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  .هذا البحث
في سجل حسناتهم يوم تجد كل نفس ماعملت        ، أسال اهللا أن تكون جهود هؤالء جميعا      

  .من خير محضراً
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  ملخص الدراسة
  

 التزام المـصارف اإلسـالمية العاملـة فـي     ىهدفت هذه الدراسة للتعرف على مد   
وذلك ، فلسطين بمعيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين         

ممـا يجعـل    ، من خالل تقديم معلومات مالئمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عاليـة          
ولتحقيق أهداف الدراسة تم اسـتخدام      ،  اتخاذ قراره السليم   ىالمستثمر أكثر قدرة عل   

المنهج الوصفي التحليلي في التعرض بالتحليل والمناقشة للقواعد واألسس التي يجب           
ـ        ، أن تحكم العالقة بين الطرفين      أراء  ىكما تم استخدام االستبانة كأداة للوقـوف عل

راء عينة الدراسة التي تتكون من رؤساء أقسام المحاسبة والمدققين الـداخليين ومـد            
  .   الفروع ونوابهم في البنوك اإلسالمية العاملة في فلسطين

  :  وقد أسفرت عن الدراسة مجموعة من النتائج أهمها
عدم قيام المصارف اإلسالمية باإلفصاح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة          * 

وتأثير معالجـة   ، واحتساب المخصصات   ، باألسس المتبعة في تحميل المصروفات      
وتحديد ،  حجم األموال المقدمة من المساهمين       ىقات التأسيس واألصول الثابتة عل    نف

 أحقية المودعين في اإليرادات المرتبطة      ىومد، نسبة المضاربة التي يتقاضاها البنك      
وكذلك نسب تشغيل األموال المقدمة من المـودعين        ، بالعمليات المصرفية األخرى    

  .لألرباح بين المساهمين والمودعين توزيع عادل ىوالمساهمين وصوال إل
عدم قيام سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي الفعال إللزام البنـوك باإلفـصاح              * 

  .الكافي عن السياسات المحاسبية  المتبعة حول توزيع األرباح
ضعف الدور الرقابي لهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التـزام المـصارف             * 

فصاح بصورة كافية عن السياسات المحاسبية المتبعة حول توزيع         بتطبيق  معيار اإل   
  . األرباح
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  :و كان من أهم التوصيات 
ضرورة قيام المصارف اإلسالمية باإلفصاح الكافي عن الـسياسات المحاسـبية           * 

المتعلقة بالموضوعات المشار إليها في الدراسة بهدف تحقيق العدالـة فـي توزيـع              
 اتخاذ قراره   ىين والمودعين مما يجعل المستثمر أكثر قدرة عل       األرباح بين  المساهم   

  . السليم
 سلطة النقد الفلسطينية في مجال العمـل المـصرفي          ىإنشاء دائرة متخصصة لد   * 

 يساهم بتفعيل دورها الرقابي نحو إلزام  البنوك اإلسالمية باإلفـصاح            ممااإلسالمي  
  .وزيع األرباح الكافي عن السياسات المحاسبية المتعلقة بأسس ت

ضرورة أن تضم لجنة الرقابة الشرعية عـضوا أو أكثـر ممـن تتـوفر فـيهم               * 
المؤهالت والخبرات المصرفية والمهنية والمحاسبية الالزمـة لممارسـة دورهـا           

  .  الرقابي بشكل أكثر فعالية في كافة مجاالت العمل المصرفي اإلسالمي
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Abstract 
 

This study aimed to identify the extent to which Islamic banks in palestine commit to 
disclosure standard of  profit distribution basis between stockholders and depositors; 
this is through giving suitable understandable information of high reliability which 
make the investor more able to make the right decision. And to achieve the objectives of 
the study we used descriptive analytical approach in exposure anlaysis and the 
disscution of the rules and basis that must gover the relationship between the parties. 
We also used a questionaire to find out the views of a sample study, which consists of 
accounting departments heads, internal auditiors and directors of branches and thier 
deputies in the Islamic banks operating in palestine.  
 
 
The main result of the study: 

•  The failure of the Islamic banks to disclose adequate accounting policies on the 
grounds established in expenses, and calculating the allowances, and the 
influence of treatment foundations expenses and fixed assets on the volume of 
funds provided by shareholders, and to identify the proportion of speculative 
charged by the bank, and the eligibility of depositors in revenue associated with 
other banking operations, as well as Works ratios of funds from depositors and 
shareholders access to a fair distribution of profits between shareholders and 
depositors 

• The failure of the Palestinian Monetary Authority in its effective mointoring role 
to oblige banks to disclose adequate accounting policies followed over the 
distribution of profits. 

• The weakness of contolling role of Control Authority legitimacy in the 
verification of the commitment of banks to apply the standard of adequate 
disclosure of accounting policies followed over the distribution of profits. 

 
 
The main recommendations of the study: 

• The need for Islamic banks to disclose adequate accounting policies which 
are related to the refeerd subjects in the study to the aim of achieving justice 
in the distribution of profits between shareholders and depositors, which 
makes investors more capable of taking the right decision. 

• Establishment of a specialist department in Palestinian Monetary Authority in 
the area of Islamic banking operations, which contribute towards activating 
its supervisory role to oblige banks to disclose adequate Accounting policies 
related to profits distributions basis. 

•  The needs of Control Authority legitimacy to incorporate a memeber or more 
who meet the qualifications, experience and professional banking and 
accounting for exercising its oversight role more effectively in all areas of 
Islamic banking work. 
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  الفصل األول 

  اإلطار العام للدراسة

  : مقدمة
  صعيد الساحة المصرفية العربية واإلسـالمية،       على نشاطهااإلسالمية  البنوك   بدأت

تختلـف عـن     كفلسفة جديدة  العشرين الماضي  القرن    األخير من  ربعال في   والدولية
   .)2005، عبادة ( التقليديةالبنوك

 بقبول األموال ، ي ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء     حيث تعمل تلك المصارف ف    
وتجميع المدخرات ومن ثم تقوم بإعادة توظيفها باإلضافة إلى جـزء مـن أموالهـا               

وذلك في مجاالت وأنشطة استثمارية مختلفة وفق صيغ وأدوات استثمارية          ، الخاصة
  . إسالمية

 وكـذلك األسـلوب     انونيـة الق من الناحية    وال شك أن اختالف العالقة مع المودعين      
  عنها في البنوك التقليديـة      اإلسالمية المستخدم في التمويل واالستثمار في المصارف     

يستلزم وضع أسس وطرق محاسـبية لقيـاس وتوزيـع األربـاح المتحققـة مـن                
االستثمارات المختلفة بين المساهمين والمودعين الذين يشكلون أهم عنصرين فاعلين          

 و توزيـع    قيـاس  وبالتالي فـإن  ،  تمرارية عمل المصرف  في هذه العالقة وفي اس    
وبالتـالي   مصارف اإلسالمية، ال  التي تسعى إليها    األهداف من ضمن  يعتبراإلرباح  

 للمبادئ والمعايير المحاسبية    وفقاً بلوغ هذه األهداف يتطلب إعداد القوائم المالية         فإن
ي لتوصـيل المعلومـات     التي تحكم طبيعة عملها ومن بينها معيار اإلفصاح المحاسب        

  .)مساهمينالمودعين وال(الضرورية لألطراف ذات العالقة 
التي  والقواعد والمبادئ المحاسبية     المطبقة السياسات المحاسبية    يعكس أهم  إلفصاحفا"

باإلضافة إلـى ضـرورة توضـيح       ،  إعداد الحسابات الختامية   إليها في  تم االستناد 
عدو القوائم المالية أنها ضرورية لمستخدمي هذه       األحداث المالية الهامة التي يعتقد م     

  .  )1996، األبجى ("القوائم
وتعتبر السياسات التي يتضمنها معيار اإلفصاح من أهم السياسات التـي يجـب أن              

 أن مـستخدمي القـوائم الماليـة        ذإ، يراعيها النظام المحاسبي في البنك اإلسـالمي      
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والتي تفوق  ،  أغراضهم من هذه القوائم    يحتاجون إلى معلومات كثيرة متباينة لتحقيق     
  . أهميتها بالنسبة للفئات المماثلة لهم في النظام المصرفي المعتاد

إن نجاح المصارف اإلسالمية في خدمة المستخدمين للقوائم المالية بـصورة فعالـة             
إتباع معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بـين المـساهمين           "يتطلب ضرورة   
وكذلك عـن سياسـاتها المحاسـبية       ،  المصارف لهذهتقارير المالية   والمودعين في ال  

تمثل نسبة كبيـرة مـن      ) المودعين  (خاصة أن أصحاب حسابات االستثمار    ، الهامة
ـ ،  األرباح  توزيع وكذلك اإلفصاح عن نسب   ، مصادر التمويل   أسـس تحميـل     نوع

 معيار اإلفصاح عن أسـس توزيـع      " (المصروفات وغيرها من المتطلبات األخرى    
  ). بين المساهمين والمودعيناألرباح

منها ذات   في عملية التنمية تجعل       هاماً  اإلسالمية تلعب دوراً   المصارفالن  ونظرا  "
 فإن المصارف   ، )2005،محمد وسالم حلس  ، مقداد" ( أهمية كبرى في الدول النامية    

في فلسطين تقع عليها مسئوليات خاصة في دعـم االقتـصاد الفلـسطيني الناشـئ               
ظرالى المشكالت والظروف التي مر بها في الماضي والزال يعاني من أثارهـا             بالن

 يتطلب إتباع المصارف سياسات محاسبية سليمة والتقيـد         ه بدور اوهذ، في الحاضر 
  .  وتطوير أدائهاالمصارفبمعايير مهنية تساهم في دعم مسيرة تلك 

تطوير مما تـستلزم     بهذا ال  والشك أن المصارف اإلسالمية في فلسطين معنية أيضاً       
إتباع منهجية واضحة في أدائها ألعمالها والتي تتميز بطبيعة خاصة سواء من جانب             

ومـن ذلـك األسـاليب      ،  واألشخاص الممولـة   المودعين أو أصحاب المشروعات   
 لمعـايير   توزيع األرباح واإلفـصاح عنهـا وفقـاً       والسياسات المطبقة في عمليات     

  5 رقم معيار اإلفصاحومن بينها، ا الخصوصالمحاسبة والضوابط الصادرة في هذ
 والـذي    عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمـودعين          )موضوع الدراسة (

 بموجب تعميم سـلطة      العاملة في فلسطين    التطبيق للمصارف اإلسالمية   ملزميعتبر  
  .40/2000النقد رقم 
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  :البحثمشكلة أوال 

بمعيار لمصارف اإلسالمية في فلسطين     التعرف عن مدى التزام ا     البحث   يحاول هذا 
 في التقـارير الماليـة       بين المساهمين والمودعين   أسس توزيع األرباح  اإلفصاح عن   

 السياسات المحاسبية الواجـب مراعاتهـا فـي هـذا           عنوكذلك اإلفصاح   ، السنوية
الخصوص، وما هو دور كل من هيئة الرقابة الشرعية والسلطات النقدية في الرقابة             

عن مدى التزام المصارف اإلسالمية في تطبيق معيار اإلفصاح عن أسس           والفحص  
    -:للبحث هو سرئيالسؤال ال وعليه فإن في القوائم الماليةتوزيع اإلرباح 

العاملة في فلسطين بأسس وقواعد توزيـع األربـاح          المصارف اإلسالمية    تلتزمهل  
بة والمراجعة والـضوابط    المحاسواإلفصاح عنها في التقارير السنوية وفقا لمعايير        

   ! للمؤسسات المالية اإلسالمية
  :فرضيات البحثثانيا 

واضحة حول األسس    ال محاسبيةالسياسات  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      -1
حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة فـي القـوائم        ت  وبين المتبعة في تحميل المصروفات   

  .المالية
واضحة حول أسـس  المحاسبية السياسات ال ة بينتوجد عالقة ذات داللة إحصائي     -2

  .حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةت  وبينتحميل المخصصات
 أسـس  واضحة حولالمحاسبية السياسات ال  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين    -3

 حجم األموال المقدمة من البنـك وبـين   ىمعالجة تأثير نفقات التأسيس واألصول عل     
 . قق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةحت

واضحة حول نـسبة    المحاسبية  السياسات  ال  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      -4
حقـق  ت  وبـين   مضاربا بصفته المودعين    أرباح الربح التي يتقاضاها المصرف من    

  .متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية
واضحة حول مـدى    المحاسبية  السياسات  ال إحصائية بين  توجد عالقة ذات داللة      -5

حقـق متطلبـات    ت  وبـين   أموال المودعين في إيرادات العمليات المصرفية      اشتراك
  .اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية
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واضحة حول طبيعة   المحاسبية  السياسات  ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين      -6
المساهمين التي ساهمت في تحقيـق       لمودعين أو وحجم كل من األموال المقدمة من ا      

  .  حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةت  وبيناإليراد
 محل الدراسـة حـول      ة الثالث المصارفتوجد فروقات ذات داللة إحصائية بين       7--

 عـن أسـس     حمدى التزام المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمعيار اإلفصا        
   . بين المساهمين والمودعينتوزيع األرباح

  :أهمية البحثثالثا 

 بجوهر مفهـوم العدالـة فـي         تتعلق  هامة  تنبع أهمية البحث من كونه يعالج مشكلة      
   عن   اإلفصاح  بكيفية  والمتعلق  اإلسالمية  المصارف البديل اإلسالمي الذي تقدمة

مما يـؤدي   ، ا بذلك  التزامه ىسس قياس و توزيع األرباح في التقارير المالية و مد         أ  
 ويعمل علـى  االقتصاد ويزيد من ثقة مستخدمي القوائم المالية        إلى تعزيز دورها في     

   .تمكين هؤالء المستخدمين من اتخاذ قراراتهم المناسبة بشان أموالهم
  -:أهداف البحثرابعا 

    مدى التزام المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمعاييرىالوقوف عل1 - 
   سبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية المتعلقة بالسياساتالمحا   
 .المتبعة حول اإلفصاح في توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين   

  توضيح األسس التي تتبعها المصارف في فلسطين حول توزيع األرباح بين    2-
 .بة في هذا الخصوص مالءمتها للمعايير الواجى المساهمين والمودعين ومد  

   مدى اتفاق أو اختالف درجات اإلفصاح في تطبيق األسس الواجبة ىالوقوف عل3- 
  .بين المصارف العاملة في فلسطين  
  التحقق من  في سلطة النقد الفلسطينيةم به  تقو التي الرقابيالدور ىالتعرف عل -4
    . القوائم الماليةالتزام المصارف باإلفصاح عن أسس توزيع األرباح عند إعداد  
    التحقق من التزام بهيئة الرقابة الشرعية في طالوقوف على الدور المنا -5

  .عند إعداد القوائم المالية  األرباح باإلفصاح عن أسس توزيع  المصارف   
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  : الدراسات السابقةخامسا

 دراسة عبد الباري بعنوان قياس وتوزيع األرباح في المـصارف اإلسـالمية             -1

  ) 1989. (لضوابط والمشكالتا

 عملية قياس وتوزيـع األربـاح فـي المـصارف           لى إلى التعرف ع    الدراسة هدفت
وذلك من خالل التطرق للضوابط التي تحكم الربح والعوامل والمشكالت          ، اإلسالمية

وكذلك االعتبارات الواجبة ومقترحات    ، المؤثرة في كل من عمليتي القياس والتوزيع      
  .العالج لكل منها

  ، عرض نموذج لعملية توزيع األرباح في المصرف اإلسالمي     :وكان من أهم النتائج    
   . والية حلها أهم المشكالت التي تعترض عملية التوزيع التعرف علىإضافة إلى

إتباع طريقة التوزيع على أسـاس األوعيـة        : وخلصت الدراسة إلى أهم التوصيات    
التحديد الدقيق للشرائح المستحقة فعال لهذا      المشاركة فعال في االستثمار ألنها تتميز ب      

التوجيه الصحيح للنفقات واالحتياطات إلظهار الحسابات الختاميـة بـصورة           ،الربح
دقيقة وعادلة فال يتم تحميل نفقات المضارب أو تحميل االحتياطات على اإليـرادات             

  .العامة للمضاربة حيث أن لكل وجهتها في تخصيص الربح
 بعنوان توزيع األرباح بـين المـساهمين والمـستثمرين فـي             دراسة عبد اهللا   -2

  )1994.( المصارف اإلسالمية

 عملية توزيع األرباح بين المساهمين والمستثمرين        إلى التعرف على    الدراسة هدفت
من خالل تقديم معادلة عادلة لتوزيع األرباح ألطراف العالقة الـذين يمثلـون أهـم       

و أشارت الدراسة أن مصالح الطـرفين       ، ميعنصرين فاعلين في المصرف اإلسال    
وذلك بسبب عدم وجود األسس التـي تـنظم         ، دائما غير متوافقة مع بعضهم البعض     

 ذلك اختالف في التطبيق العملي بـين مـصرف          ىوتوضح العالقات مما ترتب عل    
  .وأخر

بعض نماذج المعالجات في التجربة المصرفية                عرض     : وكان من أهم نتائج الدراسة            
يا      بهدف   ، ية كبنك التمويل الكويتي وبنك التضامن السوداني                  اإلسالم    تحليل القضا

 صورة مشتركة لبعض األسس والمفاهيم الخاصة              ىالمرتبطة بها من أجل التوصل إل           
  . بتحديد رصيد كل حساب يؤدى إلي تحقيق اإليراد والعائدات المرتبطة به
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 لمودعين وذلك بأن تأخذ           توزيع األرباح بين المساهمين وا                : وكان من أهم التوصيات         
هذه                               خضوع  فة قبل  لصرا االستثمار وا دات  يرا من إ االستثمار نصيبها  بات  حسا

ومن جملة نصيب حسابات االستثمار يخصم المصرف               ،   اإليرادات للمصروفات            
  .و بعد هذه المرحلة يبدأ حساب حقوق الملكية، نصيبه منها بصفته مضاربا 

م المرابحة ومشاكل قياس الـربح فـي         هويدي ومصطفي بعنوان نظا    دراسة – 3

  )1996(المصارف اإلسالمية 

 مفهوم العمل المصرفي اإلسالمي بأنة يتميز بحداثة         إلى التعرف على    الدراسة هدفت
 مقارنة بالنشاط المصرفي التقليدي بحيث لم تتبلور بعـد األسـس والقواعـد              هعهد

، ات التمويل اإلسـالمية   المحاسبية التي تحكم األنشطة التي تمارسها البنوك ومؤسس       
 ينـال  أن قياس الربح في المصارف اإلسـالمية لـم           : الدراسة وكان من أهم نتائج   

 هذا االهتمام يكاد يكون منعدما فيمـا يتعلـق          فإن، الهتمام الكافي من قبل الباحثين    ا
باإلرباح المرتبطة بنشاط المرابحة والذي يعد النشاط االستثماري الرئيسي في هـذه            

  . المصارف
 فـي    أن تقـوم   المـصارف اإلسـالمية   على  :  إلى أهم التوصيات    الدراسة وخلصت

 إلى توحيد أسس القياس    ذلك يؤدي    ألن احتساب أرباح عقود المرابحات كنسبة مئوية     
،  البنوك التي خضعت للدراسة وهي بنك التمويل الكـويتي         استمرار إتباع  ،فيما بينها 

 عنـد إتمـام     متحققـا الربح   مبدأة  ومجموعة بركة اإلسالمي  ، وبنك فيصل اإلسالمي  
 تختلف في توقيت االعتراف بهـذه       اولكنه، عملية المرابحة وتسليم البضاعة للعميل    

  . الفترات المالية المستفيدة من عقد المرابحةىاألرباح وطريقة توزيعها عل
  ) 1996( دراسة األبجي بعنوان قياس وتوزيع الربح في البنك اإلسالمي – 4

