازل عنھ          
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عند استرداد المصرف القسط األول (قیمة الحصة المتنازل عنھا  .2

 الشریك)

  من حـ /الخزینة 

  الى  مذكورین    

  حـ / التمویل بالمشاركة         

  حـ / ایرادات االستثمار         

لشریك أقل من القیمة لحصة المتنازل عنھا للالقیمة العادلة  وإذا كانت -

 المتوقع تحقیقھا النقدیة 

  من مذكورین 

  حـ / الخزینة      

  حـ/ خسارة االستثمار     

  الى  حـ / التمویل بالمشاركة          

 عند استالم نصیب المصرف من أرباح المشاركة : .3

  من حـ / الخزینة 

  ات المشاركة الى  حـ / ایراد     

وھكذا یتوالى اجراء القیود المحاسبیھ الى  أن یصبح رصید حساب التمویل 

  بالمشاركة وحساب مساھمة المصرف صفرا .
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ل اسا 

  ) على عملیات بالمشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك :1حالة عملیة رقم (

اإلسالمي مع العمیل (شركة العودة لالستثمار) على اقامة  فاتفق المصر

  ة :ال�سكني وتجاري ضخم وفق الشروط الت برج

 دینار  160,000یساھم المصرف بتكلفة إنشاء المبني والمقدر بنحو  -

تساھم الشركة بقیمة االرض التي تقام علیھا المبني والمقدرة بنحو  -

 دینار .  340,000

للمصرف  2:1یتم مقاسمة االیرادات الصافیة بین الطرفین بنسبة  -

قیمة مساھمة كل طرف  للسنة االولى ثم حسبوالشركة على التوالى 

 للسنوات التالیھ حتى السداد التام .

%من حصتھا في االیرادات للمصرف 50تلتزم الشركة بسداد ما نسبتھ  -

 سنویا الى  حین االنتھاء من سداد كامل حصة المصرف .

  ھا خالل فترة المشاركة :ؤاجراتم وفیما یلي العملیات التي 

دینار للشركة بشیك  120,000تم دفع مبلغ  2010/1/1في تاریخ  -

 .نفسھمسحوب على المصرف 

دینار للشركة باالیداع في  30,000تم دفع مبلغ  2010/8/20في تاریخ  -

 حسابھا الجاري .

 دینار نقدا للشركة .10,000تم دفع مبلغ  2010/12/20في تاریخ  -

الشقق  تم االنتھاء من المبني والبدء في تأجیر 2010/2/25في تاریخ  -

 2010/3/1اعتبارا من 
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 كانت االیرادات السنویة المحصلة عن تأجیر الشقق كاالني : -

  المبلغ  التاریخ  السنة

 دینار     90,000 2011/3/1  األولى

  دینار   100,000  2012/3/1  الثانیة

  دینار   100,000  2013/3/1  الثالثة

  دینار   100,000  2014/3/1  الرابعة

  دینار   100,000  2015/3/1  الخامسة

  دینار   100,000  2016/3/1  السادسة

  المطلوب :   

اعداد بیان ملخص عن تطور عملیة المشاركة المتناقصة المنتھیة  -1

 بالتملیك مبینا بھ مساھمة كل طرف وحصة كل منھما في االیرادات .

 اجراء القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت المصرف . -2

  الحل :

  المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك : مخلص تطور عملیة

رأس المال   السنة

  المشروع

مساھمة 

  المصرف

مساھمة 

  الشركة

حصة   االیراد 

المصرف  

  من االیراد

حصة الشركة 

  من االیراد

المبلغ المسدد 

من الشركة 

50% 

 30,000 60,000 30,000 90,000 340,000  160,000 500,000  األولى

 37,000 74,000 26,000 100,000 370,000 130,000 500,000  الثانیة

 40,700 81,400 18,600 100,000 407,000 93,000 500,000  ةالىالت

 44,770 89,540 10,460 100,000 447,700 52,300 500,000  الرابعة

 7,530 98,434 1,566 100,000 492,470 7,530 500,000  الخامسة

 0 100,000  0 100,000 500,000 0 500,000  السادسة

 160,000 503,374 86,626  590,000        االجمالى
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ل اسا 

  ثانیا : القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت المصرف :

2010/1/1    

  من حـ/ التمویل بالمشاركة المتناقصة   120.000      

  الى  حـ / الشیكات الصادرة    120.000                     

2010/8/20     

  حـ / التمویل بالمشاركة المتناقصة من   30.000    

  الى  حـ / الحسابات الجاریة (الشركة)    30.000                    

2010/12/20   

  من حـ / التمویل بالمشاركة المتناقصة   10.000     

  الى  حـ / الخزینة     10.000                       

2011/3/1   

  ینة من حـ / الخز     60.000         

  الى  مذكورین                    

  حـ / ایرادات االستثمار    30.000                       

  حـ / تمویل المشاركة المتناقصة   30.000                       

2012/3/1  

  من حـ / الخزینة  36.000        

  الى  مذكورین                                 

  الى  حـ/ ایرادات االستثمار 26.000                               

  حـ / تمویل المشاركة المتناقصة  37.000                              

وھكذا تتوالى  القیود المحاسبیة ویكون القید المحاسبي في السنة (الخامسة) 

  االخیرة كاالتي :
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  من حـ/ الخزینة  9.396                      

  الى  مذكورین                      

  حـ/ ایرادات االستثمار   1.566                              

  حـ/ تمویل المتناقصة      7.830                           

  )2تمرین عملي رقم (

اتفق المصرف اإلسالمي مع شركة أم القرى على انشاء مصنع لتجفیف 

  ة :ال�نتھیة بالتملیك وفق الشروط التالفواكھ بصیغة المشاركة الم

دینار وتساھم الشركة بقیمة  150,000یسھم المصرف بقیمة   -

 دینار  300,000

 یوزع االرباح بین الطرفین حسب مساھمة كل منھما في راس المال . -

یتم استرداد مساھمة المصرف من االرباح الخاصة بالشركة بواقع  -

 حتي انتھاء المساھمة بالكامل . 80%

من كل عام . وفي حالة وجود  12/31تتم المحاسبة بین الطرفین في  -

 خسارة یتم تخفیض رأس المال بقیمھا .

دفع المصرف نصبتھ بالكامل من خالل قید المبلغ في الحساب الحاري  -

 للشریك 

 كانت نتائج االعمال حسب التالى  : -

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانیة  السنة األولى
ة السن

  الخامسة

السنة 

  السادسھ

15,000)(  80,000 20,000 10,000)( 100,000 80,000 

  المطلوب : 

 اعداد جدول یبین تطور سیر عملیة المشاركة  -1

 اجراء القیود المحاسبیة الالزمة . -2
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ل اسا 

 تصویر حساب بالمشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك . -3

  ملخص تطور عملیة المشاركة
 مساھمة  راس المال  السنة

  المصرف
حصة   االیرادات  مساھمة الشركة

المصرف 
  من االیراد

حصة الشركة 
  من االیراد

المبلغ المسدد 
من الشركة 

80% 

1 450,000 150,000 300,000 15,000)(  5,000)(  10,000)(  0 

2 435,000 145,000 290,000 30,000 10,000 20,000 16,000 

3 435,000 129,000 306,000 45,000 13,345 31,655 25,324 

4 435,000 103,676 331,324 10,000)(  2,383)( 7,617)(  0 

5  425,000 101,293 323,707 100,000 23,833 76,167 60,933 

6 425,000 40,360 384,640 80,000 7,597 72,403 40,360 

7 425,000 0 425,000 90,000 90,000 0 0 

 142,617 182,608 137,392 320,000     االجمالي

  یالحظ أنھ في السنة السادسة فان المبلغ المطلوب تسدیده فقط ھو

 دینار والذي یمثل رصید مساھمة (مشاركة) المصرف . 40,360

  ثانیا : القیود المحاسبیة  : 

 عند تسدید نصیب المصرف من المشاركة    -1

  من حـ / التمویل بالمشاركة المتناقصة 150,000

  / الحسابات الجاریة الى   حـ    150,000        

  من حـ / خسائر االستثمار                  5,000 -2

  الى  حـ / التمویل بالمشاركة  5,000                             

 من حـ / الخزینة  3 -            26,000

  الى  مذكورین                    

  ار حـ / ارباح االستثم                          10,000

  حـ / التمویل بالمشاركة المتناقصة                          16,000
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 من حـ / الخزینة  4 -        38,690

  الى  مذكورین                        

  حـ / ارباح االستثمار                                13,345

  ركة المتناقصةحـ / التمویل بالمشا                               25,324

 من حـ / خسائر االستثمار  5 -            2,383

  الى  حـ / التمویل بالمشاركة المتناقصة                           2,383

  من حـ / الخزینة  84,766            -6

  الى  مذكورین                        

  تثمار حـ / أرباح االس 23,833                             

  حـ / التمویل بالمشاركة المتناقصة        60,933                       

  من حـ / الخزینة  47,957             -7

  الى  مذكورین                        

  حـ / ارباح االستثمار  7,597                          

 مشاركة المتناقصة حـ / التمویل بال 40.360                          

  تصویر حساب التمویل بالمشاركة 

  من خسارة المشاركة  5,000  الى  حـ / الحسابات الجاریة  150,000

 من حـ / الخزینة  16,000  

  من حـ / الخزینة  25,324  

  من خسارة المشاركة    2,383  

  من حـ / الخزینة   60,933  

  من حـ/ الخزینة   40,360  

150,000 150,000 
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ل اسا 

  سئلة عملیة : أ

  ): 1السؤال رقم (

دینار بصیغة 200,000قدمت شركة األقصى طلبا للبنك اإلسالمي لتمویلھا مبلغ 

المشاركة  المتناقصة المنتھیة بالتملیك لغرض بناء مستشفى لألمراض الصدریة ، 

  ة : ال�وقد وافق المصرف على الطلبات  بالشروط الت

        لمستشفى بالقیمة المطلوبة وتساھم الشركة یساھم المصرف بتكلفة انشاء ا -

 دینار . 50,000بقیمة  

 ة المساھمة في رأس المال .بسنیتم مقاسمة االرباح بینھم ب -

     من حصتھ في االیرادات في المصرف  50 %تلتزم الشركة بسداد ما نسبتھ  -

 سنویا الى  حین استرداد المصرف لمساھمتھ بالكامل. 

  العملیات التي تم اجراؤھا خالل فترة المشاركة :وفیما یلي     

  دینار للشركة مسحوب على  120,000تم دفع مبلغ  2011/1/25في  -

 المصرف 

 دینار للشركة نقدا . 80,000تم دفع مبلغ  2011/3/30في  -

تم االنتھاء من اقامة المستشفي والبدء في التشغیل اعتبارا من  2011/9/30في  -

 رادات المحصلة كاالتى :وكانت االی 2011/10/1

   2012/10/1السنة األولى  :  

  2013/10/1السنة الثانیة :    

  2014/10/1السنة الثالثة :    

  2015/10/1السنة الرابعة :  

  2016/10/1السنة الخامسة : 

  2016/10/1السنة السادسة  

  المطلوب : 

 ملیك .اعداد بیان یوضح سیر عملیة المشاركة المتناقصة المنتھیة بالت -1
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 اجراء القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت المصرف . -2

 تصویر حساب المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك . -3

  )2سؤال رقم (ال

دینار  100,000اتفق المصرف اإلسالمي مع احد التاجر على تمویلھ مبلغ 

دینار  100,000بصیغة المشاركة المنتھیة بالتملیك . ویساھم التاجر بقیمة 

على ان یتم مقاسمة االرباح بینھما مناصفة ، ویسترد المصرف خرى أ

%  من نصیب التاجر في االیرادات الى  حین استرداد 40مساھمتھ بواقع  

  المبلغ بالكامل . وفیما یلي العملیات التي تمت خالل فترة المشاركة .

 دفع المصرف مساھمتھ كاملة في الحساب الجاري للعمیل . 2018/1/1في  -

 سیارة بكامل قیمة المشاركة . 60قام التاجر بشراء عدد  2018/1/20 في -

 ة وكانت االیرادات كما یلي :ال�تم بیع السیارات خالل االشھر الت -

  المطلوب :

 المشاركة  .طور عملیة تملخص  ویرتص -1

 اجراء القیود المحاسبیة الالزمة . -2

 ر حساب المشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك .ویتص -3

  

  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس  فبرایر  الشھر 

 40,000 80,000 60,000 40,000 45,000 35,000  صافي االیراد



 

 

 

  

  دسالفصل السا                        

 املعاجلات احملاسبية                     

  لعمليات السلم                        

 والسم املوازى                         
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ل ادسا 

  الفصل السادس

  م الموازىلالمعالجات المحاسبیة لعملیات السلم والس

السلم من صیغ البیوع االسالمیة التي تعامل بھا الناس بكل االسالم ، ثم   

بعد أن وضع لھا الضوابط الشریعة لتجنب الظلم  أقرھا الرسول الكریم 

  وتحیق العدل والثقة في المعامالت .

لبیع االجل حیث یعجل الثمن ویؤخر تسلیم الشيء والسلم على عكس ا  

المثمن أي تمكین البائع من مال معجال بقضاء حاجتھ ، وھو مشروع في 

الكتاب والسنة ، وقد طبق بیع السلم في مجاالت عدیدة اكثرھا شیوعا 

 الیةالمجاالت الزراعیة ، كما طبقتھ المصارف االسالمیة لحاجة الناس 

وقد اصدرت ھیئة المحاسبة  تنمیة االقتصادیة ،والمساھمة في تحقیق ال

واإلسالمیة معیارا محاسبیا حول (السلم  المالیةوالمراجعة للمؤسسات 

والسلم الموازي) یتناول االحكام الفقھیة لبیع السلم واإلجراءات  العملیة 

  لتنفیذه واألسس والنظم والمعالجات المحاسبیة لھا .

موصوف في الذمة بثمن مقبوض في  ( ھو عقد على : والسلم اصطالحاً 

ة یتم بموجبھا تعجیل دفع الىمجلس العقد وھو بیع آجل بعاجل ، وھو معاملة م

" الذي یلتزم الیةثمن من قبل المشتري "المؤسسة " وتقدیمھ الى  بائع "المسلم 

  بدوره بتسلیم بضاعة معینة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم ).

سواء أكانت شخصیة ، أو  المالیة" حاجیاتھ الیةلم وبھذا یغطي البائع "المس

انتاجیة ، ویستفید المشتري من رخص الثمن المباع بھ في السلم فیأمن بذلك 

مخاطر تقلب األسعار ، والسلم والسلف بمعني واحد ، وھو بیع شیئ 

  موصوف في الذمة بثمن معجل .
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  : بیع أجل بعاجل . وعرف االحناف بأنھ

بأنھ : بیع الذمة محصور بالصفة بعین  عرفوا بیع السلماما المالكیة ، ف

حاضرة ، وما حكمھا الى  اجل معلوم ، والسلم بان یسلم عینا حاضرة في 

وعرفھ اإلمام عوض موصوف .كما تم تعریفھ بأنھ بیع موصوف بالذمة 

: عقد على موصوف في الذمة ببدل یعطي عاجال ، أي أن النووي انھ 

في الذمة ، لیست موجودة امام المشتري ، ومع ذلك  البضاعة المشتراه دین

فإنھ یدفع الثمن عاجال للبائع ، ویسمیھ الفقھاء : بیع المحاویج ، ألنھ بیع 

  ضرورة كل واحد من المتعاقدین . الیةغائب تدعو 

: السلم بیع اجل بعاجل ، أو بیع شيء (المبیع) موصوف یثبت في  وشرعا

  الذمة ببدل یعطي عاجال .

أن یسلم رأس المال في مجلس العقد على ان یعطیھ ما یتراضیان علیھ وھو 

معلوما الى  اجل معلوم ، وال یأخذ إال ما سماه ، أو رأس مالھ وال یتصرف 

  قبل قبضھ .

: ھو بیع شْي موصوف بالذمة ، بثمن مقبوض ، مؤجل  والتعریف الراجح

  باع بعد أجل .التسلیم ، یسدد الثمن في مجلس العقد ، ویسلم الشيء الم

: بأنھ عبارة عن عقد بین طرفین یقوم على أساس أن  ویعرف عقد السلم

الطرف األول یعطي الثمن عند التعاقد والطرف اآلخر یسلم السلعة مؤجال 

  حسب االتفاق بینھما .

  

  

  



  المعالجات المحاسبیة لعملیات السلم والسم الموازى         

 

109  
\  
  

  

 

ل ادسا 

 : أركان بیع السلم عند غیر الحنفیة ثالثة : أركان بیع السلم

"  الیةري أو المسلم " ، والمسلم : ویشمل رب السلم " المشت عاقدان -1

 " . الیةالبائع أو المسلم 

 : " ویشمل الثمن " رأس المال " والسلعة " المسلم فیھ "  المعقود علیھ -2

 : وتشمل االیجاب والقبول .لصیغة ا -3

أما ركنھ عند الحنفیة فھو االیجاب والقبول : واإلیجاب في السلم ، بأن یقول 

كذا " أو أسلفت ، فیقول اآلخر " قبلت " أو ك في الىرب السلم :" أسلمت 

  " بعت منك كذا " ، فقال رب السلم " قبلت" . الیةیقول المسلم 

دلیل مشروعیتھ من الكتاب العزیز ، والسنة  مشروعیة بیع السلم : -

المطھرة ، وإجماع األمة ، وبالقیاس عند البعض . أما القرآن : فقولھ 

ٓأَیُّھَا سبحانھ تعالى   :"  ىیَٰ َسّمٗ  ٱلَِّذیَن َءاَمنُٓوْا إَِذا تََدایَنتُم بَِدۡیٍن إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ

 ،  282البقرة اآلیة   فَٱۡكتُبُوهُۚ 

 عنھما بدین السلم . ن ھنا عام ، وفسره عبد هللا بن عباس لدى وا

في تفسیر ھذه اآلیة : أشھد ان السلف المضمون الى    قال ابن عباس 

ٓأَیُّھَا ٱلَِّذیَن في كتابھ ، واذن فیھ ، اقرأ اآلیة :  اجل مسمي قد احلھ هللا یَٰ

ى فَٱۡكتُبُوهُۚ  َسّمٗ   " .َءاَمنُٓوْا إَِذا تََدایَنتُم بَِدۡیٍن إِلَٰىٓ أََجٖل مُّ

المدینة وھم یسلفون في   أنھ قال : قدم النبي  كما روي عن ابن عباس 

یسلف في كیل معلوم الثمار السنة والسنتین فقال : " من أسلف في ثمر فل

  ووزن معلوم الى  أجل معلوم " .

  وللبخاري بلفظ :  " من أسلف في شيء ، ففي كیل معلوم ، الى  أجل

 معلوم " .

 . " ولمسلم بلفظ : من أسلف فال یسلف إال في كیل معلوم ، ووزن معلوم 

 . وھنا یجوز أن یكون الحیوان او الطعام بدال للمال 
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  بن قدامھ عن ابن المنذر قولھ ، أجمع كل من اوأما اإلجماع ، فقد نقل

نحفظ من أھل العلم على أن السلم جائز ، ألن المثمن في البیع أحد عوض 

ألن ،  الیةالعقد فیما زاد ، یثبت في الذمھ ، كالثمن ، وألن الناس في حاجة 

أرباب الزروع والثمار والتجار یحتاجون الى  نفقھ على أنفسھم ، أو على 

 ونحوھا ، حتي تنضج الزروع ، 

 :  بالمصارف اإلسالمیة السلم لبیع المعاصرة التطبیقات

یمكن أن یكون عقد السلم طریقا للتمویل یغني عن القرض بفائدة ، فمن 

عنده سلعة  مشروعة ینتجھا یمكنھ أن یبیع كمیة منھا ، تسلم في المستقبل ، 

سائل التي ویحصل على ثمنھا حاال . ولذلك یكون عقد السلم أحد الو

یستخدمھا المصرف اإلسالمي في الحصول على السلع موضوع تجارتھ ، 

كما یستخدمھ أیضا في بیع ما ینتجھ شركتھ ومؤسساتھ . ولقد تبین من 

الواقع العملي ان العدید من المصارف اإلسالمیة تطبق ھذه الصیغھ في 

 تمویل العدید من الشركات الصناعیة ویمكن استخدام بیع السلم في

االنشاءات العقاریة عن طریق بیع الوحدات قبل إنشائھا وتسلیمھا بعد 

  االنتھاء منھا .

وبیع السلم من العقود التي تعطي مرونة كبیره لالقتصاد اإلسالمي ، وتفتح 

مجاال رحبا في الزراعة والصناعة ، فیبع المزارع ، او الصانع انتاجھ 

مھ في مدة الحقھ متفق علیھ مقدما ، والحصول على ثمنھ مقدما على ان یسل

ة في الىع ءةانطالقا من ان السلم في عصرا الحاضر اداة تمویل ذات كفاو

االقتصاد االسالمي وفي نشاطات المصارف االسالمیة ، من حیث مرونتھا 

واستجابتھا لحاجات التمویل المختلفة ، سواء كان تمویال قصیر االجل او 

لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من متوسط او طویل األجل ، واستجابتھا 

العمالء ، سواء اكانوا من المنتجین الزراعیین ام الصناعیین ام المقاولین أم 
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ة األخرى الىمن التجار ، واستجابتھا لتمویل نفقات التشغیل والنفقات الرأسم

  ،ولھذا تعددت مجاالت تطبیق عقد السلم ، ومنھا ما یلي :

زراعیة مختلفة ، فیتعامل المصرف  یصلح عقد السلم لتمویل عملیات  - أ

االسالمي مع المزارعین ،فیقدم لھم بھذا التمویل نفعا بالغا ویدفع عنھم 

 مشقة العجز المالى  عن تحقیق انتاجھم . 

یمكن استخدام عقد السلم في تمویل النشاط الزراعي والصناعي ،   -  ب

ت الرائجة ، والسیما تمویل المراحل السابقة إلنتاج وتصدیر  السلع والمنتجا

 وذلك بشرائھا سلما وإعادة تسویقھا بأسعار مجزیة . 

یمكن تطبیق عقد السلم في تمویل الحرفیین وصغار المنتجین الزراعیین   -  ت

والصناعیین عن طریق امدادھم بمستلزمات االنتاج في صورة معدات 

وآالت أو مواد أولیة كرأس مال مقابل الحصول على بعض منتجاتھم 

 ا .وإعادة تسویقھ

 :  السلم الموازي

ھو أن تبیع مؤسسة التمویل في الذمة سلعا من جنس ما أسلم فیھ ، دون 

الربط بین العقدین. أو أن یبرم المصرف صفقة شراء بالسلم ، ثم یبرم 

صفقة بیع بالسلم دون الربط بینھما ، ویعزم على أن ینفد الصفقة الثانیة مما 

أن یأتي مزارع الى مؤسسة التمویل  یتسلمھ من الصفقة األولى ، ومثال ذلك

،لیبیعھا محصولھ من الزیتون ، ویسلمھا في وقت قطف الزیتون ، وتدفع 

مؤسسة التمویل الثمن للمزارع ، وتقوم المؤسسة بالتعاقد مع طرف آخر 

لبیعھ كمیة الزیتون بتاریخ آخر متفق علیھ ، ویتم ذلك من خالل عقدین 

  ھ الھیئات العلمیة الشرعیة المعتبرة . منفصلین . والسلم الموازي أجازت

وتطبق المصارف االسالمیة السلم الموازي بان تبیع في الذمة سلعا من 

جنس ما أسلم فیھ دون الربط بین العقدین . بشروط وضوابط قررھا الفقھاء 
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ة في االقتصاد االسالمي ، الىویعتبر السلم أداة تمویل شرعیة ذات كفاءة ع

 . عون والصناعیون والمقاولون وغیرھمیستفید منھا المزار

یستطیع  رب السلم األول ، وھو المصرف في حالتنا ھذه ، تجنب ھنا و

بعدم بیع  تقلبات أسعار السلعة عند حلول األجل ، ویلتزم في ذات الوقت

 سلعة السلم قبل قبضھا .

ویري بعض الفقھاء المعاصرین أن السلم الموازي ال یخلو من علة الربا 

بقولھ : ذاك دراھم والطعام مرجأ وبخاصة  ا ابن عباس الیةأشار التي 

ا األسلوب من السلم الموازي بقصد التجارة والربح . وھذا القول ذإذا اتخذ ھ

بعلة الربا في السلم الموازي یقطع فقط فیما إذا كان البیع الى  نفس الشخص 

حسب رأي  الذي اشتري منھ السلعة ، بأكثر من الثمن الذي اشتراھا بھ

 دلون الطعام بغیره من السلع . االمالكیة ، الذین باإلضافة الى  ذلك ال یع

أن الربا یقع فقط في حالة البیع بأكثر من  وتفسیرھم لكالم ابن عباس 

ثمن الشراء األول ، إذا اراد أن یبیعھا من صاحبھا الذي اشتراھا منھ بأكثر 

 من الثمن الذي ابتاعھا بھ "

إن المالكیة ال یرون جواز بیعھ قبل قبضھ في السلم أو غیره أما الطعام ف  - أ

من البیوع ، ذلك أن النبي صلي هللا علیھ وسلم قال إذا ابتعت طعاما فال 

 تبعھ حتى تقبضھ.

وعلیھ فإن السلم الموازي بطبیعتھ ینعقد مع طرف ثالث آخر غیر الطرف 

ر ربط بین األول بغرض بیع بضاعة مشابھة في الصفة واألجل ، ومن غی

  العقدین  .
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  المشاكل التي تعترض بیع السلم : 

حالة تعذر تسلیم البضاعة عند حلول األجل . وھنا أختلف الفقھاء في  -1

 الحكم الى  قولین :

 .السلم صحیح ، وال ینفسخ بالتعذر   . أ

 ویمنح الخیار  بفسخ العقد ، أو الصبر الى  حین توفره .    . ب

(دبي) تعامل المصارف اإلسالمیة بھذا  وقد اقر مؤتمر المصرف اإلسالمي

النوع من البیوع لو تقید المصرف بالشروط الموضوعة من قبل الفقھاء ، 

 والتي تضبط عقود السلم .

 المخالفات التي ال تلزم المسلم قبول المبیع عند حلول األجل  . -2

إذا نشأت مخالفة للعقد ، فال یلزم المسلم في عقد السلم قبول المبیع عند 

  ول األجل . ومن أمثلة تلك المخالفات :حل

: مثل أن یكون المبیع مختلف في النوع أو  مخالفات المواصفات  - أ

 الوزن او الشكل ، أي على غیر ما اتفق علیھ الطرفان .

: كأن یسلمھ بعد األجل المطلوب ، وتكون الحاجة  مخالفات األجل  -  ب

مالبس  في السوق قد انتفت أو قل الطلب علیھا ، مثل تسلیم الیة

الشتاء بالصیف ، أو أن یسلمھ قبل األجل ، مما یزید التكلفة أو 

 یعرض المخزون للتلف .

: مثل أن یسلمھ في مكان غیر المكان المبین في  مخالفات اإلجراءات  -  ت

 .العقد ، وغیر صالح للتسلیم أو أن یكون التسلیم فیھ مكلفا 

الحفاظ على : ھو مفھوم اسالمي الھدف منھ  الغبن في العقد السلم  -  ث

روح التراضي التي تستوجب ان تكون متوافرة في كل المعامالت 

َھا َیا{اإلسالمیة وذلك وفقا لقولھ تعالى:  المالیة  َتأُْكلُواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذینَ  أَیُّ
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نُكمْ  َتَراٍض  َعن ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَن إِالَّ  ِباْلَباِطلِ  َبْیَنُكمْ  أَْمَوالَُكمْ   لُواْ َتْقتُ  َوالَ  مِّ

 29النساء } َرِحیماً  ِبُكمْ  َكانَ  ّهللاَ  إِنَّ  أَنفَُسُكمْ 

وازالة الغبن فیما تعني مراجعة لفرق السعر بین السعر الجاري لحظة تسلیم 

المحصول وبین السعر المتفق علیھ بین المتعاقدین في مجلس العقد عن 

ترضي  تسلیم راس المال السلم ، وتتم معالجة فروق األسعار بنسب معینة

الطرفین ، إذا ما تجاوز ھذا الفرق حدا معینا یتفق علیھ حسب تقلب األسعار 

في كل موسم وھي معالجة اجتھادیة عادلة لتخفیف الضرر على الطرف 

  المتضرر ، حیث ال ضرر وال ضرار في اإلسالم .

  مخاطر االستثمار في السلم :

 عند عدم  مخاطر التوقف عن سداد االلتزامات : تنشا ھذه المخاطر

 تسلیم البضاعة المباعة بموجب عقد السلم . الیةقدرة المسلم 

  مخاطر السوق : نتیجة التقلبات في اسعار السلع ، خاصة وقت التسلیم

، فقد تكون اسعار المنتجات المشتراة بموجب عقد السلم اقل من اسعار 

 الذي تم الشراء لھ ،  وھنا یمكن معالجة ذلك بعمل عقد سلم موازي .

  في عادة مخاطر القوة الشرائیة " التضخم " ومخاطر السوق تكون

 ما یلي : مبین تأضیق نطاق ممكن كما ی

إن بیع السلم یوزع المخاطر بین طرفي (العملیة) أو البیع ، حیث   . أ

تكمن مخاطر التضخم بانخفاض القیمة المستقبلیة للنقود ، حیث دفعات 

ھا الرتفاع األسعار ، وفي النقود أجلة والتي تضعف القوة الشرائیة ل

ة لسلعة سوف الىحال السلم فإن النقود تسلم في مجلس العقد بقیمتھا الح

إذا كانت یتم تسلمھا في المستقبل مما ینفي وجود تضخم على السلم 

، مما یعني تجنب المخاطر كون العالقة بین  االجلقصیرة مدتھ 

"البائع  الیةالزمن ومخاطر ة التضخم طردیة ، أما بخصوص المسلم 
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" فإن مخاطر التضخم ال تؤثر علیھ فقد حصل على ثمن البضاعة في 

مجلس العقد وتصرف بھا لمستلزمات اإلنتاج في حینھ ، وكذلك حقق 

 ربحا أولیا بقیمة تكلفة الفرصة البدیلة التي عادة ما تقاس بسعر الفائدة 

إن مخاطرة السوق إن وجدت تكون في أدنى  صورة من صورھا   . ب

المسلم " المشتري " حین أقدم على التعامل مع عقد السلم وشراء  كون

السلعة ، كان بناء على طلب المستھلكین " السوق " كان داخلیا او 

ھذه على خارجیا ، وضمن مواصفات یعرفھا ، وقد نص العقد 

المواصفات ووقت استالمھا ضمن السعر المناسب ، وھذا كلھ مبني 

ضي الى  أن تكون قریبة مما خطط لھ ، فعلى معرفة وخبرة ودرایة ت

واعتمادا على دارسة تاریخیة ألسعار ھذه السلع محل العقد ، كما أن 

فھ الصریحة ، الىالبائع لھ خبرة بثمن سلعتھ في حینھا اعتمادا على تك

 والضمنیة .

اإلجراءات العملیة لبیع السلم والسلم الموازي كما تقوم بھ المصارف 

  اإلسالمیة .

اإلجراءات العملیة لتنفیذ بیع السلم والسلم الموازي كما تقوم بھ تتمثل 

  المصارف اإلسالمیة في األتي : 

 طلب الشراء :  .1

یتلقى المصرف اإلسالمي طلبا من العمیل یوضح فیھ رغبتھ في تمویل 

سلعة معینة وبمواصفات محددة معروفة على أن یدفع المصرف للعمیل 

  جال .ثمنھا معجال ویكون االستالم مؤ

ویحرر العمیل نموذج یسمي طلب سلعة " الشْى " بصیغة السلم ومن أھم 

  البیانات التي تظھر في ھذا الطلب ما یلي : 

 . مواصفات وكمیة السلعة موضوع السلم 
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  الثمن المقترح لھذه السلعة في ضوء المعلومات المتاحة ومقدار

 بعض المستندات المتعلقة بالعمیل . التمویل 

 ط التسلیم ومكانھ .میعاد وشرو 

 : دراسة جدوي طلب الشراء 

یقوم قسم االئتمان في المصرف اإلسالمي بدراسة طلب العمیل جمیع 

  النواحي مع التركیز على :

 . التحقق من صحة البیانات والمعلومات الواردة عن العمیل 

 . دراسة النواحي الشرعیة للسلعة موضوع السلم 

 من ناحیة المخاطر والقابلیة  دراسة السلعة موضوع السلم وسوقھا

 للتسویق 

  دراسة ثمن الشراء ونسبة الربح أو العائد على رأس المال المستثمر

 عقد السلم .  في 

 . دراسة الضمانات والكفاالت المقدمة من العمیل 

 . دراسة إمكانیة التسویق وتنفیذ السلم الموازي 

 إبرام عقد السلم األول :   .2

المصرف اإلسالمي على تنفیذ العملیة بعد بیان في حالة الموافقة من قبل 

جدواھا یحرر عقد بیع السلم بین المصرف (المشتري) والعمیل (البائع) ، 

  ومن أھم البیانات التي ترد في ھا العقد ما یلي :

  بیانات ومعلومات عن السلعة موضوع السلم مستقاه من طلب الشراء 

 . بیانات ومعلومات عن الربحیة المتوقعة 

 انات ومعلومات قیمة العقد .بی 

 .( مقدار رأس المال السلم) 

 . بیانات ومعلومات عن الضمانات والكفاالت 
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  . بیانات ومعلومات أخرى  تختلف من مصرف آلخر 

 سداد قیمة عقد السلم : .3

داعھ في ییقوم المصرف بسداد قیمة عقد السلم المبرم مع العمیل نقدا أو إ

راضي على ذلك ، واالنتظار حتي معیاد حسابھ الجاري حسب االتفاق والت

  استالم السلعة موضوع العقد .

 إبرام عقد السلم الموازي : .4

یقوم المصرف اإلسالمي باالتصال بأحد التجار الراغبین في شراء السلعة 

موضوع عقد السلم األول ویبیعھا لھ بأي صیغة من صیغ البیع وإبرام عقد 

العمیل الثاني مشتریا ، ومن أھم  السلم الموازي بین المصرف بائعا وبین

  البیانات والمعلومات الواجب توافرھا في عقد السلم الموازي ما یلي :

 . كمیة أو وزن أو موصفات السلعة 

 . ثمن البیع في حالة السلم الموازي وطریقة سداده 

 . تاریخ ومكان التسلیم 

  عدم ربط عقد السلم االصلي بعقد السلم الموازي فكل منھما  

 منفصلین . عقدین          

 االستالم والتسلیم : .5

في میعاد استالم السلعة موضوع عقد السلم األول ، یقوم المصرف 

اإلسالمي أو من یوكلھ باستالمھا ، ثم یقوم بتسلیمھا الى  العمیل موضوع 

  عقد السلم الموازي .
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  المعالجة المحاسبیة لبیع السلم والسلم الموازي .