طبيعة الربح في الفكر اإلسالمي وبينت العالقة بين          على لى التعرف هدفت الدراسة إ  
المساهمين والمودعين من خالل عقد المضاربة الشرعية مع تحديد بعض المبـادئ            

وإن توزيع الربح في ، المحاسبية التي تطبق في قياس الربح في المصارف اإلسالمية       
ع تحديد حصة المضاربة    المصرف اإلسالمي يتم من خالل التراضي بين الشركاء م        

  .صراحة كما أن هناك خطوات وشروط يجب أن تتبع عند توزيع األرباح
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تقوم المصارف اإلسالمية بتطبيق المبـادئ  : وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها  
المحاسبية كمبدأ النضوض في إثبات اإليرادات ومبدأ االستحقاق في إثبات عناصـر            

  . تكوين المخصصات وإعداد القوائم الماليةالتكلفة وسياسة اإلفصاح عند 
مراعاة تحديد حصة المضاربة بين الشركاء فـي شـركة          : وكان من أهم التوصيات   

 بنسبة مساهمة   األرباحالمضاربة ثم فصل حصة المضارب من الربح وتوزيع باقي          
   .اركة في المال المشاألطراف

س وتوزيع األرباح فـي      دراسة سعيفان وقدورة بعنوان التمويل اإلسالمي قيا       -5

  ) 1997(المصارف اإلسالمية 

 أسلوب التمويل واالستثمار في المصارف اإلسالمية        إلى التعرف على   الدراسة هدفت
وأن قياس وتوزيع األرباح المتحققـة مـن        ، الذي يخضع لفقه المعامالت اإلسالمية    

  . المختلفة يخضع للقواعد الواردة في فقه المعامالت أيضااالستثمارات
 أن التنوع واالختالف في طبيعة أدوات االستثمار اإلسـالمية          :وكان من أهم النتائج   

أدى إلى ظهور مشكالت محاسبية وتطبيقية فيما يتعلـق بقيـاس وتوزيـع أربـاح               
  .االستثمار

 المـصارف اإلسـالمية بتوزيـع       قيام :وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها     
مستثمرين والمودعين تبعاً لـشكل وطريقـة       األرباح من خالل العالقة مع كل من ال       

التمويل وكذلك طبقاً للحسابات التي شاركت في األرباح وذلك باستخدام طريقة النمر            
 معايير لتوزيـع األربـاح بـين        إضافة إلى عرض  ، أو األعداد في احتساب األرباح    
 . المصرف وعمالئه المودعين

 وتوزيـع األربـاح فـي        دراسة شاهين بعنوان مدخل محاسبي مقترح لقياس       - 6

   )2005.(البنوك اإلسالمية

تحليل مصادر األموال المتاحـة لالسـتثمار فـي         هدفت الدراسة إلى التعرف على      
ووضع تفاسير موضوعية لإلرباح وأسس و قواعد لتوزيعهـا         ، المصرف اإلسالمي 

والتي تشكل مشكلة أساسية في المـصرف اإلسـالمي         ، بين المساهمين و المودعين   
  . طبيعة عقد المضاربة الذي يحكم العالقة مع المودعينىتعود إل
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أن نموذج قياس األربـاح المقتـرح مـن المنظـور           : وكان من أهم نتائج الدراسة    
المحاسبي يعمل على فصل وتحديد مصادر األرباح المتحققة التي تعود إلى طرفـي             

ـ           ، عقد المضاربة  اح إن الضوابط واألسس المحاسبية المعمـول بهـا لقيـاس األرب
   .بصورتها الحالية ال توفر قياسا موضوعيا لعملية توزيع األرباح

ضرورة تطبيق المدخل المحاسبي المقترح من اجل زيادة        : وكان من أهم التوصيات   
، كفاءة وفعالية البيانات المتعلقة بقواعد وأسس عمليتي قيـاس وتوزيـع األربـاح              

األطراف المـشاركة فـي     افة  وتحقيق متطلبات الموضوعية والتكامل والعدالة بين ك      
وتحقيق أهداف اإلفصاح المحاسبي الواضح وذات الداللة عـن قواعـد           ، االستثمار

  . وأسس القياس وتوزيع األرباح
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  :التعليق علي الدراسات السابقة
ذات صـله     موضـوع   من حيث عالجت    الدراسات السابقة  تتفق الدراسة الحالية مع   

المصارف اإلسالمية والتـي    اح بين المودعين والمساهمين في      قياس وتوزيع األرب  ب
  .بين الطرفينتعود إلي طبيعة عقد المضاربة الذي يحكم العالقة 

 بـشكل   بحثت الموضوع  لكن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في أنها          
جـة   عنها من تطبيقـات لمعال     ج التي تحكم هذه العالقة وما ينت       األسس لمعرفةمعمق  

األرباح في المصارف العاملة في فلسطين باإلضـافة  المشكالت المتعلقة بتوزيع تلك     
  .بحثت في موضوع اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح  أنهاىإل

 موضـوع يتعلـق      في كونها بحثت  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة       يميز وما
بمعيار اإلفصاح عـن    بمعرفة مدى التزام المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين         

حيـث هـذا    ، من الناحية التحليليـة   أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين       
   .الموضوع لم يبحث في أية من الدراسات السابقة
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  :هيكلية البحثسادسا 

لقد تم تقسيم الدراسة إلى جزئين، الجزء األول يتناول الدراسـة النظريـة والجـزء             
  : بالدراسة الميدانية، وقد تم تقسيمها إلى الفصول التاليةالثاني يختص 

  . مقدمة البحث ويتناول اإلطار العام للدراسة: الفصل األول -
 . أوجه مصادر األرباح وقياسها في المصارف اإلسالمية: الفصل الثاني -

توزيع األرباح في المـصارف اإلسـالمية بـين المـصرف           : الفصل الثالث  -
  .والمودعين

اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بـين المـصرف         متطلبات  : رابعالفصل ال  -
 .والمودعين

 . الطريقة واإلجراءات: الفصل الخامس -

 .نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: الفصل السادس -

  . والدراسات المقترحةالنتائج والتوصيات: الفصل السابع -
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  الفصل الثاني

  
  لمصارف اإلسالميةأوجه مصادر األرباح و قياسها في ا

  
  -:مقدمة

  
ـ             تحقيـق عائـد     ىيهدف المصرف اإلسالمي مثله في ذلك مثل أية مؤسسه مالية إل

ـ              لمناسب على استثماراته يستطيع من خالله إرضاء المتعاملين بمعدل أرباح ال يق
  المالي أمـام   هعن عائد الفرصة البديلة في السوق المصرفي إضافة إلى تقوية مركز          

مع   ،د التعامل بالفائدة أخذا أو عطاءاً     يتم في البنك اإلسالمي استبعا    حيث  ، منافسيه  
، مراعاة الضوابط التي تحكم عملية تحقيق الربح  مثـل مـشروعية االسـتثمارات           

  .الفقهية األخرى قاعدة الغنم بالغرم وغيرها من الضوابط والقواعد
 البنكيـة فـي     ولتوضيح ذلك يتناول هذا الفصل دراسة وتحليل عوائـد المعـامالت          

والتي تتأتى من األنشطة واألعمـال      ، المصارف اإلسالمية من وجهة نظر محاسبية       
الخدمية واالستثمارية والتمويلية  التي تقوم بها تلك المـصارف ومـدى عالقتهـا               

  :    باألموال المقدمة من المساهمين والمودعين من خالل األتي 
  

ها المتأتيـة مـن عمليـات الخـدمات          أوجه مصادر األرباح وقياس    :المبحث األول 
  .المصرفية

أوجه مصادر األرباح وقياسها المتأتيـة مـن عمليـات التوظيـف            : المبحث الثاني 
  .واالستثمار
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  المبحث األول

  أوجه مصادر األرباح وقياسها المتأتية من عمليات الخدمات المصرفية 

  

 وكـيال   مصرفية بـصفته  يقدم المصرف اإلسالمي لعمالئه مجموعة من الخدمات ال       
وهذه الخدمات  ، التي تسهل لهم تداول األموال وتشغيلها بما يوفر الوقت والجهد         عنهم  

، وليدة الحاجة ومرتبطة بالتطور االقتصادي واالجتماعي وأساليب التقنيـة الحديثـة          
ويحصل المصرف اإلسالمي على عائد مقابل أداء هذه الخدمات هـو ثمـن هـذه               

  . الخدمة
ا المبحث مناقشة وتحليل القواعد المتعلقة بأوجه ومصادر األرباح الناتجة          ويتناول هذ 

   -:من أنشطة الخدمات المصرفية من الناحية المحاسبية من خالل ما يلي
  - :أنشطة الخدمات المصرفية والعوائد الناتجة عنها": أوال
 . العوائد الناتجة عن العمالت األجنبية1- 

 تعامله بالعمالت األجنبيـة بعمليـات شـراء وبيـع           يقوم البنك اإلسالمي في مجال    
العمالت األجنبية مباشرة أو لصالح العمالء ألغراض  تسديد اإلعتمادات المـستندية            
وبوالص التحصيل وكذلك إصدارالحواالت الخارجية وشراء وبيع الشيكات السياحية         

نطاق الطبيعـي   حيث إن هذه األعمال تدخل في ال      ، مقابل دفع قيمتها بالعملة المحلية      
وبالتالي فإن اإليرادات الناتجة عنها تعتبر      " ، للتعامل دون دخول عنصر الفائدة فيها     

 الشرعية التي تقـضي     ممصدر حالل للمصرف اإلسالمي إذا تمت في إطار األحكا        
بشراء وبيع العمالت المختلفة مع قبض الثمن حاال في مجلس العقـد سـواء تمـت                

ويحـصل   ).1985،الكفـراوي "(الحساب الجاري للمعتمـد  المبادلة نقدا أو القيد في   
  .المصرف اإلسالمي مقابل قيامة بأعمال الصرافة على عمولة

 المصرف اإلسالمي من القيام بعمليات شراء وبيع العمـالت          ع ما يمن  دال يوج  لذلك
بهدف الحصول على   ، األجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجة العمالء        

ام البنك يراعي في ذلك قواعد المعامالت اإلسالمية وال يخالف أحكام           ربح حالل ماد  
  . في دائرة الربالالصرف وال يدخ
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  )األمانات(العوائد الناتجة عن تأجير الخزائن الحديدية  - 2
يقوم المصرف اإلسالمي بتأجير الخزائن الحديدية للعمالء لمن يريد االنتفاع بهـا             " 

ويحصل ، اض ثمينة خوفا عليها من السرقة أو الضياع        من أغر  موذلك لحفظ ما لديه   
  ). 1985،الكفراوي "(المصرف على أجر أو عمولة مقابل هذه الخدمة

 .العوائد الناتجة عن إصدار خطابات الضمان - 3

 طلب العميـل    ىبناء عل ، خطاب الضمان عبارة عن كفالة أو تعهد صادر عن البنك         "
خالل فترة محدودة من أجل     ، يسمى المستفيد بدفع مبلغ معين لشخص أو هيئة معينة        

  ).2001،جبر"(تنفيذ غرض محدد
والمستفيد ، ) الكفيل(وبذاك فإن خطاب الضمان يشتمل على عدة عناصر هي البنك           

والغرض ، )قيمة الكفالة (والمبلغ  ، ) المكفول(والعميل، ) الجهة الصادرة لها الكفالة   (
  .و تاريخ انتهاء الكفالة، من هذه الكفالة

      فإذا كـان مغطـى بالكامـل يحـصل         ، اوإصدار خطاب الضمان في حد ذاته جائز
وهنا يكون دور البنك كدور الوكيل  ، المصرف اإلسالمي على عمولة مقابل إصدارة       

  . ذلكيباجر وال يوجد مخاطر ف
فمن الفقهاء من لم    ، و إذا كان خطاب الضمان غير مغطى بالكامل فهو عقد كفالة            " 

على اعتبار أن عقد الكفالة من عقود التبرع التي ال يجوز أن يكـون               أجر   ذيجيز أخ 
أال أن بعض المصارف قد أخذت بالفتاوى المعاصرة  بإجازة األجر على            ، له مقابل 

كما أنه عقـد فيـه مـصلحة        ، الكفالة الن المصرف الضامن يعرض نفسه للمخاطر      
  ).  2004،جيالكبب"( عن طريق المحسنين و المتبرعينتحقيقهللناس يتعذر 

   . فتح االعتمادات المستنديةن العوائد الناتجة ع-4
بناء علـي   ، بأنه كتاب تعهد يصدره البنك فاتح االعتماد        " االعتماد ألمستندي    يعرف

يتعهـد فيـه    ، ) المصدر(ولصالح المستفيد   ، ووفقا لتعليماته ، طلب عميله المستورد    
ت شريطة تقديم المستندات المطابقة     أو قبول سحوبا  ، البنك بدفع مبلغ معين من المال     

  )2006،جبر("وتنفيذ كافة الشروط الواردة فيه، تماما لمتطلبات االعتماد 
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وفيما يتعلق بالمصارف اإلسالمية فأنها لم  تغفل العمل بهذه اإلعتمادات باعتبارهـا             
وهي مـن   ، من أساسيات التجارة الخارجية وذلك بعد أن خلصتها من الفوائد الربوية          

  . قود الجائزة في اإلسالمالع
 يمكــن النظــر إليهــا مــن ولتوضــيح جوانــب التطبيــق لهــذه اإلعتمــادات

   .)1998،طايل(جانبين
، طالب فتح االعتمـاد    من قبل العميل   إعتمادات مستندية ممولة تمويال ذاتيا    : األول  
 حيث يتقاضى المصرف  ،  يكون دور المصرف اإلسالمي هو دور الوكيل بأجر        هوفي

  .ابل قيامه واضطالعه بأعباء فتح هذه االعتماداتعمولة مق

فإذا كان  ، ااالعتمادات الممولة من المصرف اإلسالمي تمويال كامال أو جزئي        : الثاني
 يكون الربح  ،  حكم المضاربة  يا من البنك اإلسالمي كانت تلك المعاملة ف       التمويل كلي

  ويمكن أن يكـون     ، المصرف ى والخسارة عل  )المضارب( مع العميل    بحسب االتفاق 
أساس المرابحة ى علاالتمويل أيضا سواء كان كليا أو جزئي .  

ويمكن أن يتم معالجة التمويل غير المغطى بدخول المصرف اإلسالمي شـريكا            "كما
وهو أحد أوجه االستثمار المعمول     ).عقد المشاركة (مع المتعامل كل بمقدار مساهمته      
ويستفيد المصرف من العائد   ، )1996،م الدين   عل"(بها في إطار قواعد الفقه اإلسالمي     

   . المتحقق حسب نسبة مساهمته أو حسب االتفاق بينهما
أما من حيث التكييف الشرعي لقيام المصرف اإلسالمي بفتح االعتمادات المستندية           " 

فقد اعتبر كعقد وكالة أو حواله الن البنك ينوب عن العميل في بعض األعمال حيث               
كما قد يعتبر عقد ضمان الن البنك يضمن ، د الثمن نيابة عن العميل يتولى البنك سدا 

  ).1996، شبير" ( وتعتبر كافه هذه العقود جائزة في اإلسالم. سداد الثمن للمصدر
  .العوائد الناتجة عن التعامل باألوراق المالية-5

حقيـق   التعامل باألوراق المالية دون السندات من أجـل ت         ىتلجا البنوك اإلسالمية إل   
  ).2001،جبر( المجاالت التالية ىتشتمل علعائد مقابل تلك الخدمة والتي  

  .تسويق وبيع األسهم لصالح الشركات المصدرة لها مقابل عمولة متفق عليها  •
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وبيع األوراق المالية لحسابه الخاص وذلك عن طريق سماسـرة األوراق           شراء   •
عه لألوراق المالية لحـساب     ويتقاضى المصرف عمولة على شرائه أو بي      ، المالية
  .عمالئه

 خدمة حفظ األوراق المالية لحساب العمالء في خزائن حديدية أمينة لديـه             تقديم •
ويجب أن تكون العمولة محددة المقدار وليست نـسبة مـن           ، مقابل عمولة معينة  

لشبهه الربااقيمة األوراق المالية تجنب . 

 وإيداعها في حساباتهم بنـاء      مالءعن الع  واستالم أرباح األسهم بالنيابة      تحصيل •
  . تفويض منهم مقابل أجر متفق عليةعلى

  . العوائد الناتجة عن االستشارات والخبرة المالية والدراسات االقتصادية-6
يقوم المصرف بتقديم الخبرة المالية والدراسات االقتصادية واالستشارات لعمالئه         

   اقتـصادية وماليـة لعمالئـه        وهو بذلك يقدم خدمات    اويتقاضى مقابل ذلك أجر 
  ). 1985،الكفراوي( الطريق الصواب الذي يحقق الربح ىويرشدهم إل

  . العوائد الناتجة عن تحصيل الحواالت والشيكات نيابة عن العمالء -7 
يقوم المصرف نيابة عن العمالء بتحصيل الحواالت والشيكات المسحوبة علـى           

ويحكم ذلك عقد الوكالة    ، مقاصةفروع أو بنوك أخرى وذلك عن طريق غرفة ال        
ويحصل المصرف اإلسالمي مقابل ذلك علـى أجـر         ، )1987،السالوس(شرعا

 نظير مايقدمة المصرف مـن      اًوهذا العائد جائز شرع   ، يكون في صورة عمولة   
   ).1985، الكفراوي (مجهود

   . العوائد الناتجة عن تحصيل أو سداد الكمبياالت نيابة عن العمالء-8

ـ     ف في بعض األحيان   يقوم المصر    الغيـر  ى بتحصيل الكمبياالت المسحوبة عل
كمـا قـد    ،  للعميـل  وإيداع مبلغ التحصيل في الحساب الجاري     ،  عمالئه حلصال

  . من حساباتهم الجاريةاًيفوض بسداد الكمبياالت نيابة عن العمالء خصم
  عقد الوكالة فـي الـشريعة اإلسـالمية        للقيام بهذا العمل  ويحكم تفويض البنك    " 

 على أجر يكون في صورة عمولة بنـسبه     الخدمة مقابل أداء هذه     البنك  ويحصل  
  .مئوية محددة من قبل البنك المركزي وهي جائزة شرعا
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      للمصرف خصم الكمبياالت كما تفعل البنوك التقليدية الن هذا ز ال يجوهغير أن   
  ) .1992،شحاتة"( من قبيل الربا المحرم شرعا   
  .الناتجة عن إصدار الشيكات المصرفية العوائد -9

    ، الشيك المصرفي هو شيك يسحبه المصرف على نفسه أو على مصرف أخر    
    ألنه يمثل أداة وفاء مضمونة الدفع لكون الًويكتسب الشيك المصرفي قبو    
  ،)2004،الكببجي (الساحب مصرف   
      من حسابها أو خصماًحيث يقوم المتعامل بدفع قيمة الشيك للمصرف إما نقد   
  . وبالمقابل يأخذ العميل شيكا يمثل التزام على المصرف تجاه المستفيدالجاري   
  ،  ويعتبر تقديم المصرف خدمة إصدار الشيكات بمثابة بيع الدين للغير وهي جائزة  

   وغير متنازع المصرف حال األداءفالمعاملة دفعت قيمتها بالكامل والدين في ذمة    
 . الخدمة تلكوما يتقاضاه المصرف من عموالت هو مقابل، هعلي   

  . القبوالت المصرفيةعنالعوائد الناتجة  -10
    وقد، القبوالت المصرفية هي قيام المصرف بضمان تسديد دين في ذمة العميل   

    عمليات التجارة الخارجية التي تقومة هذه األداة ألغراض خدملانتشر استعما   
  تسمح للمصدر باتخاذ  فعدم معرفة المصدر بالمستورد ال،  البيع األجل ى علاًغالب   
  لم يكن تسديد قيمتها مضمونا من جهة   ثمن البضاعة ماتحصيلقرار تأجيل    
 ). 1997، غنيم( اعتبارية كالمصرف   

  -:وللقبوالت المصرفية عدة أطراف هي  •
  تسديد الدين في موعدهالذي يطلب من المصرف قبول االلتزام ب: المدين  -
 .وهو الذي يضمن الوفاء بالدين في استحقاقه: المصرف  -

 .وهو الدائن: المستفيد  -
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 ).2004،الكببجي(أنواع القبوالت المصرفية •

و فـي هـذه الحالـة يحـصل         ،  القبوالت المصرفية المغطاة بتامين نقدي كامل      -1
 نفـسه   ض ال يعر  هبأجر ألن المصرف على عمولة أو أجرة ويكون هنا دورة كوكيل          

  .للمخاطر
   الحالة قـد    وفي هذه ، غير كامل  القبوالت المصرفية غير المغطاة بتامين نقدي        -2 

وبوصف المـصرف    ، المصرف التزاما بضمان الدفع من ماله الخاص         ىيترتب عل 
وحـول  ،المبلغ المـدفوع      المدين لتحصيل  ى للمدين يكون له حق الرجوع عل      اًضامن

يرى بعض الفقهاء عدم جواز أخذ األجر مقابـل الكفالـة           ، لق بهذا العمل  األمر المتع 
إال أن بعض المصارف اإلسالمية قد أخذت بالفتاوى المعاصرة     ، باعتبارها عقد تبرع  

بإجازة األجر على الكفالة باالستناد إلى أن تصنيف هذا العقد بأنة عقد تبـرع هـو                
رض المـصرف الـضامن نفـسه    حيث يع ، إلى دليل شرعي     دصناعة فقهية ال تستن   

كما أنه عقد فيه مصلحة للناس يتعذر تحقيقهـا عـن طريـق المحـسنين               ، لمخاطر
  . والمتبرعين

  . العوائد الناتجة عن بطاقة االئتمان-11
 والرقم وتـاريخ     المصدر له البطاقة   وهي بطاقة ممغنطة مسجل عليها اسم الشخص      

 ويقوم البائع   ،ل عمليات الشراء   ويتم استخدامها ألغراض تسهي    ،اإلصدار والصالحية 
 الذي يسمح بتغطية عمليـة      كافبإدخالها في جهاز الحاسوب ليتأكد من توفر رصيد         

 تصدرها المؤسسة ليتم تحصيلها مـن       ي الفواتير الت  ىثم يوقع المشتري عل   ، الشراء
  . اًالعميل الحق

ض ربـوي    المعاملة بالبطاقة على قر    انطوت" وفي ذلك يقول بعض الفقهاء أنه إذا        
 ز على أقساط تتضمن فوائد عن الثمن أو فوائد التأخير بالـدفع فـال يجـو               عأوالد ف 

 علـى   يوإن كانت المعاملة في بطاقة االئتمان ال تنطو       ، التعامل بها لوجود الربا بها    
  " قرض فهي جائزة ضمن قيود وشروط نص عليها العلماء المعاصرون

  ). 1997، الزحيلي(
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  .خدمات المصرفية في المصرف اإلسالمي أسس قياس ال: ثانيا

لما كانت المصارف اإلسالمية تلتزم بفقه المعامالت المالية اإلسالمية فـي كـل             
لذلك يجب أن تعد وتعمل نظمها المحاسبية في ضوء أحكام الشريعة           ، معامالتها  

   ):1992،شحاتة(  األسس التاليةىاإلسالمية والتي تقوم عل
  . األنشطة االستثماريةن عت المصرفيةأساس استقالل نشاط الخدما •

 أن يتم احتساب عوائد الخدمات المـصرفية وفـصلها عـن نـشاط              بهويقصد  
 المساهمين وحـدهم دون     عوائد تلك الخدمات هم   االستثمارات الن المستفيد من     

  ،غيرهم
  .العالقة بمركز النشاط على أساس والعائدتحليل التكاليف  •

 أساس عالقتهـا بمركـز      ى عل  المتحققة ئد الفعلية عوااليتم تحليل بنود التكاليف و    
تطبيق مبدأ   ل الًأعما،  مركز النشاط هو مركز ربحية     نباعتبار أ ، المصرفينشاط  

  .محاسبة المسئولية وتقييم األداء
  .تحليل بنود اإليرادات حسب نوع الخدمة •

 لمـا سـبق   اًيتم تحليل بنود إيرادات الخدمات المصرفية حسب نوع الخدمة وفق         
  :ضة ومن أهم هذه البنودعر

 .عمولة شراء وبيع  العمالت األجنبية  -

 .عمولة إصدار خطابات الضمان -

  .أجور وأتعاب الخدمات االستشارية -
 .عمولة فتح اإلعتمادات المستندية -

 .عمولة التعامل باألوراق المالية -

 .إيرادات أخرى -

  ).1992،شحاتة( لألساس الفعلياًتحقق اإليراد وفق •
 أو بخـصمه    اً إما نقد  تحصيلهويتم  ، اًفعلي تحقيق اإليراد بأداء الخدمة       ربط يتم" 

 أداء عمليـة    ىإل اًاستنادحيث يتم اإلثبات    ، الحساب الجاري للمتعامل   منمباشرة  
  .  مقدمة أو وبذلك ال تظهر إيرادات مستحقةالعمل وتحصيله
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  . اإليراداتوأساس المقابلة بين التكاليف  •
مات المصرفية على أساس المقابلة بين التكاليف المباشرة وبين         تقاس نشاط الخد  

اإليرادات المحققة فعال ويمثل الفرق نتيجة النشاط من ربح أو خـسارة والـذي              
 .ح والخسائر حساب األرباىيرحل إل

  .هامش الربحيةتحديد  •
يتم عادة تحديد أسعار بعض الخدمات المصرفية بمراعاة أن تكون ثمن الخدمـة             

  .فة أدائها يفوق كل
 وحول عالقة عوائد الخدمات السابقة التي يقدمها المصرف اإلسالمي بالمساهمين         

  أو المودعين فإن األمر يستلزم تحديد أوجه العالقة بين طبيعة الخدمة المقدمة

  -:)1996،اإلبجي( التالية والعناصر 
 فيه ومـا    ويتمثل في المباني المملوكة للبنك إلجراء النشاط       : عنصر رأس المال  1-

 فقـط و  نتحتويه من التجهيزات والمعدات والخزائن التي تعود ملكيتها إلى المساهمي   
  . هذا العنصرنبالتالي فإنه ال دخل ألصحاب الودائع باإليرادات الناتجة ع

  عمالئه ويشمل األنشطة التي يقوم بها المصرف اإلسالمي لخدمة        : عنصر العمل 2- 
القيام بتقديم الخدمات المصرفية    الفنية المتخصصة في     الخبرة والمقدرة    والمتمثلة في 

 المعلومـات   الدراسات االقتصادية وتقديم    قيامه بعمل    ىالسابق مناقشتها باإلضافة إل   
 وغيرها مـن الجهـد      الفنية عن المشروعات الجديدة وتحليل ميزانيات المشروعات      

 .المبذول من قبل إدارة البنك

 يـرتبط   في تقديم تلك الخدمات مما يجعله       اإلدارة   بجهد وكفاءة    يتعلقوهذا العنصر   
 عـن أنـشطة     اً وأخير الًفهم المسئولون أو  ،  دون المودعين  بصفه أصلية بالمساهمين  

  . الناتجة عن هذه األعمال وبذلك فال دخل ألصحاب الودائع باإليرادات، البنك
ـ    المب   تعتبر الشهرة أو السمعة الطيبة      :واالسم التجاري  ةعنصر الشهر 3-  ىنيـة عل

 ى احـد   هي  التي يتمتع بها المصرف    قواعد المعامالت الشرعية في الفقه اإلسالمي     
التي تؤثر في جذب العمالء خاصة في مجال الخدمات المصرفية           و   مقومات نجاحه 

 فإن زيادة اإليرادات    يوبالتال، التي تنافس فيها البنوك اإلسالمية كافة البنوك التقليدية       
 . من حق المساهمين دون المودعين هيةالمتأتية عن هذه الشهر
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 يتبين أن العوائد الناتجة عن أنشطة الخدمات المـصرفية التـي            ق ما سب  ى وبناء عل 
 من الحـق الخـالص      فهي إدارة المصرف  والمساهمين      ىترجع  بالدرجة األولي إل    
  .للمساهمين  دون المودعين
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  المبحث الثاني

  

  وقياسها المتأتية من عمليات التوظيف واالستثمار ح األربامصادرأوجه 

  

يقوم المصرف اإلسالمي بتوظيف موارده المالية في مجاالت استثمارية عديدة تتفق           
األمر الذي يستلزم الوقوف على طبيعـة كـل         ، مع فقه المعامالت المالية اإلسالمية    

 توزيع العائد المتحقـق     نشاط من أجل التحليل والقياس واإلثبات بهدف الوصول إلى        
  . األطراف المشاركة بصورة فعالة وعادلةىمنة عل

  : يتم مناقشة الموضوع من خاللوفي ضوء ذلك 
   .أسس قياس عناصر اإليرادات •
  .أوجه اإليرادات المتولدة من العمليات التمويلية واالستثمارية •

   :أسس قياس عناصر اإليرادات: الًأو
مي يعمل كمضارب بالنـسبة لألشـخاص الـذين         من المعروف أن المصرف اإلسال    

 ،أخـر   يعمل كممول باستثمار هذا المال من جانب أو يقدمون أموالهم لدية من جانب    
 يتطلـب    مما ، تجاهها   اخلة يقوم المصرف بتحمل مسئولياته    وطبقا لهذه العالقة المتد   

مـال  عندما يقوم بتقـديم ال    الوقوف على أهم األسس التي تحكم عالقة البنك كممول          
  :ضاربللم

إن تحقق اإليراد في فقه المضاربة يعتمد على مبدأ النضوض الذي يعني تحويل             " -1
لذلك يؤجل قياس الربح حتى يتم تحويل كافة األصول إلى نقدية           ،  نقدية ىالعروض إل 

جاهزة فهذا المبدأ يعتبر تطبيقا لسياسة الحيطة والحذر التي يراعيها  المحاسب فـي              
رورة االحتياط للمستقبل وذلك بأخذ كافة الخسائر والتكاليف في         عمله والتي تعني ض   

ـ                  الًاالعتبار وعدم أخذ أي أرباح أو إيرادات متوقعة في  الحسبان إال بعد تحققها فع
  ).1996،األبجي(

 هـا مبدأ يؤدى إلى مخالفة فرضية االستمرارية  وما يترتب علي         ال إال أن تطبيق هذا     
  :وهي) Rabert R Sterling , 1988(وفةمن مخالفة مبادئ محاسبية معر

  . فترات قصيرة األجل ىمبدأ الدورية الذي يقسم حياة المشروع إل •
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 .مبدأ التفرقة بين العمليات اإليرادية والرأسمالية  •

 .أساس االستحقاق  •

  .صول المتداولة األصول الثابتة ومخصصات األإهالكتكوين مخصصات مبدأ  •
  مبدأ  حاسبية في المصارف اإلسالمية وللتوفيق مع وحول تطبيقات هذه المبادئ الم

  ).1996،األبجي ( :النضوض فإنه يتعين مراعاة ما يلي  
  .مبدأ الدورية •

 فترات زمنية  تقـدر عـادة   ى   يقوم هذا المبدأ على أساس تقسيم حياة المصرف إل    
دالـة  لتحديد نتائج أعمال الفترة وقياس وتوزيع األرباح بع       ، سنة ميالدية أو هجرية   ب

ومبدأ الدورية  ضروري فـي      ، على مستحقيها وإعداد الحسابات الختامية للمصرف     
،  كافة األعمال  حياة البنك اإلسالمي الستحالة تأجيل إعداد الحسابات حتى يتم انتهاء         

 الرغم مـن مخالفتـه لمبـدأ        ىوبالتالي يصبح من الضروري تطبيق هذا المبدأ عل       
   .النضوض

  .ت اإليرادية والرأسماليةمبدأ التفرقة بين العمليا •
في قياس واثبات إن التفرقة بين العمليات اإليرادية والرأسمالية يعد أمرا حيويا وهاما          

ـ         ىبالنظر إل   و ،العمليات المالية   ى طبيعة االختالف حول مفهوم كل منها وتأثيره عل
  ). 2005،شاهين (نتائج عمليات البنك 

توظيـف  بي يقوم بها البنك والتـي تتعلـق         لعمليات اإليرادية هي العمليات الت      فا  -
  . والمختلطة بينهما المودعين والمساهمين كل مناألموال المقدمة من

 مـن    ألصول البنـك   العمليات الرأسمالية فهي التي تتعلق بالتكوين الرأسمالي       أما   -
  مـن األمـوال التـي يقـدمها        األسـاس حيث إنشائه وتأسيس الفروع وهي تتم في        

  .مودعونال دون نالمساهمو
 تعـد    واإليرادات الناتجة عنها    لذلك فإن التفرقة بين العمليات اإليرادية والرأسمالية      

  . قياسهامن تداخل الحقوق وعدم صحة  الخلط بينهماىضرورية لما يترتب عل
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  .مبدأ االستحقاق •
يستخدم مبدأ االستحقاق كمطلب محاسبي لقياس اإليرادات والتكلفـة طبقـا للفتـرة             

 يتم احتـساب اإليـرادات المقدمـة أو        وبالتالي ال ،لمعد عنها القوائم المالية     الزمنية ا 
  . الفترة الماليةصالمستحقة ضمن نتائج النشاط طالما أنها ال تخ

 مع فقه المضاربة    ضإن تطبيق مبدأ االستحقاق ال يتعار      " يمكن القول    بهذا المعنى 
اصر اإليراد فإن مبدأ النضوض     أما بالنسبة لقياس عن   ، بالنسبة لقياس عناصر التكلفة   

 فـان ،  والذي ال يعترف باإليرادات إال عند النضوض       ربةالذي يستند إلى فقه المضا    
 المصرف مسئولية التغلب على هذه المشكلة من خالل إيجاد الحلـول            ىذلك يلقي عل  
في حـاالت   ) األساس النقدي (  عند تحصيله  باإليراداالعتراف  بذلك  و، الالزمة لها   

" ومبدأ النضوض فـي حـاالت التمويـل طويلـة األجـل           ، قصيرة األجل التمويل  
  .)2005،شاهين(
 :  األصول الثابتة ومخصصات األصول المتداولةإهالكتكوين مخصصات مبدأ  •

 األصول الثابتة والمتداولة هو نتيجة طبيعيـة لتطبيـق          إهالكإن تكوين مخصصات    
ول الثابتة يتم وفقـا      األص إهالك حيث إن احتساب مخصصات      االستمرارية فرضية

مـن اجـل   ، لتقدير العمر االفتراضي لألصول والظروف االقتصادية المحيطة بهـا       
 المال المدفوع   رأس حتى يمكن استرداد     اإلهالكتحميل كل سنة مالية بنصيبيها من       

 وتعتبر هذه المخصصات تكلفـة      ، لهذه األصول  االستردادية القيمة  والمحافظة على   
حيث ،  دون المودعين    ينوالتي يجب إن يتحملها المساهم    ، نكمحسوبة على أرباح الب   

  .إن األصول الثابتة هي جزء من ممتلكات المساهمين في البنك 
إما مخصصات األصول المتداولة كمخصصات الديون المشكوك فيها أو مخـصص           
هبوط االستثمارات فهي تتعلق بتوظيف األموال التي يشارك فيها كل من المساهمين            

لذلك يتم تكوينها وتحميلها على نصيب كل من المودعين والمـساهمين           ،ين  والمودع
  . خصما من األرباح المتحققة قبل التوزيع

 يحدد فقه المضاربة أسس قياس التكلفة للوصول إلى صافى اإلرباح وذلك بعـد              -2
 قبل القيام بتوزيع اإلربـاح      بالعملية خالل الفترة المالية   حصر جميع النفقات المتعلقة     
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س  عدم وجود أرباح فأنها تخـصم مـن رأ         وفى حالة ، بين رب المال ورب العمل      
  ).2005،شاهين ( يلي ويشترط في هذه النفقات ما ،المال
فإذا كانـت   ، إن تكون التكلفة مرتبطة بنشاط المضاربة وإغراضها بشكل مباشر         •

وفقا أموال المضاربة خليط من أموال المودعين والمساهمين توزع التكلفة بينهما           
  .ألساس عادل يتم االتفاق عليه 

استخدام أساس التكلفة التاريخية وهى النفقات الفعلية التي دفعت للحصول علـى             •
 في هذه الحالة اسـتخدام التكلفـة        حالسلعة أو الخدمة في تاريخ شرائها وال يص       

الجارية أو االستبدالية لمخالفة ذلك قواعد فقه المضاربة وما يترتب عليـه مـن              
  .إلرباح بشكل غير صحيحقياس ا

 وضمن المعقول والمتعارف إن تكون نفقات المضارب مرتبطة بنشاط المضاربة  •

  التي يقـدمها البنـك     أما النفقات غير المباشرة   ،عليه و تحمل على نشاط المضاربة       
المصروفات اإلدارية فإنها ال تحمل على نشاط المضاربة بل يتحملها المـساهمون            ك

لون مقابل ذلك على نسبة المضاربة التي يتقاضـونها مـن           وحدهم  حيث أنهم يحص    
 وذلك انسجاما مع التطبيـق الـصحيح        ،)الودائع(أصحاب األموال المقدمة للمضاربة   
الغـنم  و،  بالحديث الشريف الخـراج بالـضمان      ءلقواعد المضاربة الشرعية وما جا    

  .بالغرم
  .الستثماريةأوجه اإليرادات المتولدة من العمليات التمويلية وا: ثانيا 

أن عملية تحقيق األرباح في المصرف اإلسالمي تخضع لمجموعة مـن الـضوابط             
ولتوضيح األمر يستلزم تحليل ومناقـشة الـضوابط المتعلقـة          ، تهالتي تحكم تعامال  

  : المصرف كما يلي هذابالعمليات التمويلية واالستثمارية التي يقوم بها
  ).1989، عبد الباري(سالمية   ضوابط تحقيق الربح في المصارف اإل-1   
  .مشروعية االستثمارات •

 للمصرف اإلسالمي تمويل أية استثمارات أو مشروعات تخـالف أحكـام            زال يجو 
 المساعدة ولو عن طريق غير مباشر في إقامة مثل          زكما ال يجو  ، الشريعة اإلسالمية 
في إثم  ومرجع ذلك أن المصرف اإلسالمي ال يجوز له المشاركة          ، هذه االستثمارات 
  . أو المساعدة عليه



 25

  .قاعدة الغنم بالغرم  •
من متطلبات العمل اإلسالمي في التجارة هو ترقب الربح مع توقع الخـسارة فـي               

وعلى ذلـك فـال يجـوز       ، االستثمارات حيث إن ذلك هو من طبيعة الحياة التجارية        
قهيـة  للمصرف اإلسالمي اشتراط الربح أو ضمانه في استثماراته عمال بالقواعد الف          

  "الغنم بالغرم "
 .تحديد هامش ربح مناسب  •

ال يجوز للمصرف اإلسالمي أن يحدد نسبة أو مقدار ربح فيه مغاالة الن في ذلـك                
 والرسـول   الناس ىظلم على اإلنسان ويولد لدية الحقد والكراهية و يوقع الضرر عل          

   ).ال ضرر وال ضرار(يقول صلي اهللا وعلية وسلم 
  .اعمليات التمويلية واالستثمارية والعوائد الناتجة عنه تحليل أهم أنشطة ال-2

  ). (Ashour,1993: أهمها العديد من األسس ى مبادئ التمويل اإلسالمي علتقوم
  .ضرورة استثمار أية مبالغ تأتي من المصادر اإلنتاجية -
 .قيام اإلنسان المسلم بدفع الزكاة عن أمواله -

 .ألموال بطريقة غير شرعية تجنب أية حرام يأتي من استثمار ا -

  . أساس القيم األخالقيةىالتمويل اإلسالمي مبني عل -
  الحكومة المسلمة يجب أن تضمن بأن يعمل النظام االقتصادي تحت الشريعة  -