 لم ودفع راس مال السلم نقدا ، وعینا عن إبرام عقد الس -1

  من حـ / التمویل بالسلم   

  . الیةالى  حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة للمسلم           

  وإذا تم الدفع عینا : 

  من حـ / التمویل بالسلم 

  الى  حـ / االصول المسلمة للعمیل        

 عند استالم المصرف لبضاعة السلم :  -2

   من حـ / البضاعة

  الى  حـ / التمویل بالسلم         

وإذا كانت البضاعة المستلمة تقل قیمتھا العادلة عن قیمة البضاعة المتفق   

  علیھا (التكلفة التاریخیة ) یكون ھناك خسارة :

  من مذكورین   

  حـ / بضاعة السلم     

  حـ / خسائر السلم     

  الى   حـ / التمویل بالسلم                    

یة تاریختكلفة الالوإذا كانت قیمة البضاعة المستلمة تزید قیمتھا العادلة عن 

  .یكون ھناك ربح لبضاعة السلم 

  من حـ / البضاعة 

  الى  مذكورین          

  حـ /التمویل بالسلم              

  حـ / ارباح السلم              
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ل ادسا 

 (البضاعھ)كلیاً : (العمیل) عن تسلیم المسلم فیھ الیةإذا عجز المسلم  -3

  من حـ / مدینو السلم 

  الى  حـ / التمویل بالسلم         

 ا ی(العمیل) عن تسلیم المسلم فیھ (البضاعة) جزئ الیةإذا عجز المسلم  -4

  من مذكورین 

  حـ / بضاعة السلم     

  حـ /مدینو السلم (بقیمة النقص في البضاعة)   

  لم الى  حـ /التمویل بالس                  

 عند بیع بضاعة السلم وتحقیق ربح  -5

  من حـ / الخزینة

  الى  مذكورین         

  حـ / البضاعة               

  حـ / ارباح بیع السلم                   

 عند بیع البضاعة وتحقیق خسائر : -6

  من مذكورین 

  حـ / الخزینة      

  حـ/ خسائر بیع السلم      

  / البضاعة  الى  حـ                   

یتم تقییم قیمة  المالیةإذا لم یتم بیع بضاعة السلم في نھایة السنة  -7

 البضاعة  وتكوین مخصص ھبوط في القیمة : 

  من حـ / ارباح وخسائر التمویل بالسلم 

  الى  حـ / مخصص ھبوط قیمة بضاعة السلم                 
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 في حالة بیع بضاعة السلم بطریقة السلم الموازي  -8

ند إبرام عقد السلم الموازي وقبض المصرف لرأس مال السلم من ع -

 المشتري  

 من حـ / الخزینة 

  الى حـ/ السلم الموازي            

عند تسلیم البضاعة للعمیل (المشتري في السلم الموازي) وكانت تكلفة  -

 البضاعة على المصرف أقل من ثمن البیع 

  من حـ / السلم الموازي 

  رین الى  مذكو     

  حـ / بضاعة السلم             

  حـ / ارباح بیع السلم             

 وإذا كانت تكلفة البضاعة على المصرف أكبر من ثمن البیع : -

  من مذكورین

  حـ / السلم الموازي    

  حـ / خسائر بیع السلم    

  الى  حـ /بضاعة السلم                  
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ل ادسا 

  )(1حالة عملیة رقم 

العمیل (محمود) والمصرف اإلسالمي لمنحة تمویال بالسلم  تم االتفاق بین

  ة :الىة بالشروط التلدیاعة حقائب جلصن

  شھر  12دین السلم 

  دینار تدفع مباشرة عند توقیع العقد نقدا . 10,000قیمة رأس المال 

 . یتم استالم البضاعة في التاریخ المتفق علیھ 

الموعد المتفق علیھ وتم ھذا وقد قام المصرف باستالم البضاعة حسب   

  دینار نقدا . 15,000بیعھا بقیمة 

  الحل : 

 عند منح التمویل : .1

  من حـ / التمویل  بالسلم . 10,000 

  الى  حـ / الخزینة          10,000

  . عند استالم البضاعة 2    

  من حـ / بضاعة السلم      10,000

  الى  حـ / التمویل بالسلم   10,000              

   3 .  

  من حـ / الخزینة  15,000

  الى  مذكورین     

  حـ / بضاعة السلم  10,000       

  حـ / ارباح االستثمار بالسلم  5,000       
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  )2حالة عملیة محولة رقم (

 15,000منح المصرف اإلسالمي أحد المزارعین تمویال بالسلم بقیمة  -

 السلم سنة كاملة . دینار قیدت في الحساب الجاري لھ على أن تكون مدة

اتفق المصرف مع أحد المعارض على بیع المحصول المتفق علیھ بمیلغ  -

 دینار(السلم الموازي) وتم استالم المبلغ حاال . 17.000

  الحل :

 عند دفع رأس مال السلم : -

  من حـ / التمویل  بالسلم  15,000    

  الى  حـ / الحسابات الجاریة / المزارع 15,000          

  ( سلم موازي)   عند استالم قیمة البضاعة المتفق على تسلیمھا مستقبال -

  من حـ / الخزینة  17,000   

  الى  حـ / السلم الموازي  17,000            

  عند استالم بضاعة السلم (المسلم فیھ) -  

  من حـ / بضاعة السلم  15,000    

  الى  حـ / التمویل  بالسلم             15,000

  عند تسلیم البضاعة الى  المشتري (المسلم) -  

  من حـ / السلم الموازي  17,000   

  الى  مذكورین        

  حـ / بضاعة السلم  15,000             

  حـ / ارباح االستثمار في السلم   2,000            
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ل ادسا 

  )3حالة عملیة محلولة رقم ( 

صیغة السلم بقیمة منح المصرف اإلسالمي أحد المنتجین تمویال  ب

لتر  1000)خزان سعة 1000دینار لصناعة خزانات میاه (عدد  100,000

  ة :الىلكل منھا وفق الشروط الت

  م 2017/5/1شھر اعتبارا من    12مدة السلم 

  م2018/4/30یتم استالم الكمیة المذكورة عند حلول األجل في 

  م2017/5/1تم ایداع المبلغ في الحساب الجاري للمنتج بتاریخ 

  اتفق المصرف مع أحد التجار (عبد الحمید)على    2017/6/10بتاریخ

م على أن یكون التسلیم 2018/4/30بیعھ الخزانات المذكورة بتاریخ 

دینار لكل خزان   120مخازن التاجر ووفق العینة المتفق علیھا وذلك بقیمة 

 تدفع فورا نقدا .

  ي سجالت المصرف .المطلوب : إجراء القیود المحاسبیة الالزمة ف

 ( دفع قیمة السلم للمنتج ) 2017/5/1 -1

 من حـ / التمویل  بالسلم   10,000       

  الى  حـ / الحسابات الجاریة (المنتج ) .   10,000                    

  ( قبض قیمة البضاعة كسلم موازي) 2017/6/10  -2

  من حـ / الخزینة      120,000

  ـ / السلم الموازي الى  ح 120,000        

  ( استالم بضاعة السلم ) 2018/4/30 -3

  من بضاعة السلم  100.000 

  الى  حـ / التمویل بالسلم  100,000       
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  ( اقفال حسابات السلم واثبات االرباح )  2018/4/30 -4

  من حـ / السلم الموازي   120,000 

  الى  مذكورین     

  السلم حـ / بضاعة  100,000             

  االستثمار في السلم  ححـ / اربا 20,000             

  )4حالة عملیة محلولة رقم (

في المثال السابق بافتراض أن القیمة السوقیة  للخزانات المستلمة كانت 

دینار ، وقد تم تسلیم الخزانات للتاجر (السلم الموازي) مقابل مبلغ  95,000

  دینار فقط  117,000

 ن حـ / إرباح وخسائر االستثمار في السلم م   5000        )1

  الى حـ /مخصص ھبوط اسعار بضاعة السلم  5000     

 من مذكورین         )2

 من حـ / السلم الموازي     120,000          

  من حـ / مخصص ھبوط اسعار بضاعة السلم  5,000             

  الى  مذكورین 

  حـ / بضاعة السلم   000,100 

  حـ / ارباح وخسائر االستثمار في السلم    22,000

  حـ / التاجر عبد الحمید        3,000
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ل ادسا 

  تمارین عملیة :  

  ) 1التمرین رقم ( 

منح المصرف اإلسالمي احد التجار تمویال  بالسلم  2018/1/1بتاریخ  

  ة :الىلصناعة آخذیھ ریاضیة وفق الشروط الت

 شھور   6مدة السلم  )1

 ینار د 10,000رأس مال السلم  )2

 ) .2018/6/30یتم تسلیم البضاعة في الموعد المحدد ( )3

 یتم دفع المبلغ للتاجر نقدا . )4

ھذا وقد قام المصرف باالتفاق مع احد معارض األحذیة على بیع كمیة 

دینار على ان یتم الدفع فورا  15,000ھا بمبلغ عالبضاعة التي سیتم تصنی

  2018/2/1بتاریخ 

التاجر وقام بتسلیمھا الى  المصرف في  وقد استلم المصرف البضاعة من

  الموعد المحدد لذلك حسب االتفاق .

  المطلوب : إجراء القیود المحاسبیة الالزمة .
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  ) 2التمرین رقم (

منح أحد البنوك اإلسالمیة شركة السجاد الوطنیة تمویال بالسلم بمبلغ 

  ة :الىدینار وفق الشروط الت 50,000

 شھور    6مدة السلم -

في مخازن المصرف . وقد حدثت  2018/5/31لیم السجاد بتاریخ یتم تس -

 ة :الىالعملیات الت

 تم ایداع  المبلغ في الحساب الجاري للشركة  2017/8/1في  -

 تم تسلیم السجاد الى  المصرف حسب االتفاق .ی 2018/5/31في  -

 دینار . 45,000بلغت القیمة السوقیة للبضاعة المستلمة  -

 دینار . 60,000سوق بمبلغ تم بیع البضاعة في ال -

  المطلوب إجراء القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت المصرف .
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ل اا 

  الفصل السابع 

  المعالجات المحاسبیة لعملیات اإلستصناع 

ى بیع أو شراء الصانع والمستصنع علبین ھو عقد بیع مفھوم اإلستصناع : 

صناعتھ او بناؤه وفقاً لمواصفات أصل ربما لم یتم إنشاؤه بعد ،على أن یتم 

المشترى النھائي وتسلیمھ لھ قي تاریخ محدد وبسعر بیع محدد مسبقاً ،وذلك 

مقابل ثمن یدفع مقدماً أو مؤجال على دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب 

أما إذا كانت العین من  اإلتفاق ، وتكون العین والعمل من الصانع ،

  صناعاً  .تالمستصنع ال من الصانع یكون العقد إجاره ال إس

  أھمیة عقد االستصناع : 

جري بیعھ مسبقا ، وتحقق أنھ ربح یھ صناعت إن ما یتم  من جھة الصانع :

فیھ ، وعرف مقدار ربحھ ، فھو یعمل بطمأنینة ، وعلي ھدى وبصیرة ، اما 

الصائع قد یحتاج إلي مدة لتسویة وربما یخسر  بغیر عقد االستصناع  فإن

خسائر كبیرة علي حفظھ لحین البیع ، وقد تكسد البضاعة فتكون الخسارة 

  : -من جھة العمل ومن جھة المواد  –مضاعفة 

  من جھة المستصنع : 

یحصل علي ما یرید بالصفة والنوع الذي یرید ، فال یضطر لشراء ما قد ال 

اھزة ، بل أن بعض األمور ال توجد جاھزة بل البد یناسبھ من البضائع الج

من طلب صنعھا من الصنائع فتصنع حسب الطلب ، كبعض البیوت 

واألبنیة ، كما أن المستصنع  یكون مطمئناً باالستصناع لكونھ یتابع الصنع 

بنفسھ ، فیتأكد من عدم وجود غرر أو تدلیس في المصنوع ، مما یجعلھ 

  مرتاح النفس مطمئناً .
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  من جھة المجتمع :

باالستصناع تتحرك األموال من جھة إلي أخري مما ینعش الحركة 

االقتصادیة في البلد ، ولذلك یدعو كثیر من االقتصادیین المسلمین إلي 

أھمیة جعل أطراف االستصناع من المسلمین لتنعش اقتصادھم وتزید من 

صصاتھم مصادر دخلھم ، كما أن فیھ تفریغاً ألصحاب التخصصات في تخ

، فلو أن اراد أن یبني بیتاً ولم یجد من یصنع لھ ، لكان في ذلك ضرر كبیر 

علي المجتمع بإشغال ھذا العالم مما یحرم المجتمع من علمھ ونفعھ ، ومثل 

  ذلك الطبیب والمفكر وغیرھم .

  أركان عقد االستصناع وشروطھ :

ـ كالسلم ـ أركان االستصناع عند الجمھور ستة أركان عقد االستصناع : 

  وھي ـ 

 الصانع . -1

 المستصنع . -2

 المحل . -3

 الثمن . -4

 اإلیجاب . -5

 القبول . -6

ویمكن حصرھا في ثالثة ، ھي : العاقدان ـ وھما الصانع والمستصنع ـ ، 

  والمعقود علیھ ـ ھما المحل والثمن ـ ، والصیغة ـ وھي اإلیجاب والقبول .

  شروط عقد االستصناع :

  ھي :ـ وصة ـ إضافة إلي شروط البیع یشترط لعقد االستصناع شروط خا

أن یكون المصنوع معلوماً : بتحدید مواصفات الشيء المطلوب  -

 صناعتھ تحدیداً وافیاً یمنع التنازع عند التسلیم .
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ل اا 

أن یكون المصنوع مما تدخلھ الصناعة ، فال یصبح في البقول والحبوب  -

 ونحو ذلك .

ألن االستصناع  أن یكون الشيء المصنوع مما یجري التعامل فیھ ، -

جائز استحساناً ، فال یصح فیما ال تعامل فیھ ، وذلك یختلف بحسب 

األعراف السائدة في كل مكان وزمان ، فال یقاس مكان وال زمان علي 

زمان ، وأما إذا كان الشيء المطلوب صنعھ مما لم یجر بھ العادة 

 بصناعتھ فإنھ یمكن التوصل إلیھ بطریق السلم .

المستخدمة في الشيء المصنوع من الصانع ، فإذا كانت  أن تكون المواد -

 من المستصنع فإنھ یكون عقد إجارة ال عقد استصناع .

بیان الثمن جنساً وعدداً بما یمنع التنازع فالجنس : كالدینار األردني ،  -

 والعدد : كاأللف .

 بیان مكان تسلیم المبیع إذا لزم ذلك . -

  االستصناع في المصارف :

لمصارف خطوة رائدة لتشیط الحركة االقتصادیة في فى استصناع یعتبر اال 

  البلد وذلك أما یكون المصرف صانعاً ، أو بكونھ مستصنعاً :

أما كونھ صائعاً : یتمكن المصرف علي أساس عقد االستصناع من  -

دخول عالم الصناعة والمقاوالت ، كصناعة السفن والطائرات والبیوت 

قوم المصرف بذلك من خالل أجھزة والطرق ، وغیر ذلك ، حیث ی

إداریة متخصصة بالعمل الصناعة في المصرف ، لتصنیع االحتیاجات 

 المطلوبة للمستصنعین .

وأما كونھ مستصنعاً : ویتم ذلك من خالل التمویل الذي یقدمھ المصرف  -

من خالل عقد االستصناع مع الصناعیین والذي یوفر لھم التمویل 
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نوعاتھم ، ویزید من دخل األفراد ، مما المبكر ، ویضمن تسویق مص

 یزید من رخاء المجتمع بتداول السیولة المالیة بین أبناء البلد .

وھناك حالة ثالثة ، ھي أن یكون المصرف صائعاً ومستصنعاً في نفس  -

التطرق الیھ الوقت ، وھو ما یسمي باالستصناع الموازي ، حیث یتم 

  .الحقاً 

  االستصناع الموازي : 

یشترط المستصنع علي الصانع أن یصنع بنفسھ فیجوز للصانع أن  إذا لم

ینشئ عقد استصناع ثاني بشرط تنفیذ التزامھ في العقد األول ویسمي 

  استصناع موازي .

صورة االستصناع الموازي : أن یبرم المصرف عقد استصناع بصفتھ  -

صائعاً مع عمیل یرید صنعھ معینة ، فیجري العقد علي ذلك ، ویتعاقد 

المصرف مع عمیل اخر باعتباره مستصنعاً ، فیطلب منھ صناعة 

 المطلوب باألوصاف نفسھا . 

الغرض من االستصناع الموازي : بناءاً علي التغیر الكبیر الذي یحدث  -

في المجتمعات ، ونظراً للحاجة الكبیرة لدعم االقتصاد بمشاریع ضخمة 

العقود ذات وبرؤوس أموال كبیرة ، فقد أصبح عقد االستصناع من 

األھمیة الكبیرة للمصارف تلبیة االحتیاجات ورغبات الجماعات 

واألفراد ، والتي ال یمكن تمویلھا بعقود البیوع األخرى وذلك من خالل 

تصنیع السلع وسداد الثمن مؤجالً او علي أقساط ، وفقا لقدرات 

 المستصنع وموافقة الصانع علي ذلك .

ناع الموازي بالصورة السابقة حائز حكم االستصناع الموازي : االستص -

، ألنھما عقدان مختلفان ، وقد سبق بیان ان االستصناع الزم ، فعلي 

ھذا یصح العقد في الجھتین ، وال ضرر علي احدھما ، وذلك ألن 
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ل اا 

المعقود علیھ ھو العین ـ كما سبق ترجیحھ ـ وأما العمل فھو تابع ، وأن 

خر فإن ذلك یصبح ، ویلزم الصانع لو أتي بالصنعة نفسھا من شخص ا

المستصنع قبولھا ـ ما لم یصرح باشتراط أن تكون من عمل الصانع ، 

أو أن تقوم قرینة باشتراط ذلك ، والغالب في االستصناع الموازي أن 

العمیل یعلم أن المصرف ال یصنع ذلك الشيء بل سیتصنعھ عند جھة 

 اخري ، وحینئذ یكون االستصناع جائزاً .

شروطا خاصة  ناع الموازي : اشترط أھل العلمشروط االستص -

 حتى الإضافة إلي شروط االستصناع ـ وذلك باالستصناع الموازي ،

 یكون االستصناع الموازي حیلة إلي الربا ومن تلك الشروط 

 أن یكون عقد المصرف مع المستصنع منفصالً عن عقده مع الصانع . -

بضھا قبل بیعھا علي أن یمتلك المصرف السلعة امتالكاً حقیقا ، ویق -

 المستصنع .

أن یتحمل المصرف نتیجة إبرامھ عقد االستصناع بصفتھ صانعاً كل  -

تبعات المالك ، وال یحق لھ أن یحولھا إلي العمیل اآلخر في االستصناع 

 الموازي .

  االستصناع في التمویل العقاري :

ة ، یمكن تطبیق االستصناع في التمویل العقاري في عدة تطبیقات مختلف

كبناء المساكن والعمارات وغیرھا ، وذلك ببیان موقعھا والصفات المطلوبة 

فیھا ، كما یمكن أن یكون االستصناع في تخطیط األراضي وانارتھا وشق 

الطرق فیھا وتعبیدھا ، وغیر ذلك من المجاالت العقاریة والتي یمكن 

  االستفادة من االستصناع فیھا .
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  اعي :االستصناع في التمویل الصن

یمكن االستفادة من عقد االستصناع بتطبیقھ في المجال الصناعي أشكالھ 

وأنواعھ ، كصناعة الطائرات والمركبات والسفن ـ مما یمكن ضبطھ 

بالمقاییس والصفات ـ، وكذلك صناعة اآلالت المختلفة ، بل وحتى القطع 

ن في الصغیرة في اآلالت ، وذلك بدالً من استیرادھا من الخارج وخاصة أ

االستصناع الداخلي تحریكا للنشاط االقتصادي ، وإبقاء للسیولة المالیة بین 

ابناء المجتمع ، واالستفادة من الطاقات المختلفة وتوظیفھا في مجالھ 

  المناسب .

  اإلجراءات العملیة لعقد االستصناع في المصرف :

 عقد االستصناع : -

لمستصنع) بصناعة إبرام عقد ما بین المصرف (الصانع) والمشتري (ا -1

 سلعة معینة .

 تحدید مواصفات السلعة تحدیداً نافیاً للجھالة . -2

 تحدید ثمن السلعة . -3

 تحدید المدة وتاریخ التسلیم . -4

  اما بالنسبة لتمویل االستصناع فیتم حسب االجراءات التالیة :

یقدم المتعامل طلباً للبنك اإلسالمي سیتصنع بموجبھ سلعة محددة  -1

 اجتھ تماماً .المواصفات حسب ح

یقوم قسم التمویل واالستثمار (قسم التسھیالت المصرفیة او قسم  -2

االستعالمات)بدراسة الطلب حسب معاییر التمویل واالستثمار بشكل 

عام وحسب سیاسة البنك التمویلیة ویقوم بالتوصیة علي طلب المتعامل 

 بالموافقة أو الرفض .



  المعالجات المحاسبیة لعملیات اإلستصناع

 

135  
\  
  

  

 

ل اا 

لتفصیل ، وبعد موافقتھ علي ما في حال الموافقة یتم إبالغھا للمتعامل با -3

جاء فیھا یوقع الطرفان عقد استصناع یتم فیھ تحدید المطلوب من البنك 

 اإلسالمي تصنیعھ بشكل واضح جدا كما یتم تحدید الثمن وكیفیة الدفع .

یقوم البنك اإلسالمي عادة باالتفاق مع صانع آخر(في حالة االستصناع  -4

ب المواصفات التي تم االتفاق الموازي) لیقوم بتصنیع المطلوب وحس

 علیھا مسبقاً مع المتعامل .

أو قد یقوم البنك اإلسالمي بتصنیع المطلوب بنفسھ (وھي من الحاالت 

النادرة جداً) في حال وجود دائرة مختصة لدیھ یمكنھا تصنیع المطلوب 

حسب المواصفات والشروط المحددة في العقد االستصناع (مثل وجود 

العادة في البنك یمكنھا تشیید البیانات حسب  دائرة ھندسیة في

  المواصفات)

یقوم البنك اإلسالمي باستالم السلعة المصنعة بعد االنتھاء منھا من قبل  -5

الصانع األول . وبعد تأكده من مطابقتھا للمواصفات یقوم بتسلیمھا 

 للمتعامل وتحصیل الثمن المتفق علیھ بالطریقة المتفق علیھا .
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  :اسبیة لعملیات االستصناع بصفة المصرف صانعاً المعالجة المح

) للمعالجة المحاسبیة لعمیات االستصناع في دفاتر 10تطرق المعیار رقم (

المصرف اإلسالمي عندما یكون المصرف صانعاً أو مستصنعاً ، ومن أھم 

  ) ما یلي :10ما جاء في معیار االستصناع واالستصناع الموازي رقم (

  ستصناع :أوالً : تكالیف اال

ال یدخل ضمن تكلفة االستصناع المصروفات اإلداریة والعمومیة  -1

والمصاریف التسویقیة ، أو مصاریف البحث والتطویر . وتشمل ھذه 

 التكالیف ما یلي :

 التكالیف المباشرة وخاصة تكالیف اإلنتاج .  - أ

التكالیف غیر المباشرة ألنشطة االستصناع التي یمكن تخصیصھا   -  ب

 لعقود معینة . علي أسس موضوعیة

تثبت تكالیف االستصناع وتكالیف ما قبل التعاقد في الفترة المالیة في  -2

حساب استصناع تحت التنفیذ "ویتم تحمیل مبالغ الفواتیر التي یرسلھا 

البنك للمستصنع (العمیل) علي حساب " ذمم استصناع " لحساب فواتیر 

منھ قیمة استصناع ، ویظھر حساب استصناع تحت التنفیذ مصروفاً 

 فواتیر االستصناع في قائمة المركز المالي .

  إثبات تكالیف االستصناع

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ

  إلي حـ / الصندوق أو (وسیلة الدفع)
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ل اا 

  ثانیاً : تكالیف االستصناع في عملیات االستصناع الموازي : 

وازي تكون تكالیف االستصناع ھي الثمن في حالة االستصناع الم -1

المحدد في عقد االستصناع الموازي مضافاً إلیھا أي تكالیف غیر مباشرة 

وتكالیف التعاقد . وتثبت تكالیفھ للفترة (قیمة شھادات اإلتمام والمستخلصات 

عن األعمال التامة التي ترد إلي المصرف من الصانع خالل الفترة ) في 

 صناع لحساب مطلوبات االستصناع .حساب تكالیف االست

إثبات تكالیف االستصناع الموازي (مستحقات الصانع حسب العقد بقیمة 

  شھادات اإلتمام خالل الفترة)

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / تكالیف االستصناع

  إلي حـ / مطلوبات االستصناع      

  

  في االستصناع الموازيإثبات تسدید المصرف ما استحق للصانع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / مطلوبات االستصناع

  إلي حـ / الصندوق أو (وسیلة الدفع)     

تثبت الفواتیر المراسلة للمستصنع (العمیل) عن األعمال التامة خالل  -2

الفترة في حساب ذمم االستصناع إلي حساب فواتیر االستصناع . ویطرح 

د فواتیر االستصناع من رصید تكالیف االستصناع في قائمة المركز رصی

 المالي .
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إثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع من األعمال التامة خالل الفترة في 

  االستصناع الموازي 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / ذمم االستصناع 

  إلي حـ / فواتیر االستصناع         

  

  الثاً : إیرادات وأرباح االستصناع :ث

  اإلیرادات ھي ثمن بیع الصنعھ للمستصنع (العمیل) وتحدد بطریقتین :

 طریقة نسبة اإلتمام :  -1

یعترف لكل فترة مالیة بجزء من ثمن االستصناع علي أساس نسبة اإلتمام 

خالل الفترة إیرادا متحققا للفترة . ویضاف الربح المقدر لحساب استصناع 

الثمن المعجل × التنفیذ في تلك الفترة .(الربح المقدر = نسبة اإلتمام  تحت

  لالستصناع ـ تكالیف االستصناع اإلجمالیة المقدرة )

وبھذا فان حساب استصناع تحت التنفیذ یتضمن أرباح االستصناع التي تم 

إثباتھا حتى ذلك التاریخ . وھذه الطریقة ھي المفضلة أو المرجحة من قبل 

  ع المھنیة المحاسبیة بما فیھا معاییر المحاسبة الدولیة .المجام

  ویتم تحدید نسبة اإلتمام بأحد األسلوبین التالیین :

 أسلوب المدخالت اعتمادا علي تكالیف العقد : -1

   نسبة االتمام =

 أسلوب المخرجات اعتماداً علي وحدات اإلنتاج : -2

  نسبة اإلتمام = 
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ل اا 

  ألرباح حسب نسبة اإلنجاز إثبات ا

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ

  إلي حـ / أرباح االستصناع         
  

  مطالبة العمیل بالمبلغ المستحق علیھ قبل التسلیم النھائي 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx   

xxx 

  

  

  

  

xxx 

 

 

xxx 

 

  

xxx 

  

  

  

xxx 

xxx  

  

  

xxx 

  

  

xxx 

 

  

xxx 

  تقید باقي التكالیف واألرباح بعد اإلتمام -1

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ

  إلي مذكورین 

  حـ / أرباح االستصناع 

  حـ / الصندوق (وسیلة الدفع )

 المطالبة بباقي األرباح والتكالیف  -2

  من حـ / ذمم االستصناع

  إلي حـ / فواتیر االستصناع 

 تحصیل الذمم  -3

  من حـ / الصندوق 

  إلي حـ / ذمم االستصناع

 تسلیم المصنوع وإغالق الحسابات (**) -4

  من حـ / فواتیر االستصناع 

  إلي حـ / استصناع تحت التنفیذ 
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  أما في حالة الخسارة فیكون قید اإلقفال كما یلي :   

  تسلیم المصنوع ووجود خسائر 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx  

xxx 

xxx 

  

  

  

 

Xxx 

  من مذكورین 

  ـ / فواتیر االستصناعح

  حـ/ أرباح (خسائر) االستثمار .. / استصناع 

  إلي حـ / استصناع تحت التنفیذ           

 طریقة العقود التامة : 

إذا تعذر تقدیر نسبة اإلتمام والتكالیف المتوقعة یؤجل إثبات إیراد 

ال  االستصناع حتى إتمام تنفیذ العقد . (أي أن حساب استصناع تحت التنفیذ

  یشمل أي أرباح عند ظھوره في ھذه الحالة ).

  إثبات تكالیف االستصناع

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

من حـ / استصناع تحت 
  التنفیذ

إلي حـ / الصندوق أو 
  (وسیلة الدفع)

  

  إثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع عند االنتھاء

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  ن حـ / ذمم االستصناع م

  إلي حـ / فواتیر االستصناع 
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ل اا 

  تجھیز المصنوع للتسلیم بعد اكتمالھ وإقفال القیود 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx   

 

Xxx 

  من حـ / فواتیر استصناع

  إلي مذكورین

  حـ / استصناع تحت التنفیذ

  حـ / أرباح االستثمار .. / استصناع 
  

  یر المرسلة للمستصنع (ولم تسدد بعد)قبل تسلیم البضاعة .تحصیل قیمة الفوات

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / الصندوق

  إلي حـ / ذمم االستصناع

     

  رابعاً : األرباح المؤجلة :  

وھي الفرق بین الثمن الذي یدفع بأكملھ أثناء تنفیذ العقد والثمن اإلجمالي    

تم إثبات أرباح مؤجلة في ھذه الحالة عن إتمام تنفیذ العقد المتفق علیھ . فی

وتحسم من رصید ذمم االستصناع في المیزانیة . ویتم إثبات تحقق األرباح 

المؤجلة إما بتوزیعھا علي الفترات المستقبلیة كل حسب نصیبھا وھذا 

 المفضل . أو إثبات تحققھا عند تسلم األقساط إذا رأت ھیئة الرقابة الشرعیة

  والسلطات اإلشرافیة ذلك .

إثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع عند االنتھاء وتشمل ربح التصنیع وربح 
  البیع األجل وتوقیع العمیل علي الكمبیاالت

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / ذمم االستصناع 

  إلي حـ / فواتیر االستصناع        
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  عد اكتمالھ تجھیز المصنوع للتسلیم ب

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx   

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

  من حـ / فواتیر استصناع

  إلي مذكورین

  حـ / استصناع تحت التنفیذ

  حـ / أرباح االستثمار .. / استصناع 

  حـ / أرباح االستثمار ./ المؤجلة/االستصناع

  إثبات تسدید األقساط : 

المؤجلة بتوزیعھا علي الفترات  إثبات تحقق األرباح الطریقة األولي :

  المستقبلیة كل حسب نصیبھا وھي الطریقة المفضلة :

إثبات ما یخص السنة من األرباح بعد إجراء قید تجھیز المصنوع  -1

 وتسلیمھ المبین أعاله :

  إثبات ما یخص السنھ من األرباح 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  مؤجلةحـ / أرباح االستثمار .. / ال

  إلي حـ / أرباح االستثمار ../ استصناع     

 إثبات تسدید القسط : -2

  إثبات تسدید القسط 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / الصندوق

  إلي حـ / ذمم االستصناع        
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ل اا 

إثبات تحقق األرباح عند تسلم األقساط إذا رأت ھیئة  الطریقة الثانیة :

  رعیة والسلطات اإلشرافیة ذلك :الرقابة الش

  إثبات تسدید القسط واستحقاق األرباح

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx  

Xxx 

xxx 

 

  

  

  

  

xxx 

Xxx 

  من مذكورین

  حـ / الصندوق

  حـ / أرباح االستثمار .. المؤجلة 

  إلي مذكورین

  حـ / ذمم االستصناع

  حـ / أرباح االستثمار

  

  خامساً : السداد المبكر :

وافق المصرف علي خصم من الربح نتیجة التسدید المبكر یخفض  إذا

  حساب ذمم االستصناع بالمبلغ سواء تم الخصم عند السداد أو بعده .

  فإذا تم الخصم بعد السداد :

 یتم إثبات تسدید رصید الذمم : -1

  إثبات تسدید رصید الذمم 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  یلة القبض)من حـ / الصندوق (وس

  إلي حـ / ذمم االستصناع                  
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 إثبات األرباح :  -2

  إثبات كامل األرباح 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / أرباح االستثمار ../ المؤجلة

  إلي حـ / أرباح االستثمار .استصناع.        

  

 إعادة جزء من األرباح نتیجة التسدید المبكر : -3

  عادة جزء من األرباح إ

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / أرباح االستثمار

  إلي حـ / الصندوق (وسیلة الدفع)           

  

  سادساً : أرباح االستصناع الموازي :

إیرادات وأرباح االستصناع الموازي وتثبت لكل فترة من فترات تنفیذ تقاس 

اإلتمام فقط حیث تتوفر المعلومات الالزمة  العقد علي أساس طریقة نسبة

  للتقدیر بدرجة كبیرة من الدقة .

تضاف النسبة المتحققة من أرباح االستصناع خالل الفترة إلي حساب 

تكالیف استصناع (ھذا الحساب یشمل في أي وقت : التكالیف الفعلیة 

  لالستنصاع + أرباح االستصناع التي تم إثابتھا حتى ذلك التاریخ)
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ل اا 

إثبات تكالیف االستصناع الموازي (المستحقات الصانع حسب العقد بقیمة 

  شھادات اإلتمام خالل الفترة)

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / تكالیف االستصناع

  إلي حـ / مطلوبات االستصناع            
  

  إثبات تسدید المصرف ما استحق للصانع في االستصناع الموازي

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / مطلوبات االستصناع

  إلي حـ / الصندوق أو (وسیلة الدفع)           

  

إثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع من األعمال التامة خالل الفترة في 

  االستصناع الموازي 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / ذمم االستصناع 

  إلي حـ / فواتیر االستصناع               

  

  إثبات األرباح حسب نسبة اإلتمام وتضاف لحساب تكالیف االستصناع :

  إثبات األرباح حسب نسبة اإلتمام في االستصناع الموازي .

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / تكالیف االستصناع

  ستثمارإلي حـ / أرباح اال              
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  وعند تسلیم البضاعة والبیع نقداً :

  إثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع عند االنتھاء وتشمل ربح التصنیع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / ذمم االستصناع 

  إلي حـ / فواتیر االستصناع               

  

  تجھیز المصنوع للتسلیم بعد اكتمالھ 

  بیان  دائن  دین م  التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / فواتیر استصناع

  إلي حـ / تكالیف االستصناع         

  

  تسدید ذمم االستصناع (قبل التسلیم )

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / الصندوق 

  إلي حـ / ذمم االستصناع              

د المبكر في االستصناع الموازي تعالج األرباح المؤجلة وعملیات السدا   

كما بینا في حالة االستصناع مع مراعاة استبدال حساب استصناع تحت 

  .التنفیذ بحساب تكالیف االستصناع 
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ل اا 

  سابعاً : قیاس الحسابات المتعلقة باالستصناع في نھایة الفترة المالیة :

) ایضا بخصوص قیاس االستصناع تحت التنفیذ 10جاء في المعیار (

  وتكالیف االستصناع ومعالجة خسائر العقد في نھایة المدة ما یلي :

ستصناع تحت التنفیذ بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا عند االیقاس حساب 

وینطبق ذلك .  )خسائر تثبتكان ھناك إذا (تطبیق طریقة نسبة اإلتمام . 