   .اإلسالمية   
يـورد  ،  طبيعة تلك األنشطة والعوائد المترتبـة عنهـا        ىهذا وألغراض الوقوف عل   

       .هذه األنشطة وعوائدهاالباحث مما يلي تحليال ألهم 
 :العوائد المتولدة من عمليات التمويلية بالمرابحة لآلمر بالشراء  - أ

 المرتبـة    المؤجلة وتحتـل   تعد عمليات التمويل بالمرابحة إحدى صور بيع  األمانة        
و يعود ذلك إلى تمكينها ، األولى ضمن االهتمامات التمويلية في المصارف اإلسالمية     

 وألسباب تختص بضعف البنية      "ت الهائلة التي تعترض مسيرتها    من مواجهة التحديا  
وعدم التأكـد التـي تـسود       ، وعوامل عدم االستقرار  ، األساسية في الدول اإلسالمية   

والتي تعتبر ضـرورة ملحـة تقتـضى إجـراء الدراسـات            ، مشروعات االستثمار 
               دال تهدكي  ،االقتصادية والمالية قبل الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية
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   األموال وتلحق الضرر بمصالح المساهمين والمودعين والمستثمرين الذين ائتمنوا    
  ).2001،ريحان ("المصرف على حسن استثمار  أموالهم    

مر بالشراء أكثر أنواع التمويـل اسـتخداما فـي           و يعتبر أسلوب المرابحة لآل    
   .دة لكل من المستهلك والمصرفالمصارف اإلسالمية ألنه يحقق مزايا عدي

من حيث المزايا التي تعود على المستهلك فهي صـالحة لـه لـشراء الـسلع                " 
االستهالكية مع تيسير سداد ثمنها للمصرف مما تعد بـديال للقـرض بالفائـدة              

فضال على أنها توفر األمان له من خالل        ، المعمول بها في المصارف التقليدية      
إما بالنسبة للمصرف فإنها تعتبـر      ، سلعة ومقدار الربح  معرفته للثمن األصلي لل   

أكثر السياسيات التمويلية سهولة من حيث إجراءاتها التنفيذية وعدم حاجتها إلـى            
إجراء الدراسات واألبحاث وسهولة حساب التدفقات النقدية المتولدة عنهـا ممـا            

ألمـان  يتيح للمصرف القدرة على تخطيط السيولة لديه وهذا يزيد من عامـل ا            
  ) . Ashour,1993"(للمصرف 

ولهذه المزايا أصبح أسلوب التمويل بالمرابحة لألمر بالشراء األكثـر انتـشارا            
واتساعا وقد ترتب على ذلك شكوك حول جدية المصارف اإلسـالمية ومـدى             

 شـبهة "ثير حولها من شبهات هي       أ وكان أهم ما  " ،اختالفها عن البنوك التقليدية   
إن هـذه  ، إن المعاملة من بيوع العينة المنهي عنها     ، خذ الربا بأن المعاملة حيلة أل   

  ). 2003،شويدح (  "،بيع ماال يملكو،   واحدةالمعاملة تتضمن بيعتين في بيعة
  .تعريف المرابحة لآلمر بالشراء

بيع يتم فيه التفاوض و االتفاق بين شخصين        "بيع المرابحة لآلمر بالشراء بأنه      " 
وهو قيام األمر بشراء السلعة التي      ، لى تنفيذ ما اتفقا عليه    أو أكثر ثم يتواعدان ع    

عليه شريطة أن   متفق  أمر المأمور بشرائها بالمواصفات المطلوبة مع تحديد ربح         
وذلك بعد قيـام المـأمور بـشراء    ، يتم الشراء من قبل األمر بالشراء بعقد جديد       

  .)2001،جبر(السلعة وتملكها 
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ء بهذه الكيفية هو أهم صور التمويل المـستخدمة فـي           وبيع المرابحة لآلمر بالشرا   
  .المصارف اإلسالمية

  ). 2003،شويدح (  ولضمان صحة بيع المرابحة البد من توفر ثالثة ضوابط هي
قبـل أن يبيعهـا      ،  البنك البضاعة إال إذا قبضها ودخلت في ضـمانه         عأن ال يبي   •

  .للزبون
  .ادة في حالة العجز عن السداد الثمن في بيع المرابحة قابال للزينأن ال يكو •
ن يقصد المشتري الحصول على المال      بأ،  بيع المرابحة ذريعة للربا    نأن ال يكو   •

  .حيث يقوم ببيعها فور تسلمها للحصول على السيولة، ويتخذ السلعة وسيلة لذلك
     فإنه لقياس تكلفة عقد المرابحة الذي يبرمه البنك معقوتأسيسا على ما سب    

    ريالمشت    
  ).2005، شاهين :( العناصر التالية يتطلب األمر تحديد   
 والمصروفات الخاصة بها حتى استالمها من       عرفة الثمن األول للسلعة المشتراه    م -

  .قبل البنك
 .  تحيد هامش المرابحة المطلوب إضافته على الثمن األول للسلعة-

 .تري  تحديد قيمة الدفعة المقدمة باالتفاق بين البنك والمش-

 .  تحديد عدد األقساط وقيمة كل منها-

  .  تحديد مدة السداد-
  ).2006، خلف: (ولتوضيح كيفية قياس الربح للمرابحة في البنك اإلسالمي نورد مثال

تمويل بالمرابحة قام بها المصرف اإلسالمي لـشراء وتـسليم زيـت             عملية: مثال  
وبدفعة مقدمـة   %  5ربح  ألف دينار لفترة خمسة أشهر وبهامش       500زيتون بمبلغ   

  .ويتم تسديد المبلغ المتبقي بخمسة أقساط شهرية% 20
والمبلغ الذي ينبغي دفعة للمصرف     ، تسديدة   ينبغي  احتساب المبلغ الذي   :والمطلوب  

  .شهريا
  500000تكلفة شراء زيت الزيتون   
   100000يخصم الدفعة المقدمة       

                                                         400000  
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  20000                                   %  5يضاف ربح المرابحة
   420000المبلغ الذي ينبغي دفعة للمصرف                            
   دينار  84000المبلغ الذي ينبغي دفعة للمصرف شهريا                     

  :يل بالمضاربةالعوائد المتولدة من عمليات التمو  - ب
 تعتبر المضاربة من ضمن صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية حيث تقوم البنوك            

في حين يقدم أصحاب المشروعات     ، اإلسالمية بتقديم مقدار معين من المال لعمالئها      
 نـسبة   ى المال يحصل المصرف عل    ىوبدال من استيفاء فوائد عل    ، العمل أو الخبرة    

ـ     ،  سلفا هاربة بشكل متفق علي   معينة من ربح عملية المض      ىأما الخسارة فتعـود عل
 إذا ثبت اإلهمال و التقـصير أو        إال، هاحب المال وأما العامل فيخسر جهده وعمل      ص

  . التعدي 
وحتى تصح المضاربة البد أن تتم وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وهنـاك شـروط              

  ).2001،جبر (:إلتمام صحتها أهمها
وبلـوغ العقـل    ، تتمثل في العقد المكتـوب     و   ب والقبول اإليجا: الشروط العامة  •

  .بالنسبة للعامل
 : المالبرأسالشروط المتعلقة  •

  . المال من النقود وليس من العروضرأس  أن يكون -
 .  المال معلوم المقداررأس  أن يكون -

 . المضاربى المال دينا علرأس  أن ال يكون -

 .  أن يتم تسليم المال للعامل المضارب-

  .)2006،خلف( :وتنفيذه ل الشروط المتعلقة بالعم •
    تمتع المضارب بالحرية واالستقاللية في القيام بالعمل وحسب الطبيعة المتعارف -

  أن يمتلك القدرة  ألنه يفترض في المضارب، عليها عند ممارسة نشاط المضاربة   
  .والخبرة على القيام بالمضاربة   
   يتوقف  ألن ذلك، تحديد نتيجة المضاربة مسبقا للمضارب أن يضمن ز  ال يجو-

  .هوالظروف التي تحيط ب، وكيفية ممارسته ، طبيعة النشاط  على   
  ال يجوز للمضارب في حالة المضاربة المطلقة غير المقيدة أن يقوم بعمل يسبب  -
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   ممارسة  هو متعارف علية في ل أو مخافتة ما ضررا بصاحب الماخاللهمن   
  .اربةالمض نشاط  
يجوز في المضاربة أن يخلط المضارب ماله مع مال المـضاربة الـذي يـوفره                -

وباالتفاق بينهما على أن يتم توزيع األرباح تبعا لمساهمة كل مـنهم            ، صاحب المال 
 رأس المال المضاربة وأن يتم تحمل الخسارة حسب حصة كل منهـا فـي               رأسفي  
  .المال
  .)2001،جبر(ي المضاربةالشروط المتعلقة بالربح أو الخسارة ف •
  .  أن يكون معلوم لطرفي المضاربة نصيب كل واحد منهم من الربح-
 .  أن يكون الربح جزءا مشاعا كأن يكون النصف أو الثلث-

   المال الخسارة ويتحمل المضارب خسارة عملة وجهده رأسأن يتحمل صاحب  -
 .في المضاربة   

موع األربـاح ولـيس مـن راس        أن يتم احتساب نسبة الربح للمضارب من مج        -
  .المال

    الًوألغراض قياس الربح المتولد من عمليات المضاربة فيجب أن يخضع أو   
  ).2005،شاهين  ( :التالية للضوابط   
  . إذا كان سالماص المال كامال دون زيادة أو نقلرأس)صاحب المال(  استرداد -
    إذا وقعت شريطة أال تكون  المال ناقصا الخسارةلرأس) صاحب المال(  استرداد-
  .ناتجة عن مخالفة أو تقصير أو إهمال  
  بين رب المال والمضارب بالنسبة  المتفق )  المالرأسالزيادة عن (اقتسام الربح  -

  . عليها   
 صافي إيراد المضاربة لرب المال يخصم كافة المـصروفات التـي            ىوللوصول إل 

ع صافي الربح حسب االتفاق بين طرفي       تكبدها المضارب حتى تاريخ التصفية ويوز     
 رأس لمبدأ نضوض المال في المحاسبة بمعني  عـودة           اًوذلك تنفيذ ، عقد المضاربة 

ويمكن أن يتم أجراء المحاسـبة بـشكل        ،  صورته النقدية التي كان عليها     ىالمال إل 
وعنـد تـصفية   ،مؤقت في حالة عدم تحويل كافة العروض أو األصول إلي النقديـة           

  .م قياس الربح النهائي و تحديد حصة كل طرف بشكل نهائيالنشاط يت
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 ولتوضيح تطبيقات أسس القياس المحاسبي ألرباح عمليات المضاربة وتحديد نصيب         

 -:المصرف فيها نورد المثال التالي

  شهور على 6 ألف دينار لمدة50 ة بقيمة  قام البنك اإلسالمي بتمويل عملية مضارب
بينهما وقد بلغت إيـرادات     % 50ن البنك والمضارب بنسبة     أن يتم توزيع األرباح بي    

  .   دينار 1000دينار وكانت مصروفات المضاربة 6000 المضاربة 
  . تكون اإلرباح الصافية ونصيب كل من طرفي المضاربة كالتاليهوعلي

   دينار5000=  1000-6000= صافي ربح المضاربة 
  دينارx5000 = 2500  50%نصيب كل من البنك والمضارب 

وحـساب   بقيمة الخـسارة     أما إذا تحققت خسارة فيظهر حساب أ خ المضاربة مدينا         
  .  اجاري عملية المضاربة دائن

  .العوائد المتعلقة بعمليات التمويل بالمشاركة   -ج
يعتبر التمويل بالمشاركة من ضمن صيغ التمويل المعمول فيها في البنوك اإلسالمية            

والغيـر حـسب     اتجة عن ربح المشاركة بين المـصرف      حيث يتم تقسيم العوائد الن    
  . المالرأسفي سارة فتقسم بنسبة مساهمة كل طرف أما الخ، االتفاق المبرم
 العوائد المتحققة من عمليات المشاركة من خالل عدة صـور           ىالنظر إل هذا ويمكن   

  :وصيغ مختلفة
  :العوائد المتحققة من المشاركات الثابتة •

 الـشركة   رأسي تبقى فيها حصة كل شريك فـي         لمشاركة الت المشاركة الثابتة هي ا   
حيث يقوم البنـك بالمـساهمة فـي تأسـيس بعـض            ، ثابتة مادامت الشركة قائمة   

، تحقيق األرباح  المشروعات الجديدة أو شراء حصص بعض الشركات القائمة بهدف        
  ).2005، شاهين( وفيما يلي مثال عن أسس القياس المحاسبي والقيود المحاسبية

خرين بالمساهمة في تأسيس احـد المـشروعات        ام البنك اإلسالمي باالشتراك مع آ     ق
في نهاية العام أظهر حساب المـشروع أرباحـا         ، %20بقيمة مليون دينار وبنسبة     

  . دينار وتقرر توزيعها على المساهمين بالكاملألف100صافية قدرها 
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  :قيود المعالجة المحاسبية حسب طريقة حقوق الملكية

   االستثمار في المشروع عند -
  الخزينة/ إلي ح200000االستثمارات       /  من ح200000

  عند إعالن المشروع عن توزيع األرباح   -
  إيرادات االستثمارات / إلي ح20000االستثمارات         /  من ح20000

  عند استالم األرباح الموزعة  -
  راتاالستثما/  إلي ح20000الخزينة        / من ح20000

  :قيود المعالجة المحاسبية حسب طريقة التكلفة
   عند االستثمار في المشروع -

  الخزينة/  إلي ح200000االستثمارات        /  من ح200000 
  عند استالم األرباح الموزعة -

  إيرادات االستثمارات/ إلي ح20000الخزينة        / من ح20000
 اركات قصيرة األجل التي يسترد البنك     قياس وإثبات اإليرادات المتولدة من المش      •

 .مساهمته دفعة واحدة

 اسعا ومتنوعا للمصارف اإلسالمية من     إن هذا النوع من المشاركة يتيح مجاال و       
وخـصوصا فـي    ، اجل استخدام مواردها التمويلية ذات الطبيعة قصيرة األجـل        

واستثمارها   تجميد استخدام الموارد   ى إل ياألمر الذي ال يؤد   ، النشاطات التجارية 
  . لفترة زمنية طويلة

وبذلك يمكن للمصرف اإلسالمي أن يوفر البـديل عـن عمليـات اإلقـراض              "
واالقتراض بالفائدة المحرمة شرعا والتي تقوم بها المصارف التجارية لتمويـل           

 مال تشغيل المشروعات اإلنتاجية ويتحقق النفع من جراء هذا النوع مـن              رأس
ن والمستثمرين ومن ثم للمجتمع واالقتصاد ككل       المشاركات للمصرف وللمودعي  

  ).2006،خلف (
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  ).2005،شاهين  (:   ولتوضيح ذلك نورد المثال التالي
قام البنك اإلسالمي بتمويل عملية مشاركة قصيرة األجل باالشتراك مع ممولين            

ألف دينار لكل منهما على أن يسترد المبلغ المدفوع بعد عـامين          50 بقيمة   آخرين
وقد تحقق أربـاح صـافية      ،  يتم تقسيم األرباح بينهما بنفس نسبة المشاركة         وأن

  :دينار على التوالي6000، 5000خالل تلك الفترة 

  .عند دفع المبلغ من البنك
  جارى الشركاء/الخزينة / إلي ح50000عملية المشاركة      / من ح50000

  . عند استالم األرباح المتحققة للسنة األولى
    إيرادات المشاركة/  إلي ح2500الخزينة             / من ح2500  

   .عند استالم األرباح المتحققة للسنة الثانية    

  إيرادات المشاركة/ إلي ح3000الخزينة         / من ح3000  
  .   عند استرداد قيمة المشاركة في نهاية الفترة المتفق عليها 

  عملية المشاركة/ ح إلي 50000الخزينة      /  من ح50000    
  .قياس وإثبات إيرادات المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك •
، لمصرف على تخفيض حصته فـي الـشركة       ا التي يوافق فيها     المشاركةوهى  "

سنويا مقابل قيام الشريك األخر بدفع قيمة التخفيض من حصته في اإلربـاح أو              
لى الشريك األخر ويسترد    من مصدر األخر إلى إن تصبح الشركة ملكا بالكامل إ         

  ) . 2001،جبر"( ماله المدفوعلرأسالبنك 
    وفيما يلي مثال توضيحي

إنـشاء    الفلسطيني وأحد الشركاء على تمويل       المصرف اإلسالمي تم االتفاق بين    
  :شقه سكنية وفق الشروط التالية 20مبنى مكون من 

   دينار 100000  يقدم الشريك قطعة من األرض بقيمة-
   دينار200000 البنك التمويل الالزم بقيمة  يقدم-

   . توزع بينهما بالتساوي سنويا دينار4000 أجرة الشقة الواحدة -   
 يتم شراء حصة المصرف من قبل المتعامل عن طريق دفع حصة المتعامـل              -

   .من األرباح الكاملة إلي المصرف
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   :المطلوب 
    االستثمار  إيجاد فترة المشاركة في-
  عدل العائد علي االستثمار  حساب م-
  ٍ اتخاذ القرار الخاص بالتمويل أو عدمه بافتراض أن معدل العائد السائد في-

  .  االستثمارات المسموح بهاى عل10%   السوق
  :الحل

   دينارx 20 =80000 4000 =اإليجار السنوي المتوقع للشقق

  . دينار50x80000%=40000=نصيبٍ المصرف من اإليرادات السنوية
 .دينار 50x80000%=40000 =نصيب المتعامل من اإليرادات السنوية

  . سنوات 5 =40000/200000فترة المشاركة المتوقعة 
  %  x 200000=20 %100 /40000= االستثمارات ىمعدل العائد السنوي عل

الخمس للمشاركة والـذي    للسنوات  وفي الحالة التي يتم فيها حساب معدل العائد         
 نتيجة تنـاقص حـصة المـصرف فـي          ة في السنوات الالحق   يتزايديالحظ أنه   

   : كاألتي فأن معدل العائد هذا يكون وبالتاليالمشاركة خاللها
  )1(جدول رقم 

   التوضيحيمعدل العائد علي االستثمار لمثال المشاركة
حصة المـصرف     السنة

  في المشاركة
نصيب المـصرف   

  من األرباح
معدل العائد علـى    

  االستثمار
1 200000 40000 20% 
2  160000 40000 25% 
3  120000 40000 33% 
4  80000  40000 50% 
5 40000 40000 100% 

يتضح من المثال السابق إن المصرف يحقق معدل عائد من استخدام أمـوا لـه               
  %10باالستثمار في المشاركٍة يفوق معدل العائد السابق في السوق وقدرة 

  . المنتهية بالتمليك الدخول في المشاركة اتخاذ قرارى مما يعني الموافقة عل
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  الثانيخالصة الفصل 
تعرض هذا الفصل لمصادر األرباح وقواعد قياسها في المصارف اإلسالمية لكـل            

ثم قياس عناصـر    ، من الخدمات المصرفية وأوجه العمليات التمويلية واالستثمارية      
  .التكلفة وتحليل طبيعتها
  :وتم التوصل إلى األتي

 هو العائد على استثمارات المصرف المختلفـة مـع اسـتبعاد            تحقق الم الربح •
  .التعامل بالفائدة أخذا أو عطاء 

إن تنوع الخدمات المصرفية المقدمة هي وليدة الحاجـة ومرتبطـة بـالتطور              •
  .االقتصادي واالجتماعي وأساليب التقنية الحديثة

، وكالة بـاجر  أن العالقة بين البنك اإلسالمي والمودعين هي عالقة مضاربة و          •
أما الوكالة هي قيام    ، فالمضاربة تشتمل على استثمار البنك ألموال المودعين        

 .البنك بتقديم الخدمات المصرفية لعمالئه

ألنها تتعلق  ، تكون إيرادات الخدمات المصرفية من نصيب المساهمين وحدهم        •
 . المال والعمل والشهرةبرأس