  حساب تكالیف االستصناع في االستصناع الموازي . على قیاس

النقدیة المتوقع تحقیقھا من موجودات االستصناع (االستصناع تحت التنفیذ)  القیمة

  أقل من رصید الحساب 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / خسائر االستصناع

  إلي حـ / االستصناع تحت التنفیذ               

  

تحقیقھا من موجودات االستصناع أقل من رصید حساب  القیمة النقدیة المتوقع

  ( في حالة وجود خسائر)تكالیف االستصناع الموازي 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / خسائر االستصناع

  إلي حـ / تكالیف االستصناع            

  

انع في أي مبالغ إضافیة یتحملھا المصرف نتیجة إخالل الصمع مالحظة ان 

االستصناع الموازي بالتزاماتھ التعاقدیة ، تثبت كخسائر وال تدخل في قیاس 

حساب تكالیف االستصناع ما لم یكن لدى المصرف نسبة تأكد معقولة 

  لتحصیل ھذه التكالیف اإلضافیة .
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  . المعالجة المحاسبیة لعملیات االستصناع بصفة المصرف مستصنعاً 

ت اإلتمام المعتمدة) في حساب تكالیف تثبت قیمة المستخلصات (شھادا

استصناع وتظھر في الموجودات وتثبت نفس القیمة دائنة في حساب 

  مطلوبات استصناع (وھكذا الحال في االستصناع الموازي )

  إثبات شھادات اإلتمام المعتمدة 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / تكالیف االستصناع

  مطلوبات االستصناع إلي حـ /        
  

  دفع المستحق للصانع

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / مطلوبات االستصناع

  إلي حـ / الصندوق (وسیلة الدفع)             

  

یسجل المصنوع بالتكلفة التاریخیة عند تسلمھ (رصید حساب تكالیف 

  االستصناع)

  استالم المصنوع

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / األصل 

  إلي حـ / تكالیف االستصناع             
  

وفي االستصناع الموازي یتم قفل حساب تكالیف االستصناع بتحویل 

  رصیده إلي حسابات الموجودات وفقا لطبیعة المصنوع .
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ل اا 

  تجھیز المصنوع للتسلیم بعد اكتمالھ 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / فواتیر استصناع

  إلي حـ / تكالیف االستصناع                  

وال تختلف القیود في حالة االستصناع الموازي عن تلك التي سبق 

  توضیحھا عندما یكون المصرف صانعاً.

:  تقصیرالھمال أو اإلتأخر الصانع في تسلیم المصرف المصنوع بسبب 

األداء وإذا لم تكف یسجل الفرق تستوفي التعویضات من ضمانات حسن 

  ذمما علي الصانع ویتم تكوین مخصص دیون مشكوك فیھا إذ لزم األمر .

  استیفاء تأمینات حسن التنفیذ 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / الصندوق (وسیلة القبض)

  إلي حـ / تأمینات حسن تنفیذ عقد استصناع رقم ....

  

  التسلیم بسبب اإلھمال أو التقصیر لصانع في اتأخر 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx   

Xxx 

  من حـ / تأمینات حسن التنفیذ عقد استصناع رقم ..

  إلي حـ / غرامات تأخیر دائنة .

  

وتقفل غرامات التأخیر الدائنة في حساب أرباح أو خسائر الجھة الممولة 

  لألصل أو تخفیض بھا تكالیف األصل .
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امتنع المصرف عن االستالم لعدم المطابقة یسجل المبالغ التي لم وإذا 

یستردھا ذمما علي الصانع ویكون مخصص دیون مشكوك فیھا إذا لزم 

  األمر .

  امتناع المصرف عن استالم المصنوع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / ذمم الصانع

  تصناعإلي حـ / تكالیف االس                  

  

إذا قیل المصرف االستالم مخالفا للمواصفات یسجل المصنوع بالقیمة 

النقدیة المتوقع تحقیقھا أو بالقیمة الدفتریة أیھما أقل وثبت الفرق خسارة في 

قائمة الدخل (القیمة النقدیة اقل من الدفتریة ) إال إذا حصل المصرف علي 

  الفرق  تعویضا من الصانع .

لقیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا أكبر أو یساوي تكالیف استالم المصنوع (ا

  االستصناع)

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx  

Xxx 

  من حـ / األصل 

  إلي حـ / تكالیف االستصناع           
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ل اا 

  استالم المصنوع (القیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا أقل من تكالیف االستصناع)

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx Xxx 

  

Xxx 

 

Xxx  

  

xxx 

  من مذكورین

  حـ / األصل

  حـ / خسائر االستثمار

  إلي حـ /  تكالیف االستصناع                       

استالم المصنوع (القیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا أقل من تكالیف االستصناع) 

  وتعویض المصرف عن الفرق نقدا .

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

Xxx   

Xxx 

xxx 

  

  

  

 

Xxx 

  من مذكورین

  حـ / األصل 

  حـ/ الصندوق (وسیلة القبض)

  إلي حـ / تكالیف االستصناع                   

إذا امتنع العمیل عن استالم المصنوع فتقاس ھذه الموجودات بالقیمة 

الدفتریة أو المتوقع تحقیقھا أیھما اقل ویثبت الفرق (القیمة الدفتریة اقل من 

  ة المتوقع تحقیقیھا) ـ إن وجد ـ خسارة في قائمة الدخل .القیمة النقدی

  أمثلة عملیة عل االستصناع واالستصناع الموازي  .
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  ) :1مثال (

وافق البنك اإلسالمي علي تصنیع آلة لعمیلة محمود (من أموال االستثمار 

  المشترك ) بالشروط التالیة :

 دینار تدفع كما یلي :  45000ثمن اآللة  -

  عند شراء المواد الخام . 20.000

  االنتھاء من التصنیع . دعن 30.000

  تسلیم اآللة . دعن 15.000

  وقد حدثت العملیات التالیة : 

 دینار مواد خام . 15.000دفع البنك نقداً مبلغ  2018/4/1 -

أودع البنك في حساب محالت العودة للتصنیع مبلغ  2018/4/10في  -

 دینار ثمن قیمة مواد خام  7000

 دینار . 2000دفع نقدا أجرة عمال قیمتھا  2018/4/30في  -

 أرسل فاتورة للعمیل محمود ومطالبة بالمبلغ . 2018/5/10في  -

 سدد محمود  الدفعة األولي المتفق علیھا . 2018/5/14في  -

دینار ثمن مواد خام بشیك  10000دفع البنك مبلغ  2018/5/20في  -

 مسحوب علي نفسھ.

 تورة بالدفعة الثانیة وقام محمود بتسدیدھا تم ارسال فا 2018/5/25في  -

دینار  15.000اشتري البنك مواد خام أخري بقیمة  2018/5/31في  -

 إلنھاء العمل .

 دینار نقداً مقابل مواد خام . 2000تم دفع مبلغ  2018/6/1في  -

 تم ارسال مطالبة للمستصنع بالدفعة األخیرة . 2018/6/30في  -

 تحق علیھ وتم تسلیم اآللة لھ .دفع محمود المس 2018/9/13في  -
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ل اا 

  المطلوب : إعداد القیود المحاسبیة الالزمة في دفاتر البنك اإلسالمي :

  اثبات تكالیف االستصناع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/4/1 15.000   

15.000  

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  إلي حـ / الصندوق            
  

  اثبات تكالیف االستصناع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/4/10 7000  

7000  

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  إلي حـ / الحسابات الجاریة        

  

  اثبات تكالیف االستصناع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/4/20 2000   

2000 

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  إلي حـ / الصندوق                  

  

  فواتیر المرسلة للمستصنع اثبات ال

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/5/10 20.000  

20.000  

  من حـ / ذمم االستصناع 

  إلي حـ / فواتیر استصناع       

  

  تسدید العمیل 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/5/14 20.000  

20.000  

  من حـ / الصندوق

  إلي حـ / ذمم االستصناع          



  األسس النظریة والمعالجات المحاسبیةالمصارف اإلسالمیة  محاسبة

  

154  
  
  
  
  
 

  لیف االستصناع اثبات تكا

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/5/20 10.000   

10.000  

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  إلي حـ / الصندوق      

  

  اثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/5/25 30.000  

30.000  

  من حـ / الصندوق 

  إلي حـ / فواتیر استصناع           

  اثبات تكالیف االستصناع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/6/31 15.000  

15.000  

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  إلي حـ / الصندوق             

  

  اثبات تكالیف االستصناع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/6/1 20.000  

20.000 

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  ـ / الصندوق إلي ح            
  

  اثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/6/15 15.000  

15.000  

  من حـ / ذمم االستصناع

  إلي حـ / فواتیر استصناع        
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ل اا 

  تسدید العمیل 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/7/18 15.000  

15.000  

  من حـ / الصندوق 

  / ذمم االستصناع إلي حـ            
  

  تسلیم الشقة وإقفال الحسابات

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

2018/6/1 65.000   

  

51.000 

14.000  

  من حـ / فواتیر االستصناع

  إلي مذكورین

  حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  حـ / أرباح االستثمار المشترك .

  )2مثال (

في أحد البنوك  فیما یلي المعلومات المتعلقة بأحد عقود االستصناع

  اإلسالمیة :

 دینار . 50.000قیمة العقد  -

 مدة العقد سنة (التسلیم خالل سنة) -

 دینار . 40.000تبلغ تكالیف العقد المقدرة حتى التسلیم  -

 20.000مبلغ  2008بلغت تكالیف االستصناع الفعلیة حتى نھایة عام  -

 دینار .

 22.000یة السنة بلغت قیمة فواتیر االستصناع المرسلة للعمیل في نھا -

 دینار .

 دینار من المستصنع . 15.000تم تحصیل مبلغ  -

  .المطلوب : القیود المحاسبیة الالزمة 
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  الحل : 

 % 4000 =50÷20000نسبة اإلتمام =   -

 دینار  5000) =  40000- 50000% ( 50أرباح االستصناع =  -
 

  اثبات تكالیف االستصناع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

31/12/2018 

  

20.000   

20.000  

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  إلي حـ / الصندوق (وسیلة الدفع)    
  

  

  اثبات الفواتیر المرسلة للمستصنع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

31/12/2018 

 

20.000   

20.000 

  من حـ / ذمم االستصناع 

  إلي حـ / فواتیر استصناع     
  

  اثبات التسدید 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

31/12/2018 

 

15.000   

15.000  

  من حـ / الصندوق (وسیلة القبض) 

  إلي حـ / ذمم االستصناع      
  

  اثبات تكالیف االستصناع 

  بیان  دائن  مدین   التاریخ

31/12/2018 

  

5000   

5000 

  من حـ / استصناع تحت التنفیذ 

  إلي حـ / أرباح االستثمار          

  

      



   

 

  

  
  

  

  

  

  ثامنل الالفص

  املعاجلات احملاسبية 

  لعمليات االجارة واإلجارة

  املنتهية بالتمليك 
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  ثامنالفصل ال

  المعالجات المحاسبیة لعملیات االجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك

تعتبر االجارة اإلجارة المنتھیة بالتملیك من صیغ االستثمار الشائعة حیث   

بدیل عن الشراء خاصة في حالة یتم تأجیر بعض األصول ذات المنافع ك

االصول ذات القیمة الكبیره التي ال تستطیع الوحدات أو االفراد تملكھا 

  بسبب الحاجة المؤقتة لھا او عدم توفر السیولة الكافیة لشرائھا .

وقد أصدرت العدید من دول العالم القوانین والضوابط التي تنظم صیغ   

لتي تضمن حقوق المؤجر والمستأجر التعامل لھذا التمویل ووضعت العقود ا

وإجراءات التصرف في االصل بعد انتھاء االجل وفسخ العقد وبیع االصل 

  المستأجر .

قد سبق وأن تناول فقھاء المسلمین موضوع عقود االیجاره وابرزوا ووھذا   

مشروعیتھا وأركانھا وشروطھا ، لذلك قامت ھیئة المحاسبة والمراجعة 

) الخاص باإلجارة واإلجارة المنتھیة 8سبي رقم (بإصدار المعیار المحا

  بالتملیك 

  مفھوم عقد االجارة ومشروعیتھ :

ینطوي مفھوم عقد االجارة على تأجیر منافع مباحة شرعا آلجل معلوم   

وبعوض معلوم ضمن مقاصد وضوابط الشریعة االسالمیة مثل أن تكون 

ومحدد المدة مقابل  المنفعة مباحة شرعا ومعلومة بشكل ینفي عنھا الجھالة

  عوض معلوم .

وعقد االجارة مشروع بأدلة القرآن والسنة وإجماع الفقھاء ویرجع حكم ھذه 

  المشروعیة الى  حاجة الناس الذین ال یجدون السوق الكافیة لشراء االصل .
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  اركان عقد االجارة :

 : عقد االجارة كسائر العقود األخرى  لھ أربعة أركان ھي 

 ر والمستأجر). ج(المؤ : وھما نالعاقدا 

 ویجب أن تكون ھذه المنفعة مباحة المنفعة : وھي موضوع  المنفعة

 ومعلومة ومحددة .

 وھو المقابل المادي الذي یدفعھ المستأجر مقابل المنفعة  قیمة العقد :

 التي یتحصل علیھا المستأجر .

 وھي ما یرد من نصوص في العقد تظھر ارادة الطرفین  صیغة العقد :

 ملیة التأجیر .في ع

  أنواع عقود االجارة :

 عقود االجارة التشغیلیة : -1

وھي العقود المتعلقة بتأجیر منافع محددة ومباحة شرعا الى أجل معلوم 

  ومن أمثلتھا (عقود تأجیر االصول كالعقارات والسیارات والسفن ونحوھا).

 عقود االجارة المنتھیة بالتملیك : -2

على تملیك منفعة االصل خالل مدة  تقوم فكرة ھذه النوع من التأجیر

التأجیر الى  المستأجر مع وجود وعد من المالك بالتنازل عن االصل 

المستأجر في نھایة مدة االیجار مقابل سعر رمزي یتم االتفاق علیھ ، 

ویطلق على ھذا التأجیر مصطلح التأجیر التمویلي ألن الغرض منھ ھو قیام 

عنھ بعد ، أن یكون قد استرد  المصرف بشراء االصل بغرض التنازل

  قیمتھ وتحصل علیھا من خالل أقساط التأجیر .

لذلك یكون عادة قیمة بدل االیجار أعلى من قیمة بدل االیجار التشغیلي ،   

كما تتسم مدتھ بطول الفترة نسبیا ویتحمل فیھا المؤجر أیة مصروفات 

االستخدامات التي  أساسیة التى ال تعود الى  طبیعة االھالكات العادیة نتیجة

  تقوم بھا المستأجر. 
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اإلجراءات العملیھ لإلجارة المنتھیة بالتملیك كما تقوم بھا المصارف 

  االسالمیة .

تقوم المصارف االسالمیة بممارسة عملیات االجارة كأحد صیغ االستثمار   

والتمویل حیث یتم شراء االصل المطلوب تأجیر منافعھ ویمتلكھ ثم یؤجره 

تشغیلیة أو اجارة منتھیة بالتملیك في نھایة فترة االیجار ،وقد  لھ اجارة

) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة 8تناول المعیار المحاسبي رقم (

 لدى االسالمیة األسس والضوابط التي یتضمن مراعاتھا  المالیةللمؤسسات 

  إبرام ھذا النوع من العقود ، 

  ضرورة وجود عقدین منفصلین ھما :لذلك فإن ھذه العملیات تنطوي على   

 عقد اجارة بعوض (بمقابل) نظیر االنتفاع باألصل . -1

عقد وعد بالبیع في نھایة مدة االیجار وقد یكون ھذا الوعد ملزما أو  -2

 .  غیر ملزم

وبذلك یتبین ضرورة تملك المصرف للعین المؤجره قبل إبرام العقد ، ثم 

مدة العقد أو قبلھا إذا تراضا الطرفین  تنتقل الملكیة الى  المستأجر عند نھایة

، مع مراعاة أن المصرف بصفتھ المالك لألصل المؤجر ھو الذي یتحمل 

عْب اھالك االصل الثابت طیلة فترة عقد ایجار ، وھذا تتم اإلجراءات العملیة 

 ة :الىلتنفیذ عملیة االجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك وفق الخطوات الت

ب استثمار (اصل معین) مرفقا بھ المستندات المعززة یقدم العمیل طل -1

 للطلب وتشتمل :

 . طبیعة االصل المطلوب استثماره وقیمتھ التقدیریة 

 . الضمانات المقدمة 

  لعدد من السنوات . المالیةالقوائم 

 . صورة من السجل التجاري وشھادة سداد الضریبیة 
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  یجار المتوقعة .االمدة 

 المالیةمن النواحي الشرعیة والفنیة و یقوم المصرف بدراسة الطلب -2

 والجدوى  االقتصادیة .

یتم رفع توصیة  من الجھة المكلفة بالدراسة السابقة لالعتماد من  -3

 الجھات العلیا المخولة بذلك .

یتم التعاقد مع العمیل بشكل مبدئي من خالل التوقیع على عقد یتضمن  -4

لیك ، وتقدیم الضمانات الوعد بالشراء في حالة االجارة المنتھیة بالتم

 الالزمة .

یقوم المصرف باتخاذ اجراءات شراء االصل حسب طلب العمیل وفق  -5

االصول المرعیة في ھذا الخصوص وسداد قیمتھ وتملكھ بشكل كامل ، 

ویمكن أن یتم ذلك بحضور ومساعدة العمیل نفسھ حني یطمأن ھذا االخیر 

وحسب والمواصفات  على أن االصل الذي تم شراؤه ھو االصل المطلوب

 المرغوبة .

یقوم المصرف بإعداد عقد التأجیر واستالم الضمانات االضافیة الالزمة  -6

ویمكن ان یشتمل ذلك التوقیع على عقد الصیانة ، وعقد الـتامین لصالح 

 المصرف ، ومن ثم یتم تسلیم االصل الى  العمیل لیبدأ سریان العقد .

المستمرة لألصل المؤجر من  یقع على عاتق المصرف اجراء المتابعة -7

خالل الزیارات الدوریة التي یجریھا لعین المكان ، مع المتابعة الجدیة 

 للعمیل لضمان سداد اقساط االجارة .

عند نھایة مدة عقد ایجار واالتفاق على نقل ملكیتھ الى  المستأجر ، یتم  -8

الالزمة  إبرام عقد البیع ، ورد الضمانات واستكمال إجراءات العقود االخره

 لنقل الملكیة للمستأجر .
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  أسس القیاس والمعالجة المحاسبیة لألصول المؤجرة 

  (االجارة التشغیلیة) : 

عند اقتناء االصل ، یتم القیاس على أساس التكلفة التاریخیة لألصل  -1

 كافة النفقات حتى بدء التشغیل : الً مشا

  من حـ / االصول لغرض التأجیر  

    الحسابات الجاریةزینة / االى  حـ/ الخ         

 عند دفع مصروفات الصیانة لألصول المؤجرة : -2

  من حـ / مصروفات الصیانة  

  الى  حـ / الخزینة         

 في حالة تكوین مخصص لمصروفات الصیانة : -3

  من حـ/ قائمة الدخل    

  الى  حـ / مخصص مصروفات الصیانة .      

حمیل ھذه المصروفات على عند سداد قیمة مصروفات الصیانة یتم ت -4

 حساب المخصص .

  من حـ /مخصص مصروفات الصیانة                  

  الى  حـ / الخزینة .                        

 عند احتساب اقساط االھالك لألصول الثابتة المؤجرة . -5

  من حـ / قائمة الدخل  

  الى  حـ / مخصص اھالك االصول المؤجرة .       

یرادات االصول المؤجرة ، یتم مراعاة تطبیق أساس عند احتساب ا -6

االستحقاق ولیس االساس النقدي ، بحیث یظھر نصیب الفترة في قائمة 

 الدخل ضمن ایرادات االستثمارات كما یلي : 
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  من حـ / المستأجر / الحسابات الجاریة / الخزینة 

  الى  حـ / ایرادات االجارة           

ي نھایة العام ، یتم قیاس االصول في نھایة تقویم االصول المؤجرة ف -7

التاریخیة ، وفي حالة حدوث انخفاض في قیمتھا  االعام على أساس تكلفتھ

 : الىیتم تقدیره وعمل مخصص بالقیمة بالقید المحاسبي الت

  من حـ / قائمة الدخل 

  .خصص ھبوط قیمة االصول المؤجرةالى  حـ / م          

 جاره التشغیلیة في سجالت المصرف :عقد االلالعرض واإلفصاح  -8

  تظھر األصول المؤجرة ضمن بند االستثمارات في جانب الموجودات

 في المیزانیة مطروحا منھ مخصص ھبوط في قیمتھا .

  تظھر ایرادات االیجار التشغیلیة ضمن ایرادات االستثمارات في قائمة

قات الدخل ،كما تظھر مصروفات الصیانة ومصروفات االھالك ضمن نف

 االستثمار في تلك القائمة .

  أسس القیاس والمحاسبة لألصول المؤجرة (االیجارة المنتھیة بالتملیك ).

ال تختلف أسس القیاس والمحاسبة لألصول المؤجرة المنتھیة بالتملیك عنھا 

في حالة االیجارة التشغیلیة ، ولكن ھناك معالجات أخرى مختلفة  تتعلق 

  تبقیة من األصل وأقساط االھالك المتعلقة بھا .بمعالجة موضوع القیمة الم

المنتھیة بالتملیك عن طریق الھبة في نھایة مدة  ةأوال : في حالة االیجار

قل ملكیة األصل المؤجر الى المستأجر ویتم  قفل حساب تاالیجار حیث تن

  جارة في القید التالى  :باال

  من حـ / مخصص االھالك المجمع

  األصول المؤجرة المنتھیة بالتملیك .الى حــ /            
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  :ثانیا : في حالة االجارة المنتھیة بالتملیك مقابل ثمن رمزي 

الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة  (8)تناول المعیار المحاسبي رقم 

واإلسالمیة جوانب المعالجة المحاسبیة في حالة البیع   المالیةللمؤسسات 

 بثمن رمزي وفق األتي :

جیل األصول بالقیمة التاریخیة ویتم اھالكھا حسب السیاسة یتم تس -

 قھا المؤجر .بالمحاسبیة التي یط

یتم معالجة االیرادات والنفقات المتعلقة باإلیجار بنفس طریقة التأجیر  -

 المنتھي بالتملیك عن طریق الھبة .

 تنتقل ملكیة األصل المؤجر الى المستأجر اذا التزم بسداد األقساط . -

  لي القیود المحاسبیة الالزمة :وفیما ی

في حالة االلزام بالوعد وقبول المستأجر شراء األصل بالقیمة الرمزیة  .1

وكانت القیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا أقل من صافي القیمة النقدیة لألصل 

یتم اقفال حساب األصل وحساب مجمع اإلھالك وتحمل الفرق على حساب 

 ید المحاسبي التالى : بالق ( الملتزم بالوعد)المستأجر

  من مذكورین 

  حـ / مخصص االھالك لألصل المؤجرة     

  حــ / المستأجر    

  ھیة بالتملیك تالى حـ / أصول مؤجرة من            

 في حالة عدم االلزام بالوعد -2

  من مذكورین 

  حـ / مخصص االھالك لألصول المؤجر.   

  .  (خسارة )حـ / قائمة الدخل      

  الى حـ / أصول مؤجرة منتھیة بالتملیك.               
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ثالثا : في حالة البیع قبل انتھاء مدة االیجار بقیمة تساوي باقي األقساط 

  المستحقة على المستأجر .

یتم المعالجة في ھذه الحالة حسب ما ورد في المعیار المحاسبي رقم 

االسالمیة كما  المالیةالصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 8)(

  یلي :

 في حالة كان ثمن البیع أكبر من صافي القیمة الدفتریة . -1

  من مذكورین

  حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة  للمستأجر 

  حـ / مخصص االھالك                      

  الى مذكورین       

  حـ/ أصول مؤجرة منتھیة بالتملیك             

  ستثمار قائمة الدخل . حـ / أرباح اال           

 .المتوقع تحقیقھامن صافي القیمة النقدیة  لفي حالة كان ثمن البیع أق  -2

  من مذكورین 

  حـ/ الخزینة / الحسابات الجاریة للمستأجر       

  حـ / خسائر االستثمار (قائمة الدخل ) .     

  الى حـ / أصول مؤجرة منتھیة بالتملیك .              

  رة المنتھیة بالتملیك من خالل البیع التدریجي :رابعا: االیجا

  ة :الى)ھذا الموضوع حسب الضوابط الت 8تتناول المعیار المحاسبي رقم ( 

 یتم قید األصول المشتراه بالتكلفة التاریخیة . -

یتم اثبات ایرادات االیجارة حسب الفترة الزمنیة المتعلقة بھا مع مراعاة  -

 اقص حصة المصرف .تناقص ھذه االیرادات بنسبة  تن
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ف الصیانة حسب حصتھ المتناقصة الىیتحمل المصرف بصفتھ مؤجرا تك -

 في ملكیة األصل المؤجر .

یتم اثبات قیمة الحصة المباعة وخصم قیمتھا من األصول المؤجرة  -

 واالعتراف بالربح والخسارة الناتج عن الفرق بین القیمة النقدیة وثمن البیع :

  بیة الالزمة :وفیما یلي القیود المحاس

 عند اقتناء (شراء) األصل المطلوب تأجیره :  -1

  من حـ / أصول مؤجرة منتھیة بالتملیك  

  الى حـ / الخزینة / شیكات صادرة          

 عند استحقاق قسط  االیجار السنوي : (السنة األولى )   -2

  من حـ /الخزینة / الحسابات الجاریة للمستأجر  

  ت استثمار أصول منتھیة بالتملیك الى حـ / ایرادا          

 عند اثبات البیع التدریجي  لألصل المؤجر :( السنة األولى )  -3

  من حـ/ الخزینة / الحسابات الجاریة للمستأجر 

 الى  حـ / أصول مؤجرة منتھیة بالتملیك             

 اثبات قیمة  اھالك األصل : -4

  من حـ/ قائمة الدخل 

  ل مؤجرة منتھیة بالتملیك الى حـ/ مخصص اھالك أصو    

وھكذا یتولى اجراء القیود المحاسبیة مع مراعاة اقفال حساب رصید 

  مخصص االھالك في نھایة الفترة  كما یلي 

 من حـ / مخصص اھالك أصول مؤجرة منتھیة بالتملیك

  الى حـ / ایرادات االستثمار (قائمة الدخل )           
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  لتشغیلیة :محلول حول االیجارة ا عملي تمرین 

 6قرر المصرف االسالمي شراء عمارة مكونة من  2017/3/20في 

دینار ، وقام بتأجیرھا بتاریخ  500,000طوابق لغرض التأجیر بقیمة 

دینار سنویا وفق الشروط  45,000بموجب عقد االیجار بمبلغ  2017/5/1

  ة :الىالت

 من كل عام . 5/1تدفع األجرة السنویة مقدما بتاریخ  -1

 سنوات . 10قد االیجار مدة ع  -2

 یتحمل المصرف مصروفات الصیانة . -3

  ة :الىت العملیات التثوقد حد

 استلم المصرف قیمة االیجار المتفق علیھ حسب عقد التأجیر . -1

 دینار بتاریخ  10,000دفع المصرف مصروفات الصیانة بقیمة  -2

2017/11/30. 

 سنویا . %5 یتم احتساب االھالك السنوي للعمارة بواقع  -3

 دینار بتاریخ  60,000تبین ھناك ھبوط في قیمة المباني وقدر بقیمة ی -4

2018/12/31. 

ة في الىالت المالیةلم یدفع المستأجر قیمة االیجار المستحق عن السنة  -5

2018/5/1. 

  المطلوب : 

 اجراء قیود المحاسبیة الالزمة في سجالت المصرف : -
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  الحل : 

 . 2017/3/20عند شراء العمارة في  -1

  ـ/ أصول مشتراة لغرض التأجیر  من ح

  الى  حـ/ الخزینة / الحسابات الجاریة / الشیكات الصادرة    

 1/5/2017عند استالم قیمة بدل االیجار السنوي في  -2

  من حـ / الخزینة  45,000             

  الى  مذكورین                      

  )شھور .8حـ / ایراد االیجار (   30,000   

  .2018)شھور لعام 4حـ / ایجار مقبوض مقدما (15,000                   

 . 2017/11/30عند دفع مصروفات الصیانة في  -3

  من حـ / مصروفات الصیانة . 10,000

  الى  حـ / الخزینة   10,000          

  2017/12/31احتساب مصروفات اھالك االصل في  -4

   مصروفات االھالك (قائمة الدخل )من حـ /  16,667

     الى  حـ / مخصص اھالك اصول  16,667

  )8/12×0.5× (500,00مؤجره                        

 2018/5/1اثبات قیمة االیجار المقبوض مقدما كإیرادات في  -5

  من حـ / ایجار مقبوض مقدما   15,000

  الى  حـ / ایراد االیجار . 15,000           

حتى  2018/5/1من  اثبات قیمة االیجار المستحق عن الفترة -6

2018/12/31. 

  من حـ / االیجار المستحق   30,000

  الى  حـ / ایراد االیجار . 30,000                       
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 2018/12/31اثبات قیمة االنخفاض في قیمة المبني في  -7

  من حـ / قائمة الدخل  60,000

  الى  حـ / اصول مشتراه لغرض التأجیر . 60,000           

  )2عملي محلول رقم ( تمرین

المصرف االسالمي آلھ لتصنیع الطوب  ىاشتر 2017/9/1بتاریخ 

سنوات على  10دینار نقدا وقام بتأجیرھا لمدة  50,000الحراري نقدا بقیمة 

أقساط شھریة ویتنازل المصرف عن اآللھ في  أن یتم دفع بدل االیجار على

  لحل :.  ا%5نھایة المدة بدون مقابل ویكون معدل الربح 

 2017/9/1عند شراء اآللھ  -1

  من حـ / أصول مشتراة لغرض االجارة المنتھیة بالتملیك  50,000

  حـ / الخزینة  الى 50,000

الشھري حیث  ربحھ الیالاثبات استالم قسط االیجار الشھري مضافا  -2

 یتكرر اجراء ھذا القید شھریا حتى نھایة مدة االیجار  . 

  من  حـ / الخزینة  625 

  الى  حـ / ایراد االستثمار 625            

50,000)   )
سنھ10×  0.5

   )+(120/50,000( 

 اثبات اھالك اآللھ في نھایة العام . -3

  من حـ / مصروف االھالك (قائمة الدخل)  5,000

  )سنة50,000/10الى  حـ / مخصص االھالك ( 5,000        

  ة من سنوات االیجار .ویتم اجراء ھذا القید في نھایة كل سن

120
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 اثبات نقل ملكیة اآللھ في نھایة مدة االیجار( قفل حسابات األصل )  . -4

  من حـ / مخصص االھالك   50,000

  الى حـ / أصول مشتراه لغرض االجارة 50,000        

  المنتھیة  بالتملیك                          

  )3تمرین عملي محلول رقم (

ري المصرف االسالمي سیارة نقل متخصصة اشت 2017/9/15بتاریخ 

سنة على أن یدفع  15دینار نقدا وقام بتأجیرھا  لمدة  27,000بقیمة 

المستأجر االقساط المستحقة شھریا . في نھایة كل شھر ، وكان معدل الربح 

% ویلتزم المصرف بالتنازل عن السیارة في نھایة مدة العقد .  4

  - والمطلوب :

 سبیة الالزمة للسنة األولى  .اجراء القیود المحا .1

اجراء القیود المحاسبیة في حالة قرر المستأجر شراء السیارة في  .2

 نھایة السنة العاشرة من االیجار بقیمة تعادل قیمة االقساط المستحقة .

 الحل : 

 عند شراء السیارة . )1

  من حـ / أصول لغرض االجارة المنتھیة بالتملیك 27,000

  لى  حـ/ الخزینة .ا  27,000             

عند استالم قسط االیجار الشھري وھو یشمل قسط االیجار والربح  )2

 الشھري (یتكرر ھذا القید كل شھر حتي نھایة مدة االیجار) .

  من حـ/ الخزینة    240

  الى حـ/ ایرادات االستثمار      240      

  ).180÷27,000) +(180÷سنة15×4%×27,000(                   
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 حتساب اھالك السیارة نھایة العام .عند ا )3

  من حـ / مصروف االھالك (قائمة الدخل) ، 1800

  سنة)15÷27,000(         

  الى  حـ / مخصص االھالك  1800            

في حالة البیع قبل انتھاء مدة العقد یتم احتساب قیمة االقساط المتبقیة  )4

 شاملة االیرادات الواجبة الدفع :

 دینار  14,400=240)×12×5قیمة القسط = (× متبقیة )سنوات 5عدد ( 

سنوات وعلیھ تكون القیمة  5% والمدة المتبقیة 4وحیث أن نسبة الربح 

  المعادلة لإلقساط ھي :

  دینار  12000=1,20÷14,400

  من حـ / الخزینة    12,000

  الى  مذكورین     

  بالتملیك  حـ / أصول لغرض االجارة المنتھیة   9,000              

  حـ / إیرادات االستثمار  3,000              

  مجمع االھالك =صافى قیمة االصل  –مالحظة : قیمة االصل 

  دینار  9000= 27000-18000

  من حـ / مخصص االھالك 18,000

  الى  حـ / أصول مشتراه لغرض االجارة   18,000           

  سنوات).10×قسط االھالك 1800المنتھیة بالتملیك (                   
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  )4تمرین عملي محلول رقم (

اشتري المصرف عمارة وقام بتأجیرھا لمكاتب خدمیة وعیادات طبیة حسب 

  ة :الىالبیانات الت

 دینار  500,000قیمة العمارة المشتراة  -1

 دینار  60,000قیمة االیجار السنوي للعمارة  -2

 سنوات .  10مدة االیجار  -3

ألصحابھا المستأجرین عن طریق البیع التدریجي  تتنقل ملكیة المكاتب -4

 لھم وفق القیمة الدفتریة للعمارة .

  المطلوب : اجراء القیود المحاسبیة الالزمة .

  -السنة األولى  : -الحل : 

 اثبات شراء االصل : -1

  من حـ / أصول مؤجرة منتھیة بالتملیك . 500,000

  الى  حـ / الخزینة . 500,000       

 م المصرف حصتھ من االیجار في نھایة السنة األولى  .اثبات استال -2

  من حـ / الخزینة 60,000

  الى  حـ / ایرادات االستثمار . 60,000             

            )60,000×500,000÷500,000(  

 اثبات استرداد قسط االصل المتنازل عنھ في نھایة السنة األولى  . -3

  من حـ / الخزینة 50,000

  الى  حـ / اصول مؤجرة منتھیة بالتملیك  50,000        
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 اثبات قیمة االھالك السنوي لألصل المؤجر في نھایة السنة األولى   -4

  من حـ / اھالك االصل (قائمة الدخل) 50,000

                    الى حـ/ مخصص اھالك اصول مؤجرة منتھیة      50,000

  بالتملیك                        

  یة السنة الثانیة :في نھا

  -من االیجار : تھاثبات استالم المصرف حص -1

  من حـ / الخزینة  54,000

  الى  حـ / ایرادات االستثمار  54,000 

)60,000×    (  

 اثبات استرداد قسط االصل المتنازل عنھ . -2

  من حـ / الخزینة 50,000

    لتملیكالى حـ/ أصول مؤجرة منتھیة با 50,000            

 اثبات قیمة االھالك السنوي لألصل . -3

  من حـ / مصروفات االھالك (قائمة الدخل)  45,000

  الى  حـ / مخصص اھالك أصول مؤجرة           45,000  

  بالتملیك . منتھیة                               

  في نھایة السنة الثالثة :

 اثبات استالم المصرف حصتھ من االیجار . -1

  من حـ / الخزینة   48000       

                        الى حـ/ ایرادات االستثمار  48000   
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 اثبات استالم المصرف قسط االصل المتنازل عنھ . -2

  من حـ / الخزینة 50,000

  الى  حـ / اصول مؤجرة منتھیة بالتملیك . 50,000       

 اثبات االھالك السنوي لألصل : -3

  من حـ / مصروفات االھالك (قائمة الدخل)  40,000

         نتھیة م من حـ / مخصص اھالك اصول مؤجرة            40,000

  بالتملیك                                 

  حتى نھایة السنة (الثامنة ). وھكذا یستمر إجراء القیود المحاسبیة

  -:في نھایة السنة (التاسعة)

  حصتھ من االیجار :اثبات استالم المصرف  -1

 من حـ / الخزینة      12000        

  )×60.000(حـ/ایرادات االستثمار  الى12000                

 اثبات قسط االصل المتنازل عنھ -2

  من حـ/ الخزینة   50,000               

  الى  حـ / اصول مؤجره منتھیة بتملیك   50,000                       

  اثبات قیمة االھالك السنوي لالصل -3

  من حـ / مصروفات االھالك (قائمة الدخل)   10,000

 الى  حـ / مخصص اھالك أصول مؤجره منتھیة بالتملیك  10,000    

  في نھایة السنة العاشرة (االخیرة)
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  اثبات استالم المصرف حصتھ من االیجار : -1

 من حـ / الخزینة  6000

 )یرادات االستثمار (الى  حـ / ا 6000      

 اثبات استالم المصرف قسط االصل المتنازل عنھ : -2

  من حـ / الخزینة 50,000

  الى  حـ / اصول مؤجره منتھیة بالتملیك . 50,000           

 الصل :السنوي لھالك االاثبات  -3

  من حـ / مصروفات اھالك االصول 5,000

  مخصص اھالك االصول .الى  حـ /  5,000                  

  اقفال حساب مخصص االھالك في حساب االحتیاطي العام -4

  من حـ / مخصص اھالك االصول 27,500

  الى  حـ / احتیاطي عام . 27,500                
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  تمارین عملیة 

  التمرین االول : 

قام المصرف االسالمي العربي بشراء معدات ھندسیة بناًء على طلب احد 

دینار  دفعت من اموال االستثمار العام وفق  10,000 عمالئھ بمبلغ

  ة :الىالشروط الت

 % .  4نسبة ربح المصرف  -

 یدفع االیجار على اقساط شھریة متساویة في نھایة كل شھر . -

 سنوات  10مدة االیجار  -

 یتنازل المصرف عن المعدات الھندسیة في نھایة العقد . -

 باستالم االلھ .یتحمل المستأجر كافة المصروفات المتعلقة  -

  المطلوب : 

 اجراء القیود المحاسبیة الالزمة للسنة األولى  والثانیة فقط . .1

بافتراض أن المستأجر في نھایة السنة السابعة طلب من المصرف دفع  .2

حدد ثمن البیع  –قیمة االقساط المتبقیة في االیجار بقیمة تعادل بقیة االقساط 

 المعادل لقیمة االقساط المتبقیة .