 التوظيف واالستثمار الناتج عن     يتم استخدام مبدأ النضوض في قياس إيرادات       •
تحقق اإليراد في فقه المضاربة والذي يقضى بضرورة تحـصيل اإليـرادات            

 مع مراعاة تحقيق التوافق مع بعض المبـادئ        حتى يمكن قياس الربح وتوزيعه    
 .المحاسبية

 :هناك تأثير لفرضية االستمرارية على شركة المضاربة من حيث •

  .ي يقسم حياة البنك إلى فترات زمنية متساوية مبدأ الدورية الذتطبيق   -   
    التفرقة بين العمليات اإليرادية والرأسمالية -   
  .  قياس الربح في وفقا لألحكام الفقهية لعقد المضاربةيكون  -   
   أما ،ين أرباح المساهمى األصول الثابتة عبئا علإهالك مخصصات تكون -   
  .خصم من أرباح المودعين والمساهمينمخصصات األصول المتداولة فت      
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  الفصل الثالث

  

  توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية بين المصرف والمودعين

  

  تـأتي   ، المصرف اإلسالمي من المرحلة األولى وهي قيـاس األربـاح          انتهاءبعد  

 ه تعتبـر هـذ     و  ،وهي توزيع األرباح بين المـصرف والمـودعين        لمرحلة الثانية ا
 حيـث تخـضع كـال       ، تقل أهمية عن المرحلة األولي       وال ،مة ودقيقة المرحلة  مه  

 يتطلب الوقوف بدقـة     مما، المرحلتان للقواعد الواردة في فقه المعامالت اإلسالمية        
لمناقـشة   هـذا الفـصل      يتعرضلذلك  ،  أسس ومقومات عملية توزيع األرباح       ىعل

  .الموضوع من خالل المبحثين اآلتيين
  . األموالها بمصادراح المتحققة وعالقت األرب:المبحث األول 
  .قواعد وأسس عملية توزيع اإلرباح الطرق و ال:المبحث الثاني
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  المبحث األول  

   األموالبمصادرالمتحققة وعالقتها  األرباح 

 التـي التخـالف أحكـام        للمشروعات ة المناسب األموال المصرف اإلسالمي يقدم     إن
 فقـه المعـامالت      لقواعـد   صيغ التمويل التي تخـضع     تخدامالشريعة اإلسالمية باس  

 حيث   ، كل من المساهمين والمودعين    ىوهذه األموال بطبيعتها ترجع إل    "، اإلسالمية
وتم استثمارها وتـوزع األربـاح الناتجـة بـين           إن هذه األموال اختلطت جميعها    

ر معيـا ("المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار حسب االتفـاق بـين األطـراف          
 ذلـك   ىعالوة عل ، ).اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين       

 عائد مقابل   ىيقوم المصرف اإلسالمي بتقديم بعض الخدمات المصرفية ويحصل عل        
 عن ذلك مشكله تتعلق بتداخل األموال واختالطها من جانب وصعوبة           نتجمما  . ذلك

ـ  ىممـا أد  ، مارية من جانب أخر   الفصل بين إيرادات العمليات الخدمية واالستث      ى  إل
حتى أن  ، عدم إتباع المصارف اإلسالمية أسس وقواعد محددة لمعالجة هذه المشكلة         

  .التطبيقات العملية للمشكلة اختلفت من مصرف إلي أخر
 فـي المـصرف وعالقتهـا         المتحققـة  لذلك فإن هذا المبحث يهتم بمناقشة األرباح      

  ، ساهمين ومدي ارتباطها بتلك األرباح  أموال كل من المودعين والمبمصادر
تحديـد   -:ولتوضيح هذا األمر يتم التطرق له من خالل موضوعين أساسيين همـا             

 اإليراد والموضوع الثـاني تحديـد نوعيـة          حصول ىأدت إل مصادر األموال التي    
   -: وذلك كالتالي ومصادرهااإليرادات المتحققة

   وهي قسمان اإليراد حصولىأدت إلمصادر األموال التي تحديد : أوال

  ):الداخلية( المصادر الذاتية -اوال

  -:وهي المصادر التي تعود إلي أصحاب المصرف أي المالكين له وتتكون من  
  يجة المساهمة والذي يتم الحصول عليه من الموارد التي تتجمع نت: المالرأس 1-

  ،ال المدفوعما يتم دفعه أي رأس الم هو و، من قبل المساهمين   في المصرف
  - :ويعتبر رأس المال مهما في عمل المصارف ألنة يحقق ما يلي  
  ،    حل األولي إلنشائه لممارسة عملهتوفير التمويل الالزم للمصرف في المرا -
  الوقت الكافي للمصرف   في بداية حياة المشروع ال يوجدونشاطاته حيث أن  
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  .تمويل خارجية موارد للحصول علي    
 المال مصدر التمويل األساسي في تكوين األصول الثابتة للمـصرف           رأسيعتبر    -

غير الممكن االعتماد   حيث إن من    ،  غير ذلك    ىأجهزة إل ، نيةأب، أثاث  ، مثل آالت 
أي المصادر  ، الخارجية للتمويل  المصادر   ىفي تمويل تكوين الموجودات الثابتة عل     

و ال تمتد مع عمر     تبقى محددة   ، نة  زمنية معي  ألنها ترتبط بفترة  ، المالية من الغير    
 . المصرف لعملهممارسة 

وعادة يتم تحديد نـسبة     ، أن رأس المال يوفر األمان والحماية المطلوبة للمودعين           -
،  الودائع بموجب القوانين ذات الصلة بعمل المـصارف        ىمعينة من رأس المال إل    

،  المصرف   ودعين في الموفرت أمانا وثقة اكبر لدي      وكلما زادت هذه النسبة كلما      
ينبغي أن ال تقل عن حد معين كأن  لذلك"، العكس عندما تنخفض هذه النسبة ويحصل

سواء تم تحديـد هـذا الحـد        % 15و  10 الودائع هذه    ىتكون نسبة رأس المال إل    
 الودائـع   طبيعـة  ىوالتي تعتمد عل  ، للمصرف بالقانون أو نتيجة الممارسة العملية    

وسـرعة هـذه الحركـة      ،اع فيها والسحب منهـا      وحركة اإليد ، وحسب أشكالها   
 ).2006،خلف" (وانتظامها

 أن رأس المال الخاص يوفر الضمان الالزم لتغطيـة الخـسائر التـي يمكـن أن                 -
قـد   سواء كانت الخسائر التـي    ، يتعرض لها المصرف في ممارسة عمله ونشاطه      

وفـي  أ، تتحقق نتيجة عوامل ترتبط بالمصرف ذاته في إدارته وممارسـة عملـه           
المـصرف   مثل الحالة االقتصادية العامة التي يعمل     ، العوامل التي تحكم هذا العمل    

والتي منها حاالت االنكماش والكساد في االقتصاد والتـي يمكـن أن            ، في إطارها   
بـه خـسائر يـتم      لمصرف ونشاطاته بالشكل الذي يلحـق        عمل ا  ىتؤثر سلبا عل  

ـ       ، المال   رأس ىامتصاصها من خالل االعتماد عل     ى  ودون أن تمتد هذه الخسائر إل
 . ودائع المودعين

وهي األموال التي يتم استقطاعها من األرباح التي يحققها  - :االحتياطيات2- 
  -: صافي الربح وتنقسم إلي ثالث أنواعىالمصرف قبل الوصول إل

  .يحتفظ بها بموجب القوانين الخاصة بعمل المصارف:  احتياطيات قانونية-
     .تفرضها طبيعة عمل المصارف والظروف العامة: امة احتياطيات ع-



 38

يتم تكوينها بموجب سياسة المصرف من اجل دعم المركـز          : احتياطيات خاصة  -
 .وضمان قوته ومتانته، المالي 

      وعادة فان القوانين التي تحكم عمل المصارف تتضمن أسس وقواعد لتكوين 
   . المال البنكرأسددها القوانين من  نسبة معينة تحز   االحتياطيات بحيث ال تتجاو
  -: عوامل كثيرةى   وهذه االحتياطيات تعتمد عل

  مدي تحقيق المصرف لألرباح التي يمكن أن تستقطع جزء منها لتكوين  -
  .    االحتياطيات

 . قوة ومتانة وسالمة مركزة الماليى مدي حرص المصرف عل-

  له من خالل االحتياطيات هذه  سياسة المصرف في إجراء التوسعات بزيادة رأسما-
    وذلك عندما تسمح ظروف المصرف والحالة العامة في االقتصاد بمثل هذا التوسع 

 .    والتطور في عمله

وهي الجزء من األرباح التـي يـتم احتجازهـا إلعـادة      : األرباح المحتجزة3 - 
اظ بها  مـن     وهي التي يتم االحتف   ، استخدامها لدعم المركز المالي للمصرف وتقويته     

 المال المـصرف إلجـراء التوسـع        رأساجل استخدامها في نهاية األمر في زيادة        
وأن احتفاظ المصارف اإلسالمية بجزء من األرباح ال        ، والتطور في عملة ونشاطاته   

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية نظرا لكـون المـصرف اإلسـالمي يعمـل              ضيتعار
 احتفاظه بجـزء مـن األربـاح المحققـة          وهذا يتيح له  ، مضاربا بأموال المودعين    

وهو ، لمواجهة الحاالت التي يمكن أن تواجه المصرف عند ممارسته لعمله ونشاطه          
أمر يرتبط بتوفير موارد مالية تكون تحت تصرفه لحماية أموال المـودعين وتلبيـة             

  . وبالذات في الظروف غير العادية، سحوباتهم
  -:ما يلي) الداخلية(ويخصم من المصادر الذاتية 

ويعود السبب في اسـتبعاد     ،  واألعمال تحت التنفيذ     المشتراهقيمة األصول الثابتة    
  ).2005، شاهين ( -: األتيىهذه األصول إل

 المال الذي قدمـه المـساهمون إلغـراض         رأستعتبر تخفيض حقيقي في قيمة      1- 
األمـوال  وبالتالي فهي تخفيض فعلي في قيمـة        ، االستثمار والتمويل المنتج لألرباح   

  .المعدة لالستثمار
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يعد من المستلزمات   ، إن أنفاق هذه األموال نحو اإلنشاءات والتكوين الرأسمالي         2- 
واستخداماتها في مزاولة نشاطه    ، األساسية التي تتطلبها طبيعة العمل في المصرف        

وبالتالي فهي من حصة العمل التي يجب أن يقدمها البنك والتي يتقاضى            ، المصرفي
 .ابلها نسبة معينة من األرباح كمضاربفي مق

  رأسوتعالج أي أصول جديدة مستثمرة بنفس الطريقة بان يتم خصمها من  " 
  سبق وبعد إجراء تلك   ماىوبناءا عل، )1996،األبجي" ( المال المستحق لألرباح

   التخفيضات فان صافي قيمة المصادر الذاتية للموارد المقدمة هي التي تعود 
  .ن والتي تشارك في المحفظة االستثمارية والتمويلية العامة للمصرف  للمساهمي

  -:المصادر الخارجية: ثانيا

 أموال اآلخرين من غير أصحاب      ىوهي المصادر المالية التي يتم االعتماد فيها عل       
ومنهـا المـصارف    ، وعادة تعتمد المؤسسات المـصرفية    ، المشروع المالكين له  

شكل أساسي في ممارسة عملها ونشاطها وبخاصـة         هذه المصادر ب   ىاإلسالمية عل 
وتحتل المصادر الخارجية أهمية كبيرة في عمل المصارف ألنها         ، االستثمارية منها 

  .تمثل النسبة األكبر في مواردها وفي موجوداتها
  :ة في المصارف اإلسالمية بما يلي  ويتمثل هيكل المصادر الخارجي

  :)تحت الطلب(الودائع الجارية  •

أو ،  التي تحفظ في المصارف لغرض حمايتها من السرقة أو الهـالك             ودائعهي ال 
،  لفرض تسهيل المعامالت التجارية والمصرفية التي تقدمها المصارف لعمالئهـا         

  .لذلك فهذه الحسابات ليس هدفها االستثمار
وقد أثير حول هذه الحسابات الكثير من المشكالت التي تتعلق بوضعها القـانوني             "

فـإذا كانـت عقـد      ، أم عقد قرض    )أي عقد أمانة  ( كانت تعتبر عقد وديعة      وما إذا 
وديعة فليس من المقبول شرعا استخدام الوديعة ألنها ليست مـضمونة مـن قبـل         

وإذا اعتبرت هذه الحـسابات      ، وإذا خالف البنك ذلك وجب علية رد قيمتها         ، البنك
بنوك التقليديـة ويحـق     بمثابة عقد قرض فهي بذلك تشبه الحسابات الجارية في ال         

  ).2005،شاهين "(  مع ضمان رد قيمتها عند المطالبة بهااللبنك استخدامه
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ستخدام هذه الحسابات الجاريـة وكـان        ضوء  ما سبق فإذا قام المصرف با        ىوعل
كان له الحق   ، ضامنا برد أموال المودعين دون نقص حتى لو تعرضت للخسارة           

وال للبنك وليس للمـودعين أصـحاب هـذه         في أن تكون عوائد استثمار هذه األم      
 حـسابات   أشـرك  كان المصرف قـد      إذاكما انه يجب اإلفصاح عما      " ،الحسابات

 أي  أو الحـسابات الجاريـة      أموالاالستثمار المطلقة في الربح الناتج عن استثمار        
معيـار اإلفـصاح    "( أموال أخرى لم يتسلمها المصرف على أساس عقد المضاربة        

  ).رباح بين المساهمين والمودعينعن أسس توزيع األ
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل يجوز للمصرف أن يوزع نسبة من العائـد         

ـ      ى الجارية عل  تالفعلي المتحقق من استثمارا لحسابا      ى أصحابها تشجيعا لهـم عل
وقد رأي البعض أن دفع عائد علي الحساب الجاري         " ،االحتفاظ بأموالهم في البنك   

وذلك العتبار الوديعة بمثابة قـرض      ، يقع تحت نطاق الربا المحرم       ألنه   زال يجو 
 نسبة مـن     حتى  عنها عائدا محددا مسبقا وال     قمضمون من قبل البنك فإنه ال تستح      

  ).1993، عطية"(الربح
أن تبرع  المصرف  بدفع عائدا ألصحاب الحسابات بمحـض           " في حين رأي أخر   

 عليهـا شـرط     قسبقا ولذلك ال ينطب   إرادته هو بمثابة جائزة لهم غير مشروطة م       
  ).1996،األبجي"(الربا وهو االتفاق المسبق علي نسبة الزيادة في ذمة البنك

  :والودائع الجارية تتميز بسمات عديدة منها
  يحق للمودع طلب هذه الودائع في أي وقت في حدود مقدار رصيده فيها-

   أو السحب النقدي ،ستخدام وسائل السحب المعروفة من سحب بشيكات     و با
  .أو استخدام بطاقة الصراف اآللي، أو أوامر التحويل ، الخطي    
   أية مخاطر ألنها تستحق الدفع لوبالتالي فإنها ال تتحم،  ال تشارك في األرباح -
 .حين الطلب   

   تسديد كافة نفقاتـه ومـصروفاته      ىعليمكن لصاحب الحساب أن يتفق مع البنك         -
وقد يتم هذا  مقابل     ، القيام بذلك من خالل تخويل المصرف     بواسطة هذا الحساب    

   اإلسالمي  أو ثمن مقابل هذه الخدمة مع تخويل المتعامل للمصرف، عمولة معينة 
  . تنجم عن المعاملة المطلوبةت حسابه أية مصاريف أو نفقاىعل القيد   
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    هذا وفي ، أن صاحب الحساب ملزم بعدم سحب ما يزيد عن رصيد حسابه الدائن -
 .   الشيكات برسم التحصيل ما لم يتم تحصيل مبلغهاىاإلطار ال يتم السحب عل   

والمدينـة  رية تتضمن حركة الحسابات الدائنـة       توفر المصارف عادة كشوف دو     -
، سنوية أو سنوية   وهذه الكشوفات تكون شهرية في الغالب أو نصف       ، وأرصدتها  

 ات خالل أسبوعين مـن تـاريخ       الحساب  هذه ىوفي الحاالت التي ال يعترض عل     
 .تعتبر هذه الكشوفات صحيحة، استالمها

 :الودائع االستثمارية •

   استثمارها في المصارف اإلسالمية ى وهي الودائع التي يهدف أصحابها إل
  -: عائد عليها وتنقسم إلي نوعينىللحصول عل 
 :حسابات التوفير واالدخار  - أ

اسها بدفتر توفير تسجل فيـه كافـة         أس ىوهي الحسابات التي يحتفظ المودعون عل     "
يـضعها  فـق الـشروط والقيـود التـي         عمليات السحب واإليداع في الحـساب و      

  ).1998،الهيتي"(البنك
ألنهـا  ،بالغها وكثرة عدد المودعين فيهـا     وهذه الحسابات تتميز في الغالب بصفر م      

 أعـدادهم ومن خـالل    ، ترتبط بمعظم المدخرين الصغار وهم أكثر المدخرين عددا         
  الكبيرة يمكن أن تتجمع مبالغ كبيرة منها لدي المصارف اإلسالمية

ـ          "  ي اسـتخدامات قـصيرة     وان هذه الودائع تعتبر مهمة نتيجة إمكانية توظيفهـا ف
المـشترك   ومن خالل تفويض المصرف اإلسالمي في االستثمار      ، ومتوسطة األجل 

  . )2006، خلف( أساس المضاربة المطلقة غير المقيدةىلها عل
  :هناك بعض شروط حسابات التوفير تتمثل في و
أي ضرورة حـضور صـاحب الحـساب        ، السحب من هذه الحسابات شخصيا       -

وال يتم استخدام الشيكات في     ، أو من يخوله قانونا   ، شخصيا والقيام بعملية السحب   
ويعطي صاحب الحساب دفتر خاص بحساب التوفير تـسجل فيـه           ، هذا الحساب 

ويظهر األرصدة التي تمثل الجانب المـدين       ، حب  حركات اإليداع وحركات الس   
 ).حركات اإليداع(والجانب الدائن) حركات السحب(
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تفرض بعض المصارف اإلسالمية فترة معينة لبدء مشاركة األموال المودعة في            -
، كأن تكون في بداية الشهر الـذي يلـي اإليـداع          ، حسابات التوفير في األرباح   

  .رباح للشهر الذي يتم سحب المبلغ فيهوكذلك تفرض عدم المشاركة في األ
وقد تقرر عـدم    ، تقوم بعض المصارف اإلسالمية بتحديد حد أدنى لفتح الحساب         -

مـع افتـراض معرفـة      ، المشاركة في األرباح إذ اقل المبلغ عن الحد األدنـى           
  .أصحاب الحسابات بذلك مسبقا

وقد  ، يحق لصاحب الحساب سحب أي مبلغ ضمن حدود وديعته في هذا الحساب            -
عن حد معـين علـي       فإذا زاد ، تشترط بعض المصارف اإلسالمية مبلغ السحب     

 .المودع إخبار المصرف قبل فترة معينة من السحب

 أساس أدنى رصيد شـهري لهـذا        ىنصيب حساب التوفير من الربح يتحدد عل      " -
هـذا  ، ويشترط أال يقل عن الحد األدنى المقرر لفتح الحساب إن وجد            ، الحساب

 أساس متوسـط    ى المصارف اإلسالمية يتحدد النصيب من الربح عل       وفي بعض 
 ).1996،هندي"(رصيد الحساب خالل الفترة المعينة

وذلك لحاجة المودع إليها فهذا يجعل      ، يكون السحب من حساب التوفير مستمرا        -
وبالتالي فإن بعض المصارف اإلسالمية تخفض من النسبة من         ، سيوليها مرتفعة   
 وذلـك   50%التي تدخل في المشاركة في األرباح كأن تكـون          حسابات التوفير   