  تمرین الثاني :لا

اتفق المصرف االسالمي مع احد العمالء على تأجیر إحدى الشقق البالغ 

  ة : الىدینار وفق الشروط الت 30,000قیمتھا عند الشراء 

 دینار تدفع في بدایة كل سنة .  4000قیمة االیجار السنوي -

 سنوات  10مدة االیجار  -

لھ وفق القیمة الدفتریة  تنتقل ملكیة الشقة للعمیل عن طریق البیع التدریجي -

 للشقة تدفع في بدایة كل عام .
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المطلوب : اجراء القیود المحاسبیة الالزمة عند الشراء وفي السنة األولى  

  والثانیة والسنة االخیرة من عقد االیجار .

  التمرین الثالث : 

دینار نقدا وذلك من  50,000قام أحد البنوك اإلسالمیة بشراء شقة بقیمة 

االستثمار العامة ، لغرض تأجیرھا ألحد  المكاتب الھندسیة وفق ودائع  

  ة : الىالشروط الت

 سنة .  15مدة االیجار  -

 % . 5نسبة ربح المصرف  -

 یتم دفع اقساط االیجار في نھایة كل شھر . -

 یتنازل المصرف عن الشقة في نھایة مدة العقد . -

ولى  والثانیة واألخیرة المطلوب : اجراء القیود المحاسبیة الالزمة للسنة األ 

  من عقد االیجار .

  التمرین الرابع :

اشتري المصرف االسالمي شقة من العمیل أحمد بقیمة  2017/3/1بتاریخ  

  ة :الىدینار نقدا وقام بتأجیرھا للعمیل محمود وفق الشروط الت 40,000

 دینار . 5,000یدفع العمیل محمود دفعة مقدمة بقیمة  -

االیجار في نھایة كل شھر نقدا   ویدفع 2017/3/1من  یبدأ االیجار اعتبارا -

 سنة . 20مدة االیجار 

 % . 5نسبة ربح المصرف  -
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  المطلوب : 

اجراء القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت المصرف في الشھر االول  -1

 والثاني واألخیر للسنة األولى  .

اخر عن إجراء القیود المحاسبیة الالزمة بافتراض ان العمیل محمود ت -2

 سداد عن االقساط المستحقة عن الشھر االول من السنة الثانیة .

  التمرین الخامس : 

دینار بشیك صادر عنھ  60,000اشتري المصرف اإلسالمي شقة بقیمة 

  ة :الىبغرض تأجیرھا الحد عمالئھ وفق الشروط الت

 % .  5نسبة ربح المصرف  -

 سنة . 20مدة االیجار  -

 لصالح العمیل في نھایة مدة العقد بدون مقابل یتنازل المصرف عن الشقة  -

  المطلوب : إجراء القیود المحاسبیة في سجالت المصرف .
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  التمرین السادس : 

اشتري المصرف االسالمي آلھ كبیرة لرفع االثقال  2015/1/1بتاریخ 

دینار نقدا وقام بتأجیرھا الى  أحد المقاولین بمبلغ  100,000بمبلغ 

  ة :الىالشروط الت دینار وفق 130,000

 سنوات . 10مدة العقد  -

 یتم دفع أقساط االیجار في بدایة كل عام . -

 دینار لمقابلة االصالحات المتوقعة لآللة : 5000یتم تخصیص مبلغ  -

 دینار  10.000بقیمة  2017/12/31حدث انخفاض في قیمة اآللھ بتاریخ  -

القید الالزم في و 2015المطلوب : اجراء القیود المحاسبیة الالزمة للعام 

2017/12/31 .  
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 تاسعالفصل ال

  الستثمار في االسھم المعالجات المحاسبیة ل

  والصكوك والعقارات

السھم ھو عبارة عن الحصة التي تثبت ملكیة شخص معین في صافي 

الى جانب حقھ في الحصول على األرباح التي تكتسبھا  أصول الشركة

  الشركة .

ھي األسھم التي یتم األسھم العینیة وونقدیة ، سم األسھم الى اسھم عینیة قوت

الحصول علیھا مقابل دفع أصول عینیة أو التنازل عن دیون مستحقة لھ 

لى على الشركة ، والشائع أن تكون األسھم مدفوعة نقدا ، ویمكن النظر ا

األسھم من زاویة الشكل وھي تحمل أسم المساھم شخصیا أو أن تكون 

لحاملھ  وبالتالى  ال تحمل اسم شخص معین ویعتبر في ھذه الحالة حامل 

  السھم ھو المالك  للسھم .

ھذا وقد أجاز العدید من فقھاء المسلمین التعامل باألسھم حیث تكون الحصة 

تساویة وتكون عرضة جمیعھا في رأس مال الشركة متساویة أو غیر م

للربح أو الخسارة باعتبارھا حصص  للمشتركین في رأس المال ، وقد 

أجازت مقررات مجلس المجمع الفقھي االسالمي لرابطة العالم االسالمي 

سمیة التي تظھر اسم مالكھا وتنتقل فیھ الملكیة من عملیة اصدار األسھم  اإل

ھمین ، أما األسھم لحاملھ فقد شخص ألخر من خالل القید في سجل المسا

ي الى المنازعة فضأشار بعض الفقھاء الى أن ھذا النوع من األسھم قد ی

الخصومة وإضاعة الحقوق في حالة فقدان أو سرقة ھذه األسھم ألن  درء و

  المفسدة مقدم على جلب المصلحة .

  



  األسس النظریة والمعالجات المحاسبیةالمصارف اإلسالمیة  محاسبة

  

184  
  
  
  
  
 

  أنواع األسھم :

  األسھم العادیة :  -1

في رأس مال الشركة وھي تعطي وھي األسھم التي تمثل حصة الشریك 

صاحبھا الحق في اكتساب الربح باإلضافة الى الحقوق األخرى المتعلقة 

   المالیةبالتصویت والقرارات االداریة و

 األسھم الممتازة : -2

مثل حامل السھم العادي  حقوقاً وھي األسھم التي تعطي لصاحبھا   

لى فائدة ثابتة ولكن اذا تضمنت ھذه األسھم اعطاء حاملھا حق الحصول ع

  ھذا األمر غیر جائز شرعا .فخسرت  مسواء ربحت الشركة أ

 شروط التعامل باألسھم : 

جاء قرار مجمع الفقھ االسالمي المنعقد في جدة بالمملكة العربیة السعودیة  

  ما یلي :بحول ضوابط وشروط التعامل في األسھم  1982عام 

  شروعة جائزة شرعا .ان تأسیس الشركات المساھمة ذات األنشطة الم -1

  ال یجوز اصدار االسھم ممتازة ألنھا تؤدي الى  ضمان قدر من الربح . -2

القروض بأن الشركات المساھمة ذات النشاط المشروع ولكنھا تتعامل  -3

 الربویة ویدخل الربا في بعض أعمالھا فھي غیر جائزة شرعا .

مراجعة الشرعي الصادر عن ھیئة المحاسبة والھذا وقد تناول المعیار 

االستثمار في البنوك االسالمیة   (17)رقم اإلسالمیة   المالیةللمؤسسات 

 ثالثة أنواع من االستثمارات ھذه : 

 االستثمار في األسھم . -1

  االستثمار في الصكوك . -2

 االستثمار في العقارات . -3
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وفیما یتعلق بصكوك االستثمار فتعرف وفق ما جاء في مجمع فقھ االسالمي 

تثماریة تقوم على تجزئة مال المضاربة إلصدار صكوك ملكیة بأنھا اداة اس

رأس مال المضاربة على أساس  وحدات متساویة القیمة ومسجلة بأسماء 

أصحاب باعتبارھم یملكون حصصا شائعة في رأس المال وفقا لملكیة كل 

 واحد منھم .

ھذا ویتم اصدار وإدارة ھذه الصكوك استنادا الى عقود السلم ، وعقود 

جارة وعقود االستصناع وعقود المضاربة وعقود المشاركة كما یتبین اال

  مما یلي :

  صكوك السلم : -1

صكوك السلم عبارة عن وثائق متساویة القیمة تصدر لغرض تحصیل رأس 

شراء السلعة بحیث تصبح سلعة السھم مملوكة لحملھ لھ مال السلم الذي یتم 

  ك الصك .لتملكل منھم ھذه الصكوك وذلك بنسبة ما دفعھ 

االسالمیة  المالیةھذا وقد أجازت ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

طبیعة العالقة بین  ( 17)صكوك السلم وأوضح المعیار الشرعي رقم 

 طرفي عقد السلم حسب التالى  : 

  بائع سلعة السلم ھو المصدر للصكوك  -

  في الصكوك . كتتبونمشتري سلعة السلم  ھم الم -

و حصیلة المبالغ المكتتب فیھا والذي یمثل تمن شراء رأس مال السلم ھ -

السلعة (رأس مال السلم ) ویستحقون ثمن بیع السلعة أو ثمن بیع سلعة السلم 

 في السلم الموازي .

ھذا وعند بیع السلعة یكون حامل الصك قد حقق ربحا یتمثل في الفرق بین   

  سعر الشراء وسعر البیع .
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 صكوك المرابحة : -2

ویل مابحة عبارة عن وثائق تصدر بقیمة متساویة  لغرض تصكوك المر  

وقد أجازت   شراء سلعة المرابحة وتكون السلعة مملوكة لحملھ الصكوك

االسالمیة صكوك المرابحة  المالیةھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

تحدید طبیعة العالقة التعاقدیة بین   (17)وجاء في المعیار الشرعي رقم 

حیث یكون البائع ھو مصدر ھذه الصكوك ، ویكون مشتري طرفي العقد 

اب ھو ثمن شراء السلعة تتفیھا ، ویكون حصیلة االك كتتبینالصكوك ھم الم

 ، كما یكون حملة صكوك ھم المستحقون  لثمن بیع سلعة المرابحة .

ض تجمع ثمن شراء روھذا ویمكن لشركات االصدار صكوك المرابحة لغ  

على طلب (األمر بالشراء) وعند االمتالك یتم  بناءھا تم شراؤالسلعة التي ی

الربح  الیةمضافا الشراء بیع ما تم شراؤه مرابحة الى  االمر بالشراء بقیمة 

  المتفق علیھ .

  وك المضاربة :كص -3

صلوك المضاربة ھي اداة استثماریة تقوم على اساس تجزئة رأس مال 

حابھا ، حیث یتم المضاربة الى  وحدات متساویة ومسجلة بأسماء أص

اصدار صلوك ملكیة بقیمة رأس مال المضاربة وقد اوضح المعیار 

 (17)الشرعي رقم 

كون مصدر الصكوك ھو یطبیعة العالقة بین طرفي عقد المضاربة بحیث 

ون في الصكوك ھم أصحاب رأس المال ، وتكون كتتبالمضارب ، والم

  ھي رأس مال المضاربة . باتحصیلة االكت

أن حملھ الصكوك ھم أصحاب المال الذین یملكون حصة في ویالحظ ھنا 

  االصول  (المشروع) موضوع المضاربة .
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ھذا وقد تكون صكوك المضاربة مطلقة وھي التي یكون فیھا المجال أمام 

تم االستثمار فیھ ، أما صكوك یفي تحدید المشروع الذي مفتوحا المضارب 

یھ حملھ الصكوك المشروع المضاربة المقیدة وھي المضاربة التي یحدد ف

الذي یتم االستثمار فیھ ویكون دور المضارب محددا في القیام باإلعمال 

أو اھمل في إدارة  ىأو اعتد رالمنوطة بھ وفق االصول المنھیة وذا ما قص

  والقانونیة . المالیةالمشروع یتحمل المسؤولیة 

تعاقدیة بین )طبیعیة العالقة ال17ھذا وقد أوضح المعیار الشرعي رقم (   

  المضارب وأرباب المال حسب اآلتي :   

  قوم بإصدار الصكوك .ی:  المضارب -

 في الصكوك . تتبین: المك ارباب المال -

 : حصیلة المال (الصكوك المباعة). رأس مال المضاربة -

مضارب) ال( اھذا وفي مجال التطبیق یمكن للشركات ، والحكومة بصفتھ

رأس المال الالزم للمشروع ، .طرح صكوك المضاربة بغرض تجمیع 

لمضارب وتفویضھ للبدء في لوعند اكتمال االكتتاب یتم دفع رأس المال 

  .نشاط المشروع 

  صكوك المشاركة : -4

صكوك المشاركة عبارة عن صكوك متساویة یتم اصدارھا إلغراض إنشاء 

كمشاركة بحیث یصبح المشروع مملوكا اخر مشروع معین مع طرف 

ھم ، ویتم ادارة المشروع من خالل منود حصة كل لحملھ الصكوك في حد

  تفویض أحد الشركاء بذلك . 

اإلسالمیة  المالیةھذا وقد اجازات ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات     

) طبیعة 17موضوع صكوك المشاركة ، وحدد المعیار الشرعي رقم (

 العالقة التي تحكم عقد الشراكة حسب التالى  :
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  في المشروع . ینالمشاركوالمكتتبین مصدر الصكوك ھو  -

 المشاركة في رأس المال . حصصرأس مال المشاركة ھو حصیلة ال  -

حملون الربح والخسارة ، مع مراعاة تھذا ویكون حملھ الصكوك ھم الذین ی  

جدیدة من  منتخبةاصدار من ھذه الصكوك تكون ھناك ھیئة  لكلأن 

ع وتوزع حصص االیراد المكتتبین  التي تتولي االشراف على المشرو

 ومتابعة انتقال ملكیة الصك من شخص الى  اخر .

وقد تكون صكوك المشاركة دائمة كما في حالھ االسھم دون تحدید أجال   

المشاركة لھذه الصكوك . وقد تكون صكوك المشاركة مؤقتة كما في حالة 

ویحصل حملھ ھذه  ،على إنشاء مشروع معین وتنتھي بتاریخ محدد معا 

فة دوریة ، كما یمكن اطفاء قیمة صكوك على ایرادات المشروع بالص

الصك من خالل استرداد قیمة االسمیة خالل فترة سریان حیاة المشروع 

رره ادارة المشاركة . وفي نھایة فترة عمر المشروع یتم تصفیة قووفق ما ت

  المشاركة وتوزیع أرباح التصفیة على حملھ الصكوك .

الستخدام صكوك المشاركة في الحیاة العملیة اذ  وھناك مجاالت عدیدة  

تستطیع الحكومة أو شركات القطاع العام طرح المشاركة ویتم االكتتاب بھا 

أو الجھات الممولة األخرى  ، وھي بذلك تعد أداة نافعة  فارصمن قبل الم

إنشاء المرافق العامة كالجسور بغرض  المالیةلتعبئة المدخرات والموارد  

  والطرق والمواني وغیرھا . والكباري

  صكوك االجارة . -5

صكوك االجارة ھي صكوك متساویة القیمة تمثل حصة شائعة في ملكیة   

أعیان او منافع او خدمات في مشروع استثماري معین یدر دخال ، ویتم 

تداولھا في السوق المالى  .وقد اجازت ھیئة المحاسبة والمراجعة 
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ار صكوك االجارة ، وحدد المعیار واإلسالمیة إصد المالیةللمؤسسات 

 ) طبیعة العالقة بین طرفي العقد كما یتبین مما یلي :17الشرعي رقم (

  صكوك ملكیة المنافع : -

یكون مصدر ھذه الصكوك ھو صاحب العین المؤجرة والبائع لمنفعة العین   

المؤجرة ، ویكون المكتتب في ھذه الصكوك ھو المشتري لمنفعة العین ، 

 ة االكتتاب ھي ثمن المنفعة .وتكون حصیل

  صكوك ملكیة العین المؤجرة : -

 یكون مصدر ھذه الصكوك ھو صاحب العین المؤجرة ، والبائع لھا بناء  

سبق على نقل ملكیة العین الى  المستأجر . ویكون معلى وعد واتفاق 

مستقیال . وتكون  المؤجرة  لعینلالمكتتب في ھذه الصكوك ھو المشتري 

 .اب ھي ثمن الشراء حصیلة االكتت

  كثر من نوع من اشكال ھذه الصكوك وھي :أھذا وتوجد في الحیاة العملیة 

  صكوك ملكیة اعیان (أصول) مؤجرة . -1

وھي تصدر بناء على رغبة مالك العین المؤجرة أو من ینوب عنھ حیث   

یتم الحصول على قیمتھا من حصیلة االكتتاب وتصبح بعد ذلك العین 

  ملھ ھذه الصكوك .المؤجرة مملوكھ لح

  صكوك ملكیة منافع أعیان (أصول) مؤجرة . -2

جرة العین من أوھي تصدر عن مالك العین المؤجرة ویتم استیفاء   

حصیلة االكتتاب في ھذه الصكوك ، حیث أن صك االجارة یمثل ملكیة 

العین المؤجرة الذي یأخذ نصیبھ من االجرة على فترات  زمنیة وفق جدول 

  جرة المتفق على مواعیدھا .أو دفعات سداد اال

ھذا وتختلف ملكیة صك االجارة عن ملكیة السھم حیث تكون ملكیة    

الصك لفترة محددة خالفا للسھم ، كما أن حامل الصك یأخذ نصیبھ من 
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ا على السھم  الى  الىاألجرة خالفأ لحامل السھم الذي یتوقع عائدا رأسم

 من الجھة المساھم فیھا . جانب العائد التشغیلي من االرباح المتأتیة

كما یتصف عائد السھم بالتقلبات في قیمتھ بینما عائد الصك یكون ھذا   

  ثابتا حسب االتفاق وفق جدول السداد .

أنواع أخرى  من الصكوك مثل صكوك ملكیة منافع عین أو خدمات  -3

  ة .ذمموصوفة في ال

 ویلمیمكن االستفادة من صكوك االجارة إلغراض تحول ما سبق و  

المشاریع التنمویة  حیث تستطیع الحكومة على سبیل المثال طرح ھذه 

 ویل تلك المشاریع .مالصكوك كبدیل عن السندات لت

  السمات االساسیة لعملیة اصدار الصكوك اإلسالمیة :

ھناك سمات أساسیة تتمیز بھا الصكوك اإلسالمیة عن غیرھا من االدوات 

  أھمھا : المالیة

 ة في األصول .وثائق تمثل حصة شائع -1

ة للدخل وال تعد دینا درتمثل ھذه الصكوك حصة شائعة في األصول الم    

في ذمة مصدرھا ، وقد تكون ھذه االصول عینا أو منفعة عین أو خدمھ ، 

لسند الربوي الذي یمثل دینا لكما قد تكون مشروعا استثماریا ، وذلك خالفا 

مل حامل الصك المخاطر مصدرة مقابل فائدة محددة مسبقا . ویتح ذمةفي 

المترتبة  على استخدام ھذه االصول خالفا للسند الذي یتقاض الفائدة في 

  نھایة المدة المتفق علیھا دون تحمل مخاطر االصل نفسھ .

 وثائق تصدر بفئات متساویة : -2

یتم اصدار ھذه الصكوك بفئات متساویة القیمة وتمثل حصة شائعة في   

  ملكیة صافي أصول الشركة .
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  استحقاق الربح والخسارة : -3

تقوم عملیة االستثمار في الصكوك على المبدأ والقاعدة اإلسالمیة   

یتحمل من م) .أو الخراج بالضمان بمعني أن غراالصیلة وھي (الغنم بال

ف لھ العائد والربح المتحقق . وبذلك فأن حامل الىالجھد والمشقة والتك

المتعلقة بالصكوك مثل الصك یتحمل  أعباء ومخاطر ملكیتھ لألصول 

 ف واالستثمار ومخاطر الخسارة وھبوط القیمة .الىالتك

  وثائق قابلة للتداول في السوق المالى  :  -4

، وھذه  المالیةتتمیز الصكوك االستثماریة بأنھا قابلة للتداول في االسواق   

السمة تعطیھا صفة القبول العام واإلقبال على شرائھا وبیعھا وبالتالى  

 ة الحصول على السیولة الناجمة عنھا .امكانی

  ر ضمن عقود صیغ التمویل  اإلسالمیة :اوثائق تصدر وتد -5

تصدر الصكوك االستثماریة وفق ضوابط صیغ التمویل  االسالمیة مثل   

عقود المضاربة والمرابحة والمشاركة واإلجارة على النحو الذي تم بیانھ 

ضمن أحكام وضوابط حیث أن كل نوع  من أنواع تلك الصكوك یصدر 

 عقود التمویل  الخاصة بھا والمتعارف علیھا في فقھ المعامالت االسالمیة .
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  المعالجات المحاسبیة لالستثمار في األسھم والصكوك والعقارات . 

  الى :االستثمارات في األسھم  صنیفیتم ت 

  لغرض المتاجرة  -1

 المتاحة للبیع  -2

 الى : یتم تصنیفھاأما االستثمارات في الصكوك 

  االستثمارات لغرض  المتاجرة . . أ

 استثمارات لغرض  البیع . . ب

 استثمارات یتحفظ  بھا حتى تاریخ االستحقاق . . ت

 االستثمارات في العقارات الى : صنیفكما یتم ت

  االستثمارات لغرض الحصول على منافع (ایرادات ) دوریة  -1

  االستثمارات لغرض  البیع عند ارتفاع قیمتھا . -2

 سبیة لالستثمار في الصكوك واألسھم المعالجة المحا

  عند اقتناء الصكوك واألسھم : -1

   المالیةمن حـ / االستثمار في االوراق 

 الى  حـ / الخزینة .       

لقة بالمتاجرة أو المتاحة للبیع  عفي نھایة كل عام یتم تقییم الصكوك المت -2

القیمة  حسب القیمة العادلة ویتم إثبات المكاسب أو الخسائر بالفرق بین

  الدفتریة والقیمة العادلة (إذا كانت القیمة العادلة أكبر من القیمة الدفتریة)   .

    المالیةمن حـ / االستثمار في االوراق 

 الى  حـ / احتیاطي القیمة العادلة .      
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وفي حالة تحقق خسائر یتم إجراء القید بالتحمیل على حساب االرباح  -3

غیر محققة (إذا كانت القیمة أقل من القیمة والخسائر باسم ارباح وخسائر 

 الدفتریة وال یكفي رصید حساب احتیاطي القیمة العادلة).

  من مذكورین   

  حـ / احتیاطي القیمة العادلة  

  المالیةفى االوراق  حـ / ارباح وخسائر االستثمار 

 . المالیةالى  حـ / االستثمار في االوراق          

في ھذه  یتمفاالستحقاق  ألغراضالمحتفظ بھا أما في حالة الصكوك  -4

ویقید الفرق في قائمة  قیمتھا فيیمھا إذا حدث تراجع مستمریتق الحالة 

 الدخل :

 من حـ / ارباح وخسائر االستثمار

  المتحفظ بھا الستحقاق  المالیةالى  حـ / االستثمار في االوراق              

قیمة المستردة أكبر من ول أجل استحقاق الصكوك وكانت الحلعند  -5

 : جري القید التالى  تم احتساب االرباح وییالقیمة الدفتریة 

  من حـ / الخزینة

  الى  مذكورین       

  .  المالیةحـ / االستثمار في االوراق                

  حـ / ارباح  االستثمار                
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أقل من القیمة  أما إذا كانت القیمة المستردة في تاریخ االستحقاق -6

 جري القید التالى  : تم احتساب الخسارة ویالدفتریة ی

  من مذكورین 

  حـ / الخزینة  

  حـ / خسائر االستثمار

 . المالیةالى  حـ / االستثمار في االوراق          

إثبات األرباح المتحققة عن إستثمار الصكوك واألسھم في تاریخ  -7

راعاة الفصل بین ما یخص المساھمین مع م الىالن عنھا وفق القید التعاال

 وأصحاب حسابات اإلستثمار المقیدة 

  من حـ / الجھة المصدرة للصكوك                    

  الى حـ / أرباح اإلستثمار            

  المعالجة المحاسبیة لالستثمارات في العقارات  : 

) الصادر عن ھیئة المحاسبة 17بناء على ما ورد في المعیار رقم (

اإلسالمیة یتم قیاس قیمة العقارات وفق  المالیةمراجعة للمؤسسات وال

  ة :الىاالسس الت

العقارات المؤجرة المنتھیة بالتملیك یتم قیاسھا حسب التكلفة التاریخیة  -

  . كمخصوما منھا االھال

 بالقیمة العادلة . قیاسھا العقارات المؤجرة كمنافع (تأجیر تشغیلیى) یتم -

 المتعلقة بتلك االستثمارات على اساس االستحقاق .یتم إثبات االیرادات  -

  : متطلبات اإلفصاح

  اإلفصاح عن الجھة المصدرة والقیمة اإلسمیة للصكوك والجھات

الضامنة ونوع الضمان وعن توزیع اإلستثمارات فى الصكوك حسب 

 تواریخ اإلستحقاق .
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 . اإلفصاح عن الجھة المصدرة لألسھم ونسب التملك وطبیعة النشاط 

  اإلفصاح عن القیمة العادلة للعقارات في حالة إستخدام طریقة التكلفة

 التاریخیة .

 مثال :

صكوكا  2016/8/1اشتري المصرف اإلسالمي العربي بتاریخ  -1

 15000دینار وصكوك مضاربة بمبلغ  20,000لغرض المتاجرة بقیمة 

  دینار لغرض االحتفاظ بھا لتاریخ االستحقاق .

نت القیمة العادلة للصكوك بغرض المتاجرة كا 2016/12/31بتاریخ  -2

 دینار. 14000دینار ، وكانت القیمة العادلة لصكوك االستحقاق  21000

 دینار  1200تم االعالن عن توزیع ارباح وكانت حصة المصرف منھا  -3

 19300بلغت القیمة العادلة لصكوك المتاجرة  2017في نھایة عام  -4

  .دینار

رض االستحقاق مستمرة في غالصكوك لتبین أن  2017في نھایة عام  -5

 دینار . 12500قیمتھا  وتبلغالتراجع 

 دینار . 19500تم بیع صكوك المتاجرة بقیمة  2018/3/15في  -6

 دینار . 16000رض االستحقاق بقیمة غكوك لصتم استرداد قیمة ال -7

 الحل :  

  .2016/8/1عند شراء الصكوك في  - 1

 من مذكورین  

  للمتاجرة المالیةي االوراق حـ / االستثمار ف 20,000

  لالستحقاق  المالیةحـ / االستثمار في االوراق  15,000

  الى  حـ / الخزینة .             35,000      

  2018/12/31المتاجرة في  ألغراضعند تقییم الصكوك  -2

 . للمتاجرة المالیةاالستثمار في االوراق من حـ /  1000

  یاطي القیمة العادلة .الى  حـ / احت            1000
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مالحظھ : ال یتم إثبات قید محاسبي للھبوط في قیمة صكوك االستحقاق 

  حتى یتم التأكید من استمراریة الھبوط في قیمتھا 

  ثبات توزیع االرباح :اعند  -3

 من حـ / الجھة المصدرة للصكوك  1200

  الى  حـ / أرباح االستثمار في الصكوك . 1200        

  .2017/12/31الصكوك ألغراض المتاجرة في  عند تقییم -4

  من مذكورین

 حـ / احتیاطي القیمة العادلة 1000  

  محققة   رحـ / أرباح وخسائر غی 700  

  للمتاجرة  المالیةحـ/ االستثمار في االوراق  الى 1700         

  القیمة العادلة ). 19300 –قیمة الصكوك 21000 (            

ات التراجع المستمر في قیمة الصكوك لغرض إثب 31/12/2017في  -5

  االستحقاق : 

 من حـ / أرباح وخسائر االستثمار . 1500

  لالستحقاق  المالیةالى حـ/ االستثمار في االوراق  1500      

  إثبات بیع الصكوك لغرض المتاجرة :   -6

 من حـ / الخزینة   19500

  الى  مذكورین      

  للمتاجرة  المالیةفي االوراق حـ / االستثمار  19300        

  حـ / ارباح االستثمار     200        

  إثبات استرداد قیمة الصكوك المشتراه لغرض االستحقاق  -7

  من حـ / الخزینة  16000

 الى  مذكورین       

        المحتفظ بھا  المالیةحـ/ االستثمار في االوراق  12500      

 لالستحقاق                                       

  حـ / أرباح االستثمار  3500       
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  )1تمرین عملي رقم (

قرر المصرف اإلسالمي شراء اسھم لغرض المتاجرة  2016/6/1في  -1

دینار ، وشراء صكوك  30,000من شركة االتصاالت الخلویة بقیمة 

  دینار . 20,000مضاربة لغرض االحتفاظ بھا بقیمة 

دینار ،  32000یمة العادلة لألسھم تبین أن الق 2016/12/31في  -2

 دینار . 17000وللصكوك 

تم االعالن عن توزیع أرباح اسھم من قبل شركة  2017/2/28في  -3

 دینار . 2000االتصاالت الخلویة وكان نصیب المصرف منھا 

دینار 29000تبین أن القیمة العادلة لألسھم قد بلغت  2017/12/31في  -4

 16000ن القیمة العادلة للصكوك تبلغ ، وفي نفس التاریخ أیضا تبین أ

 دینار

 دینار 30500قرر المصرف بیع االسھم بقیمة  2018/3/21في   -5

(تاریخ استحقاق الصكوك) تم استرداد قیمتھا  2018في نھایة عام   -6

 .دینار  19000بمبلغ 

   .الزمة لإجراء القیود المحاسبیة ا  لمطلوب :ا
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  ).2تمرین عملي رقم (

صكوكا  2015/7/1إلسالمي العربي بتاریخ اشتري المصرف ا -1

دینار كما اشتري صكوكا لغرض  19000لغرض المتاجرة بقیمة 

  دینار  16000المضاربة واالحتفاظ بھا لتاریخ االستحقاق بمبلغ 

بلغت القیمة العادلة للصكوك لغرض المتاجرة  2015/21/31بتاریخ  -2

االحتفاظ دینار ، وبلغت القیمة العادلة للصكوك لغرض  20,000

 دینار . 15500(االستحقاق) 

 دینار  1800تم االعالن عن توزیع ارباح وكان نصیب المصرف منھا  -3

لصكوك المتاجرة قد بلغت  تبین أن القیمة العادلة 2016في نھایة عام  -4

 دینار . 21200

تبین أن القیمة العادلة للصكوك لغرض االستحقاق  2017في نھایة عام  -5

 دینار . 15000في قیمتھا قد وصل الى  بعد التراجع المستمر 

دینار في  21600تم بیع صكوك المتاجرة بقیمة  2018/3/20في  -6

 17000تم استرداد قیمة الصكوك لغرض االستحقاق بقیمة  2018/10/20

 دینار .

  المطلوب : إجراء القیود المحاسبیة الالزمة 



   

 

  

  

  

  عاشرالالفصل 

  ة ياسباملعاجلات احمل

  ت املصرفيةالكفاال عملياتل

  (خطابات الضمان)
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 عاشرالفصل ال

  عملیات الكفاالت المصرفیةلة یمحاسبالمعالجات ال

  (خطابات الضمان)

   :مقدمة  

یقوم المصرف بتقدیم نوعا آخر من الخدمات إلى عمالئھ المتمثلة في ما 

یعرف بالتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة، حیث ال یقدم المصرف األموال 

ة كما في حالة التسھیالت االئتمانیة المباشرة والتي سبق التعرض لھا مباشر

  تفصیال في الفصل السابق.  

وتتمثل ھذه التسھیالت غیر المباشرة في حصول العمیل على ضمان من 

المصرف لتقدیمھ إلى الجھات المختصة التي یتعامل معھا وذلك لتنفیذ 

ت،  ویكون تقدیم ھذه الخدمة االلتزامات التي تعھدوا بھا تجاه تلك الجھا

على شكل خطاب ضمان أو (كفالة مصرفیة)،  یتعھد فیھا المصرف 

أو ألي غرض آخر،   الیةبضمان العمیل وتعھداتھ بتنفیذ العمل المسند 

وبالتالى  فإن ھذه الضمانة ال یترتب علیھا قیام المصرف بدفع أموال 

ى بالدفع إذا حل أجل بصورة آنیة،  إال أنھا قد تتحول إلى التزام فعل

استحقاق الكفالة أو الضمانة وعجز العمیل عن السداد أو الوفاء بالتزاماتھ 

التي صدرت الكفالة بشأنھا مما یعني قیام الضامن (المصرف) في ھذه 

  الحالة بالسداد بدال من المضمون.  

وبناء على ما سبق یمكن تعریف الكفالة (خطاب الضمان) بأنھا عبارة عن 

مكتوب یلتزم بموجبھ المصرف المصدر للكفالة بناء على طلب عمیلھ تعھد 

بأن یدفع لصالح طرف ثالث وھو المستفید قیمة الكفالة كاملة أو جزئیة 

خالل فترة سریان الكفالة عند مطالبة المستفید بذلك وبالتالى  فإن خطاب 

  الضمان یضم أطرافا ثالثة ھم:    
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  الة. المصرف (الضامن) وھو المصدر للكف -

  العمیل (المضمون) وھو طالب إصدار الكفالة.   -

 وھو الجھة الصادر لصالحھ الكفالة. المستفید  -

ومن الشائع في الحیاة العملیة استخدام الكفاالت في أغراض عدیدة منھا 

االشتراك في المناقصات والمزایدات العامة أو ضمان للدفعة المقدمة أو 

ل اإلفراج عن البضائع أو لضمان جدیة العمل أو لصالح جھة ما لتسھی

نموذج للكفالة  التالىإعادة البضائع أو المعدات المستوردة،  ویوضح الشكل 

  الصادرة.  
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  نموذج كفالة مصرفیة

  بنك فلسطین

  إلى (المستفید)

نحن بنك فلسطین نكفل بھذا الخطاب شركة أو السید 

……………………  

  ……………………………………………بمبلغ وقدره

  …………………إلى ………………  …وذلك للمدة من 

  ……………………………………………وذلك عن 

نا منكم دون الىونتعھد بأن ندفع لكم المبلغ المذكور عند أول مطالبة ترد 

النظر إلى اعتراض،  مع مالحظة إعادة أصل ھذا الخطاب عند انتھاء 

  الكفالة.  