  لكون أن حسابات التوفير ال تمثل ودائع مقيدة
 :الودائع ألجل   - ب

   تعتبر هذه الودائع من أهم موارد البنك التي يستخدمها في التمويل واالستثمار     
  . وهي نوعان إما أن تكون ودائع استثمارية مقيدة أو ودائع استثمارية عامة

  :الودائع االستثمارية المقيدة: أوال
مثل أن يـستثمرها فـي      ، وهي التي يقيد أصحابها المصرف ببعض الشروط         " 

كما قد يكون تقييـد     ، أو أن ال يخلطها بأمواله  ، أو لغرض معين  ، مشروع معين   
أصحاب هذه الحسابات للمصرف بأمور أخري مثل اشتراط عدم البيع باألجل أو            

أو اشتراط استثمار   ، أو اشتراط البيع بربح ال يقل عن كذا         ،  رهن   بدون كفيل أو  
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المصرف لتلك الحسابات بنفسه دون استثمارها عن طريق مضاربة تاليـة مـع             
   )معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين"( الغير

ـ               إن ولما كان لصاحب الوديعة الحق في توجيه االستثمار في غـرض معـين ف
مصير هذه الودائع  يرتبط بالنتائج النهائية التي يسفر عنها النشاط االسـتثماري             

 اعتبـار   ى أصحاب هذه الودائع عل    ىفعند تحقق الربح يعود إل    ، الذي وجهت إليه  
مما ، انه حق لهم بعد خصم حصة البنك والتي تقدر بنسبة معينة من قيمة الوديعة             

 الوكالـة   ىنك في هذه الحالة هي اقرب إل       أن عالقة المودع بالب    ىأشار البعض إل  
  .منها إلي المضاربة

فإنه يجوز أن تتحدد أتعاب البنك بنسبة من قيمة الوديعة أو بمبلـغ             "  وبناء علية   
وليس بنسبة من ربح االستثمار كما هو الحال في الودائع االستثمارية           ، محدد سلفا 

ان صاحب الوديعة هو الذي     ف، وإذا ما أسفر استثمار الوديعة عن خسائر        ، العامة
 أتعاب اإلدارة   ىدون أن يسقط حق البنك في الحصول عل       ، يتحمل كافة المخاطر    
  ).1996،هندي"(بمقتضي عقد الوكالة

وإذا قام المصرف بتمويل بعض األنشطة بخلطها مع أموال أصـحاب الودائـع             
حصل حيث ي ، فيكون المصرف في هذه الحالة شريكا في المال والعمل        ، المقيدة  

 عقـد الوكالـة     ى نسبة معينة من قيمة الوديعة مقابل عمله وفقا إل         ىالمصرف عل 
)  المساهمين والمودعين (ثم يتم اقتسام األرباح بين المصرف ممثل عن         ، المبرم  

أي أن  ، وأصحاب الودائع المقيدة حسب حجم األموال المستثمرة من كل منهمـا          
  ).2005،شاهين:( يةعملية توزيع األرباح تتم وفق الخطوات التال

 .مقابل عمله كمضارب) البنك(فصل حصة المضارب  •

تحديد حجم األموال المستثمرة في المشروع والتي ساهم كل من البنك  •
 .وأصحاب الودائع المقيدة

  توزيع األرباح المتولدة عن المشروع وفقا لحجم األموال المقدمة من كل  •
 .منهما أو حسب االتفاق   
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  ).المطلقة(االستثمارية العامةالودائع : ثانيا
  أسـاس  ىهي الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمصرف في استثمارها عل           " 

أو في ،دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه،  الوجه الذي يراه مناسبا   ىعقد المضاربة عل  
كما أنهم يأذنون له  بخلطها بأمواله     . أو لغرض معين أو بكيفية معينة     ، مشروع معين 

 التـي لـه حـق التـصرف  المطلـق            لأو األمـوا  )حقوق أصحاب الملكية  (اتيةالذ
 أسـاس عقـد     ى لم يتسلمها المصرف عل    ىالحسابات الجارية أو أي أموال أخر     (فيها

ـ    ومن المقرر إن نتائج االستثمار لهذه الحسابات المطلقـة        ). المضاربة  ىتعـود عل
ن أسس توزيع األربـاح     معيار اإلفصاح ع  "(مجموع المشاركين فيها بالمال أو الجهد     

  ).بين المساهمين والمودعين
يـشارك   هذا النوع من الودائع والذي يشكل المحفظة االستثمارية المختلطة والتـي           

فيها طرفان من خالل عقد المضاربة فالبنك ممثال عـن المـساهمين مـن جانـب                
لزم تـست " لطرفين  افهذه العالقة بين    ، من جانب أخر  ) المودعين( وأصحاب األموال   

تحديد العالقة بدرجة واضحة وعادلة حتى تتمكن الجهات التي يهمها رعاية مصالح            
  ).1994، عبد اهللا ( المستثمرين من معرفة حدود هذه المصالح

ضرورة وجود وتطبيق تنظيم محاسبي واضح لطرفـي العالقـة          "  ومن ذلك يتبين    
وال البنك الخاصة مـع     حيث تختلط  أم   ، ) المودعين(القائمة بين البنك والمستثمرين     

ن يخـضع توزيعهـا     أوالتي يجـب    ، أموال المودعين وتتضافر معا لتحقيق األرباح     
بعـد خـصم المـصروفات      ، للعديد من المبادئ والقواعد المنظمة لحقوق كل منهما       

كمـا انـه    " ،)1989، عبد الباري   (والنفقات األخرى التي ساهمت في تحقيق اإليراد      
لمصرف قد أشرك حسابات االسـتثمار المطلقـة فـي          يجب اإلفصاح عما إذا كان ا     
وفي هذه الحالة يجب اإلفـصاح عـن أنـواع هـذه            ، إيرادات العمليات المصرفية  

معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األربـاح       (اإليرادات وعن األساس الذي تم به ذلك        
  ).بين المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار

  : فهناك نوعان من النفقات
فقات المباشرة المتعلقة بالعمليات التمويلية واالستثمارية التي قام البنك بهـا           الن: األول

مثل نفقات النقل والرسوم الجمركية والتخزين التي يتحملها المساهمون والمودعـون           
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لذلك يجب اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة التي تتبعها المـصارف           " ، معا
معيار اإلفصاح عن أسـس     (ستثمار المطلقة في تحميل المصروفات على حسابات اال     
  ). توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين

النفقات غير المباشرة كالنفقات اإلدارية العامة التـي يتحملهـا المـساهمون            : الثاني
وحدهم والتي تدخل ضمن النفقات التي يتقاضى عنها البنك مقابال يتمثل في نـصيبه              

ة المضارب قبل إجراء التوزيع بين طرفـي        حيث تخصم حص  ، من العمل كمضارب  
  .عقد المضاربة

  :   والودائع ألجل تخضع لشروط منها
     إال إذا وافـق   ،  ال يجوز السحب من الودائع لألجل قبل نهاية الفترة المتفق عليهـا            -

   .ويخسر المودع األرباح  عن الجزء المسحوب.  ذلكىالبنك عل
    وديعة ألجل اكبر مقارنة مع نسب المشاركة النسبة التي تشارك في األرباح من ال -

     مصرف السـتخدام هـذه    الن الودائع ألجل تتيح فرصة اكبر لل      ، هذه لوديعة التوفير  
  .الودائع في االستثمار

و يـستلزم الـسحب              ، ات الودائـع ألجـل     حساب ى ال يجوز التعامل بالشيكات عل     -
  . نيالحضور  شخصيا للمصرف أو بموجب تفويض قانو

   لمبلغ الوديعة ألجل حتىاألدنى  تقوم معظم المصارف اإلسالمية بتحديد الحد -
  .يشارك في األرباح  
 االستحقاق إذا تضمن عقد الوديعـة        أن الوديعة ألجل يمكن أن تجدد تلقائيا بتاريخ        -

  .وقد يتضمن ضرورة إخبار المصرف بالسحب قبل فترة انتهاء الوديعة، ذلك 
  .نوعية اإليرادات المتحققة ومصادرهاتحديد :  ثانيا

أساس  ىمن خالل ما سبق أصبح من المعلوم أن أنشطة المصرف اإلسالمي تقوم عل            
 ذلـك   ىعالوة عل ، خلط أموال المساهمين مع المودعين واستثمارها لصالح الطرفين       

 تحقيق إيرادات وعمـوالت     ىاألمر الذي أدي إل   ، تقديم الخدمات المصرفية المختلفة   
العمل المقـدم مـن البنـك         عنصر ىمن عدة مصادر مختلفة يرجع بعضها إل      تنشا  

 رأسالجزء المستثمر مـن      ىإضافة إل ، بواسطة إدارة البنك الفنية والمالية واإلدارية     
مال البنك في أصول الثابتة أو متداولة والمستخدمة في تـسيير أنـشطة وأعمـال               
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 اإليـرادات المتأتيـة مـن        ذلك أيضا الجزء الرئيسي من     ىو إضافة إل  ، المصرف  
 ضوء ذلـك    ىوعل، استثمار األموال المختلطة والمقدمة من المساهمين والمودعين        

اإليرادات المتحققة ومن له حق فيها      ر يتطلب تحديد حجم ونوعية ومصادر       فان األم 
  ).1996،األبجي:(والتي تعود إليه وكالتالي

يرادات المرابحة والمـشاركة    والتي تشمل إ  ، إيرادات المحفظة االستثمارية للبنك    •
وتعتبر هذه اإليرادات من     ،والمضاربة وغيرها من صيغ التمويل الجائزة شرعا      

نصيب المساهمين والمودعين الن أموال الطرفين قد اختلطت معا فـي سـبيل             
  .تحقيق تلك العوائد

عوائد العمليات المصرفية المتأتية من قسم االعتمـادات المـستندية وخطابـات             •
وشراء وحفظ األوراق المالية وتحصيل كوبوناتها وبيعهـا لحـساب          ، الضمان  

العمالء ويتقاضى المصرف عمولة مقابل تأدية هذه العمليات من خالل عنـصر            
دون أصحاب الودائع باعتبار أن     ) المساهمون(العمل المقدم من البنك ممثال عن       

 .لمساهمينتأدية تلك العمليات يتم من خالل عناصر تعود ملكيتها جميعها ل

 الحديديـة وتقـديم     ناإليرادات المصرفية المتأتية من عمليات تـأجيرا لخـزائ         •
وتعـود هـذه اإليـرادات      ، االستشارات والخبرة المالية والدراسات االقتصادية      

 .  المساهمين وحدهمىللمساهمين باعتبار أن ملكيتها تعود فعليا إل

جنبية أو الحواالت المصرفية    العوائد الناتجة عن عمليات شراء وبيع العمالت األ        •
 عنصر العمل المقدم من     ىوهذه العوائد تعود إل   ، أو شراء وبيع الشيكات السياحية    

 .المساهمين وبالتالي يكون لهم الحق في هذه اإليرادات دون المودعين

أن هناك عناصر من اإليرادات تعود للمساهمين وحدهم        "  ضوء ما تقدم يتضح    ىوعل
 وحدهم كما في حالة الودائع االستثمارية المقيدة بعد خـصم           وأخري تعود للمودعين  

 إيرادات أخري تعود للمـودعين والمـساهمين بـسبب          ىباإلضافة إل ، عمولة للبنك 
وفي هـذه الحالـة يتحمـل المودعـون         ، اختالط األموال المقدمة منهما لالستثمار    

تعتبـر النفقـات    وخالفا لذلك   ،  عمليات االستثمار  ىوالمساهمون النفقات المترتبة عل   
ـ     العمليات التي ال عالقة للمودعين بهـا       ىاإلدارية األخرى المترتبة عل     ىعبئـا عل
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العمل التي يتقاضى عنها البنـك نـصيبا         نصيب المساهمين باعتبارها مقابل حصة    
  .ممثال في حصته كمضارب

  ) 2005،شاهين(: كاألتي وبذلك يمكن تحديد اإليرادات التي تعود للمساهمين وحدهم
   من خالل ات المصرفية التي يقوم بها البنك  العوائد الناتجة عن الخدمات والعملي-

  .جهازه الوظيفي وال تتعلق بأموال المودعين   
  العوائد الخاصة بحصص األموال التي يقدمها المساهمون والمختلطة مع أموال  -

  .المودعين في مجال االستثمار والتمويل    
  .كمضارب  العمل الذي يقدمونه من خالل العملحصة المساهمون مقابل عنصر -

  :أما اإليرادات التي تعود للمودعين والمساهمين معا فهي
   اإليرادات المتعلقة باألموال المختلطة من المساهمين والمودعين والمستثمرة في  -

  .المحفظة االستثمارية العامة   
   المودعين ة من أموال همات المشتركة المقدمالعوائد المتعلقة بالتمويالت والمسا -

  .والمساهمين
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  المبحث الثاني

  

  قواعد وأسس عملية توزيع األرباحالطرق وال

أن عملية توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية تتأثر بالقواعد الواردة في فقه            
 المبادئ والطـرق المـصرفية والمحاسـبية        ىالمعامالت اإلسالمية إضافة إل   

 فالربح يتأثر بعدة عوامل منها حجم المال المـستثمر والمـدة            ،المتعارف عليها 
   الظروف واألوضاع االقتصادية ىإضافة إل، الزمنية الفعلية التي يمكثها المال

  . معدالت نمو األنشطة ومستوي األرباح السائدةىالسائدة التي تؤثر عل
ثمارها فالبنك اإلسالمي يعمل كمضارب بتلقي األموال من المودعين بهدف است         

ثم يقوم بخلطها مع أموال المساهمين لتوظيفها في الصيغ التمويلية واالستثمارية    
ألنه ،  حدة ى مستوي توظيف كل وديعة عل     ىدون النظر إل  "، المشروعة بالكامل 

من الناحية التطبيقية لن يستطيع أي نظام محاسبي مهما بلغت دقته قياس عوائد             
دم جدوى استخدام أنظمة محاسـبية   فضال عن ع  ،  حدة   ىتوظيف كل وديعة عل   

  ).2005،شاهين"(معقدة لتحقيق هذا القياس
  -:وانطالقا من ذلك سيتناول هذا المبحث الموضوعات التالية

  . طرق توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية-1
  .المشاكل التي تواجه عملية التوزيع2- 
  . القواعد واألسس المتعلقة بعمليات توزيع األرباح3- 
  . طرق توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية: ال أو

تناولت البنوك اإلسالمية عملية توزيع األرباح الناتجة عن االستثمارات بطرق          
إال " ،وأساليب مختلفة لكل منها رؤيتها الخاصة في عدالة أسلوب التوزيع المتبع          

وب أن جميع هذه الطرق قد اتفقت علي حساب المبالغ المستحقة للعائـد بأسـل             
وذلك بتقـسيم مـصادر     ، النمر سواء كانت شهرية أو نصف شهرية أو سنوية        

 فئات حسب الوزن النسبي لكل فئة ثم ضرب الوزن النسبي للفئات            ىالتمويل إل 
  ).2004،الكببجي" (في مدد استثمارها الستخراج النمر
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:   كما أن هناك طرقا أخرى لتوزيع األرباح في المـصارف اإلسـالمية منهـا             

  ).1989، الباريعبد(
 . أساس مبدأ االستثمار التعاقديىطريقة التوزيع عل •

 تحديد نسبة معينة من مبلـغ الوديعـة االسـتثمارية           ىتقوم هذه الطريقة عل   
فمثال يتم استثمار   ،  األرباح المتحققة  ىللمشاركة في االستثمار والحصول عل    

% 10 أسـاس أن نـسبة       ىمن مبلغ الوديعة وعل   % 90وديعة المعتمد بنسبة  
المتبقية من هذه الوديعة ستحجز طرف السلطات النقدية كاحتيـاطي نقـدي            

وباعتباره معطـل عـن االسـتثمار       ، وذلك حسب السياسات النقدية المتبعة    
  .  المصرف عنه أية أرباحىواليتقاض

 . أساس األوعية االستثمارية ذات العائدىطريقة التوزيع عل •

 المبالغ االستثمارية   ىد المتحقق عل  بموجب هذه الطريقة يتم قصر توزيع العائ      
  .فقط مثل الموارد الذاتية والودائع اآلجلة وحسابات التوفير االستثمارية

مما يعني أن   ، لكن إذا زادت المبالغ المستثمرة عن المصادر المذكورة أعاله          
هنالك مصادر أخري قد شاركت في االستثمار وهي الحـسابات غيـر ذات             

جارية واألرصدة الدائنة األخـرى المتراكمـة لـدي         العائد مثل الحسابات ال   
  . المصرف

 . أساس األوعية المشاركة فعال في االستثمارىطريقة التوزيع عل •

 األوعية المشاركة فعـال  ى أساس أن توزيع العائد على تقوم هذه الطريقة عل   
وبالتالي فان أي زيادة تحدث في رقـم االسـتثمارات          ، في تحقيق هذا العائد     

مصادر التمويل األصلية المتأتية من أموال المـساهمين وحـسابات          عن رقم   
 كفاءة اإلدارة في استخدام األموال المتاحة       ىالعمالء االستثمارية إنما ترجع إل    

لديها من مصادر أخري مثل الحسابات الجارية والتأمينـات والمخصـصات           
وحده المتراكمة ولم تستنفد حيث يتم توظيف هذه األموال ويتحمل المصرف           

 ضوء ذلك   ىوعل، المخاطر الناجمة عن توفيرها في أي وقت حسب الطلب          
ال يشارك أصحاب الحسابات االستثمارية في الربح المتحقق عن استثمار هذه           
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كما أنهم لن يسالوا عن أية أعباء قـد         ، األموال حيث ال دخل لهم في تحقيقه      
  .تنجم عن المخاطرة بتوظيف هذه األموال

ساهمين وحدهم هذه األرباح الناتجة عن كفاءة اإلدارة في         ويكون من حق الم   
استثمار اكبر قدر ممكن من األموال الزائدة عن المصادر األصلية للتمويـل            

  .والمتمثلة في المصادر األخرى غير ذات العائد
أما في حالة نقص االستثمارات الفعلية عـن مجمـوع حـسابات العمـالء              "

 األمـوال المكونـة لهـذه       ىوزيع يتم فقط عل   االستثمارية والمساهمين فان الت   
  االستثمارات حسب نسبة مساهمة كل منها في مجموع االستثمارات

  )1997،عبد اهللا "(  الفعلية 
  .المشاكل التي تواجه عملية التوزيع: ثانيا 

هناك مجموعة من المشاكل التي تواجه عملية توزيع األرباح في المـصارف            
  ).1997،فان قدورة وسعي( اإلسالمية منها

 .اختالف آجال مصادر التمويل •

هناك مصادر للتمويل هي بطبيعتها مصادر طويلـة األجـل مثـل أمـوال              
المساهمين بينما نجد أن حسابات العمالء تختلف أجالها لفترات زمنية قصيرة           

ـ    ، األجل ال تزيد عن سنة في اغلب األحوال         هيكـل   ىوهذا ينعكس أثره عل
 البنك أن يوجه حسابات     عحيث ال يستطي  ، صرف الم ىتمويل االستثمارات لد  

كما أنـه   ،  المشروعات متوسطة أو طويلة األجل       ىعمالئه قصيرة األجل إل   
 عائدا سريعا يتم تحصيله خالل      قمن المعلوم أن مثل هذه المشروعات ال تحق       
  .سنة التمويل وإنما يمتد ذلك لسنوات الحقة

عات طويلة األجل من حسابات     يتم تمويل المشرو  "  هذه الحالة    ىو للتغلب عل  
 المشروعات قـصيرة    ىحسابات العمالء عل   وقصر، المساهمين الدائمة فقط    

ومتوسطة األجل وذلك عن طريق طـرح المحـافظ االسـتثمارية للعمـالء             
  ).1989،عبد الباري( الراغبين في المشاركة في هذه االستثمارات
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 .إمكانية استثمار المصادر المتاحة •

  )أموال المساهمين(نية استثمار المصرف لموارده الذاتية يالحظ أن إمكا
من هذه الموارد بينما يكون المصرف مقيدا في استثمار         % 100تكون بنسبة   

حيث ال يستطيع االستثمار إال بـالجزء       )المصادر الخارجية ( حسابات العمالء 
الباقي بعد استقطاع نسبة االحتياطي النقدي التي تفرضها الـسلطات النقديـة            

 حسابات العمالء وبالتالي فان هذا الجزء المستقطع يكون معطـال عـن             ىعل
  . االستثمار

 .المصادر غير ذات العائد •

 قد تتوفر بعض المصادر التي ال يطالب المصرف بدفع أرباح عليها مثـل             
الحسابات الجارية والتأمينات واألرصدة الدائنة األخرى حيث يقوم المصرف         

كون حق المصرف في توظيف مـصادر األمـوال        ي"بتوظيفها تحت مسئوليته  
 الً أرباحها لصالح المساهمين مادام البنك مسئو      ىغير ذات العائد وحصوله عل    

  ).1996،هندي"( مخاطر توظيفها وردها ألصحابها عند الطلبنع
 .اختالف عملة التمويل •

 قد تتقلب أسعار الصرف بالنسبة لمصادر التمويل أو االستثمارات بالعملـة           
 النتـائج   ىبية سواء كان ذلك باالرتفاع أو التدهور مما ينعكس أثره عل          األجن

 حساب جهة   ىالنهائية بالربح أو الخسارة وبالتالي نجد أن جهة قد تستفيد عل          
يري الـبعض أن يـتم فـصل        " أخرى في ظل سلة االستثمارات المختلطة       

ـ            لة مصادر التمويل بالعملة المحلية عن مصادرة بالعمالت األجنبية فـي س
 مـصادرها وبالتـالي ال      ىاستثمار خاصة لكل منها يعود عائدها مباشرة عل       

 نتائج سلة االستثمارات المحلية بنتائج سلة االستثمارات األجنبية وتجني          رتتأث
  ).1989،عبد الباري"( كل منها نتائج استثماراتها

 .مخصصات الديون •

إال أنها قـد    إن تكوين مخصصات الديون يخضع للتقدير وفق دراسات معينة          
تختلف مع الواقع من حيث إعدام الدين فعال أو تحصيله بالكامل أو جزء منه              

  ومع األخذ في االعتبار عملية دخول وخروج عمالء المصرف، علي األقل
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 اختالف زمني تكوين المخصص وتحصيل الدين فإننا نجد أن هناك فئة            ىإضافة إل  
  ).2004،الكببجى(ىأخر  حساب فئةىمن المتعاملين قد استفادت عل

  .القواعد واألسس المتعلقة بعملية توزيع األرباح: ثالثا 

  )1997،قدورة وسعيفان :( من أهم قواعد وأسس توزيع األرباح ما يأتي 
  :  فصل حصة المضاربة بالعمل-
  قبل توزيع أي جزء مـن أربـاح االسـتثمار فانـه ال بـد مـن تنزيـل حـصة             

سبة المتفق عليهـا مـسبقا بـين المـصرف          وذلك بحسب الن  ) المضارب(المصرف
وهي مقابل ما تكبده البنك من نفقات جراء أدارتـه          ، وأصحاب الودائع   ) المساهمين(

  .ألموال المودعين
  :تناسب توزيع األرباح مع حصص األموال -

يكون توزيع الربح سواء للمساهمين أو المودعين بنسبة حصص األموال وذلك بعـد             
  .مل ومخصص مخاطر االستثماراقتطاع حصة المضارب بالع

  :أساس توزيع الربح بين حصص األموال -
بنصيب متساو مـن    ) الودائع+  المال   رأس(تتحمل جميع األموال التي تستحق الربح     

حيث االعتبارات القانونية واالقتصادية والمصرفية والتي تتطلب تعطيل جزء مـن           
 متطلبـات الـسحب     األموال بدون استثمار من حيث السيولة المحتجـزة لمواجهـة         

أي دون اعتبار للمقدار الفعلـي      ، ومتطلبات االحتياطي اإللزامي لدى البنك المركزي     
  .المحتجز من كل منهما

  ضرورة تحديد وتصنيف عناصر الحسابات والنفقات التي تتعلق بالعمليات  -
البنـك  (االستثمارية والتمويلية المشتركة والممولة مـن طرفـي عقـد المـضاربة             

 -:والعمليات األخرى المتعلقة بعنصر العمل الذي يقدمه المساهمون وهي        )والمودعين
  ).2005، شاهين( 

النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات التمويلية واالستثمارية التي اختلطـت فيـه            
 .أموال المودعين مع المساهمين فيتحملها المودعين والمساهمين

تي تكبدها البنك للممارسـة نـشاطه       النفقات اإلدارية والعمومية غير المباشرة ال      
فيتحملها المساهمين وحدهم باعتبارها تتعلق بتنفيذ الخدمات التي يقوم بها البنـك            
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والتي تدخل ضمن النفقات التي يتقاضى البنـك عنهـا نـصيبا مـن األربـاح                
ويتطلب معيار توزيع األرباح اإلفصاح عن إجمالي المـصروفات         " ،)كمضارب(

معيـار  ( يل بنودها الرئيسة إذا كانت ذات أهميـة نـسبية         اإلدارية العامة وتفص  
 ).اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين

تعتبر النفقات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة من اختصاص المساهمين وفقـا            -
ى حيث يقع عل، )الوكيل(ومجلس اإلدارة  ) الموكل( البنك لعالقة الوكالة القائمة بين   

، إلدارة أمام المساهمين مسؤولية الرقابة واإلشراف علي النشاط المصرفي        عاتق ا 
 أن هذه النفقة هي امتداد طبيعي لعنصر العمل الذي يقدمه المساهمون            ىفضال عل 

  .مما يعني تحملهم بكافة النفقات المترتبة عليه، ويوكلون فيه اإلدارة 
شاط الهيئة المتعلـق بـضبط      تتعلق هذه النفقات بن   .  مكافأة هيئة الرقابة الشرعية    -

لذا فهي تتعلق بعنـصر العمـل الخـاص         ، أعمال البنك وفق الشريعة اإلسالمية    
بالمساهمين دون أصحاب الودائع الذين يجب أال تحمل حصتهم بأي نصيب مـن             

 . هذه المكافآت

 أساس التراضـي بـين      ى العاملين والقائمة عل   ىالمبالغ الموزعة من األرباح عل     -
وهي مرتبطة بعنصر العمل الذي يختص به المـساهمون         ، املين  المساهمين والع 

 .ويتقاضون عنه عائدا 

) وكيـل المـساهمين   (خسائر المخالفات واإلهمال والتقصير الذي تقع به اإلدارة          -
 .  عاتق المساهمين ويتحملون تكاليفهاىوبالتالي فان نتيجة هذه المخالفات تقع عل

فهـذه  ، األساسي للبنك أو بموجـب القـانون        االحتياطيات القانونية وفقا للنظام      -
االحتياطيات تتعلق بالمركز المالي للبنك وبالتـالي فهـي مملوكـة للمـساهمين             

 .وتحتجز لصالحهم وتعتبر عبئا علي أرباحهم

فإن احتياطي معدل األرباح   ، احتياطي معدل األرباح واحتياطي مخاطر االستثمار      -
ع األرباح بين المساهمين وأصحاب     يستقطع من دخل أموال المضاربة قبل توزي      

أما احتياطي مخاطر االستثمار فهو يستقطع مـن األربـاح          ، الودائع االستثمارية 
هيئـة المحاسـبة   .(المستحقة ألصحاب الودائـع االسـتثمارية دون المـساهمين        

  )والمراجعة  للمؤسسات المالية اإلسالمية
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ات الـذمم   نوعان خاصة وعامة وكل منهمـا يـرتبط بموجـود         ، المخصصات   -
  والتمويل واالستثمار إذا كان مشكوكا في تحصيلها أو نقصت قيمتها وقد 

  عرفت هيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة اإلسـالمية هـذه             
  -:المخصصات بما يلي

هو المبلغ الذي يتم تكوينه لمقابلة انخفاض مقدر فـي          : المخصص الخاص   1- 
ات الذمم وذلك لتقوم هذه الموجـودات       قيمة موجود محدد سواء كان في موجود      

أم في موجودات التمويل واالستثمار وذلـك       ، بالقيمة النقدية المتوقع تحصيلها     
  .لتقوم هذه الموجودات بالتكلفة أو القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أ يهما أقل

فهو المبلغ الذي تكوينه لمقابلة خسارة موجودات الـذمم         : المخصص العام   2- 
يل واالستثمار الذي يحتمل أن تنتج عنة مخاطر مالية غير محددة ويمثل            والتمو

المبلغ المكون معالجة للخسارة المقدرة التي تأثرت بها هذه الموجودات نتيجـة            
وليست الخسارة المقدرة التـي     ، ألحداث وقعت في تاريخ قائمة المركز المالي        

  . تنتج عن أحداث مستقبلية
ـ      ويتم تحميل قيمة كل من ال       قائمـة   ىمخصص الخاص والمخصص العـام عل

 الرصيد المستهدف في حساب كـل       ىالدخل في نهاية الفترة المالية للوصول إل      
  .منهما

 يتضح أن المخصصات تخصم من الـدخل قبـل توزيـع            قوفي ضوء ما سب   
ألنها تمثـل أعبـاء أو      ، األرباح بين المساهمين وأصحاب الودائع االستثمارية       

ن توظيف األموال المقدمة من المـساهمين والمـودعين         خسائر مقدرة ناتجة ع   
 المساهمين  ىوبالتالي فان الفائض من هذه المخصصات يعود عل       ، علي السواء   

لذلك يجب على المصارف اإلسالمية اإلفصاح عن السياسات        " ،والمودعين معا 
ومن تؤول إليـه عنـد      ، المحاسبية الهامة التي تتبعها في تحميل المخصصات        

  ).معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين"(إلغائها
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 xxمثال توضيحي يتعلق بتوزيع أرباح عمليات استثمارية ممولة من البنك 

 xxوفيما يلي البيانات و األرقام للبنك ، وأصحاب الودائع المطلقة
  .القيمة باأللف دوالر: مالحظة ) افتراضي(م 31/12/2005بتاريخ

  -: أرصدة حسابات الودائع المطلقة كما يلي -  1
  25000.                             حسابات ودائع طويلة األجل

  30000.                                 حسابات ودائع لمدة سنة
  10000.                              شهور6حسابات ودائع لمدة 
  5000                       .              حسابات ودائع توفير

  .  حقوق المساهمين- 2   
  80000 المال                                               رأس         

  10000         احتياطي قانوني                                          
  التوظيفات لألموال   أرصدة االستثمارات و- 3   

  10000الية لغرض المتاجرة                                      أوراق م
  60000         مرابحات                                                 
  50000         مضاربات                                                

  30000            مشاركات                                              
  50000         مساهمات في رؤوس أموال الشركات                     

     25000 الموجودات الثابتة                                       - 4     
  : تطبق علي حسابات الودائع االستثمارية العامة نسب التشغيل التالية-  5

  %90                              الودائع طويلة األجل               
   %80         الودائع لمدة عام                                            

   %70 شهور                                       6الودائع لمدة 
    50%   ودائع التوفير                                              

  1000لمباشرة واالستثمارية                           تبلغ النفقات ا– 6    
 50 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة                                – 7    
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  40مدققي الحسابات         مكافأة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية و– 8    
 500 النفقات اإلدارية والعمومية للمصرف                        – 10   

  )المطلقة(  إيرادات المصرف عن تشغيل حسابات الودائع العامة -11   
  :         وموارده الذاتية

  مساهمات ، 1500مشاركات  ، 2000مضاربات  ، 3000        مرابحات 
   .2500المتاجرة في األوراق المالية  ، 4000        

  : تبلغ إيرادات الخدمات المصرفية والعمليات األخرى– 12  
  عموالت  ، 300 مستنديهاعتمادات  ، 400        عموالت خطابات الضمان 
  الحواالت  عمليات الصرف األجنبي و ، 200        مصرفية وخدمات أخرى 

  250إيرادات تأجير معدات  ، 250        
  500 تقرر تكوين مخصص هبوط أوراق مالية بقيمة              – 13 
  سنويا بالقسط الثابت   % 10بتة بواقع  تستهلك األصول الثا– 14 

  5000        علما بان مجمع اإلهالك                                    

  من رصيد  % 2 تقرر تكوين مخصص ديون مشكوك فيها بواقع -15 
        المرابحات والمضاربات

   تقرر تكوين احتياطي معدل أرباح واحتياطي مخاطر استثمار بواقع-16 
  لكل منهما     % 10       
  من أرباح% 15 تحتسب حصة البنك مقابل عمله كمضارب بواقع -17 

        حسابات االستثمار
 الحل    

 توزيع األرباح بين البنك وأصحاب حسابات الودائع المطلقة                                    – 1
 إيرادات العمليات المصرفية االستثمارية •

  3000 مرابحات                                                    -
  2000 مضاربات                                                   -
  1500 مشاركات                                                    -
  4000 مساهمات                                                    -
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 2500 المتاجرة في األوراق المالية                                  -

                                                                        ----                      
   13000مجموع اإليرادات                                             

  يخصم منها النفقات المتعلقة باالستثمارات
   1000     نفقات مختلفة مباشرة                                      -

   500 مخصص هبوط أوراق مالية                                -
 2x5000                    (%100(مشكوك فيها مخصص ديون -

                                                              ------  
   11400صافي األرباح القابلة للتوزيع                                 

    = 10x11400% =1140  احتياطي معدل األرباح-  
   المساهمين والمودعين  األرباح القابلة للتوزيع بين-  

      =1140-11400 10260 
 مجموع األموال المشاركة في االستثمار •

  )صافي األصول الثابتة(-)االحتياطي القانوني+  المالرأس=( أموال المساهمين -
      50000)+5000 (–) 25000-5000                    = (         35000            

  90x25000                  =            22500% ودائع طويلة األجل -
  80x30000              =                 %24000 ودائع لمدة سنة    -
   70x10000                  =         7000% ودائع لمدة ستة شهور -
  50x5000                  =                     2500% ودائع توفير -

                                                                       -----  
  91000إجمالي األموال المشاركة                                             

  = 10260\ 91000=1127447 ,0وعلية فان معدل التوزيع 
  إجمالي الودائع= اقتطاع حصة المضارب  نصيب أصحاب الودائع المطلقة قبل -

   دينار0,1127447x56000    = 6314=       المعدل x  االستثمارية المشغلة 
  دينارx6314   = %947 15= نصيب البنك كمضارب مقابل حصة العمل-
  دينار 10x(947-6314)%=537 )=مخصص مخاطر االستثمار( احتياطي -
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   دينار4830 = (947+537)- 6314)  النصيب المتبقي ألصحاب الودائع -
  =   4830 \ 56000   =   0.08625ل التوزيع علي أصحاب الودائع  معد-

  -:نصيب أرصدة حسابات أصحاب الودائع كاألتي
   دينارx 22500 =     1941 0,08625=    حسابات الودائع طويلة األجل -
   دينارx  24000     =   =  2070 0,08625 حسابات الودائع السنوية     -
   دينار    0,08625x   7000  =    604=لسنوية  حسابات الودائع نصف ا-
    دينار   2500x,08625 0 =     215       =           حسابات التوفير   -

    دينار                       56000                      = 4830مجموع الحسابات   
  :وعلية تكون أرباح االستثمارات قد تم توزيعها كاألتي 

    دينار4830صحاب حسابات الودائع                                نصيب أ-
   دينار 947مقابل عمله كمضارب           ) المساهمين( نصيب المصرف -
   دينار    537 احتياطي مخاطر االستثمار                                   -
  دينار3946    كممولين                       )المساهمين( نصيب المصرف -

   دينار  0.1127447x 91000                                (10260(اإلجمالي
   األرباح القابلة للتوزيع علي المساهمين-3
   دينار   947 نصيب المساهمين مقابل عمل المصرف كمضارب ألصحاب    -

   الحسابات المطلقة
  دينار3946)ت المطلقةحصة المصرف من أرباح االستثمارا( نصيب المساهمين-
   دينار  1400 إيرادات الخدمات المصرفية المستحقة للمساهمين                 -

   دينار  6293 إجمالي اإليرادات                                                 
  -:يخصم منها النفقات اإلدارية والعمومية والمصاريف األخرى

   دينار  500                                       نفقات إدارية وعمومية    -
   دينار   50 نفقات مجلس إدارة                                              -
  دينار40  نفقات هيئة الرقابة الشرعية                                        -
   دينار 2500             قسط إهالك األصول الثابتة                           -

   دينار    3203صافي المبلغ القابل للتوزيع علي المساهمين                      
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   الثالثلخالصة الفص
      ناقش هذا الفصل مصادر األرباح المتحققة وعالقتها بموارد األموال وكذلك تم  

  :األتيوصل إلي  وتم الت الطرق والقواعد وأسس عملية توزيع األرباحىالتطرق إل
 القواعد الواردة في فقه     ىتخضع صيغ التمويل المعمول بها في البنك اإلسالمي إل         

 . المعامالت اإلسالمية

 رأسوتتكـون مـن     ) المساهمين(تعود المصادر الذاتية إلي أصحاب المصرف        
 .األرباح المحتجزة، االحتياطيات، المال

 أموال الغير وتتكون من     ىعود إل المصادر الخارجية فهي المصادر المالية التي ت       
والودائع االستثمارية وتشمل حسابات التوفير وحسابات الودائع       ، الودائع الجارية   

 .ألجل

الودائع االستثمارية المقيدة هي الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمـصرف            
ويقيدون المصرف ببعض الـشروط     ،  أساس عقد المضاربة     ىفي استثمارها عل  

 . بأموالهاأوان ال يخلطه، أو لغرض معين ، ها في مشروع معين كان يستثمر

الودائع االستثمارية العامة هي الحسابات التي يعطي أصحابها الحق للمـصرف            
دون .  أساس عقد المضاربة علي الوجه الذي يـراه مناسـبا          ىفي استثمارها عل  

 أو بكيفية   ،أو لغرض معين    ، أو في مشروع معين     ، تقييدهم له باستثمارها بنفسه   
 .معينة

قبل توزيع أي جزء من أرباح االستثمار فأنه البد من تنزيل حـصة المـصرف                
بصفته مضاربا وذلك بحسب النسبة المتفـق عليهـا مـسبقا بـين المـصرف               

 .وأصحاب الودائع)المساهمين(

وبعـد  ، يتم توزيع األرباح سواء للمساهمين أو المودعين بنسبة حصص األموال          
  .ارب بالعمل ومخصص مخاطر االستثماراستقطاع حصة المض

 رأس المال المساهمين الذي يتكون من       رأسيتم تحديد أساس  توزيع الربح بين         
صـافي تكلفـة األصـول     (–األرباح المحتجزة +االحتياطيات + المال المدفوع   

  :وبين الودائع ويتم حسابها كما يلي) اإلنشاءات تحت التنفيذ+ الثابتة 
  .جارية للربح ألنها حسابات تحت الطلب دائماال تدرج الودائع ال -
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 أساس استحقاقها جميعا للربح ثم يتم توزيع        ىتدرج ودائع االستثمار والتوفير عل     -
 .الربح بين هذه الودائع باستخدام طريقة النمر

تحتجز االحتياطيات من أموال المساهمين وتعتبر توزيعا للربح وليـست عبئـا             
 .عليه

ـ        يتم معالجة مكافآت مجلس      ى اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية وأرباح العاملين عل
 األرباح وليست توزيعا له وتستقطع من أرباح المساهمين         ىأساس أنها عبء عل   

  .دون المودعين
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  الفصل الرابع

  

  بين المصرف والمودعين اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح متطلبات

  :مقدمة

 معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المصرف والمودعين          بات متطل يهدف
 وضع القواعد التي تحكم اإلفصاح عن توزيـع هـذه           ىعند إعداد القوائم المالية إل    
 أسس موحدة لإلفصاح عـن هـذه المعلومـات فـي            ىاألرباح بغرض التوصل إل   