  ……/……/………..بتاریخ       ……………صدر في   

  توقیع                                  توقیع           

   الموظف المخول                    الموظف المخول          

       …………………                  ……………………  
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  :أنواع الكفاالتTypes  

  . الكفاالت االبتدائیة:    1

وھي الكفالة التي تصدر عن المصرف بناء على طلب عمیلھ عند الدخول 

ة المستفیدة (صاحبة العمل) وذلك أو االشتراك في عطاء لصالح الجھ

  لضمان جدیة ھذا العمیل (المتقدم في العطاء) للدخول في المناقصة.  

      . الكفالة النھائیة:2

وھي الكفالة التي تصدر عن المصرف بناء على طلب عمیلھ عندما یرسو 

علیھ العطاء لضمان التزامھ بتنفیذ األعمال الواجب القیام بھا حسب 

  لمتفق علیھا.المواصفات ا

  . كفالة (الصیانة):    3

وھي الكفالة التي تصدر عن المصرف بناء على طلب عمیلھ ضمانا لصیانة 

  األعمال المتعاقد علیھا في حالة ظھور عیوب خالل فترة الضمان. 

      . كفالة الدفعة المقدمة:4

وھي الكفالة التي تصدر عن المصرف بناء على طلب عمیلھ ضمانا لقیمة 

  فعة المقدمة التي تدفعھا الجھة صاحبة العمل إلى العمیل (المتعاقد معھ). الد

      . كفالة إعادة البضائع والمعدات المستوردة:5

وھي الكفالة التي تصدر عن المصرف بناء على طلب عمیلھ لضمان   

إعادة البضائع أو المعدات المستوردة والتي تكون قد تم إدخالھا إلى البلد 

تعلق بتنفیذ األعمال المرتبطة بالعمیل والتي لم تستوف لغرض معین ی

  الضرائب الجمركیة المتعلق بھا. 
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      . كفالة اإلفراج المؤقت عن البضائع من الحظیرة الجمركیة:6

وھي الكفالة التي تصدر عن المصرف بناء على طلب عمیلھ لضمان 

م بوالص اإلفراج عن البضائع وسحبھا من الحظیرة الجمركیة قبل تسلی

  الشحن الخاصة بھا.  

     :الغطاء النقدي والعیني للكفاالت  

تصدر الكفاالت من قبل البنوك بغطاءات نقدیة یقوم العمیل بدفعھا أو 

خصمھا من حساب الجاري،  وھذا الغطاء ھو عبارة عن مبلغ یحتجز من 

قبل المصرف كنسبة مئویة من قیمة الكفالة الصادرة ویقید تحت اسم (غطاء 

نقدي كفاالت) للتقلیل من المخاطر التي قد یتعرض لھا المصرف إذا ما 

اضطر إلى دفع قیمة الكفالة دون وجود رصید كاف بحساب العمیل لتغطیة 

  القیمة.

وتتحدد ھذه النسبة عادة في ضوء اعتبارات عدیدة،  وتخضع لدراسة 

مستفیضة من قبل دائرة أو قسم التسھیالت االئتمانیة في المصرف 

االشتراك مع قسم الحسابات الجاریة مثل موقف حركة حسابات العمیل،  ب

االئتمانات السابق منحھا لھ كما ونوعا،  تطور أوضاع حسابات العمیل،  

وجود شیكات مرتجعة في حسابات، وجود قضایا قانونیة أو إداریة، سمعة 

الخ، االعتبارات المؤثرة في تحدید ……………،المالیةالعمیل ومالءتھ 

  ا المصرف جراء الكفالة المصدرة.  الیةبة المخاطر التي قد یتعرض نس

  وقد یكون ھذا الغطاء إما في صورة:   

وھي نسبة مئویة من قیمة الكفالة تخصم من حسابھ الجاري   نقدیة: -

  وتقید في حساب غطاء نقدي كفاالت.  
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 أو التجاریة المالیةوھي عبارة عن أموال عینیة مثل األوراق   عینیة: -

أو رھونات عقاریة، وفي ھذه الحالة یجب أن یكون الضمانات العینیة كافیة 

  لتغطیة مخاطر التعرض لدفع قیمة الكفالة. 

  وظائف قسم الكفاالتFunctions :  

  إصدار الكفاالت وإلغاؤھا وتجدیدھا.   .1

خصم الغطاء النقدي أو استالمھ وتحصیل العموالت ومتابعة الكفالة   .2

  ا.واستردادھا وتسویتھ

  تنظیم اإلشعارات ومستندات القید ومسك السجالت الالزمة   .3

  ومیة وإعداد كشف ملخص حركة الكفاالت.  الىإجراء المطابقات   .4

 :السجالت والكشوفات المستخدمة في القسم      

نماذج طلب إصدار الكفالة،  نماذج طلب التمدید، نماذج إشعار انتھاء  .5

  الكفالة.   صالحیة سریان الكفالة، إشعار استحقاق

كشوفات تشمل الكفاالت الصادرة،  الكفاالت الملغاة،  الكفاالت   .6

  المعدلة، الكفاالت المسددة. 

ومیة المساعدة للكفاالت الصادرة، أستاذ مساعد عمالء الىسجالت   .7

 الكفاالت، سجل استحقاق الكفاالت.  

 :الدورة المستندیة إلصدار الكفاالت وإجراءاتھا      

  مستندیة بعملیة إصدار الكفالة بعدة خطوات وإجراءات أھمھا:    تمر الدورة ال

یتقدم العمیل لوحدة التعامل مع الجمھور بقسم الكفاالت ویعبأ (طلب  .1

إصدار كفالة) یحتوي على اسم المستفید، الغرض من الكفالة، قیمة 

الكفالة، مدة الكفالة والتوقیع على الطلب الذي یتضمن أیضا قیمة 

الكفالة، أوالتوقیع على الطلب الذي یتضمن أیضا عدم  الكفالة، مدة
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اعتراض العمیل (المكفول) على قیام المصرف بدفع قیمة الكفالة إلى 

المستفید وحق المصرف في الرجوع علیھ وخصم المبلغ من حسابھ 

  الجاري أو تسدیده فورا.  

ز یتم دراسة الطلب من القسم من خالل إجراء التحلیالت الالزمة للمرك  .2

المالى  للعمیل ودراسة حركة حسابھ الجاري وإعداد مذكرة ترفع إلى 

دائرة التسھیالت االئتمانیة في المصرف إلجراء المزید من الدراسة 

والتحلیل باالشتراك مع قسم الحسابات الجاریة وقسم الكفاالت حتى یتم 

 في ضوء ذلك تحدید نسبة الغطاء النقدي الواجب خصمھ من العمیل.  

تحریر إشعار خصم بقیمة الغطاء النقدي والعمولة للخصم من  یتم  .3

الحساب الجاري للعمیل، ویسلم األصل للعمیل وترسل صوره منھ إلى 

 قسم الحسابات الجاریة لتنفیذ عملیات الخصم من بطاقة حساب العمیل.  

في حالة دفع الغطاء النقدي والعمولة نقدا یتم تنظیم اذن تورید نقدیة   .4

قسم الخزینة الستكمال استالم المبلغ ویحتفظ بصورة من  ویحال إلى

 اذن التورید للقید في كشف حركة الخزینة.  

یقوم قسم خطابات الضمان بإجراء خطاب الضمان ویسلم األصل إلى   .5

الجھة المستفیدة أو یسلم للعمیل الذي یتولى بدوره تسلیم األصل إلى 

 الجھة المستفیدة.  

ومیة الخاصة الىة بتسجیل خطاب الضمان بتقوم الوحدة المحاسبی  .6

بالضمانات الصادرة ومن ثم الترحیل إلى األستاذ المساعد لخطابات 

الضامن،  وإعداد مذكرة یومیة بھا، وترسل المذكرة إلى قسم المراجعة 

 الداخلیة.  

یقوم قسم المراجعة الداخلیة بتدقیق البیانات الواردة في المذكرة   .7

زمة ویؤشر علیھا بالموافقة ویحیلھا إلى قسم وتجرى المطابقات الال
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الحسابات العامة إلجراء القیود المحاسبیة واإلثبات في السجالت 

 المحاسبیة الالزمة. 

  مشروعیة اصدار الكفاالت المصرفیة في البنوك اإلسالمیة :

لما كانت الكفالة المصرفیة ھي تعھد یصدر عن البنك یدفع مبلغ من  -

أخل العمیل بالتزاماتھ مع الطرف المستفید من الكفالة  المال المستفید إذا

حیث یتوجب في ھذه الحالة قیام البنك  بتنفیذ التزاماتھ ودفع قیمة الكفالة 

 ذمة المكفول . الىللمستفید باعتبار أن ذمة البنك مضمومة 

وقد اجاز فقھاء المسلمین عقد الكفالة كما أجازوا عقد الوكالة فھما عقدین 

وتدخل خطابات الضمان المصرفیة ضمن مفھوم عقد الكفالة أو مشروعین 

  : الىعقد الوكالة او كلیھما معا حیث تكون ھذه العالقة حسب الت

عالقة كفالة : عند اصدار الكفالة (خطاب ضمان) دون غطاء نقدي  -1

 یكون الكفیل ھو المصرف والمكفول ھو العمیل والمستفید ھو المكفول لھ .

صدار الكفالة (خطاب ضمان) بغطاء نقدي كامل عقد وكالة : عند ا -2

 %) حیث یكون دور البنك كوكیل فقط ولیس لھ عالقة بالتمویل .100(

غطاء نقدي بعالقة كفالة ووكالة : عند اصدار الكفالة (خطاب ضمان)  -3

جزئي یكون المصرف ھو الكفیل والوكیل معا ، والمكفول والموكل ھو 

 .العمیل والمستفید ھو المكفول لھ 

  استیفاء أجرة الكفاالت المصرفیة :

یتقاضى  المصرف االسالمي أجره مقابل مصروفاتھ االداریة والخدمات 

اصدار الكفالة دون أن یستوفي اجرة عن الكفالة نفسھا ،  لدى التي یتكبدھا 

فھذه االجرة ھي مقابل الجھد والعمل .ویجب أن تكون ھذه االجرة مقطوعة 

  نسبة معینة من قیمة الكفالة أو حسب مدتھا . (مبلغ معین) دون ربطھا ب
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  المحظورات في اصدار الكفاالت في البنوك االسالمیة :

عدم اصدار كفاالت مصرفیة یكون فیھا محل العقد بین العمیل  -

(المكفول) والمستفید من الكفالة یتعلق باإلعمال التي تخالف الشریعة 

 االسالمیة .

المبالغ المحجوزة او  ىمكفول) علال یتم احتساب فوائد للعمیل (ال -

 المودعة كتأمینات نقدیة .

العمیل (المكفول) اذا تأخر العمیل  عن  ىال یتم احتساب فوائد عل -

 التسدید للبنك دون مماطلھ منھ .
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 ھذا ویبین الشكل التالى  دورة إصدار خطابات الضمان. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  دراسة الطلب وتحلیل البیانات الواردة بھ. 

  لعمیل دراسة المركز المالي ل 

  العمیل  طلب الحصول على خطاب ضمان   وحدة التعامل مع الجمھور

  إدارة التسھیالت االئتمانیة  -

  تحلیل دراسة الطلب  -   

تحلیل دراسة حركة الحساب الجاري للعمیل  -
   تحدید نسبة الغطاء النقدي - 

  قسم خطابات الضمان  -

  اء النقدي والعمولة إعداد إشعار خصم للغط -
إعداد اذن تورید نقدیة في حالة السداد نقدا   -
  إعداد خطاب الضمان   -
   إعداد مذكرة یومیة بالخطابات الصادرة  - 

  قسم المراجعة الداخلیة  -

   قسم الحسابات العامة -

  القید في سجل الیومیة العامة  -
   القید في سجل اِألستاذ المساعد  - 
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 ت وتسویاتھا:    المعالجات المحاسبیة لعملیات إصدار الكفاال  

عند دفع قیمة الغطاء النقدي (خصم من الحسابات الجاریة أو . 1

   تسدیدھا في الخزینة)

  من حـ / الخزینة   ××  

  أو من حـ / الحسابات الجاریة   ××  

  إلى مذكورین       

  حـ / تأمینات نقدیة   ××        

  حـ / العمولة   ××        

  . عند إصدار الكفالة:    2

  ات العمالء مقابل كفاالت من حـ / تعھد  ××

  إلى حـ / تعھدات المصرف مقابل كفاالت   ××       

  إذا كان التأمین النقدي مقدم عینا یكون القید النظامي:      . 3

  ة (تأمین كفاالت) الىمن حـ / أوراق م  ××  

  ة (تأمین كفاالت) الىإلى حـ / مودعي أوراق م  ××  

 :عملیات تجدید الكفالة أو تسییلھا      

قبل انتھاء صالحیة الكفالة المصدرة قد یواجھ المصرف (المصدر 

  ة:الىللكفالة) أحد االحتماالت الت

  . ورود طلب من المستفید بتجدید الكفالة:       1

وفي ھذه الحالة یقوم المصرف بمخاطبة عملیة إلشعاره بورود طلب 

تمدید الكفالة ویطلب منھ الحضور إلى المصرف لتعبئة نموذج طلب 

التمدید، حیث یقوم القسم بإعداد إشعار خصم من الحساب الجاري 

للعمیل أو إعداد إذن تورید نقدیة بقیمة العمولة المستحقة على التمدید، 

  ثم یقوم بإعداد خطاب ضمان جدید یغطي مدة التجدید المطلوبة،  
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  :   الىویتم إجراء القید المحاسبي الت

  من حـ / الخزینة   ××  

  لحسابات الجاریة أو حـ / ا  ××  

  إلى حـ / العمولة  ××          

  . ورود طلب من المستفید بالغاء الكفالة:    2

وفي ھذه الحالة یقوم قسم خطابات الضمان بإعداد إشعار تسویة 

إلرجاع الغطاء النقدي للعمیل، وھنا یشترط المصرف الحصول على 

  ة: الىیة التأصل خطاب الضمان من المستفید، ویتم إجراء القیود المحاسب

  من حـ / تعھدات المصرف مقابل كفاالت   ××

  إلى حـ / تعھدات العمالء مقابل كفاالت   ××       

      -----------------------------------            

  من حـ / تأمینات نقدیة   ××

  إلى حـ / الحسابات الجاریة (العمالء)   ××       

  فالة:    . ورود طلب من المستفید بتسییل الك3

وفي ھذه الحالة یطلب المصرف من المستفید أصل خطاب الضمان،    

ویشعر عمیلھ بضرورة الحضور إلى المصرف إلعالمھ باألمر 

وتسویة الموضوع، والذي قد یسفر عن إجراء مفاوضات بین العمیل 

والمستفید للعدول عن طلبھ، وفي حالة إصرار المستفید على تنفیذ 

  اآلتیة:    الطلب تجرى القیود 

  من حـ / تعھدات المصرف مقابل كفاالت   ××

  إلى حـ / تعھدات العمالء مقابل كفاالت   ××        

 ------------------------------------------------  
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  من مذكورین   

  حـ / التأمینات النقدیة   ××  

  حـ / الحسابات الجاریة (العمیل)   ××  

  ت الجاریة (المستفید) إلى حـ / الحسابا  ××            

  أو إلى حـ / الخزینة   ××             

     :مثال تطبیقي  

بتاریخ  الببنك اإلسالميفیما یلي العملیات التي تمت في قسم الكفاالت في 

25/11/2018    :  

دینار بناء على طلب شركة الكوثر  400000كفالة صادرة بقیمة  .1

ر وقد تم خصم القیمة شھو 3% صالح لمدة 1% وعمولة 25بتأمین نقدي 

  من الحساب الجاري للشركة. 

دینار بناء على طلب شركة الھدى  100000كفالة صادرة بقیمة   .2

% خصما من الحساب الجاري للشركة 30% وتأمین نقدي 2بعمولة 

  ) شھور.  6وصالح لمدة (

بنك  إلغاء كفالة صادرة بناء على طلب الطلبت وزارة اإلسكان من   .3

  دینار.   80000% وبقیمة 20القرى)  بتأمین نقدي قدره عمیلھ (شركة أم 

% لصالح المستفید وزارة 50أصدر المصرف كفالة وبتأمین نقدي   .4

دینار،  وطلبت الوزارة تسییل الكفالة  100000األشغال العامة بقیمة 

المذكورة بعد أن عجز المقاول (شركة التعھدات الحدیثة) عن الوفاء 

 لوزارة.  بالشروط التعاقدیة مع ا

     :الحـل  

  . عند إصدار الكفالة:    1

  من حـ / تعھدات العمالء مقابل كفاالت   400000

  إلى حـ / تعھدات المصرف مقابل كفاالت   400000        
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  من حـ / الحسابات الجاریة (شركة الكوثر)   101000

  إلى مذكورین        

  حـ / تأمینات نقدیة    100000      

  / العمولة حـ  1000          

  . عند إصدار الكفالة 2

  من حـ / تعھدات العمالء مقابل كفاالت   100000

  إلى حـ / تعھدات المصرف مقابل كفاالت   100000    

  من حـ / الحسابات الجاریة / شركة الھدى  31000

  إلى مذكورین            

  حـ / التأمینات النقدیة  30000

  ة حـ / العمول  1000                  

  عند الغاء الكفالة:      . 3

  من حـ / تعھدات المصرف مقابل كفاالت   80000

  إلى حـ / تعھدات العمالء مقابل كفاالت   80000           

  من حـ / التأمینات النقدیة   16000

  إلى حـ / الحسابات الجاریة / شركة أم القرى   16000            

  عند تسییل الكفالة:      . 4

  ن من مذكوری      

  حـ / تأمینات نقدیة  50000  

  حـ / الحسابات الجاریة (شركة التعھدات الحدیثة)  50000  

  إلى حـ / الخزینة   100000    
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  تمارین

 السؤال االول :

  اذكر أنواع الكفاالت المصرفیة . .1

عرف الكفالة ولماذا تعتبر التزاما غیر مباشر (عرضي) ویظھر خارج  .2

  المیزانیة .

  كفاالت.  اذكر وظائف قسم ال  .3

  وضح كیفیة احتساب العمولة .  .4

  ما ھي السجالت والمستندات المستخدمة في قسم الكفاالت.    .5

  قارن بین الكفالة االبتدائیة والكفالة النھائیة وكفالة حسن التنفیذ.    .6

  

  ة:    الىأجب بنعم أم ال على الجمل الت السؤال الثاني :

حب الكفالة والمصرف تضم الكفالة طرفین أساسیین ھما العمیل صا -

  المصدر للكفالة.  

ال یتم إلغاء القید النظامي الخاص بالكفالة إال في نھایة العام أو عند   -

  مطالبة المستفید باإللغاء.  

  ال یسقط حق المستفید بالمطالبة بتمدید الكفالة بعد انتھاء صالحیتھا.    -

  ییلھا .یعاد أصل الكفالة إلى المصرف كشرط إللغاء الكفالة أو تس -

عند انتھاء أجل الكفالة بدون دفع قیمتھا للمستفید یقوم المصرف بإعادة   -

  التأمینات النقدیة للعمیل.  

الكفالة ھي رسالة صادرة عن المصرف بناًء على طلب المكفول موجھ   -

إلى المستفید یتعھد بموجبھا بدفع قیمة الكفالة عند أول مطالبة بھا بصرف 

  ل.  النظر عن اعتراض المكفو

تصدر الكفاالت حسب المدة المطلوبة وتحصل العمولة في كل مرة حسب   -

 المدة.  
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  : السؤال الثالث

المصرف فیما یلي بعض العملیات التي وقعت في قسم الكفاالت في  

  . المياإلس

صدرت كفالة مصرفیة لصالح وزارة اإلسكان بناء على طلب العمیل  )1

% وتأمین 1) شھور وعمولة 6( دینار صالحة لمدة 20000(حاتم) بقیمة 

  % خصما من الحساب الجاري للعمیل.  25نقدي 

) شھور ووافق المصرف 3طلبت وزارة اإلسكان تجدید الكفالة لمدة (  )2

  على ذلك وقام العمیل (حاتم) بدفع العمولة.  

خالل سریان مدة الكفالة طلبت وزارة اإلسكان من المصرف دفع مبلغ  )3

بب إخالل العمیل بالشروط التعاقدیة وتم قید من قیمة الكفالة بس 5000

المبلغ المستحق في الحساب الجاري للوزارة لدى البنك،  وخصم القیمة 

 الواجبة من الحساب الجاري للعمیل (حاتم) .

انتھت صالحیة الكفالة وقام المصرف بناء على طلب المستفید      )4

  لعمیل. (وزارة اإلسكان) بتسویة الكفالة وقید القیمة لصالح ا

  المطلوب:  إجراء القیود المحاسبیة الالزمة.   

  السؤال الرابع :

تم تخفیض قیمة الكفالة الخاصة بالدفعة المقدمة السابق إصدارھا لصالح 

ة غزة بناء على طلب العمیل (خالد) والبالغ قیمتھا عند اإلصدار لدى ب

ث دینار حی 50000%، وذلك بقیمة 40دینار وبتأمین نقدي  100000

% من قیمة الدفعة المقدمة المصروفة 50ة غزة ما قیمتھ لدى استردت ب

  للعمیل خالد من قیمة المستخلصات المدفوعة لھ. 



   

 

  

  

  

  ادي عشراحلالفصل 

  املعاجلات احملاسبية 

  عملياتل

  االعتمادات املستندية
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حادي عشرالفصل ال  

  عملیات االعتمادات المستندیةلة یمحاسبالمعالجات ال

 :مقدمة     

نظرا لزیادة عملیات التبادل التجاري بین المصدرین والمستوردین وازدیاد 

الروابط الدولیة خاصة في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجیا الحدیثة وما 

صاحبھا من تطور أدوات ھذه اتصاالت ، فكان استخدام وسیلة االعتمادات 

  التجارة الخارجیة.  المستندیة للتغلب على المشكالت التي تعوق عملیة تنمیة 

فعملیات البیع والشراء تتم عادة على أساس نقدي فوري أو على أساس 

الدفع المقدم، ولكن في حالة تباعد المسافات وحاجات الدول إلى بعضھا 

البعض وعدم إمكانیة تحقیق التبادل التجاري والوفاء النقدي المباشر بین 

العتمادات المستندیة)  المستوردین والمصدرین، ظھرت ھذه الوسیلة (ا

لتسھیل عملیات ھذا التبادل شراء وبیعا، وقد أدى ذلك بدوره إلى ضرورة 

وجود قوانین وضوابط وأنظمة تحكم عملیات التبادل ، ولھذا أوجدت غرفة 

التجارة الدولیة بباریس قوانین وأنظمة سمیت بالقوانین واألعراف الدولیة 

أوضحت مسؤولیات والتزامات كل  الموحدة لالعتمادات المستندیة والتي

طرف في خطاب االعتماد ووضعت حدا لالجتھادات الشخصیة والخالفات 

التي كانت تقوم بین المصرف في كل من بلد المصدر والمستورد ، وذلك 

  تسھیال لعملیات الدفع وتطور أنماط التمویل للتجارة العالمیة.  

الموحدة لھذه االعتمادات  وقد كان من أھم التطورات في األصول والمعاییر

والتي تعمل غرفة التجارة الدولیة على متابعتھا ، تلك التي صدرت عام 

 400الخاص بالتغطیة ، وكذلك النشرة رقم  290في الكتیب رقم  1974

 525، وأخیرا النشرة رقم 1994عام  500ثم النشرة رقم  1983عام 

  .  1998التي دخلت خیر التنفیذ عام 
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ل خدمة االعتمادات المستندیة التي تقدمھا المصارف یمكن ھذا ومن خال  

التغلب على مشكالت طول الفترة التي تنقضي بین تاریخ شحن البضاعة 

بواسطة المصدر وتاریخ سداد القیمة للمصدر، باإلضافة إلى اختالف 

المواصفات ومخاطر عدم الوفاء بسداد قیمة البضاعة المستلمة بالنسبة 

  للمصدر.  

فتح اعتماد مستندي تبدأ بطلب من المستورد إلى المصرف الذي  وعملیة

یتعامل معھ على فتح اعتماد مستندي لصالح مصدر أجنبي یتعھد بموجبھ 

المصرف بأن یدفع قیمة البضاعة المستوردة إلى مصرف أجنبي في بلد 

المصدر یسمى مصرف المراسل، وذلك بمجرد تقدیم المستندات الخاصة 

الشكل یمكن التغلب على المشكالت السابقة إذ یتمكن  بالبضاعة، وبھذا

المصدر من الحصول على قیمة البضاعة المصدرة بمجرد تقدیم المستندات 

الدالة على الشحن إلى المصرف، وأما بالنسبة للمستورد فإنھ یدفع قیمة 

  .الیةالبضاعة بعد وصول المستندات 

  راف ھي:   ومما سبق یتضح بأن لالعتماد المستندي أربعة أط

  وھو المشتري الذي یطلب فتح االعتماد المستندي.  المستورد:  -

: وھو المصرف الذي یقوم بفتح االعتماد لصالح المصدر المصرف المحلي -

  (البائع)، ویتم إبالغ المصدر بذلك عن طریق المصرف المراسل بالخارج.  

ج وھو المصرف الذي یتعامل معھ المصدر في الخار المصرف الخارجي: -

ویعتبر المصرف المراسل وتكون مھمتھ األساسیة في استالم مستندات 

الشحن ومراجعتھا التأكد من مطابقتھا المواصفات المتفق علیھا قبل دفع 

  ثمنھا للمصدر.



  ندیةعملیات االعتمادات المستلمحاسبة ال المعالجات     

 

221  
\  
  

  

 

ل ار ا دي 

وھو البائع الذي یلتزم بتصدیر البضاعة المتفق علیھا حسب  المصدر: -

الھا إلى المواصفات وتقدیم مستندات الشحن إلى مصرفھ لیقوم بإرس

  مصرف المستورد.  

    :تعریف االعتماد المستنديLetter of credit  

ھو عبارة عن خطاب تعھد یصدر عن المصرف ( فاتح االعتماد)  إلى 

المصرف المراسل) مبلغ (االعتماد)  بناء على طلب أحد العمالء 

المستوردین لصالح المستفید ( المصدر) یتعھد بموجبھ المصرف بدفع مبلغ 

ن أو قبول سحوبات بقیمة محددة وخالل مدة محددة مقابل تقدیم معی

  المستندات مطابقة للمواصفات وتنفیذ شروط االعتماد بالكامل.  

    :شروط وخصائص االعتمادات المستندیة  

  . اعتمادات مستندیة قابلة لإللغاء: 1

وھي االعتمادات التي یستطیع المستورد إلغاؤھا في أي وقت یسبق تاریخ 

ن البضاعة ، وھذا النوع غیر شائع االستخدام لما یتضمنھ من مخاطر شح

  بالنسبة للمصدر.  

  غیر قابلة لإللغاء: مستندیھ. اعتمادات 2

وھي االعتمادات التي ال یستطیع المستورد أو المصدر إلغاؤھا إال إذا تم 

االتفاق على خالف ذلك ، كما ال یستطیع المصرف إلغاء االعتماد أو تعدیلھ 

  إال بموافقة المصدر ( المستفید)  

  معززة وغیر قابلة لإللغاء:    مستندیھ.  اعتمادات 3

وھي اعتمادات نھائیة ال یمكن الرجوع فیھا وال یجوز تغییر أي شرط من 

شروطھا أو زیادتھا أو تخفیضھا إال بموافقة المستفید باإلضافة إلى أنھ مؤید 

( البائع) مما      إلى المصدرمن قبل مصرف المصدر حیث یلتزم بالدفع 

  یزید من اطمئنانھ.  
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  قابلة للتمویل :    مستندیھ. اعتمادات 4

وھي االعتمادات التي یجوز فیھا للمصدر ( البائع)  الحق في تمویل  

  االعتماد إلى غیره.  

وھذا النوع من االعتماد یمكن أن ینسحب على األنواع السابقة من 

  إلرادة المتعاقدین.   االعتمادات المذكورة وفقا

  قابلة للتجزئة:    مستندیھ.  اعتمادات 5

وطبقا لھذا النوع من االعتمادات فانھ یجوز للمصدر ( البائع)  الحق في 

إرسال البضاعة على دفعات وتحصیل قیمة كل دفعة من المصرف عند 

تسلیمھ مستندات شحن البضاعة ، وھذه على خالف االعتمادات األخرى 

  لة للتجزئة حیث یلتزم المصدر بشحن البضاعة دفعة واحدة.  غیر القاب

  . االعتمادات المستندیة الدوارة:   6

وھي االعتمادات التي یسمح بفتحھا العتبارات معینة تقتضیھا طبیعة السلعة 

ا على مدار العام وفي الیةرادھا وأھمیتھا وحاجة المجتمع یالمطلوب است

ة قد تتعرض للتلف وانتھاء الصالحیة إذا أوقات متفاوتة أو أنھا ذات طبیع

  تم استیرادھا وتوریدھا دفعة واحدة.  

فحسب ھذا النوع من االعتمادات ال حاجة لتجدیدھا إذ أنھا تتجدد تلقائیا 

بنفس المبلغ وبنفس المدة دون الحاجة إلى إجراءات جدیدة، وھي تھدف إلى 

  خالل السنة.   انتظام ورود السلع المطلوبة على مدار فترات معینة

  . االعتمادات المستندیة لدى االطالع:7

وھي تعني قیام المستورد ( طالب فاتح االعتماد)  بدفع قیمة البضاعة للبنك 

لحظة استالمھ المستندات الخاصة بذلك ، حیث یقوم المصرف بدوره 

  بإرسال القیمة إلى المصرف المراسل والذي یدفع القیمة للمصدر.  
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 علقة باالعتمادات المستندیة:   المستندات المت  

تبدي البنوك اھتماما كبیرا بضرورة توفر المستندات الالزمة والمستوفاة 

وتتكون ھذه لشروط االعتماد وذلك حتى یمكن تسویة قیمة االعتماد ، 

   المستندات مما یلي:  

  فاتورة بقیمة البضاعة  -

  فاتورة الشحن ( بولیصة الشحن)   -

  وثیقة تأمین البضاعة  -

  شھادة منشأ ( جنسیة البضاعة)   -

  شھادة صحیة للسلع الغذائیة.   -

  شھادة بوزن البضاعة.   -

    :وظائف قسم االعتمادات المستندیة  

. فتح االعتمادات المستندیة واستالم المستندات الالزمة لذلك وتدقیقھا، 1

  والقیام بالتبلیغ للبنك المراسل وتعدیل االعتمادات ومتابعتھا.  

  م مستندات االعتمادات وفحصھا وتدقیقھا.  . استال2 

. اشعار العمالء بوصول المستندات وفتح الملفات الخاصة باالعتمادات 3

  ومتابعة العمالء لسداد قیمة الشحنات الواردة.  

تنظیم اإلشعارات والمستندات والمراسالت والكشوفات، واتخاذ كافة  .4

  االجراءات الالزمة بشأنھا.  

  سجالت المستخدمة في القسم:   المستندات وال

  . المستندات وتشمل ما یلي:   1

شھادة  –بوالص الشحن  –شھادة الوزن  –شھادة المنشأ  –الفاتورة   

  وثیقة التأمین.  –إذن العملة  –رخصة االستیراد  –المعاینة والتحلیل 
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  . السجالت وتشمل ما یلي:   2

ك المراسلة لالعتمادات، سجل االعتمادات الواردة والصادرة، سجل البنو

  سجل العمالء، سجل الغطاءات النقدیة.  

  . الكشوفات:  3

كشف تصنیف  –كشف االعتمادات المستندیة، كشف الكمبیاالت المقبولة 

  االعتمادات حسب البضائع المستوردة.  

  اعتمادات االستیراد:   

    :الدورة المستندیة العتمادات االستیراد  

ت المستندیة لالستیراد بأربعة مراحل، وخطوات على تمر عملیة االعتمادا

  : الىالنحو الت

  فتح االعتماد.  -

  تحدید قیمة التأمینات النقدیة.  -

  تنفیذ االعتماد.  -

  قفل االعتماد وتسویتھ.  -

  وأما اإلجراءات فھي كاآلتي:   

یعبأ العمیل ( المستورد)  نموذج طلب فتح اعتماد مستندي لدى وحدة  .1

ور في قسم االعتمادات وترفق معھ المستندات الالزمة لفتح التعامل مع الجمھ

  االعتماد.  

ة االئتمانیة للعمیل في میتم دراسة الطلب وإجراء التحلیل الالزم للمالء  .2

ضوء دراسة حركة حساباتھ الجاریة ومركزه المالى  وفي ضوء ذلك یتم 

  تحدید نسبة الغطاء النقدي.  
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عتماد ویتم إعداد إشعار خصم بقیمة یتم إخطار العمیل بقبول فتح اال  .3

الغطاء النقدي والعمولة ویرسل إلى قسم الحسابات الجاریة لتنفیذ عملیة 

  الخصم.  

یقوم قسم االعتمادات بإعداد مذكرة یومیة تتضمن االعتمادات المفتوحة   .4

  وقیمة كل منھا والتغطیة النقدیة والعمولة المخصومة.  

ق الداخلي لتدقیق البیانات الواردة فیھا، تحال المذكرة إلى وحدة التدقی  .5

والتي تحولھا بدورھا إلى قسم الحسابات العامة إلجراء القیود المحاسبیة 

  الالزمة وإثباتھا في السجالت المحاسبیة.

یقوم قسم االعتمادات بإعداد نموذج االعتماد وإرسالھ إلى المصرف   .6

ب استیرادھا المراسل والذي یتضمن بنود وتفاصیل البضاعة المطلو

ومواصفاتھا وكمیاتھا ونوعیاتھا وشروط وقواعد الشحن وكافة الضوابط 

  المتفق علیھا.  

یقوم المصرف المراسل بمجرد استالمھ لخطاب االعتماد بإخطار المصدر   .7

  بذلك للبدء في تجھیز البضاعة وفقا للشروط والمواصفات المتفق علیھا.  

للمواصفات المتفق علیھا یقوم  عند قیام المصدر بشحن البضاعة طبقا  .8

بإرسال نسخة من المستندات عن طریق آخر خالفا للطریق الذي شحنت بھ 

البضاعة ، أما النسخة األولى من المستندات فتكون مع البضاعة المشحونة 

  وتحت مسؤولیة الناقل(الشركة الناقلة). 

عند وصول المستندات إلى المصرف یقوم المصرف بإبالغ    .9

لمستورد) بوصول المستندات ویطلب منھ الحضور إلى المصرف العمیل(ا

لسحب تلك المستندات مقابل خصم القیمة على حسابھ الجاري، وال یسمح 

المصرف لعمیلھ بسحب المستندات ما لم یوافق العمیل على خصم المبلغ من 

  حسابھ الجاري.  

  االستیراد.  مراحل تنفیذ الدورة المستندیة العتمادات  الىالتویوضح الشكل 
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  دورة فتح االعتمادات المستندیة ( االستیراد)

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الیومیة 

 العامة

 وحدة التعامل مع الجمھورطلب فتح  العمیل

إع����داد نم�����وذج طل����ب ف�����تح اعتم�����اد  -

 مستندي

  دراسة الطلب وتحلیلھ.  -

إخطار العمیل بقبول فتح 

 االعتماد

 وحدة التنفیذ 

  

 وحدة المحاسبة

 إعداد مذكرة یومیة باالعتمادات المفتوحة 

   وتتضمن قیمة الغطاء النقدي والعمولة  -

قسم التدقیق 

 الداخلي

قسم الحسابات 

األستاذ 
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  مشروعیة فتح االعتمادات المستندیھ  في البنوك االسالمیة :

أجاز فقھاء المسلمین قیام البنوك االسالمیة بالتعامل في مجال فتح 

أن ال یكون موضوع االعتماد المطلوب فتحة االعتمادات  المستندیة شریطة 

یتعلق بالمواد أو البضائع المستورده من  المحظورات الشرعیة ، كما ال 

یجوز للبنك االسالمي تقاضي فوائد من العمیل عن الفترة من تاریخ دفع 

قیمة المستندات للمستفید ووصول المستندات وتسلیمھا للعمیل لدفع قیمتھا . 

قھاء أیضا أنھ في حالة ما إذا كان االعتماد یغطى تأمین ھذا كما أوضح الف

  %) فإن العالقة تكون بین البنك وعمیلھ عالقة وكالة .100نقدي بالكامل (

اما إذا كان االعتماد یغطى جزئیا (تأمین نقدي جزئي) یكون البنك في ھذه 

عتماد الحالة وكیالً بالجزء المغطي بین االعتماد ، اما الجزء المتبقي من اال

  فیكون فیھ البنك كفیال وضامنا العمیل تجاه المستفید .

وفي حالة كان االعتماد غیر مغطي (دون تأمین نقدي) یكون البنك في ھذه 

  الحالة كفیال بالكامل للعمیل تجاه المستفید .

وحول أحقیة البنك في تقاضي اجره مقابل ھذه الخدمات وذلك كمبلغ  

  تماد بغض النظر عن مدتھ .مقطوع أو كنسبة من قیمة االع
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  المعالجات المحاسبیة لالعتمادات المستندیة : 

  اوال : المعالجات المحاسبیة في حالة التمویل الذاتي من قبل البنك :

 عند فتح االعتماد :  -1

  من حـ / تعھدات العمالء مقابل إعتمادات مستندیھ .           

 ت مستندیھ حـ / تعھدات البنك مقابل إعتمادا الى 

 عند استیفاء التأمینات النقدیة والعمولة :  -2

  من حـ / الحسابات الجاریة / العمیل 

  مذكورین  الى 

  حـ / التأمینات النقدیة 

  حـ / العمولھ

 حـ /المصروفات المستردة .     

 عند وصول مستندات الشحن من البنك المراسل :  -3

  من حـ / بوالص شحن اعتمادات  مستندیھ 

  البنك المراسل . حـ / الى 

 عند قید قیمة المستندات على حساب العمیل : -4

  من مذكورین 

  حـ / الحسابات الجاریة  

  حـ / التأمینات النقدیة  

  حـ / بوالص شحن إعتمادات مستندیھ  الى

 الغاء القید النظامي : -5

  من حـ/ تعھدات البنك مقابل اعتمادات مستندیھ  

  ادات مستندیھ الى حـ/ تعھدات العمالء مقابل اعتم
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في حالة التمویل : المعالجات المحاسبیة لالعتمادات المستندیة  ثانیاً 

  : بالمرابحھ

 عند فتح االعتماد : -1

  من حـ / تعھدات العمالء مقابل اعتمادات  

 الى حـ/ تعھدات البنك مقابل االعتمادات .

 عند تحمیل حساب مرابحة العمیل بقیمة التأمینات النقدیة بالكامل : -2

                            حـ / تمویالت اعتمادات بالمرابحة   من

  الى حـ/ التأمینات النقدیة .

            عند احتساب العموالت والمصاریف :  -3

 من حـ/ تمویالت اعتمادات بالمرابحة .              

                الى  مذكورین  

                حـ/ العمولة        

  حـ/ المصروفات      

                 شحن : عند وصول مستندات ال -4

      من حـ/ بوالص شحن اعتمادات مستندیھ  

 الى حـ/ البنك المراسل            

عند تسلیم العمیل بوالص الشحن یتم تحمیل العمیل بقیمة بوالص الشحن  -5

لبنك المراسل لوقیمة الفرق بین سعر الصرف عند فتح االعتماد والدفع 

  : الىبالقید المحاسبي الت

                       من مذكورین   

                حـ/ التأمینات النقدیة 

              حـ/ تمویالت  اعتمادات بالمرابحة 

  حـ/ بوالص شحن اعتمادات مستندیھ   الى            
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 حسب القیود السابقة یكون رصید حساب مرابحة العمیل واضحة  -6

 :  الىومحددة ، وبالتالى یتم تحمیلھ بقیمة نسبة المرابحة المتفق علیھا بالقید الت

  (×××××)من حـ/ مرابحة العمیل     

                    الى  مذكورین              

        حـ/ أرباح االستثمار (مرابحھ)                 

 حـ/ تمویالت اعتمادات المرابحھ               

 اقفال القید النظامي  :  -7

              من حـ/ تعھدات البنك مقابل اعتمادت           

 الى حـ/ تعھدات العمالء مقابل اعتمادات                        

  ثالثا : المعالجات المحاسبیة لالعتمادات المستندیة بالمشاركة : 

                 عند فتح االعتماد :   -1

            من حـ/ تعھدات العمالء مقابل اعتمادات 

 الى حـ/ تعھدات البنك مقابل اعتمادات             

             ة : اثبات استالم قیمة التأمینات النقدی -2

            من حـ / الخزینة / الحسابات الجاریة               

 الى حـ/ التأمینات النقدیة                          

 عند تحمیل حساب المشاركة بقیمة المصروفات والعمولة :  -3

 من حـ/ تمویل  اعتمادات بالمشاركة 

                  الى مذكورین               

                      عمولة حـ/ ال                    

  حـ/ المصروفات           
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 عند وصول مستندات الشحن :  -4

  من حـ/ بوالص شحن اعتمادات مستندیھ         

  الى حـ/ البنك المراسل                      

عند تسلیم العمیل بوالص الشحن یتم تحمیل حساب المشاركة حسب  -5

ید حساب سعر الصرف في حینھ بقیمة بوالص الشحن  وإقفال رص

 التأمینات النقدیة بالقید التالى :

  من مذكورین 

  من حـ/ تمویالت اعتمادات بالمشاركة

  من حـ/ التأمینات النقدیة   

  الى حـ/ بوالص شجن اعتمادات مستندیھ .                     

عند قیام العمیل ببیع البضاعة وتورید قیمتھا للبنك یتم اقفال حساب  -6

 سمة األرباح بین البنك والعمیل حسب االتفاق : تمویل  المشاركة وق

  من حـ/ الخزینة  

  الى مذكورین 

  حـ/ تمویل  اعتمادات بالمشاركة  

  حـ/ أرباح االستثمار (المشاركة ) 

 حـ/ حساب جاري العمیل (المشارك )  

 الغاء القید السابق :  -7

  من حـ/ تعھدات البنك مقابل اعتمادات            

 الى حـ/ تعھدات العمالء مقابل اعتمادات                     
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  رابعا : المعالجات المحاسبیة لالعتمادت المستندیة بالمضاربة : 

 –كما في حالة االعتمادات المستندیة بالمشاركة  –یتم في ھذه الحالة        

اجراء نفس القیود المحاسبیة السابقة حیث یتم فتح حساب تمویالت 

بالمضاربة وتحملھ بكافة المصروفات وعند بیع البضاعة  اعتمادات مستندیھ

من قبل العمیل (المضارب ) یتم تورید حصیلة  البیع  الى البنك وقفل 

الذي تم فتحھ ، وتحدید نصیب البنك من األرباح المضاربھ حساب تمویالت 

  حسب االتفاق بین البنك كممول والعمیل كمضارب .

  اعتمادات تصدیر ) االعتمادات المستندیة الواردة (

    :اعتمادات التصدیر  

    :الدورة المستندیة العتمادات التصدیر  

تمر عملیة اعتمادات التصدیر بثالثة مراحل تتمثل في مرحلة فتح االعتماد 

  ة:    الىالمستندي وتنفیذه وإقفالھ حسب االجراءات الت

یتلقى قسم االعتمادات إخطار من مصرف المستورد ( في الخارج)   .1

یخطره فیھ بفتح اعتماد مستندي لصالح أحد المصدرین المحلیین ویتضمن 

  ھذا االختیار جمیع شروط فتح االعتماد. 

تقوم وحدة التعامل مع الجمھور بإعداد إخطار یرسل نسخة منھ إلى   .2

المصدر ( المحلي)  البالغھ بأن مصرف المستورد قد فتح اعتمادا 

فیذ لكي تتولى متابعة تنفیذ االعتماد لصالحھ، وترسل نسخة أخرى لوحدة التن

واستالم مستندات الشحن من المصدر تمھیدا إلرسالھا لمصرف المستورد، 

كما یتم إرسال صورة للوحدة المحاسبیة بقسم االعتمادات للقید بیومیة 

  االعتمادات المساعد واألستاذ المساعد لالعتمادات.  

التأكد من مطابقتھا  یتسلم القسم من المصدر مستندات الشحن ویتم  .3

للشروط والمواصفات ویتم تمویل ھا إلى الوحدة المحاسبیة بالقسم تمھیدا 
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لقید القیمة في حساب المصدر حیث یتم إعداد إشعار إضافة یرسل إلى قسم 

الحسابات الجاریة للقید في الحساب الجاري للمصدر ، وتبقى نسخة من ھذا 

والترحیل إلى األستاذ المساعد اإلشعار لالثبات في یومیة االعتمادات 

  لالعتمادات.  

تقوم الوحدة المحاسبیة بإعداد مذكرة یومیة بقیمة االعتمادات الواردة   .4

  وترسلھا إلى قسم المراجعة الداخلیة.  

یقوم قسم المراجعة الداخلیة بتدقیق البیانات الواردة في المذكرة   .5

  ابات العامة.  والتأشیر علیھا بالموافقة وإرسالھا إلى قسم الحس

یقوم قسم الحسابات العامة بإعداد القید المحاسبي الالزم والقید في سجل   .6

  ومیة العامة والترحیل إلى االستاذ العام.  الى

  الدورة المستندیة العتمادات التصدیر  الىالتویوضح الشكل 
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  الدورة المستندیة العتمادات التصدیر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 وحدة التعامل مع الجمھور

* تحریر إخطار بوصول ما یفید فتح اعتماد 

 مستندي لصالح العمیل(المصدر)
 العمیل ( المصدر)

عتماد وحدة التنفیذ لمتابعة تنفیذ اال
 واستالم مستندات الشحن من العمیل

  

 تسلیم مستندات الشحن 

 الوحدة المحاسبیة
للقید بیومیة االعتمادات المساعد  -

  وسجل األستاذ المساعد لالعتمادات.
  إعداد مذكرة یومیة باالعتمادات. -

 الحسابات الجاریة
  للقید في الحساب الجاري للعمیل( المصدر)

قسم المراجعة الداخلیة 

 موافقةللتدقیق والتأشیر بال

 قسم الحسابات العامة

  للقید في سجل األستاذ العام

  والیومیة العامة



  ندیةعملیات االعتمادات المستلمحاسبة ال المعالجات     

 

235  
\  
  

  

 

ل ار ا دي 

ویتم فتح ھذه االعتمادات لدى البنوك المراسلة في الخارج لصالح عمالء 

  ة : الىالبنك وتجري البنوك الت

 عند ورود خطاب فتح االعتماد من البنك المراسل :  -1

  من حـ / تعھدات البنك مقابل اعتمادت تصدیر 

 ر الى حـ/ تعھدات العمالء مقابل اعتمادات تصدی             

 عند تسلیم المصدر (العمیل المحلي ) لمستندات شحن البضائع .  -2

  من حـ / بوالص تحصیل اعتمادات تصدیر 

  الى مذكورین 

  حـ/ الحسابات الجاریة / العمیل            

 حـ العمولة            

 عند مطالبة البنك المراسل بقیمة الشحنات المصدرة :  -3

  من حـ/ البنك المراسل 

 الى حـ / بوالص تحصیل اعتمادات تصدیر                

 اقفال القید النظامي  : -4

  من حـ/ تعھدات العمالء مقابل اعتمادات تصدیر  

 الى حـ/ تعھدات البنك مقابل اعتمادت تصدیر              
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   (1)مثال عملي رقم 

ھ قام البنك االسالمي بفتح اعتمادات مستندیھ الستیراد مواد بناء لصالح عمیل

  ة :الى(محمود ) وفق البیانات الت

 دوالر  30000تم فتح االعتماد بقیمة   2017/3/15في  -

 %1والعمولة  %25نسبة الغطاء النقدي  -

 % 0.5دینار وفرق العملة  50بلغت مصارف فتح االعتماد  -

ید بأن البنك فوت 2017/6/20وردت مستندات شحن البضاعة في   -

 .2017/6/15 في المراسل قد خصم قیمة المستندات

  $1) ھو 2017/3/15كان سعر صرف الدوالرعند فتح االعتماد ( -

 نار لدى من ا 71.نار ویوم خصم قیمة المستندات لدى من ا 70.=

  المطلوب : إجراء القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت البنك :

  الحل : 

 .2017/3/15عند فتح االعتماد في  -1

  اعتمادات مستندیھ . من حـ / تعھدات العمالء مقابل 21000

  ت البنك مقابل اعتمادات مستندیھ حـ/ تعھدا الى 21000

 %1والعمولة  %25نسبة الغطاء النقدي  -2

 من حـ / الحسابات الجاریة /(محمود) 5116 

 مذكورین   الى 

 حـ / التأمینات النقدیة  5250

 حـ / العمولة   210

 حـ / فرق العملھ  105

  دة .حـ / المصروفات المستر 50  
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 ) .2017/6/20عند وصول المستندات من البنك المراسل ( -3

  من حـ / بوالص شحن اعتمادات مستندیھ  21300

  حـ / البنك المراسل  الى 21300

)30000×.71(  

 عند تسویة وخصم القیمة علي حساب العمیل :  -4

 من مذكورین 

 حـ / التأمینات النقدیة  5250  

  لعمیل) حـ / الحسابات الجاریة (ا 16050 

  حـ / بوالص شحن اعتمادات مستندیھ . الى 21300

 الغاء القید النظامي :  -5

  من حـ / تعھدات البنك مقابل اعتمادات    21000         

  حـ / تعھدات العمالء مقابل اعتمادات  الى  21000                      

  

  ) : قسم االعتمادات المستندیة 2مثال عملي رقم (

قسم االعتمادات المستندیة فى البنك  عملیات التي تمت فيفیما یلي ال

  : 2017/5/20االسالمي یوم 

دوالر للعمیل فؤاد الستیراد مواد  100,000تم فتح االعتماد بقیمة  -1

% 5منزلیة من الصین وذلك من خالل التمویل  بالمرابحة بھامش ربح 

 سنھ  . 2سنویا .وذلك لمدة 

 دینار . 100كانت مصروفات فتح االعتماد  -2

 % . 1كانت عمولة البنك  -3

بكامل قیمة االعتماد ،  2017/9/10وردت مستندات الشحن بتاریخ  -4

 وتم تسلیمھا للعمیل .



  األسس النظریة والمعالجات المحاسبیةالمصارف اإلسالمیة  محاسبة

  

238  
  
  
  
  
 

من  70.نار یوم فتح االعتماد یلدكان سعر صرف الدوالر مقابل ا -5

 نار .یلدمن ا .71، ما یعادل  2017/9/10نار ، ویوم یلدا

  لالزمة في سجالت البنك : المطلوب : إجراء القیود المحاسبیة ا

 عند فتح االعتماد :  -1

  من حـ / تعھدات العمالء مقابل اعتمادات   70,000      

  حـ / تعھدات البنك مقابل اعتمادات .  الى  70,000                  

                 )100,000×.70(  

 تحمیل العمیل (فؤاد) بقیمة التأمینات النقدیة بالكامل :  -2

  من حـ / تمویل  اعتمادات مرابحة  70,000         

  حـ / التأمینات النقدیة  الى 70,000                

 تحمیل العمیل بالمصروفات والعمولة : -3

  من حـ/ تمویل  اعتمادات مرابحة    800

  مذكورین   الى         

  %)1×70.000حـ / العمولة ( 700          

  ت .حـ / المصروفا  100           

 : 2017/9/10عند وصول المستندات  -4

  من حـ/ بوالص شحن اعتمادات مستندیھ  71000

  حـ / البنك المراسل . الى  71000                            

 عند تسلیم بوالص الشحن للعمیل :  -5

  من مذكورین 

 حـ /  التأمینات النقدیة  70,000   

  حـ/ تمویل  اعتمادات مرابحة     1000    

  حـ / بوالص اعتمادات مستندیھ  الى 71,000              
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% ، ویتم اقفال رصید حساب تمویل 5تحمیل العمیل بنسبة المرابحة  -6

حساب مرابحة العمیل (فؤاد) بالقید  الىویلھا حاعتمادات المرابحة وت

 : الىالمحاسبي الت

  من حـ / مرابحة العمیل (فؤاد)   75.390

  مذكورین   الى    

  حـ / تمویل  اعتمادات مرابحة  71.800

  حـ / ارباح االستثمار (مرابحة)  3590

      )71.800×%5(  

 اقفال القید النظامي :  -7

  من حـ / تعھدات البنك مقابل اعتمادات  70.000

  تعھدات العمالء مقابل اعتمادات  الى 70.000             
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  )3مثال عملي رقم (

سم االعتمادات المستندیة في البنك فیما یلي العملیات التي تمت في ق

  . 2017/9/5االسالمي یوم 

على اساس الشراكة تم فتح االعتماد المستند السترداد لحوم أضاحي  -1

 دینار . 60,000مناصفة بین البنك والعمیل (عمر) بقیمة 

 دینار . 200بلغت مصروفات فتح االعتماد  -2

 % . 1كانت عمولة البنك  -3

 بكامل قیمة االعتماد . 2017/10/20 وردت مستندات الشحن بتاریخ -4

ة ویتحفظ بھا البنك ارك% من قیمة المش50یدفع العمیل (عمر) ما نسبة  -5

 كتأمینات نقدیة .

تقسم االرباح والخسائر بینھما حسب نسبة مساھمة كل منھما في رأس  -6

 دینار . 32,000مال المشاركة  وقد بلغت البضاعة المباعة 

وعند  70.نار یوم فتح االعتماد یلداكان سعر صرف الدوالر مقابل  -7

 .من الدینار  71.استالم مستندات الشحن 

  المطلوب : إجراء القیود المحاسبیة الالزمة :

  الحل : 

في المشاركة (عمر)یتم دفع حصة المشارك 2018/9/15عند فتح االعتماد  - 1

50 .% 

  من حـ / الخزینة  21,000

  حـ / تأمینات نقدیة . الى 21,000

 من حـ / تعھدات العمالء مقابل اعتمادات   42,000          -2

  حـ / تعھدات البنك مقابل اعتمادات  الى  42,000                      

تحمیل حساب تمویل اعتمادات بالمشاركة بقیمة المصروفات والعمولة  -3

 المستحقة للبنك 
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  من حـ / تمویل اعتمادات بالمشاركة  620

  ین  مذكور الى              

  )1%×42.000حـ / العمولة (  420               

  حـ / المصروفات . 200                

 )2017/10/20عند وصول مستندات الشحن ( -4

  من حـ / بوالص شحن اعتمادات مستندیھ  42.000

  )71.×60.000حـ / البنك المراسل (  الى           42.000

 ال رصید حساب التأمینات النقدیة عند تسلیم العمیل بوالص الشحن یتم اقف -5

  من مذكورین

  حـ / تمویل اعتمادات بالمشاركة   21600

  حـ / التأمینات النقدیة 21000

  حـ / بوالص شحن اعتمادات مستندیھ . الى 42600          

عند بیع البضاعة (لحوم االضاحي) یتم احتساب نصیب البنك من  -6

 ى :بالقید التال االرباح ویسجل كإیرادات 

 من حـ / الخزینة    32000

  مذكورین  الى    

  حـ / تمویل اعتمادات بالمشاركة  22.220

  حـ / ارباح االستثمار (المشاركة)   4.890

 حـ / حساب جاري ( العمیل ) 4.890

 الغاء القید النظامي :  -7

  من حـ / تعھدات البنك مقابل اعتمادات  42.000

  ابل اعتمادات .حـ / تعھدات العمالء مق الى 42.000
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  تمارین عملیة 

  السؤال االول : 

 عرف االعتماد السنوي . .1

 ما الفرق بین االعتمادات المستندیة لالستیراد والتصدیر ؟ .2

 ما ھي السجالت والمستندات الكشوفات المستخدمة في قسم االعتمادات  .3

 ما ھي أطراف االعتماد المستندي ؟ .4

ولیة الموحدة لالعتمادات المستندیة ماذا تعرف عن القوانین واألعراف الد .5

 الصادرة عن غرفة التجارة العالمیة ؟

 ما ھو أھمیة ودور البنك في عملیات التجارة الخارجیة ؟ .6

  حدد خطوات عملیة فتح االعتماد المستندي . .7

  السؤال الثاني :

  أجب بنعم ام ال  لكل ما یلي : 

ر ضمن الحسابات تعتبر قیمة االعتمادات المستندیة لالستیراد والتصدی -

 النظامیة خارج المیزانیة .

االعتماد المستندي لالستیراد ھو خطاب صادر عن البنك بناء علي طلب  -

 البنك المراسل بالخارج و لصالح المستفید  الىعمیل البنك موجھ 

یكون البنك المصدر لالعتماد ھو كفیل المستورد بینما یقوم البنك المراسل  -

 االعتماد .بتبلیغ المستفید بمضمون 

یقوم البنك المحلي بصفتھ مراسال في عملیة التصدیر یتلقى خطاب  -

 االعتماد من بنك أجنبي یمثل المستورد األجنبي .

مستفید  الىاالعتماد المعزز ھو اعتماد یمكن أن یصدر مع إمكانیة تمویل ه  -

 آخر الستخدامھ كلیا أو جزئیا .
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  السؤال الثالث : 

البنك  دىامت شركة العودة بفتح اعتماد مستندي لق 2017/7/20بتاریخ 

دوالر  50000بضائع من بریطانیا بقیمة إلستیراد االسالمي بالتمویل الذاتي 

% ومصروفات  30شھور ، وتامین نقدي  3% ولمدة  1    مقابل عمولة

  .%  0.5وفرق عملھ 100  اعتماد 

بتاریخ     ،ل العمیلوقد وصلت البضاعة بالكامل وتم سحب المستندات من قب   

(سعر الصرف  وتم خصم القیمة من الحساب الجاري للعمیل  2017/10/15

دینار) وكان سعر الصرف في  0.70دوالر= 2017/7/20 1في 

  . دینار) 70.دوالر=1( 2017/10/15

%  0.5تم تعزیز االعتماد من المراسل الخارجي مقابل عمولة بواقع  -

 خصمت من حساب جاري العمیل .

  ؤال الرابع : الس

تسلم البنك االسالمي اعتمادا مستندیا من مراسھ في أمریكا (ستى بنك) بقیمة 

المصدر المحلي (شركة الكوثر) ، وفي  الىدوالر وتم تبلیغ االعتماد 100000

نك ال�تاریخ الحق تسلم البنك من عمیلھ (شركة الكوثر) مستندات الشحن وقام 

نك) وبناء علي ذلك قام البنك بقید القیمة البنك الخارج (ستي ب الىبإرسالھا 

دینار (سعر  100 دینار  ومصروفات  200لصالح عملیھ مقابل عمولة 

  دینار). 0.70دوالر=  1الصرف

  السؤال الخامس :

بفتح اعتماد مستندي بالتمویل  2017/1/20قام البنك االسالمي بتاریخ 

  ة :ال�لتالمرابحة لصالح عمیلھ (عبد المنعم) حسب البیانات اب

 دوالر. 50.000قیمة االعتماد  -

 .سنة  2% لمدة  4ھامش المرابحة  -

 % . 1عمولة البنك  -

 دینار . 100مصروفات االعتماد  -

بكامل قیمة االعتماد ،  2018/12/20ھذا وقد وردت مستندات الشحن بتاریخ 

دینار) وسعر  0.69 دوالر= 1( 2017/1/20وقد كان سعر الصرف في 

  دینار). 0.70دوالر = 1(  2018/12/20 یوم  الصرف
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  السؤال السادس : 

  .: 2018/8/25 یوم  فیما یلي العملیات التي قام بھا البنك االسالمي

تم فتح اعتماد مستندي بالمشاركة مع العمیل (عبد الواحد) الستیراد اجھزة  -

 دوالر . 90,000كھربائیة بقیمة 

 بنك باقي القیمة .مول الی% من القیمة و 40یدفع العمیل عبد الواحد  -

رأس المال مساھمة كل منھما في تقسم االرباح والخسائر بینھما بنسبة  -

 دینار . 150% من قیمة االعتماد وكانت المصروفات  1عمولة البنك 

 بكامل قیمة االعتماد . 2019/1/10وردت مستندات الشحن بتاریخ  -

بسعر ، و 2018/8/25في  70.نار لدى كان سعر صرف الدوالر مقابل ا -

 .  2019/1/10في  71.

  المطلوب  : إجراء القیود المحاسبیة الالزمة في سجالت البنك .



   

 

  

  عشر  ثانيالالفصل 

  احلسابات اخلتامية

  يف املصارف اإلسالمية
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  ي عشرثانالفصل ال

  الحسابات الختامیة في المصارف اإلسالمیة

   -تمھید :

مضاربھ حیث یتم خلط یعتمد المصرف اإلسالمي في عملھ على عقد ال  

أموال المضاربة المتمثلة في اموال المودعین مع االموال السائلة الخاصة 

اطیات) لتشترك جمیعھا في عملیات االستثمار تیبھ (رأس المال واالح

ود الى الطرفین ( تعوبالتالى فإن األرباح المتولدة عن تلك اإلستثمارات ،

رف على الضوابط التي تحكم لتعلذلك من الضروري ا البنك والمودعین )

  .تلك العملیات 

) الصادرة عن 5المحاسبي رقم ( رما تناولھ المعیا الىاالشارة ھنا  رتجدو

اإلسالمیة حول عملیة االفصاح  المالیةھیئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات 

توزیع االرباح في المصارف اإلسالمیة  لدى عن االسس الواجب اتباعھا 

الضوابط المحاسبیة التي یتعین مراعاتھا لبیان حقوق  الى جانب التطرق الى

  كل من المساھمین والمودعین .

 5اً للمعیار رقم (فقاالفصاح عن أسس توزیع االرباح و.( 

ھ للبنك االفصاح عن االسس ختامییجب أن تتضمن الحسابات ال -

توزیع االرباح بین المساھمین  لدى ھا المصرف عتبیوالضوابط التي 

ین (أصحاب حسابات االستثمار المطلقة) وذلك بنسبة مساھمة كل والمودع

 طرف في االستثمارات .

االفصاح عن االسس المتبعھ في تحمیل المصروفات على حسابات  -

 االستثمار المطلقة .

االفصاح عن االسس المتبعھ في تكوین المخصصات والجھات التي  -

 ا عند الغائھا .الیةتؤول 
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اعتمدھا المصرف ألنواع حسابات االستثمار االفصاح عن النسب التي  -

 التي ساھمت في االستثمار .

االفصاح عن االسس المتبعھ في معالجة خسائر عملیات االستثمار التي  -

یتعین تحمیلھا  ثتم اثباتھا خالل الفترات الدوریة ولم یتم المحاسبة عنھا حی

باح یحمل الفرق أوالً على ارباح االستثمار المشترك ، فإذا لم تكف تلك االر

حساب مخصص خسائر االستثمار (الذي تم تكوینھ لھذا الغرض) وإذا  على

خصم الفرق من االموال التي ساھمت في ی لم یكف ھذا المخصص

 كل طرف (المساھمین ، المودعین).مساھمة نسبة قدر االستثمار المشترك ب

 بسب –أن وجدت  –االفصاح عن الخسائر التي تحملھا المصرف  -

من  ھدي او التقصیر حیث یتم تحمیل ھذه الخسائر خصماً من نصیبالتع

 خصم الباقي من قیمة مساھمتھ یارباح االستثمار وإذا لم یكف المبلغ 

 : المخصصات واالحتیاطیات التي تكونھا المصارف اإلسالمیة - 

رقم  المالیةجاء في تعریف المخصص وفق ما حدده معیار المحاسبة  

بأنھ (حساب یتم  المالیةاسبة والمراجعة للمؤسسات ) من معاییر المح11(

ع مبلغ معین من الدخل استقطخالل إ نم داتوتكوینھ لغرض تقویم الموج

   -نوعین : الىباعتباره مصروفاً). وتنقسم المخصصات 

  - المخصص الخاص : - 1

في قیمة  مقدر علىفھ لمقابلة انخفاض بیتم تجنی الذي  مبلغالوھو 

ون) حیث یتم لدى موجودات تتعلق بالذمم (ا اء كانتودات سوالموج

تقویمھا بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیقھا ) أو تتعلق بموجودات التمویل 

واالستثمار حیث یتم تقویمھا حسب التكلفة التاریخیة أو القیمة النقدیة 

  المتوقع تحقیقھا أیھما أقل .
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  -المخصص العام : - 2

اض متوقع غیر محدد في موجودات وھو مبلغ یتم تجنینھ لمقابلة انخف   

  . الىاد قائمة المركز المعدالذمم بسب مخاطر قائمة في تاریخ ا

   - اطیات :تیاالح

جاء في تعریف االحتیاطیات وفقاً لمعاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

اإلسالمیة بأنھا جزء من حقوق الملكیة او حقوق اصحاب حسابات  المالیة

  االستثمار ویشمل : 

  -حتیاطي معدل االرباح :ا - 1

من دخل أموال المضاربة قبل إستقطاع نصیب مبلغ یتم استقطاعھ  وھ    

المضارب ویخصص لغرض المحافظھ على مستوى معین من عائد 

 اإلستثمار ألصحاب حسابات اإلستثمار ولزیادة حقوق الملكیھ   

 إحتیاطي مخاطر اإلستثمار : - 2

أرباح أصحاب حسابات االستثمار ، وھو المبلغ الذي یستقطعھ البنك من   

صیب المضارب لغرض الحمایة من الخسارة المستقبلیة نبعد استقطاع 

  ألصحاب حسابات االستثمار . 

   - ما یلي : الىھذا وحول تكوین تلك االحتیاطیات فقد أشار المعیار   

 معدل االرباح بالمبلغ الذي تراه االدارة ضروریاً ، ویتم  قاس احتیاطيی

ھ قبل اقتطاع نصیب المضارب ، فإذا زاد المبلغ عن الرصید استقطاع

قبل  المالیةدخل الجھة ذات العالقة في الفترة  الىاد ویضاف یعالمستھدف 

 اقتطاع نصیب المضارب .

  ، ًیقاس احتیاطي  مخاطر االستثمار بالمبلغ الذي تراه االدارة ضروریا

رصید االحتیاطي   ویتم استقطاعھ بعد اقتطاع نصیب المضارب فإذا زاد

دخل  الىعن المبلغ الذي تعتبره االدارة ضروریاً فإن المبلغ الزائد یعاد 



  األسس النظریة والمعالجات المحاسبیةالمصارف اإلسالمیة  محاسبة

  

250  
  
  
  
  
 

بعد اقتطاع نصیب  المالیةأصحاب حسابات االستثمار المطلقة في الفترة 

 المضارب .

  یعرض نصیب أصحاب االستثمار المطلقة في احتیاطي  معدل االرباح

 المطلقة . تحت حساب حقوق أصحاب حسابات االستثمار

  یعرض نصیب المصرف في احتیاطي  معدل االرباح ضمن حقوق

 الملكیة .

  یتم اظھار رصید حساب (حقوق اصحاب االستثمار المطلقة ) في نھایة

شامالً (نصبیھم من احتیاطي  معدل  الىفي قائمة المركز الم المالیةالفترة 

 اطي مخاطر االستثمار).تیاالرباح ونصیبھم من اح

 صاح عن االسس المتبعھ في تحدید االحتیاطیات المذكورة یجب االف

ا الرصید الیةوالتغیرات التي حدثت على كل نوع منھا ، والجھة التي یؤول 

 المتبقي في احتیاطي مخاطر االستثمار واحتیاطي معدل االرباح 

قواعد توزیع األرباح بین المصرف (المساھمین )والمودعین (أصحاب 

  الودائع )

یلي بعض القواعد واألسس الھامة المتعلقة بتوزیع لألرباح بین  نورد فیما

  المساھمین والمودعین :

یتقاضى المصرف نصیبھ كمضارب مقابل عنصر العمل المتمثل في ما  -

یقوم بھ من إدارة وإشراف وخبرة ،وما یقدمھ من خدمات مصرفیة ومالىة 

 وفنیة .

ب )من تخصم حصة المصرف مقابل عنصر العمل (نصیبھ كمضار -

 حصة المودعین .
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قاعدة رأس المال المشاركة في اإلیراد تتكون من (رأس المال  -

ا الحسابات الجاریة وھي جمیعھا من الیةواالحتیاطات واألرباح )ویضاف 

 نصیب المساھمین .

یخصم من قاعدة رأس المال قیمة صافي األصول الثابتة ومصروفات  -

رأس المال وأدت الى تخفیض التأسیس باعتبارھا مبالغ مدفوعة أصال من 

قیمتھ المعدة لالستثمار ، وبالتالى  فإذا اعتبرت ھذه األصول مرتبطة 

بعنصر العمل الذي یقدمھ المساھمون (المضارب )، فإن المساھمون 

یحصلون على مقابل ذلك ضمن نصیبھم كمضاربین ، وإذا اعتبرت 

كل طبیعي األصول مرتبطة بعنصر المال فإن أقساط اإلھالك تحتسب بش

ضمن عناصر رأس المال حیث یتم استبعاد صافي األصول الثابتة ولیس 

 إجمالى  األصول .

مكافآت مجلس اإلدارة وھیئة الرقابة الشرعیة ھي من النفقات التي  -

تخص أرباح المساھمین على اعتبار أن العالقة بین المصرف ومجلس 

ساھمین بالرقابة اإلدارة تقوم على عالقة الوكالة حیث تلتزم أمام الم

واإلدارة واإلشراف على النشاط المصرفي وھي من اختصاص المساھمین 

باعتبارھا امتدادا لعنصر العمل الذي یجب علیھم تقدیمھ مقابل حصتھم 

 كمضاربین .

احتیاطي معدل األرباح ویستقطع من دخل أموال المضاربة قبل  -

 توزیعھا بین المساھمین والمودعین .

الستثمار ویستقطع من األرباح المستحقة ألصحاب احتیاطي مخاطر ا -

 الودائع االستثماریة دون المساھمین .

المخصص الخاص ویستقطع من قائمة الدخل قبل توزیع األرباح ،ویتم  -

تكوین ھذا المخصص لمقابلھ أي انخفاض متوقع ومقدر في قیمة األصل 

 سواء كان من موجودات الذمم أو التمویل أو االستثمار .
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خصص العام ویستقطع من قائمة الدخل قبل توزیع األرباح ، ویتم الم -

تكوین ھذا المخصص لمقابلھ خسارة موجودات الذمم والتمویل واالستثمار 

 الذي یحتمل أن تنتج عنھ مخاطر مالىة غیر محددة .

أرباح العملیات المصرفیة مثل إصدار خطابات الضمان واالستثمارات  -

زائن التي یأخد منھا المصرف أجرا أو عمولة وإصدار الشیكات وتأجیر الخ

وتعتبر ھذه االیرادات من نصیب المساھمین حیث یتم تأدیة ھذه الخدمات 

من خالل عناصر مملوكة للمساھمین التي یتحصلون عنھا كمقابل یتمثل في 

 نصیبھم كمضارب .

في حالة تأجیر األصول الثابتة فإن الدخل المتحقق منھا یعتبر من الحق  -

 اص ألصحاب رأس المال (المساھمین )ولیس للمودعین عالقة بھ .الخ

المبالغ الموزعة من األرباح على العاملین بالمصرف ، فھي مبالغ  -

مرتبطة بعنصر العمل الذي یختص بالمساھمین دون غیرھم والذین 

 یتقاضون عنھ عائدا بصفتھم مضاربین .

ھا على المساھمین خسائر المخالفات والتقصیر واألھمال ،وتقع مسؤولیت -

 وبالتالى  فإن نتیجة ھذه المخالفات یتم تغطیتھا من أرباح المساھمین .

االحتیاطات القانونیة المحتجزة والتي نص علیھا قانون إنشاء المصرف  -

ونظامھ األساسي ، تعد عبئا على أرباح المصرف (المساھمین )ولیس 

 المودعین .
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   -ي :في البنك اإلسالم المالیةالقوائم 

) الصادر عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 1حدد البیان رقم (

ووظائف  المالیةوأھداف المحاسبة  المالیةاإلسالمیة أنواع القوائم  المالیة

   -: المالیةالبنك ، وفیما یلي مفاھیم العناصر األساسیة للقوائم 

لمساھمین ة تعبر عن وظیفة البنك بصفتھ مستثمراً ألموال االىقوائم م - 1

وما في حكمھا وأموال أصحاب  حسابات االستثمار مبیناً حقوق والتزامات 

 لكل منھم ھذه القوائم ھي :

 . الىقائمة المركز الم -

 . قائمة الدخل -

 قائمة التدفقات النقدیة . -

 قائمة التغیرات في حقوق المساھمین . -

مقیدة ة تعبر عن وظیفة البنك بصفتھ مدیراً لالستثمارات الالىقوائم م - 2

 وتتحدد ھذه القوائم في قائمة التغیرات في االستثمارات المقیدة .

  -قوائم تعبر عن الوظیفة االجتماعیة للبنك وتتحدد ھذه القوائم فیما یلي : - 3

 قائمة مصادر أموال الزكاة واستخدامھا . -

  قائمة مصادر اموال القرض الحسن واستخداماتھا . -
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  : الىقائمة المركز الم - أوالً :

 :  داتولموجا -

ھي العناصر القادرة على تولید تدفقات نقدیة موجبھ أو منافع اقتصادیة 

مستقبلیة نتیجة أحداث أو عملیات وقعت في الماضي . ویجب ان یكون 

ال یكون مرتبطاً بالتزام أو بحق لطرف أخر غیر أالموجود قابالً للقیاس و

 رف في األصل .صتقابالً للقیاس بدرجة موثقھ  ، وأن یكون للبنك حق ال

  -: لمطلوباتا -

ة واجب السداد مستقبالً ، حینھي العناصر التي تشكل التزام قائم في 

بالوفاء بھ دون وجود قیود تحد بین  والتزام البنك  ویشترط قابلیتھ للقیاس

صالحیة البنك في الحصول على المنفعة المتولدة من االصول أو نقلھا أو 

 بااللتزام . تحویلھا للطرف اآلخر للوفاء

   -: حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة -

العام منھ وتحوز على القبول ھي عبارة  عن النقدیة التي یتسلمھا البنك على 

وموافقة أصحاب االموال باستثمارھا دون قید أو شرط بما ذلك خلطھا 

باستمارات البنك واشتراك الطرفین بحصص شائعة من االرباح ، وعلى أن 

البنك نصیبھ من ربح حسابات االستثمار بصفتھ مضارباً وتوزع یأخذ 

 بضفإن البنك یق الىالخسائر بنسبة نصیب كل طرف في رأس المال ، وبالت

أموال اصحاب ھذه الحقوق قبض أمانة ال قبض ضمان ، ویحكم العالقة 

ألصحابھا  یتبقىصافي ما ببینھما عقد المضاربة ، وتقدر قیمة ھذه الحقوق 

 ما یخصھم من خسائر . وطرح افة ما یخصھم من أرباح بعد إض
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  2018/12/31في  الىقائمة المركز الم

  المطلوبات  الموجودات

  الحسابات الجاریة  النقد وما في حكمھ

  الحسابات الجاریة للبنوك  ذمم البیوع اآلجلة

  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  االستثمارات

  بات االستثمار المقیدةحقوق أصحاب حسا  مرابحات

  مجموع المطلوبات  مضاربات

  حقوق المساھمین  مشاركات

  رأس المال  ةالىاوراق م

  االحتیاطیات  سلم

  ةحتجزاالرباح الم  اعصناست

  حقوق الملكیة الىاجم  مجموع االستثمارات

  ــــــــ  صافي الموجودات الثابتة

  مجموع المطلوبات  مجموع الموجودات

  

  مة الدخل : ثانیاً : قائ

) الصادر عن ھیئة المحاسبة 1رقم ( المالیةنتأول بیان المحاسبة  

اإلسالمیة المفاھیم االساسیة لعناصر قائمة  المالیةوالمراجعة للمؤسسات 

الدخل ویشمل االیرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر والعائد 

  ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة وصافي الدخل او الخسائر 
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  - االیرادات  : -

وھي مقدار الزیادة في الموجودات أو النقص في المطلوبات خالل فترة     

ب المشروعة في االستثمارات وتقدیم الىزمنیة معینة الناتجة عن االس

  الخدمات المصرفیة .

  - المصروفات : -

وھي مقدار النقص في الموجودات أو الزیادة في المطلوبات خالل فترة     

ب المشروعة في أدارة االستثمارات الىلناتجة عن االساو حددهزمنیة م

وتوظیف األموال خالفاً عن التوزیعات على أصحاب حقوق الملكیة أو 

إیرادات أصحاب حسابات االستثمار المطلقة أو مسحوبات أو إیرادات 

  أصحاب الحسابات الجاریة .

  -المكاسب : -

وجودات زادت قیمتھا دات الناتجة عن حیازة موھي مقدار الزیادة في الموج

فعلیة تبادلیة أو غیر تبادلیة  تمویالتأو الناتجة عن  المالیةخالل الفترة 

التي تجري بین المصرف  تمویالتناتجة عن عملیات عرضیة باستثناء ال

وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة أو التي تجري بین المصرف 

  والمساھمین . 

  -الخسائر : -

جودات المصرف الناتجة عن حیازة موجودات ھي مقدار النقص في مو    

فعلیة تبادلیة أو  تمویالتأو الناتجة عن  المالیةانخفضت قیمتھا خالل الفترة 

بین المصرف  تمویالتغیر تبادلیة من عملیات عرضیة باستثناء ال

  وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة أو بین المصرف والمساھمین .

  -المطلقة :عائد أصحاب حسابات االستثمار  -
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وھي حصة أصحاب تلك الحسابات في الربح أو الخسارة الناتجة عن 

رباح أو خسائر االستثمارات التي ألأموالھم المستثمرة ، وتعتبر توزیعاً 

  شاركت بھا أموالھم .

  - صافي الربح أو الخسارة : -

ھي مقدار الزیادة أو النقص في حقوق المساھمین الناتجة عن االیرادات  

  وفات والمكاسب والخسائر.والمصر

  31/12/2018المنتھیة في  المالیةقائمة الدخل عن الفترة 

  دینار  البیان

    االیرادات من البیوع المؤجلة .

    االیرادات من االستثمارات .

    -یطرح :

    عائد أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة .

    نصیب المصرف بصفتھ مضارباً .

    -یضاف :

    من دخل االستثمارات بصفتھ مضارباً .نصیب المصرف 

    كممولنصیب المصرف من دخل االستثمارات 

    نصیب المصرف من استثماراتھ الذاتیة .

    نصیب المصرف من دخل االستثمارات المقیدة كمضارب

    ایرادات الخدمات المصرفیة .

    -یطرح :

    المصروفات العمومیة .

    االھالكات :

    صافي الدخل .
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   - لثاً : قائمة التغیر في حقوق المساھمین :ثا

  ة : الىوتشمل العناصر الت

 استثمارات حقوق أصحاب الملكیة  :  -

  وھي الزیادة في حقوق الملكیة الناتجة عن االیرادات الصافیة .

  -التوزیعات على أصحاب حقوق الملكیة :  -

  .وھي مقدار النقص في حقوق الملكیة الناتجة عن االرباح الموزعة 

  قائمة التدفقات النقدیة : وتشمل : -رابعاً : 

 النقد وما في حكمھ . -

التدفقات النقدیة من العملیات التشغیلیة التي ینعكس أثرھا على قائمة  -

 الدخل .

التدفقات النقدیة من العملیات االستثماریة المتعلقة ببیع الموجودات  -

 او شراؤھا . المالیةواألوراق 

وھي المتعلقة بالزیادة او النقص  التمویلیھعملیات التدفقات النقدیة من ال -

التي یتحصل  تمویالتوال الدائنةفي حسابات االستثمار المطلقة واألرصدة 

 علیھا المصرف .
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  السؤال االول :  -أمثلة محلولھ :

أعمال المصرف اإلسالمي الناتجة عن خلط أموالھ مع أموال  نتائجفیما یلي 

   - مطلقة :أصحاب حسابات االستثمار ال

 ملیون دینار . 20أرباح االستثمار  -

 ملیون دینار . 200معدل رصید حسابات االستثمار المطلقة  -

 ملیون دینار . 100معدل رصید الحسابات الجاریة القابلة لالستثمار  -

 ملیون قابلة لالستثمار . 10ملیون منھا  30تھ ااحتیاطیرأس مال البنك و -

 دینار . ملیون 3أرباح الخدمات المصرفیة  -

 ملیون دینار . 2المصرفات العمومیة واإلداریة  -

% من االرباح مقابل عملھ كمضارب ، كما 25یقوم المصرف بخصم  -

% من دخل أموال 10یقوم بتكوین احتیاطي  معدل االرباح بواقع 

% من دخل ارباح  10المضاربة و احتیاطي  لمخاطر االستثمار بواقع 

 المضارب . حسابات االستثمار بعد خصم نصیب

 المطلوب : 

من كل المصرف المقدمھ احسب مجموع األموال المتاحة لالستثمار  - 1

 وأصحاب حسابات االستثمار .

 240احسب حصة كل طرف من االرباح إذا كانت االموال المستثمرة  - 2

 ملیون دینار .

طي أولویة في االستثمار ألصحاب حسابات ععلماً بأن المصرف ی

  المطلقة .االستثمار 

 راء القیود المحاسبیة الالزمة .إج - 3
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  -الحل : 

 مجموع االموال المتاحة لالستثمار : - 1

  ملیون اصحاب حسابات االستثمار المطلقة . 200

  ملیون (الحسابات الجاریة في البنك) القابلة لالستثمار . 100

  ملیون حقوق الملكیة القابلة لالستثمار . 10

  . ) ستثمار( اجمالى االموال المتاحة لالملیون 310

ملیون وھي تشمل  240إن االموال المستثمرة ھي فحسب ھذه الحالة  - 2

ملیون من أموال  40ھ أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلقة ومبلغ افك

قوم المصرف باستثمارھا على مسؤولیتھ ویتحمل یالحسابات الجاریة التي 

 خسائرھا ولھ العائد المتعلق باستثمارھا .

  معدل االرباحاحتساب احتیاطي : 

وبذلك تكون ملیون. 2% = 10× لمضاربة)ا ملیون(دخل اموال20=    

 ملیون دینار . 18صافي االرباح القابلة للتوزیع 

 . توزیع االرباح الصافیة بین أصحاب حسابات الجاریة االستثمار والبنك 

  ملیون  15= 18×240÷ 200حصة أصحاب حسابات االستثمار =

  ملیون . 3=  18 ×  240÷ 40حصة البنك = 

  = ملیون   3.75% =  25× 15احتساب نصیب البنك كمضارب 

  احتساب احتیاطي مخاطر االستثمار 

 ملیون . %1,125 = 10) ×3,75 -15= (    

 كمضارب + نصیبھ من الخدمات  ھنصیب البنك من االیرادات = نصیب

 العمومیة  تھمصروفا –المصرفیة 

  دینار . ) ملیون4,75=(   )2-3+3,75= (
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 = نصیب أصحاب حسابات االستثمار من االیرادات 

  ) ملیون دینار .10,125= ( ) 15 – 3,75 – 1,125(

  - : الىوبذلك تكون توزیع االیرادات كالت

  ملیون  3.75حصة البنك مقابل عملھ كمضارب : 

  ملیون . 3 حصة البنك من االستثمار أموالھ: 

  ملیون . 10,125حصة أصحاب حسابات االستثمار : 

  ملیون . 1,125احتیاطي  مخاطر االستثمار : 

  ملیون . 2احتیاطي  معدل االرباح : 

  ) ملیون .20: ( الىاالجم

 الزمة في سجالت البنك : لالقیود المحاسبیة ا - 3

  القیود المحاسبیة (القیود بالملیون دینار) .

  من حـ / ارباح وخسائر االستثمار المشترك . 20

  مذكورین  الى    

  حـ / احتیاطي  مخاطر االستثمار .  1,125 

  حـ / أصحاب حسابات االستثمار . 10,125

  كصاحب مال ).نصیب البنك كمضارب + نصیبھ (حـ / أرباح 6,75

  حـ/ احتیاطي  معدل االرباح .       2
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    -السؤال الثاني :

 فیما یلي نتائج أعمال أحد البنوك اإلسالمیة الذي تقوم باستثمار أموالھ مع

اموال أصحاب حسابات االستثمار المطلقة مع اعطاء االولویة ألصحاب 

  تلك الحسابات : 

  ملیون دینار . 8وجود خسائر بقیمة 

  ملیون دینار . 200معدل رصید حسابات االستثمار المطلقة 

  ملیون ینار . 100معدل رصید الحسابات الجاریة 

  ثمار .ملیون قابلة لالست 10ملیون منھا  40حقوق الملكیة 

 ملیون دینار .  5 یة فرصارباح الخدمات الم 

  ملیون دینار . 3المصروفات العمومیة واإلداریة 

   -المطلوب :

احتساب حصة كل من المصرف وأصحاب حسابات االستثمار وإجراء  - 1

 ة : الىالقیود المحاسبیة الالزمة حسب الحاالت الت

ساب احتیاطي  ملیون وكان رصید ح 180إذا كانت االموال المستثمرة  - 2

 ملیون دینار . 1مخاطر االستثمار 

وكان رصید حساب احتیاطي   ملیون  300إذا كانت االموال المستثمرة  - 3

 ملیون دینار . 1مخاطر االستثمار 

   - الحل :

ھي وملیون دینار  180المبالغ المستثمرة  ىحیث أن اجمال -الحالة االولي :

ي أن ما تم استثماره یعود أقل من حسابات االستثمار المطلقة مما یعن

بالكامل بعد  الخسارة فھم الذین یتحملون الىألصحاب تلك الحسابات وبالت

تحمیل حساب احتیاطي  مخاطر االستثمار بتلك الخسائر ، ویكون القید 

  المحاسبي في ھذه الحالھ كاألتي : 
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  من مذكورین 

  االستثمار. إحتیاطي مخاطرحـ /  1

  المطلقة .حـ / حسابات االستثمار  7

  حـ / أرباح وخسائر االستثمار المشترك . الى           8

وبذلك یتم إقفال حساب (أرباح وخسائر اإلستثمار المشترك )بقیمة تلك 

  رة في الحساب .ھالخسائر الظا

ملیون فھذا یعني  300المبالغ المستثمرة  الىاجم ان حیث  - الحالة الثانیة :

حاب حسابات االستثمار قد تم استثمارھا وأن أن كافة المبالغ التي تعود ألص

ملیون دینار  قد تم استثمارھا من أموال البنك . وعلیھ یكون  100ما قیمتھا 

  نصیب كل طرف من الخسارة كاالتي :

 ملیون  4,67) = 7×300÷200حصة أصحاب حسابات االستثمار = ( -

   2,33) = 7×300÷100حصة البنك بصفتھ صاحب المال =  ( -

  ملیون 

  ویكون قید المحاسبي كاألتي :

  من مذكورین 

  حـ / احتیاطي  مخاطر االستثمار  1

  حـ / حسابات االستثمار المطلقة . 4,67

  حـ / ارباح وخسائر البنك .  2,33

  حـ / أرباح وخسائر االستثمار المشترك . الى                  8 

اإلستثمار وبذلك یتم إقفال الرصید المدین لحساب (أرباح وخسائر  

المشترك )
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   -التمرین األول :  - تمارین عامة : 

لنتائج عمل أحد المصارف اإلسالمیة الذي یقوم  ختامیةأظھرت الحسابات ال

   - : الىباستثمار أموالھ وأموال أصحاب الودائع المطلقة حسب الت

 ملیون دینار . 30أرباح االستثمار  -

 یون دینار .مل 250معدل رصید حسابات االستثمار المطلقة  -

 ملیون . 100معدل رصید الحسابات الجاریة القابلة لالستثمار  -

 ملیون قابلة لالستثمار . 15ملیون منھا مبلغ  40حقوق الملكیة  -

 ملیون . 2أرباح الخدمات المصرفیة  -

 ملیون . 3المصروفات العمومیة واإلداریة  -

% من أرباح حسابات االستثمار المطلقة  30یقوم المصرف بخصم  -

 مقابل عملھ كمضارب .

% من دخل  10یقوم المصرف بتكوین احتیاطي  معدل أرباح بواقع  -

 أموال المضاربة .

% من 10یقوم المصرف بتكوین احتیاطي  مخاطر االستثمار بواقع  -

 دخل أصحاب حسابات االستثمار المطلقة .

   -المطلوب :

عین احتساب مجموع االموال المتاحة لالستثمار من الطرفین (المود - 1

 والبنك).

  -ة :الىاحتساب حصة كل طرف من االرباح حسب الحاالت الت - 2

  وكان رصید ملیون دینار  250إذا كان مجموع االموال المستثمرة

 .ملیون  2حساب  مخاطر اإلستثمار 

  وكان رصید  ملیون دینار 350إذا كان مجموع االموال المستثمرة

 . ملیون3حساب  مخاطر اإلستثمار 

  المصرف یعطي االولویة لالستثمار لحسابات االستثمار المطلقة .علماً بأن  
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   -رین الثاني :التم

المتعلقة  2017/12/31كانت نتائج أعمال احد المصارف اإلسالمیة في 

   -باستثمار أموالھ وأموال أصحاب االستثمار المطلقة كاألتي :

 ملیون . 10تحقیق خسائر بقیمة  -

 ملیون دینار . 300مطلقة معدل رصید حسابات االستثمار ال -

 ملیون دینار . 100معدل رصید الحسابات الجاریة  -

 ملیون قابلة لالستثمار . 10ملیون منھا  30حقوق الملكیة  -

 ملیون دینار . 3أرباح الخدمات المصرفیة أرباح الخدمات المصرفیة  -

 ملیون دینار .   2المصروفات العمومیة واإلداریة  -

   -المطلوب :

ل من المصرف وأصحاب االستثمار المطلقة وإجراء احتساب حصة ك - 1

 - ة :الىالقیود المحاسبیة الالزمة حسب الحاالت الت

ملیون دینار وكان رصید حساب  280إذا كانت االموال المستثمرة  -

 ملیون دینار . 2مخاطر االستثمار 

ملیون دینار وكان رصید حساب  380إذا كانت االموال المستثمرة  -

  ملیون دینار . 3مخاطر االستثمار 



 

 



   

 

  

  

  

  ثالث عشر الفصل ال

  

  الرقابة الشرعية

  يف املصارف االسالمية   
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  الفصل الثالث عشر 

  الرقابة الشرعیة فى المصارف اإلسالمیة

  -تمھید :

تختلف المصارف اإلسالمیة عن البنوك التقلیدیة فى العدید من األمور من 

ة لھا استقاللھا التام عن بینھا أنھا تخضع للرقابة الشرعیة من قبل ھیئ

األجھزة التنفیذیة تسمى ھیئة الرقابة الشرعیة ، وتعمل تلك الھیئة طبقاً 

لمجموعة من الضوابط المستنبطة من مصادر الشریعة اإلسالمیة یطلق 

علیھا الفتاوى الشرعیة ، وتقدم تقاریرھا إلى مجلس اإلدارة وإلى الجمعیة 

  نھا وعزلھا وتحدید أتعابھا . العامة للمساھمین التى تقوم بتعیی

ولقد قامت ھیئات الرقابة الشرعیة فى الكثیر من المصارف اإلسالمیة بدور 

ھام فى تصویب األخطاء وتقویم المعامالت وتطویر األنشطة وتحسین 

األداء إلى األفضل وذلك بالرغم من وجود بعض أوجھ القصور التى 

   مازالت موجودة فى بعض المصارف اإلسالمیة .

ویخ���تص ھ���ذا الفص���ل ف���ى بی���ان معن���ى الرقاب���ة الش���رعیة وأھ����دافھا 

واختصاص��اتھا كم��ا ھ��ى مطبق��ة ف��ى المص��ارف اإلس��المیة ، م��ع التع��رض 

بإیجاز شدید للتأھیل العلمى والعمل�ى للع�املین بھ�ا ، وكی�ف تق�وم ھ�ذه الھیئ�ة 

 باألعمال الموكول�ة إلیھ�ا ، وبی�ان العالق�ة ب�ین المراجع�ة المحاس�بیة والرقاب�ة

الداخلی��ة م��ن جھ��ة ، وبینھ��ا وب��ین مراق��ب الحس��ابات والبن��ك المرك��زى م��ن 

ناحیة أخ�رى ، ویخ�تص الج�زء األخی�ر م�ن ھ�ذا الفص�ل بع�رض نم�اذج م�ن 

  تقاریر ھیئات الرقابة الشرعیة فى المصارف اإلسالمیة . 

   :مفھوم الرقابة الشرعیة 

 یقص���د بالرقاب���ة الش���رعیة : متابع���ة وفح���ص وتحلی���ل كاف���ة األعم���ال

والتص��رفات وغیرھ���ا للتأك���د م��ن أنھ���ا ت���تم وفق��اً ألحك���ام وقواع���د الش���ریعة 

اإلس��المیة ، وذل��ك طبق��اً لمجموع��ة م��ن المع��اییر الرقابی��ة وھ��ى الت��ى یطل��ق 

علیھ��ا الفت��اوى والتفس��یرات الش��رعیة وذل��ك باس��تخدام الوس��ائل واألس��الیب 
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وتق��دیم المالئم��ة المش��روعة ، وبی��ان المخالف��ات واألخط��اء وتص��ویبھا ف��وراً 

التق��اریر إل��ى الجھ��ات المعنی��ة متض��منة المالحظ��ات والنص��ائح واإلرش��ادات 

  وسبل التطویر إلى األفضل . 

  لرقابة الشرعیة: مفھوم االمعالم األساسیة ل 

  ـ تتمثل عملیات الرقابة الشرعیة فى اآلتى :  1

  متابع��ة كاف��ة األعم��ال والس��لوكیات لألف��راد والجماع��ات والمؤسس��ات

  وغیرھا . 

 ف���ى ض���وء أحك���ام وقواع���د  ة االعم���ال والس���لوكیات ومراجع��� فح���ص

  الشریعة اإلسالمیة وتفسیراتھا المختلفة . 

  . تحلیل وبیان المخالفات واألخطاء وأوجھ القصور إن وجدت  

  إبداء ال�رأى والتقی�یم الع�ام ع�ن م�دى االلت�زام بأحك�ام وقواع�د الش�ریعة

  اإلسالمیة 

 ص��یات الالزم���ة للع��الج وتقری���ر تق��دیم اإلرش��ادات والتوجیھ���ات والتو

  الجزاءات المناسبة للمتسبب فى المخالفات واألخطاء . 

ـ تطبق الرقابة الشرعیة على األف�راد والش�ركات والمؤسس�ات والوح�دات  2

الحكومی��ة .. وغیرھ��ا والت��ى تنتم��ى إل��ى اإلس��الم عقی��دة وش��ریعة ونظام��اً 

أن�اس دون آخ�رین وتطبیقاً ، وال یقتصر تطبیقھا على مجال دون آخ�ر أو 

  ، فھى واجبة . 

ـ تتمثل معاییر الرقابة الشرعیة فى مجموعة األحكام والقواع�د المس�تنبطة  3

من القرآن والسنة وغیرھا من مصادر الشریعة اإلسالمیة وكذلك الفتاوى 

الص���ادرة م���ن مج���امع الفق���ھ الفت���اوى الش���رعیة ف���ى األم���ور المس���تحدثة 

  والتغیرات لھا . 

اقب الشرعى من الوسائل واألس�الیب الت�ى تمكن�ھ م�ن عمل�ھ ـ یستخدم المر 4

متى كانت مشروعة ، ویتوق�ف االختی�ار حس�ب ظ�روف الزم�ان والمك�ان 

  وطبیعة الشىء المراقب . 
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ـ معاونة وتوجیھ وإرشاد الناس نحو االلت�زام بش�ریعة هللا ومس�اعدتھم ف�ى  5

  ھذا الشأن وتقویم المخالفات وتصویب الخطأ أوالً بأول . 

ـ یت��ولى أعم��ال الرقاب��ة الش��رعیة جماع��ة م��ن الفقھ��اء والعلم��اء والخب��راء  6

  یتمتعون باالستقالل والحیدة وتعتبر قراراتھا ملزمة ونافذة . 

ویتم تطبی�ق الرقاب�ة الش�رعیة عل�ى المس�لمین ف�رادى أو جماع�ات ولك�ن 

س فى اآلونة األخیرة وبعد تأسیس المؤسسات المالیة اإلسالمیة برز أمام النا

مسألة الرقاب�ة الش�رعیة عل�ى مع�امالتھم ، وأص�بح مطبوع�اً ف�ى األذھ�ان أن 

الرقاب�ة الش�رعیة مقترن�ة بالمص�ارف اإلس��المیة وح�دھا فق�ط وھ�ذا اإلنطب��اع 

خ���اطىء ، فھ���ى واجب���ة التطبی���ق عل���ى األف���راد وعل���ى الحكوم���ات ، عل���ى 

المع����امالت والعب����ادات ، عل����ى المؤسس����ات والش����ركات ، عل����ى الھیئ����ات 

  مات . والمنظ

ویالحظ أن الرقابة الشرعیة ف�ى ص�در الدول�ة اإلس�المیة كان�ت م�ن أھ�م 

وظائف ومسئولیات الحاكم ، وكان یقوم بھا أجھزة مختلفة منھا نظام الحسبة 

الذى یقوم على فكرة األمر ب�المعروف والنھ�ى ع�ن المنك�ر ، وك�ان م�ن أھ�م 

مج�ال العب�ادات  اختصاصاتھ االطمئنان من التزام الناس بشریعة اإلسالم فى

  والمعامالت ونحو ذلك . 

وكان الحكام المسلمون یقومون بأنفسھم ببعض عملیات الرقابة الشرعیة 

یطم�ئن بنفس�ھ م�ن االلت�زام بش�رع هللا  ، فعلى سبیل المثال كان رسول هللا 

فى كل شىء وقصتھ مع بالل عندما أتى بتمر بونى (جی�د) فق�ال ل�ھ الرس�ول  

  ، ق�ال ب�الل : ك�ان عن�دنا تم�ر ردىء فبع�ت من�ھ ص�اعین : من أین ھذا ؟

" أوه عین الربا ال تفع�ل ، فقال النبى عند ذلك :  بصاع لیطعم رسول هللا 

( رواه  لو كنت إذا أردت أن تش�ترى فب�ع التم�ر ببی�ع آخ�ر ث�م اش�ترى ب�ھ "

  البخارى ومسلم والنسائى ) . 

بی�ع ف�ى س�وقنا " ال یوكان عمر بن الخطاب یمر فى األس�واق ویق�ول : 

  .  إالّ من یفقھ ، وإالّ أكل  الربا رضى أم أبى "
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  أھداف الرقابة الشرعیة فى المصارف اإلسالمیة . 

تتمثل األھداف األساسیة ف�ى الرقاب�ة الش�رعیة ف�ى المص�ارف اإلس�المیة ف�ى 

  اآلتى : 

ـ بی��ان ح��ل أو حرم��ة المع��امالت الت��ى تق��وم بھ��ا المص��ارف اإلس��المیة  1

  ل منھا وتجنب الحرام . لتطبیق الحال

ـ تحفی��ز المص��ارف اإلس��المیة وكاف��ة المتع��املین معھ��ا وغیرھ��ا عل��ى  2

  االلتزام بقواعد الشریعة اإلسالمیة حتى یعم الخیر على المجتمع . 

ـ االطمئنان م�ن أن ال�نظم األساس�یة والل�وائح الداخلی�ة المختلف�ة ق�د أع�دت  3

واالبتع�اد ع�ن ك�ل م�ا یعارض�ھا طبقاً ألحكام وقواع�د الش�ریعة اإلس�المیة 

  واعتباره باطالً إن وقع الدعوة إلى محاسبة من یتعھد اإلخالل بھا . 

ـ التأكد من أن انتقاء واختیار العاملین قد تم طبقاً للمعاییر اإلسالمیة حت�ى  4

نض��من تطبی��ق أحك��ام وقواع��د الش��ریعة وھ��ذه المع��اییر تتعل��ق ب��التكوین 

  ملى والمعنوى . الشخصى والتأھیل العلمى والع

ـ التأكد من أن تصمیم النظم والنم�اذج والس�جالت والبطاق�ات وغیرھ�ا ق�د  5

  تم طبقاً ألحكام وقواعد الشریعة اإلسالمیة ومعرفة المخالف وتعدیلھ . 

ـ تحقی�ق المتابع�ة المس�تمرة والمراجع�ة والتحلی�ل بم�ا یض�من تنفی�ذ العم�ل  6

وبی��ان المش��كالت والص��عوبات طبق��اً ألحك��ام وقواع��د الش��ریعة اإلس��المیة 

  وسبل تذلیلھا . 

ـ تقدیم شھادة إلى أصحاب الحس�ابات االس�تثماریة وإل�ى المس�اھمین وإل�ى  7

من یعنیھم األمر بأن معامالت المصرف اإلس�المى ق�د تم�ت وفق�اً ألحك�ام 

  وقواعد الشریعة اإلسالمیة . 

س��المى ـ التع�اون م��ع أجھ��زة الرقاب�ة األخ��رى عل��ى أعم�ال المص��رف اإل 8

  إلحكام الرقابة علیھ . 
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  :التنظیم اإلدارى لھیئة الرقابة الشرعیة فى المصارف اإلسالمیة 

  المصارف اإلسالمیة في ھیئة الرقابة الشرعیة فى الھیكل التنظیمى  موقع

یتولى الرقابة الشرعیة فى المصارف اإلس�المیة ھیئ�ة یطل�ق علیھ�ا اس�م 

م��ن المس��ائل الواج��ب إیض��احھا ح��ول ھیئ��ة الرقاب��ة الش��رعیة وھن��اك العدی��د 

وضع ھذه الھیئة فى الھیك�ل التنظیم�ى والعالق�ات بینھ�ا وب�ین مجل�س اإلدارة 

  والمدیر العام والمدیرین التنفیذیین.

ولض��مان تحقی��ق االس��تقاللیة الكامل��ة یج��ب أن تك��ون تبعی��ة ھ��ذه الھیئ��ة 

ارة لمجلس اإلدارة والجمعی�ة العام�ة ، وج�رى الع�رف أن یرش�ح مجل�س اإلد

أعضاؤھا ویتم التعیین بمعرفة الجمعیة العامة وھ�ى الت�ى تح�دد أتعابھ�ا ولھ�ا 

  حق عزلھا . 

فعل��ى س��بیل المث��ال تت��ولى الجمعی��ة العام��ة للمص��رف اإلس��المى اختی��ار 

رئیس وأعضاء ھیئة الرقاب�ة الش�رعیة وھ�ى الت�ى تق�وم بتحدی�د مخصص�اتھا 

تق�وم بع�د االطمئن�ان  من مكافآت وأتعاب وبدل حضور الجلسات كما أنھ�ا ق�د

التام بتغییر أعضائھا إذا ما توافرت أدلة اإلثب�ات عل�ى ض�رورة ذل�ك ویج�ب 

أن توج��ھ الئح��ة تنفیذی��ة ألعم��ال ھ��ذه الھیئ��ة وتح��دد الواجب��ات والس��لطات 

وقنوات االتصال كم�ا تعتب�ر الھیئ�ة مس�ئولة أم�ام ھ�ذه الجمعی�ة ع�ن التقص�یر 

  ة التنفیذیة . واإلھمال واألخطاء حسب المحدد فى الالئح

وتعتب��ر ھ��ذه الھیئ��ة مس��ئولة مس��ئولیة مدنی��ة وش��رعیة إذا قص��رت أم��ام 

المساھمین والمودعین والمتعاملین م�ع المص�رف اإلس�المى ولھ�م الح�ق ف�ى 

  مقاضاتھا إذا أصابھم ضرر بسبب االعتماد على تقاریرھا . 

  تشكیل ھیئة الرقابة فى المصارف اإلسالمیة .

المص��ارف االس��المیة ة الرقاب��ة الش��رعیة ف��ى ھیئ��یختل��ف موض��وع تش��كیل 

  :   حسب اآلتي 

ـ ع��دم وج��ود ھیئ��ة رقاب��ة ش��رعیة داخ��ل الھیك��ل التنظیم��ى ولك��ن یوج��د  1

یلج��أ إلی��ھ عن��د الحاج��ة عل��ى من��وال المستش��ار  خ��ارجي مستش��ار ش��رعى 

الق��انونى والمستش��ار االقتص��ادى ، ویوج��د ھ��ذا النم��وذج ف��ى المص��ارف 
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، ویت��ولى مس��ئولیة الرقاب��ة الش��رعیة ف��ى ھ��ذه  اإلس��المیة الص��غیرة ج��داً 

  الحالة قسم الرقابة الداخلیة . 

ـ وج��ود ھیئ��ة رقاب��ة ش��رعیة داخ��ل الھیك��ل التنظیم��ى ولك��ن تجتم��ع عل��ى  2

فترات دوریة عند الطل�ب أو الحاج�ة ، وال یوج�د مراق�ب ش�رعى متواج�د 

 بالمص�رف ط��وال الوق�ت ، ویت��ولى أعم�ال الرقاب��ة الش�رعیة قس��م الرقاب��ة

الداخلیة ویوجد ھ�ذا النم�وذج ف�ى المص�ارف اإلس�المیة المتوس�طة الحج�م 

أو الت��ى ت��رى أن قس��م الرقاب��ة الداخلی��ة علی��ھ مس��ئولیات المراجع��ة المالی��ة 

والرقاب��ة اإلداری��ة والش��رعیة مع��اً ، ویت��ولى رئ��یس ھ��ذا القس��م االتص��ال 

ع�ام بھیئة الرقابة الش�رعیة عن�د الحاج�ة أو الض�رورة م�ن خ�الل الم�دیر ال

  للمؤسسة . 

ـ وجود ھیئة رقابة شرعیة داخل الھیكل التنظیم�ى ویع�ین مراق�ب ش�رعى  3

ومعاونون ل�ھ ط�وال الوق�ت لیقوم�وا بكاف�ة مھ�ام الرقاب�ة الش�رعیة ، وھ�ذا 

  النموذج یوجد فى المصارف اإلسالمیة الكبیرة . 

  واجبات ھیئة الرقابة الشرعیة فى المصارف اإلسالمیة .

  بة الشرعیة فى المصارف اإلسالمیة من : ھیئة الرقا تتكون

  ـ مجلس ھیئة الرقابة الشرعیة . 

  ـ المراقب الشرعى . 

  ـ معاونو المراقب الشرعى .  

  وفیما یلى نبذة موجزة عن طبیعة ومھام كل منھم . 

  .  یةرف اإلسالماأوالً : مھام مجلس ھیئة الرقابة الشرعیة فى المص

  عیة ما یلى : من أھم مھام ھیئة الرقابة الشر

ـ الب��ت فیم��ا یع��رض علیھ��ا م��ن أم��ور ومس��ائل وموض��وعات لدراس��تھا  1

  وإصدار الفتوى حیالھا . 

ـ مراجع��ة الفت��اوى المعم��ول بھ��ا م��ن قب��ل ومراقب��ة ومتابع��ة الممارس��ات  2

واألنشطة الجاری�ة ف�ى المص�ارف اإلس�المیة للتأك�د م�ن مطابقتھ�ا للش�رع 
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الت��ى تعینھ��ا عل��ى أداء مھمتھ��ا م��ن  الحنی��ف ولھ��ا أن تطل��ب كاف��ة البیان��ات

  خالل التقاریر الواردة إلیھا من المراقب الشرعى ومعاونیھ . 

م��دى ش��رعیة معامل��ة معین��ة م��ن  متعام��ل ح��ولـ النظ��ر فیم��ا یتق��دم ب��ھ  3

  معامالت المصارف اإلسالمیة . 

ـ تق��دیم تقری�ر س��نوى إل��ى مجل�س اإلدارة یب��ین فی��ھ م�دى االلت��زام بأحك��ام  4

  شریعة اإلسالمیة فى المعامالت التى تمت خالل السنة . وقواعد ال

ـ تقدیم تقریر سنوى إلى الجمعیة العامة فى صورة شھادة یب�ین فیھ�ا م�دى  5

االلت�زام بأحك��ام وقواع��د الش��ریعة اإلس��المیة ف��ى المع��امالت الت��ى ق��ام بھ��ا 

  المصرف اإلسالمى.

الح المص��ارف ـ التع��اون م��ع األجھ��زة الرقابی��ة المختلف��ة ف��ى تحقی��ق مص�� 6

  اإلسالمیة.

ـ بیان األحكام الشرعیة ف�ى المس�ائل االقتص�ادیة الت�ى ج�دت وتق�وم علیھ�ا  7

  مصالح ضروریة فى البالد اإلسالمیة . 

ـ إیجاد البدیل اإلسالمى للمعامالت التى یتبین أنھا مخالفة ألحك�ام وقواع�د  8

  الشریعة اإلسالمیة . 

میة إلث��راء تجرب��ة المص��ارف ـ تق��دیم ص��یغ جدی��دة للمع��امالت اإلس��ال 9

  اإلسالمیة . 

وتعتبر قرارات الھیئ�ة ملزم�ة للمص�ارف اإلس�المیة الت�ى تعم�ل بھ�ا وال 

یشترط تواجد أعضاء ھیئة الرقابة یومیاً بل أنھ�ا تجتم�ع عل�ى فت�رات دوری�ة 

منتظمة حسب المخطط والمتفق علیھ ، كم�ا یمك�ن أن تجتم�ع ف�وراً إذا كان�ت 

اء عل�ى دع�وة المراق�ب الش�رعى المتواج�د بالمص�رف المسألة ملحة وذلك بن

  اإلسالمى . 

وم����ن ح����ق ھیئ����ة الرقاب����ة الش����رعیة الحص����ول عل����ى كاف����ة البیان����ات 

والمعلومات التى تراھا ضروریة ألداء عملھا وك�ذلك اإلط�الع عل�ى الل�وائح 
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والنظم والتعلیمات والملفات والسجالت وعلى نماذج العقود واالتفاقیات التى 

  ریة ألداء عملھا . تراھا ضرو

  : یةرف اإلسالماثانیاً : مھام المراقب الشرعى فى المص

یعتب��ر المراق��ب الش��رعى ھ��و ممث��ل ھیئ��ة الرقاب��ة الش��رعیة ال��دائم ف��ى 

المص��رف اإلس��المى ، وھ��و یتب��ع الم��دیر الع��ام للمص��رف م��ن ناحی��ة األداء 

لمكاف�آت الوظیفى ولكنھ یتمتع باالستقالل عنھ من ناحی�ة التعی�ین واألج�ور وا

  والحوافز والتقییم إذ یتبع رئیس مجلس اإلدارة مباشرة . 

  ومن أھم المھام التى یقوم بھا ما یلى : 

ـ القیام بمتابعة كافة معامالت المصرف اإلسالمى للتأكد من أنھا ت�تم وفق�اً  1

ألحك��ام وقواع��د الش��ریعة اإلس��المیة وبی��ان المخالف��ات وأوج��ھ القص��ور 

  ر العام بھا لسرعة تصویبھا . واألخطاء وإخبار المدی

ـ تجمیع المسائل التى تحتاج إل�ى إیض�اح أو تفس�یرات أو فت�اوى لعرض�ھا  2

  على ھیئة الرقابة الشرعیة فى اجتماعاتھا الدوریة . 

ـ توجیھ ال�دعوة إل�ى ھیئ�ة الرقاب�ة الش�رعیة لالجتم�اع العاج�ل الف�ورى إذا  3

  دعت الضرورة إلى ذلك . 

الت الت��ى ترس��ل إلی��ھ ف��ى ض��وء م��ا لدی��ھ م��ن عل��م أو ـ ال��رد عل��ى التس��اؤ 4

  رفعھا إلى ھیئة الرقابة الشرعیة فى حالة تعذر ذلك . 

ـ إج��راء المق��ابالت واالتص���االت م��ع الجھ��از التنفی��ذى ف��ى المص���رف  5

  اإلسالمى لتجمیع البیانات والمعلومات الالزمة ألداء مھامھ. 

رف اإلس�المى مث�ل : ـ حضور اجتماعات بعض اللجان الھام�ة ف�ى المص� 6

  لجان االستثمار ولجان شئون العاملین وغیر ذلك . 

ـ اإلشراف والمتابع�ة عل�ى أعم�ال معاونی�ھ وتقی�یم أدائھ�م وت�ذلیل معوق�ات  7

  العمل التى تعترضھم . 

ـ تنظ�یم الن�دوات والمحاض�رات واللق�اءات المتعلق�ة بتنمی�ة كف�اءة ومعرف�ة  8

  لى استفساراتھم . العاملین بالفتاوى الشرعیة والرد ع
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ویتمتع المراقب الشرعى بنفس حق�وق ھیئ�ة الرقاب�ة الش�رعیة م�ن حی�ث 

الحص��ول عل��ى البیان��ات والمعلوم��ات واإلیض��احات واإلط��الع عل��ى كاف��ة 

  اللوائح والنظم والتعلیمات التى یراھا ضروریة ألداء عملھ . 

  .  یةرف اإلسالماثالثاً : مھام معاونى المراقب الشرعى فى المص

یتبع المراقب الشرعى مجموعة من المع�اونین یختل�ف ع�ددھم ب�اختالف 

حج�م المص��رف اإلس��المى ونش��اطھ ، ویج��ب أن یت��وافر ف��یھم مس��توى مع��ین 

من المعرفة عن عمل المصرف اإلسالمى ونشاطھ ، ویجب أن یت�وافر ف�یھم 

مستوى معین من المعرفة ع�ن عم�ل المص�رف اإلس�المى ال�ذین یعمل�ون ب�ھ 

ت والفت���وى الش���رعیة للمع���امالت المالی���ة الحدیث���ة ، ویت���ولى وفق���ھ المع���امال

المراق����ب الش����رعى تخط����یط عملھ����م ووض����ع برن����امج المراقب����ة الش����رعیة 

  األسبوعى أو الشھرى . 

  ومن أھم المھام التى یمكن أن یقوموا بھا ما یلى : 

ـ إجراء عملیات الفحص والمراجعة على المس�تندات وال�دفاتر والس�جالت  1

العق��ود واالتفاقی��ات للتأك��د م��ن أنھ��ا مطابق��ة ألحك��ام وقواع��د والملف��ات و

  الشریعة اإلسالمیة والفتاوى الصادرة عن المعامالت المستحدثة . 

ـ بی��ان المالحظ��ات والمخالف��ات واألخط��اء وأوج��ھ القص��ور ف��ى تنفی��ذ  2

الفت��اوى واألحك��ام والقواع��د الش��رعیة وإبالغھ��ا إل��ى المنف��ذین م��ن خ��الل 

  . المراقب الشرعى 

ـ تق��دیم التوص��یات واإلرش��ادات والنص��ائح الالزم��ة لتص��ویب المخالف��ات  3

  واألخطاء لتجنب وقوعھا فى المستقبل . 

ـ تجمیع المسائل التى تحتاج إل�ى إجاب�ات أو فت�اوى ورفعھ�ا إل�ى المراق�ب  4

  الشرعى التخاذ الالزم نحوھا . 

الرقاب��ة ـ حض��ور بع��ض االجتماع��ات الت��ى لھ��ا عالق��ة بمس��ألة الفت��وى و 5

  الشرعیة مثل اجتماعات قسم المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة . 
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ـ مس��اعدة المراق��ب الش��رعى ف��ى بع��ض المس��ائل ذات الطبیع��ة الخاص��ة إذا  6

  طلب ذلك منھم

ـ إع��داد تق��اریر دوری��ة ترف��ع إل��ى المراق��ب الش��رعى ع��ن نت��ائج عملی��ة  7

  المنظور الشرعى .  الرقابة الشرعیة ، وتقییم األداء بصفة عامة من

ـ متابعة تنفیذ قرارات وتوصیات كل من ھیئة الرقابة الشرعیة والمراق�ب  8

  الشرعى 

  ـ أى أعمال أخرى توكل إلیھم داخلة فى نطاق الفتوى والرقابة الشرعیة .  9

  التأھیل العلمى والعملى ألعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة .

ق اإلیض�اح بمھ�ام ش�تى ألنھ�ا یقوم أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة كما سب

تجمع بین اإلفتاء والمتابعة والتدقیق والتقی�یم وتق�دیم التوص�یات واإلرش�ادات 

  :  أھمھاوالنصائح ، ومن ثم یجب أن یتوافر فیھم شروطاً معینة 

  الشروط الواجب توافرھا فیمن یقومون باإلفتاء .

 ف��ى مس��ألة : ھ��و م��ن یق��وم باإلفت��اء إى إخب��ار الن��اس ع��ن حك��م هللا المفت��ى

معین��ة ، والب��د وأن یك��ون أھ��الً ل��ذلك ، وھ��ذه األھلی��ة تقتص��ى أن یك��ون : 

مس��لماً بالغ��اً ع��اقالً فقھی��اً مجتھ��داّ ع��دالً ، وأن یك��ون عل��ى ق��در م��ن الیقظ��ة 

وحضور الذھن والمعرف�ة بالن�اس ومك�رھم وخ�داعھم حت�ى ال یق�ع ف�ى ھ�ذا 

خذه فى الحق لومھ الئ�م الخداع وذلك المكر ، وأن یكون صلباً فى دینة ال تأ

، وأن ال یت��أثر بوع��د أو وعی��د ، وأن یك��ون عل��ى ق��در م��ن ال��ورع والزھ��د 

  ومخافة هللا . 

ولم��ا كان��ت ھ��ذه الش��روط تحت��اج إل��ى رج��ال بمواص��فات معین��ة ربم��ا ك��ان 

توافرھم قلیل فى ھذه األیام من ھنا أصبح االجتھ�اد الجم�اعى ض�رورة ألن 

فربما علم شیئاً وغاب عنھ أش�یاء أَّم�ا الجم�ع اجتھاد الفرد ال یؤمن عاقبتھ ، 

  فیكمل بعضھم بعضاً . 

" ال یح��ل ألح��د أن یفت��ى ف��ى دی��ن هللا إالّ رج��الً وف��ى ذل��ك یق��ول الش��افعى : 

عارفاً بكتاب هللا بصیراً بحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وس�لم ، وبص�یراً 
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فى فھم القرآن  باللغة العربیة الفصحى والشعر الجید وما یحتاج إلیھ منھا

والس��نة النبوی��ة ، ویك��ون م��ع ھ��ذا مش��رفاً  عل��ى اخ��تالف أھ��ل األمص��ار 

وتك��ون ل��ھ قریح��ة وق��ادة ، ف��إذا ك��ان ھك��ذا فل��ھ أن یفت��ى ف��ى     الح��الل 

  والحرام وإن لم یكن كذلك فلیس لھ أن یفتى " . 

ویض��اف إل��ى م��ا س��بق أن یك��ون عل��ى عل��م ب��الخطوط األساس��یة بطبیع��ة 

ص���ادیة والمالی���ة والمص���رفیة أو عل���ى األق���ل یس���تعین عن���د المع���امالت االقت

إصدار الفتوى بأھل االختصاص فى ھذه األمور وذلك ف�ى المراح�ل األول�ى 

ثم بعد ذلك بالممارسة تصبح ھذه الخبرة جزء من معرفتھ ، وفى ھ�ذا المق�ام 

  یقول الفقھاء " الحكم على الشىء جزء من تصوره " . 

فر فى أعضاء ھیئة الفتوى الش�رعیة ف�ى ومن ناحیة أخرى یجب أن یتوا

المص��ارف اإلس��المیة الق��درة عل��ى تق��دیم الب��دائل اإلس��المیة للمع��امالت الت��ى 

تبین أنھا مخالفة ألحك�ام وقواع�د الش�ریعة اإلس�المیة ، وأن یك�ون لھ�م ص�فة 

الریادة والقیادة وأن یكونوا على عل�م دائ�م ب�األمور المس�تحدثة ف�ى الظ�روف 

  اإلسالمیة .  المحیطة بالمصارف

  الشروط الواجب توافرھا فى المراقب الشرعى فى المصرف اإلسالمى .

یعتب��ر المراق��ب الش��رعى مم��ثالً أو من��دوباً لھیئ��ة الرقاب��ة الش��رعیة ف��ى 

المص��رف اإلس��المى ویل��زم أن یتواج��د دائم��اً بھ��ا وف��ى ض��وء المھ��ام الس��ابق 

ى والص��الح ذكرھ�ا یج��ب أن یت��وافر فی��ھ بجان�ب الص��فات الشخص��یة ( التق��و

واألمان��ة والص��دق والحنك��ة وق��وة الشخص��یة وحس��ن اإلدراك .. ) ، التأھی��ل 

  العلمى والعملى التالى : 

  ـ التأھیل العلمى .  1

  مؤھالً جامعیاً فى مجال الشریعة أو التجارة باإلضافة إلى دراسات ف�ى

  الفقھ اإلسالمى . 

 لتجاریة والمالیة فاھماً وملماً للفتاوى الشرعیة للمعامالت المصرفیة وا  

  . فاھماً وملماً ألعمال المصرف اإلسالمى الذى یعمل فیھ  
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وبإیج��از أن یك��ون لدی��ھ معرف��ة ب��العلوم الش��رعیة والتجاری��ة والمص��رفیة 

  والمالیة . 

  ـ التأھیل العملى . 2

أن یك��ون لدی��ة خب��رة لفت��رة ال تق��ل ع��ن عش��رة س��نوات ف��ى المص��ارف 

ال الرقاب�ة الش�رعیة واألنش�طة األخ�رى اإلٍسالمیة وأن یكون قد عمل فى مج

وذلك حتى یكون على درایة بطبیعة المعامالت المصرفیة وكیف ت�تم وكیفی�ة 

  تطبیق الفتاوى الشرعیة ومتابعة ذلك . 

المصرف في الشروط الواجب توافرھا فى معاونى المراقب الشرعى 

  اإلسالمى .

ة الرقاب�ة الش�رعیة یعتبر معاونو المراقب الشرعى األیدى التنفیذیة لعملی

ف��ى المص��رف اإلس��المى ل��ذلك یل��زم االھتم��ام بانتق��ائھم واختی��ارھم وتھیئ��تھم 

وت��دریبھم وتنمی��ة كف��اءتھم  وال یختل��ف التك��وین الشخص��ى والتأھی��ل العلم��ى 

والعمل��ى ال��الزم ع��ن الس��ابق ذك��ره بالنس��بة للمراق��ب الش��رعى ، باس��تثناء 

  نسبیاً وذلك على النحو التالى :  مستوى المعرفة ومدة الخبرة فقد یكون قلیالً 

  ـ التأھیل العلمى .  1

  م�ؤھالً جامعی�اً ش��رعیاً أو تجاری�اً باإلض�افة إل��ى دراس�ات متقدم�ة ف��ى

  ونحو ذلك .  …النواحى الشرعیة والتجاریة والمالیة 

  . فاھماً وملماً بالفتاوى الشرعیة تطبیقھا  

 مى ال��ذى یراق��ب فاھم��اً وملم��اً بالمع��امالت المختلف��ة للمص��رف اإلس��ال

  أعمالھ . 

  ـ التأھیل العملى .  2

  دورات تدریبی��ة ف��ى مج��ال المع��امالت المص��رفیة والتجاری��ة والمالی��ة

  من منظور إسالمى . 

  . خبرة ال تقل عن ثالث سنوات فى أعمال المصارف اإلسالمیة  
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     -:مراحل وإجراءات الرقابة الشرعیة فى  المصارف اإلسالمیة

الشرعیة فى المصارف اإلسالمیة عل�ى ث�الث مراح�ل  تتم عملیة الرقابة

  أساسیة ھى : 

  الرقابة السابقة قبل التنفیذ .  .1

  الرقابة المتزامنة ( المرافقة ) مع التنفیذ .  .2

  الرقابة الالحقة بعد التنفیذ .  .3

  وفیما یلى نبذة موجزة عن إجراءات تنفیذ كل مرحلة من تلك المرحل . 

 دراس�ة وبح�ث المس�ائل الت�ى تح�ال إل�ى  : وتتمثل ف�ى الرقابة السابقة

الھیئ��ة قب��ل التنفی��ذ إلب��داء ال��رأى الش��رعى فیھ��ا وبی��ان م��دى موافقاتھ��ا 

ألحكام وقواعد الش�ریعة اإلس�المیة وھ�ذا تنفی�ذ حقیق�ى لمب�دأ الش�ورى 

  فى اإلسالم الذى یحقق الرقابة المانعة . 

  ( المرافق��ة ) الرقاب��ة  : وتتمث��ل ف��ى أن تت��ابع ھیئ��ةالرقاب��ة المتزامن��ة

الشرعیة األعمال أوالً بأول للتأكد م�ن أن المص�رف اإلس�المى یلت�زم 

بقواع���د وأحك���ام الش���ریعة اإلس���المیة وتوض���یح الن���واحى التطبیقی���ة 

للفتاوى ، وحتى تتمكن من مالحقة اإلنحراف فى زمن حدوث�ھ ومنع�ھ 

قب���ل أن یس���تفحل ، ول���ذلك یطل���ق علیھ���ا اس���م الرقاب���ة المتزامن���ة أو 

  المرافقة . 

  وتتمثل فى قیام ھیئة الرقابة الشرعیة بالرقاب�ة عل�ى الرقابة الالحقة :

العملی��ات الت��ى ق��ام بھ��ا المص��رف اإلس��المى بع��د إتمامھ��ا واس��تكمالھا 

للتأك��د م��ن أنھ��ا تط��ابق أحك��ام وقواع��د الش��ریعة اإلس��المیة وأن ھ��ذه 

  األعمال قد سبق عرضھا على الھیئة وصدر بشأنھا الفتوى . 

  ئة الرقابة الشرعیة بھذه المھام یلزم ما یلى : وحتى تقوم ھی 

ـ وضع تخطیط سلیم یتضمن السیاسات التى تسیر علیھا الھیئة فى أعم�ال  1

  الرقابة مثل : 

  ـ تخطیط اجتماعات ھیئة الرقابة الشرعیة الدوریة . 
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  ـ تخطیط عمل المراقب الشرعى وعمل معاونیھ . 

الش�رعى ولمعاونی�ھ یتض�من م�ا  ـ وضع برامج الرقابة الش�رعیة للمراق�ب 2

  یلى : 

  ـ برنامج مراقبة األنشطة حسب إدارات وأقسام المصرف اإلسالمى 

  ـ برنامج زمنى یتضمن توقیت عملیة الرقابة الشرعیة . 

  ـ وضع نماذج تجمیع البیانات والمعلومات لتسھیل عملیة الرقابة الشرعیة  3

  تتضمن :  ـ وضع نماذج تقاریر الرقابة الشرعیة والتى 4

  ـ العملیات التى تمت مراجعتھا شرعیاً . 

  ـ المالحظات التى ظھرت أثناء عملیة المراجعة الشرعیة . 

  ـ ماذا تم بشأن ھذه المالحظات ؟ 

ـ��� التوص���یات واإلرش���ادات والنص���ائح الواجب���ة لمعالج���ة المخالف���ات 

  واألخطاء ومعاقبة المتسبب .  

  تخدمى ھذه التقاریر . ـ أى معلومات أخرى قد تكون مفیدة لمس

ـ عق��د اجتماع��ات دوری��ة ب��ین المراق��ب الش��رعى ومعاونی��ھ لمتابع��ة س��یر  5

العمل وتطویره إلى األحسن وأخرى بین المراق�ب الش�رعى وب�ین الم�دیر 

العام والمدیرین التنفیذین لتسویة المالحظات التى لم تسوى بعد ولمعالج�ة 

  المشكالت القائمة . 

أو ن��دوات أو محاض��رات م��ع بع��ض أعض��اء ھیئ��ة  ـ عق��د حلق��ات نقاش��یة 6

الرقابة الشرعیة لإلط�الع عل�ى الفت�اوى المس�تحدثة ف�ى مج�ال المع�امالت 

  المالیة . 

ـ التحض��یر لحض��ور اجتماع��ات لج��ان المراجع��ة الداخلی��ة والخارجی��ة  7

وحض���ور اجتماع���ات مجل���س اإلدارة إذا تم���ت ال���دعوة وك���ذلك حض���ور 

  اجتماعات  الجمعیة العامة . 
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  العالقة بین الرقابة الشرعیة والمراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة . 

بفحص وتقییم الرقابة الداخلی�ة وكف�اءة الوح�دات المراجعة الداخلیة تھتم 

التنظیمی��ة للمص��رف ف��ى القی��ام بوظائفھ��ا وترك��ز عل��ى المراجع��ة المس��تندیة 

وتص�ویبھا وتتب�ع والحسابیة والمحاسبیة وبیان األخطاء والمخالفات وغیرھ�ا 

  اإلدارة المالیة . 

بفح����ص وت����دقیق المجموع����ة المس����تندیة المراجع����ة الخارجی����ة وتھ����تم 

والدفتریة للمصرف اإلسالمى أیاً كان شكلھا أو تكوینھا القانونى فحص�اً فنی�اً 

محایداً وعلى درجة تمك�ن مراق�ب الحس�ابات م�ن التعبی�ر ع�ن ال�رأى وتق�دیم 

ویوض��ح م��ن خالل��ھ أن الق��وائم المالی��ة  التقری��ر ال��ذى یض��منھ نتیج��ة عمل��ھ

والحسابات الختامیة للمصرف تظھر بصورة عادلة نتیج�ة أعم�ال المص�رف 

ع��ن أعم��ال الس��نة المالی��ة وأن المیزانی��ة تعب��ر بأمان��ة ووض��وح ع��ن حقیق��ة 

المركز المالى فى نھایة تلك الفترة المحاسبیة وأن البیانات التى تشتمل علیھا 

متفق�ة م��ع الواق�ع وتتض�من ك��ل م�ا ن��ص  والحس�ابات می��ةالق�وائم المالی�ة الختا

علی���ھ الق���انون ونظ���ام المص���رف عل���ى وج���وب إثبات���ھ فیھ���ا طبق���اً لتعلیم���ات 

وسیاسات محددة ویقدم مراقب الحسابات تقریره إلى المساھمین ال�ذى یعتب�ر 

  وكیالً عنھم . 

یتب��ین مم���ا س���بق أن المراجع���ة الداخلی���ة والمراجع���ة الخارجی���ة تھتم���ان 

ك��د م��ن س��المة العملی��ات المحاس��بیة مس��تندیاً ودفتری��اً وتس��جیالً وت��رحیالً بالتأ

وبیان نتیجة النشاط والمركز المالى دونما أدنى اھتمام بسالمة العملی�ات م�ن 

الناحی��ة الش��رعیة عل��ى اإلط��الق ، ف��إذا كان��ت العملی��ة محرم��ة ش��رعاً ف��إن 

تم�ام ، أم�ا الرقاب�ة المراجعة الداخلیة والمراجعة الخارجیة ال تولى لھا أى اھ

الش��رعیة كم���ا س���بق اإلیض���اح تھ���تم بمعرف��ة م���دى ش���رعیة العم���ل أو ع���دم 

شرعیتھ فّإذا كان متفقاً مع م�ا أح�ل هللا أجی�ز ونف�ذ ، وإن ك�ان متعارض�اً ف�ى 

  جزء منھ مع أمر شرعى أوقف تنفیذه . 
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ولذا فھناك اختالف بینھما من حیث نطاق ومجال االھتمام والغایة ولك�ن 

بینھما بعض التش�ابھ ف�ى أداء العم�ل وف�ى األس�الیب واألدوات الت�ى  قد یكون

  تستخدم فى تنفیذ عملیة المراجعة والرقابة . 

ولك��ن یج��ب أن یك��ون بینھم��ا تنس��یقاً وتك��امالً وتعاون��اً ألن الغای��ة الكلی��ة 

للجمیع ھى المحافظ�ة عل�ى األم�وال وتنمیتھ�ا طبق�اً ألحك�ام وقواع�د الش�ریعة 

  غ التعاون بینھما ما یلى : اإلسالمیة ومن صی

ـ أن ی��زود المراج��ع ال��داخلى المراق��ب الش��رعى أو معاونی��ھ بالبیان��ات  1

  والمعلومات الفنیة التى تسھل لھ العمل . 

ـ أن یخب��ر المراج��ع ال��داخلى المراق��ب الش��رعى ومعاونی��ھ ع��ن بع��ض  2

مواطن الضعف فى المصرف والتى عرفھا أثناء مراجعتھ وذل�ك للتركی�ز 

  .   علیھا

ـ یس��مح للمراق��ب الش��رعى أو معاونی��ھ بحض��ور لق��اءات مش��تركة بینھم��ا  3

  إلجراء عملیات التنسیق من حیث خطة وبرنامج المراجعة والرقابة . 

ـ أن یكون ھناك اتصاالً دائم�اً ب�ین مراق�ب الحس�ابات والمراق�ب الش�رعى  4

ر عل�ى ومعاونیھ للتنسیق والتعاون والسیما فى المسائل الشرعیة التى ت�ؤث

نتیجة النش�اط والمرك�ز الم�الى وم�ن أھمھ�ا السیاس�ات المالی�ة والمحاس�بیة 

  التى یطبقھا المصرف ومدى موافقتھا ألحكام وقواعد الشریعة اإلسالمیة 

ـ على كل من مراقب الحسابات والمراقب الشرعى أن یشیرا فى تقریھم�ا  5

  إلى وجود أو عدم وجود ھیئة للرقابة الشرعیة . 

ر مراقب الحسابات والمراقب الشرعى مس�ئوالن مس�ئولیة تض�امنیة أم�ام ـ یعتب 6

المساھمین والمودعین والمس�تثمرین والمتع�املین م�ع المص�ارف اإلس�المیة إذ 

 وقواع�دأن من واجبھم المحافظة عل�ى أم�وال المس�لمین وتنمیتھ�ا طبق�اً ألحك�ام 

  الشریعة اإلسالمیة . 
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  ة فى المصارف اإلسالمیة . نماذج لتقاریر ھیئة الرقابة الشرعی

تنص عقود إنشاء المصارف اإلسالمیة وكذلك النظم األساس�یة والل�وائح 

عل��ى أن یك��ون للمص��رف ھیئ��ة رقاب��ة ش��رعیة م��ن ب��ین مھامھ��ا أن��ھ تع��د ف��ى 

نھایة السنة المالی�ة تقری�راً مفص�الً یق�دم إل�ى مجل�س اإلدارة وآخ�ر مختص�راً 

لس���نوى لمجل���س اإلدارة والتقری���ر یق���دم إل���ى الجمعی���ة العام���ة م���ع التقری���ر ا

  السنوى لمراقب الحسابات . 

ولیس ھناك نموذجاً موحداً لتقریر ھیئة الرقابة الش�رعیة ب�ل یختل�ف م�ن 

ھیئة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ولكن المضمون واح�د وم�ن أھ�م م�ا یج�ب 

  أن یذكر فى ھذا التقریر المعلومات اآلتیة : 

 دلیل للفتاوى الشرعیة التى یسیر  ما إذا كان لدى المصرف اإلسالمى

  علیھا فى العمل أم ال ؟ 

  م����ا إذا كان����ت الھیئ����ة ق����د قام����ت بمراجع����ة العملی����ات والمع����امالت

والتصرفات وغیرھا مما قام ب�ھ المص�رف وتأك�دت م�ن أنھ�ا مطابق�ة 

ألحكام وقواعد الشریعة اإلسالمیة والفتاوى الص�ادرة ف�ى ھ�ذا الش�أن 

 .  

 حظات الھیئة الشرعیة خالل العام ق�د أخ�ذ ما إذا كانت توصیات ومال

  بھا فى التطبیق العملى.

  ما عرض الھیئة من من عروض واتفاقیات یتف�ق م�ع م�ا ص�در عنھ�ا

من توصیات وفت�اوى وأن ھ�ذا كل�ھ مط�ابق ألحك�ام وقواع�د الش�ریعة 

  اإلسالمیة . 

  أن الھیئة ق�د أطلع�ت عل�ى أوراق قائم�ة المرك�ز الم�الى وناقش�تھا م�ع

ص��رف وأنھ��ا ق��د قوم��ت حس��ب قواع��د التق��ویم ف��ى اإلس��الم إدارة الم

  وأنھا تمثل الحاضر فى حاضرة . 
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  أن الھیئة قد أطلعت على بنود قائمة ال�دخل وأنھ�ا تعب�ر ع�ن التك�الیف

والمص��روفات واإلی��رادات المح��ددة وفق��اً ألحك��ام وقواع��د الش��ریعة 

  اإلسالمیة . 

 م وفق��اً لعق���ود أن توزی��ع األرب��اح ب��ین الم��ودعین والمس��اھمین ق��د ت��

المض���اربة اإلس���المیة وأن ھ���ذا مط���ابق ألحك���ام وقواع���د الش���ریعة 

  اإلسالمیة . 

  أن نظام حساب زكاة المال بالنسبة لكل من المودعین والمساھمین قد

  تم وفقاً لألسس المتفق علیھا وتم إخطارھم بھا . 
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ل اث ار 

  )1نموذج رقم (

  تقریر ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة ل

الع�المین والص��الة والس�الم عل�ى أش��رف المرس�لین س��یدنا الحم�د � رب 

محمد وعلى ألھ وصحبھ وس�لم وبع�د ، تق�دم ھیئ�ة الفت�وى والرقاب�ة الش�رعیة 

  إلى الجمعیة العامة للمساھمین التقریر التالى : 

  أصدرت الھیئة عدداً من الفت�اوى ف�ى الموض�وعات الت�ى أحالھ�ا إلیھ�ا

اق��ع التطبی��ق العمل��ى ألعم��ال المس��ئولون بالبن��ك كم��ا درس��ت عل��ى الو

األقس��ام المختلف��ة وأص��درت توص��یاتھا بش��أن م��ا أطلع��ت علی��ھ م��ن 

  أعمال .

  راجع���ت الھیئ���ة ع���دداً م���ن العق���ود الت���ى عرض���ت علیھ���ا التع���دیالت

الالزمة كما أطلعت الھیئة عل�ى المیزانی�ة العمومی�ة وحس�اب األرب�اح 

س��اھمین والخس��ائر وتأك��دت أن توزی��ع األرب��اح ب��ین الم��ودعین والم

واحتس��اب الزك��اة عل��ى م��ا تح��ت ی��د البن��ك م��ن أم��وال ق��د ت��م طبق��اً 

لتوصیاتھا ، وال یوجد مانع شرعى من األخذ باألسلوب ال�ذى اخت�اره 

مجلس اإلدارة ھ�ذا الع�ام ب�إخراج ك�ل مس�اھم لزكات�ھ بنفس�ھ ، وق�د ت�م 

احتساب قیم�ة الزك�اة ع�ن الس�ھم الواح�د ، كم�ا ت�م إخط�ار المس�اھمین 

  قوموا بإخراج زكاتھم بأنفسھم . بذلك وبأن ی

وق���دمت الھیئ���ة تقری���راً مفص���الً ع���ن أعمالھ���ا وتوص���یاتھا خ���الل الع���ام 

الماضى وترى الھیئة أن ما عرض علیھا م�ن عق�ود البن�ك واس�تثماراتھ وم�ا 

ت��م مراجعت��ھ م��ن بیان��ات وأعم��ال عل��ى النح��و ال��وارد فیم��ا ص��در عنھ��ا م��ن 

  یعة اإلسالمیة . توصیات وفتاوى مطابق ألحكام وقواعد الشر

وتشكر الھیئة جمھور المتعاملین مع البنك والمساھمین على حسن ثق�تھم 

  كما تشكر إدارة البنك على حسن تعاونھا معھا . 

  وهللا ولى التوفیق                 

  رئیس ھیئة الرقابة الشرعیة  
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  )2نموذج رقم (

  ھیئة الفتوى الرقابة والشرعیةلتقریر 

على أوراق المیزانی�ة العمومی�ة للبن�ك ع�ن یة ھیئة الرقابة الشرعاطلعت 

  ھـ .  ………السنة المالیة المنتھیة بنھایة ذى الحجة 

كم��ا إطلع��ت  الھیئ��ة أیض��اً عل��ى حس��اب األرب��اح والخس��ائر ع��ن الس��نة 

المالیة المذكورة وناقشت الھیئة بن�ود المیزانی�ة تفص�یالً م�ع إدارة البن�ك الت�ى 

استفس�ارات الھیئ�ة عل�ى النح�و المب�ین  أوضحت العدید من البیانات رداً على

  بمحضر الجلسة المشار إلیھ 

كما استعرض�ت الھیئ�ة م�ا ق�ام ب�ھ البن�ك وفروع�ھ م�ن أعم�ال اس�تثماریة 

  وعملیات مصرفیة فى العام المالى الموضح . 

كم��ا استعرض��ت الھیئ��ة ك��ذلك محاض��ر اجتماعاتھ��ا ط��وال الع��ام المش��ار 

مراجعت�ھ ع�ن األعم�ال االس�تثماریة إلیھ وما صدر بھ�ا م�ن ق�رارات وم�ا ت�م 

التى ارتبط بھا البنك وما ق�ام ب�ھ م�ن أعم�ال مص�رفیة وم�ا ص�در م�ن الھیئ�ة 

م���ن آراء وأبح���اث فقھی���ة رداً استفس���ارات البن���ك وفروع���ھ بش���أن األعم���ال 

  االستثماریة والمصرفیة. 

ھذا وبع�د مراجع�ة الھیئ�ة ألوراق المیزانی�ة وحس�اب األرب�اح والخس�ائر 

لى الم���ذكور ومناقش���تھا لممث���ل اإلدارة وبع���د اس���تعرض الھیئ���ة للع���ام الم���ا

لمحاضر جلساتھا طوال العام المشار إلی�ة وم�ا قررت�ھ م�ن قواع�د لالس�تثمار 

راجعت��ھ م��ن عملی��ات اس��تثماریة وأعم��ل مص��رفیة ق��ام بھ��ا البن��ك ف��ى الع��ام 

  المالى الموضح . 

ة ھ�و ف�ى ترى الھیئة أن ما قام بھ البنك من استثمارات وأعم�ال مص�رفی

إط��ار أحك��ام الش��ریعة اإلس��المیة الغ��راء وأنھ��ا تق��وم عل��ى األس��س والقواع��د 

الش��رعیة الت��ى س��بق أن قررتھ��ا الھیئ���ة ووض��عت من��اھج تطبیقھ��ا وط���رق 

  تنفیذھا . 

  وهللا ولى التوفیق                    

    رئیس ھیئة الرقابة الشرعیة  
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  الفصــــــــــل الســـــــادس
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