اهمين معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األربـاح بـين المـس          (المصارف اإلسالمية 
  ). والمودعين

 القوائم المالية التي تنشرها المصارف اإلسالمية خدمـة         ىينطبق هذا المعيار عل    و
  .إلغراض المستخدمين الرئيسين لهذه القوائم

 وأهم هذه القوائم قائمـة    ، ويعتبر إعداد القوائم المالية من أهم نتائج العمل المحاسبي        
 قياس حركـة األمـوال      ى القوائم إل  حيث تهدف هذه  ، الدخل وقائمة المركز المالي   

ومراكز األموال وكذلك تقديم المعلومات المحاسبية المفيدة عن المـشروع بحيـث            
 ذلك إدارة البنك    ىإضافة إل ، تقابل جميع احتياجات األطراف المستخدمة لهذه القوائم      
  .التي تهتم بالبيانات الدورية المنتظمة عن األنشطة المالية

    ).معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح(طبيق هذا المعيارومن دواعي الحاجة لت
ضية أساسية وأخالقية تتعلق  اعتبار انه يمثل قىإجراء توزيع األرباح علأهمية  •

 مفهوم العدالة في البديل اإلسالمي الذي تقدمه هذه المصارف مقارنة مع بجوهر
  .  في المصارف الربويةيجري ما

واخـتالف درجـة      ،لمصارف في توزيع األربـاح    اختالف األسس التي تتبعها ا     •
  . اإلفصاح عن هذه األسس بين مصرف وأخر

 طريقة تفصح بها المصارف اإلسـالمية عـن المعلومـات             ىأهمية التوصل إل   •
 اتخاذ قـرار التعامـل مـع هـذا          ىالضرورية للجهات أو األفراد تساعدهم عل     

  . المصرف أو ذاك
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  :ضوع من خالل المباحث التاليةلذلك يتناول هذا الفصل مناقشة المو
  .السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية واإلفصاح عنها: المبحث األول
  .إعداد القوائم المالية المنشورة ومدى مالءمتها مع معيار اإلفصاح: نيالمبحث الثا

 إعداد عند اإلفصاح ي علي تحقيق الرقابةفدور الهيئات الرقابية : لثالثاالمبحث 
  القوائم المالية

  المبحث األول

  

  السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية واإلفصاح عنها

مجموعة المبادئ والطرق المحاسبية التي تتبعها الوحدة  " يقصد بالسياسات المحاسبية    
المحاسبية حاليا في التحقق وقياس بنود القوائم المالية وتعتبرهـا مناسـبة لعـرض              

   ).2003،حنان"(لقوائم المالية بصورة عادلةا
 ضروريا لعرض القوائم المالية بشكل      فصاح عن السياسات المحاسبية أمراً    ويعتبر اإل 

اإلفصاح عن هذه المعلومات هو في صالح أصحاب حـسابات االسـتثمار            ف، عادل
معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المـساهمين         (والمصارف في آن واحد   

 نتـائج   ى السياسة المحاسبية المتبعة يمكن أن تؤثر بشكل كبير عل         وألن ،)ودعينوالم
 اإلدارة توضيح السياسات    ى ذلك فان عل   ىوبناء عل " للمنشاة   ياألعمال والمركز المال  

المحاسبية التي اتبعت في معالجة البنود ذات األهمية النسبية والبنود الحساسة بالنسبة            
وبيان المركز المـالي ويجـب أن تكـون         ،  للسنة المالية  لتحديد األرباح أو الخسائر   

المجمـع العربـي للمحاسـبين      (اإليضاحات واضحة وعادلة ومختصرة قدر اإلمكان     
  ).2001،القانونيين 

 ويتناول الباحث فيما يلي أهم السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم الماليـة             
  : في البنك اإلسالمي

  . سياسة اإلفصاح-1
  . سياسة األهمية النسبية-2
           . سياسة الحيطة والحذر-3
  . سياسة الثبات-4
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 طريقة إعداد القـوائم     ىلذلك يتم مناقشة السياسات المحاسبية المذكورة وتأثيرها عل       
  -:المالية في المصرف اإلسالمي كما يلي

  :سياسة اإلفصاح: أوال

ة الهامة والقواعد والمبـادئ     ضرورة توضيح السياسات المحاسبي   " يقصد باإلفصاح   
 ضـرورة توضـيح     ىالمحاسبية المطبقة عند إعداد الحسابات الختامية باإلضافة إل       

األحداث المالية الهامة التي يعتقد معدو القوائم المالية أنها ضرورية لمستخدمي هذه            
  ).1996، األبجي" (القوائم 

 القوائم المالية ضـروريا     ويعد اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد       
لذلك يولي مدققو الحسابات هـذا األمـر         ، لكافة األطراف المستخدمة للقوائم المالية    

أهمية بالغة لدى إعداد تقريرهم السنوي وذلك لتمكين مستخدمي هذه القـوائم مـن              
تحقق لهم الوقـوف علـى حقيقـة أداء         المؤشرات المالية السليمة التي      ىالوصول إل 
د أكد على ذلك المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين في نشرته رقـم            وق ،المؤسسة

  :يلي كما" اإلفصاح عن السياسات المحاسبية" بعنوان) 22(
  . اعتبار اإلفصاح عن السياسات المحاسبية جزءا متمما للقوائم المالية •
  تقديم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية في ملخص منفصل إذا كانت المعلومات  •
  .صيلية وكثيرة تف

وتعتبر سياسة اإلفصاح من أهم السياسات التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار النظام             
ـ       ، المحاسبي في المصرف اإلسالمي       ىالن مستخدمي القوائم المالية يحتـاجون إل

مما يساعد كال من     " معلومات كثيرة لتحقيق أهدافهم المختلفة من هذه القوائم المالية        
معيار اإلفصاح عن   ( دعين في اتخاذ قرارات مناسبة بشان أموالهم      المساهمين والمو 

   ).أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين
فأصحاب الودائع في البنوك التجاريـة يهتمـون فـي الغالـب بـالقوائم الماليـة                

الن ودائعهم وفوائدها مضمونة بموجب القوانين التـي تعمـل بهـا هـذه       ،المنشورة
مر يكون أكثر أهمية في المصرف اإلسالمي فـالمودعون شـركاء           لكن األ ، البنوك
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يتقاسمون األرباح والخسائر بالنسب الفعلية المتحققة وطبقا لما تراضي عليه أصحاب     
  .الودائع مع نظام البنك

  ).1996، األبجي(:ة األمور التاليىلذلك يهتم المودعون والمساهمون بالتعرف عل
محسوبة طبقا للمبادئ المحاسبية والفقهية السليمة  األرباح الفعلية المتحققة وال •

  .وفقا ألحكام فقه المضاربة
  .طريقة حساب الودائع المستحقة للربح •
  .طريقة حساب الفترة الزمنية للودائع المستحقة للربح •
طريقة التمييز بين مستحقات ودائع االستثمار طبقا لفترات االستثمار  •

  .ومستحقات ودائع التوفير
  . صحة حساب حصة المضاربة المتفق عليها مع البنك مقدماالتأكد من •
  .طريقة حساب رأس المال الخاص بالمساهمين والمستحق للربح •
  .نسب احتجاز المخصصات •
  .الرقابة علي المخصصات ونوعية الخسائر التي يتم تحميل المخصصات بها •
  .التأكد من عدم الخلط بين المخصصات واالحتياطيات •
  .ستثمارات البنك وخاصة الدولية منهاالتأكد من شرعية ا •
قوة ومتانة المركز المالي للبنك ممثال في استثمارات ذات مخاطر مالئمة  •

  .وربحية معقولة
أسباب حدوث الخسائر إذا حدثت وكيفية معالجتها محاسبيا والتأكد من عدم  •

تقصير أو إهمال اإلدارة أو التجاوز عن بعض المبادئ والشروط المتفق 
  .عليها

   يتم اإلفصاح عن المعلومات الضرورية في القوائم المالية   " وفي ضوء ما سبق  
  حسابات االستثمار والمساهمين من اجل  أصحاب وهذا يكون في صالح   المنشورة 

  معيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح "(بشكل سليم االقتصادية    اتخاذ قراراتهم
  )المساهمين  والمودعين بين   
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  :سياسة األهمية النسبية: ياثان

ـ           تقوم سياسة األهمية النسبية     ةعلى التفرقة بين المعلومة المهمة وتلـك الغيـر مهم
 اتجاه القرار الذي قد يتوصل إليه       ىوتعتبر المعلومة مهمة إذا كان لها تأثير كبير عل        

وبالتالي هناك ضرورة لوجود بيانـات ومعلومـات        ، مستخدم المعلومات المحاسبية  
فقد يؤدي عـرض معلومـات      ، بية تفيد متخذي القرار وإال فال داعي لعرضها       محاس

 إرباك مستخدمي القوائم المالية والتقليل من أهمية        ىكثيرة تفصيلية غير ضرورية إل    
 سياسة األهميـة النـسبية المحـددة        ىوبالتالي ظهرت الحاجة إل   ، المعلومات الهامة   

  .المالزمة لسياسة اإلفصاح
فيكون ، لنسبية بأنها أهمية العناصر المالية بالنسبة لبعضها البعض       وتعرف األهمية ا  

 بند أخر أو مجموعة بنود      ىالعنصر موضع العرض ذا أهمية عند مقارنته ونسبه إل        
وكذلك أهمية هذا العنصر بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية  وما إذا  كـان              ، أخرى  

  . يجب اإلفصاح عنه بشكل مستقل
-:اح في القوائم المالية عن المعلومات المالية الـضرورية وهـي          وعادة يتم اإلفص  

  ).1996،األبجي(
  .البيانات المالية التي لم تذكر في القوائم المالية •
  .السياسات واألسس والمبادئ المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية •
  .  ليةاألحداث غير العادية وااللتزامات الطارئة والمحتملة والتعهدات الما •

على ما سبق يؤخذ بعين االعتبار عند إعـداد القـوائم الماليـة للمـصرف               وبناءا  
اإلسالمي تطبيق سياسة األهمية النسبية وذلك للعمليات غير العاديـة وااللتزامـات            

وذلـك  ،الطارئة والمحتملة والمعلومات الهامة التي تهم مستخدمي القـوائم الماليـة          
ية عند تصوير وإظهار نتـائج      باعتبار أن هذه السياسة هي سياسة محاسبية ضرور       

 أن تقوم المصارف اإلسالمية      اإلفصاح  معيار كما يتطلب " ،األعمال للبنك اإلسالمي  
عن إجمالي المصروفات اإلدارية العامة وتفصيل بنودها الرئيسة إذا كانت          باإلفصاح  

معيار اإلفصاح عن أسس توزيـع األربـاح بـين المـساهمين            ( ذات أهمية نسبية  
  ).والمودعين
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  :سياسة الحيطة والحذر: ثالثا

فهي تقضي بـضرورة األخـذ      ،   تهتم هذه السياسة بالتحوط ضد مخاطر المستقبل      
باالعتبار الخسائر المحتملة الحدوث في المـستقبل دون األربـاح المتوقعـة إال إذا              

  .تحققت فعال
  ).1977، نمر:( يلي ومن أمثلة التطبيق العملي لهذه السياسة ما

  .السلعي بسعر التكلفة أو السوق أيهما اقلتقويم المخزون  •
 تكوين االحتياطات التحميلية لألصول المتداولة لمقابلة النقص في هذه األصـول           •

  .مثل احتياطي الديون المشكوك فيها واحتياطي هبوط أسعار األوراق المالية
  .  أساس التكلفة التاريخية مطروحا منها االستهالكىتقويم األصول الثابتة عل •
 إذ يتحقق اإليراد في المحاسبة عنـد إتمـام        ، خدام مبدأ البيع في إثبات اإليراد     است •

  .عملية البيع
تقويم االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة في ميزانيـة الـشركة القابـضة               •

  .بالرغم من زيادة القيمة الدفترية أو السوقية لهذه االستثمارات
 في السجالت المحاسبية للمشروعات التي       إتباع األساس النقدي في إثبات اإليراد      •

  تتميز بأنها طويلة األجل والتي تطول فيها فترات تحصيل اإليراد مثل مشروعات 
  . المقاوالت  

ي بما يتفق مع فقه المضاربة الذي        وتطبق سياسة الحيطة والحذر في البنك اإلسالم      
رتب عليـه المحافظـة     األمر الذي يت  ، ال يعترف بتحصيل اإليراد إال إذا تم تحصيله       

  . حقوق كل من المودعين والمساهمينىعل
ند وضع أسس تكـوين مخصـصات األعبـاء         ضرورة ع " كما تعتبر هذه السياسة     

 حيث إن البنك اإلسالمي يتعرض لمخاطر تفوق المخاطر المعتادة          ةوالخسائر المتوقع 
ـ  ، للمؤسسات المالية التقليدية ألنه يتحمل خسائر المشاركات والمضاربات         دوال يوج

  ).1994،عبد اهللا"(ضمان للمال المستثمر وال لعوائده مثل البنوك التجارية
لذلك يجب اإلفصاح عن السياسات المحاسبية الهامة التي اتبعها المـصرف فـي             " 

معيار اإلفصاح عن أسس توزيـع      (ائها  غتحميل المخصصات ومن تؤول إليه عند أل      
  ).األرباح بين المساهمين والمودعين
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  :سياسة الثبات: ابعار  

ـ               ى تعني هذه السياسة الثبات في تطبيق المبادئ والسياسات المحاسبية من فتـرة إل
 تقارير مالية ذات فائدة كبيرة يمكن للمؤسـسة مقارنتهـا مـع    ىأخرى للحصول عل  

  .ومع تقارير نفس المؤسسة لسنوات أخرى، تقارير صادرة من مؤسسات أخرى 
ولكن هذا مشروط أو مقيد     "  أو سياسة محاسبية بأخرى    ويمكن للمؤسسة أن تغير مبدأ    

 يوحينئذ فإن طبيعة واثر التغير ف     ، بأن السياسة الجديدة مفضلة عن السياسة القديمة      
المجمـع العربـي    " ( السياسة المحاسبية يجب اإلفصاح عنه فـي القـوائم الماليـة          

   ).2001، للمحاسبين القانونيين
فـأن األمـر    ،  أخرى ىياستها المحاسبية من فترة إل    وفي حالة قيام اإلدارة بتغيير س     
  .يستلزم اإلفصاح عن هذا التغير

لذلك فإن تقرير مدققو الحسابات يتضمن عبارة استمرار المؤسسة في إتباع سياسـة             
حتى يمكن االطمئنان لصحة النتائج والمعلومات الواردة       ،  أخري   ىالثبات من سنة إل   
  . في القوائم المالية
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  الثانيالمبحث 

  
 ومدى مالءمتها  الثالث محل الدراسة      اإلسالمية  للمصارف  المنشورة القوائم المالية 

مع معيار اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول أسس توزيـع األربـاح              

  : يتبين ما يليبين المساهمين والمودعين

  على حسابات المتبعة حول تحميل المصروفات  المحاسبية بخصوص السياسات* 
  .  أصحاب االستثمار

 لم تفصح المصارف اإلسالمية موضوع الدراسة في القوائم المالية عن الـسياسات            
، المحاسبية  المتبعة حول تحميل المصروفات على حـسابات أصـحاب االسـتثمار            

وكذلك المصروفات المتعلقة بالخدمات والعمليات المصرفية التي يقدمها المـصرف          
ـ     ، وكذلك اإليرادات المرتبطة  ، أموال المودعين ومدى عالقتها ب    تفـي حـين اكتف

 حيث  ،ويعتبر هذا إفصاح غير كاف    ، باإلشارة إلى تطبيق مبدأ االستحقاق المحاسبي     
أظهرت القوائم المالية للمصارف محاسبيا بان المـصروفات اإلداريـة والعموميـة            

وبالتالي فان  ، ينوإيرادات الخدمات المصرفية تخص المساهمين وحدهم دون المودع       
المصارف اإلسالمية الثالث ال تقوم باإلفصاح الكافي حول الـسياسات المحاسـبية            

  . حول تحميل المصروفات
  فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية التي يتبعها المصرف حول تحميل المخصصات  * 

  . ومن تؤول إليه عند إلغائها
في القوائم الماليـة إلـى تكـوين         جاء اإلفصاح حول السياسات المحاسبية المتبعة       

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها عن الديون المتعثرة ومخـصص عـام عـن              
الديون الجيدة للتمويالت المباشرة وغير المباشرة وكذلك احتياطي  مخاطر االستثمار           
وفقا لتعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص دون ذكر تفاصيل  كيفية ونـسبة تكـوين               

  .مما يشير إلى عدم تقديم اإلفصاح الكافي في هذا الشأن. هاالمخصصات وحركه بيان
وكذلك لم تفصح هذه المصارف في القوائم المالية عن طبيعـة عالقـة المـودعين               

مع المصرف عند تكوين هذه المخصصات فيما يتعلق        ) أصحاب حسابات االستثمار  (
ـ         ، بملكية هذه المخصصات     ، شراكةوكيف تكون هذه العالقة عند االنسحاب مـن ال
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وكذلك لم تفصح هذه المصارف إلى من تؤول إليه هذه المخصصات عنـد انتهـاء               
باستثناء احتياطي مخاطر االستثمار فقد أفصح المصرف اإلسـالمي         ، الغرض منها   

أما ، الفلسطيني بأنه عند التصفية يؤول رصيد هذا االحتياطي إلى أوجه البر والخير           
ن رصيد هذا االحتياطي ال يجوز استخدامه إال        بنك األقصى اإلسالمي فقد أشار إلى أ      

  . بموافقة سلطة النقد المسبقة 
  بخصوص السياسات المحاسبية التي يتبعها المصرف حول أسس معالجة تأثير * 

  .  نفقات التأسيس واألصول على حجم األموال المقدمة من المصرف
ائم الماليـة عـن      نالحظ أن المصرف اإلسالمي الفلسطيني يقوم باإلفصاح في القو        

تسجيل نفقات التأسيس واألصول الثابتة بالتكلفة التاريخية وتستهلك باستخدام طريقة          
القسط الثابت ويتفق معه بهذا اإلجراء كل من بنـك األقـصى اإلسـالمي والبنـك                

تفصح المصارف اإلسالمية الثالث عـن الـسياسات         في حين ال  ، اإلسالمي العربي 
الية عن األموال المقدمة من المساهمين والتي شـاركت         المحاسبية ضمن القوائم الم   

فعال في التمويل والتي تتمثل في طرح نفقات التأسيس واألصول مـن رأس المـال               
وال كـذلك   ، المدفوع واالحتياطات فيكون الفرق قد شارك في تحقيـق اإليـرادات          

  .األموال المقدمة من المودعين والتي شاركت في تحقيق اإليرادات
ذكر أن ذمم المرابحة لألمر بالشراء ممولة بـشكل مـشترك مـن البنـك               واكتفي ب 
تقـوم   وبالتالي فإن المصارف الـثالث ال     ) أصحاب حسابات االستثمار  (والمودعين

بإظهار السياسة المحاسبية المتبعة حول ذلك بصورة كافية وال تفصح عـن حجـم              
  . مشاركة كل طرف من أطراف العالقة في االستثمار المطلقة

  يما يتعلق بالسياسات المحاسبية التي يتبعها المصرف حول نسبة الربح التيف* 
  .   يتقاضاها من أرباح المودعين بصفته مضاربا

 أشارت القوائم المالية للبنك اإلسالمي الفلسطيني بأنه يتم توزيع األرباح المتأتية من            
ين البنك وأصحاب   تمويل االستثمار الممول من حسابات االستثمار المطلقة للعمالء ب        

   مرتين في السنة لكافة العمالت حسبقحسابات االستثمار المطل
  :النسب التالية

  نصيب العميل  % 70،        نصيب البنك          % 30
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 بنك األقصى اإلسالمي فقد أظهرت القوائم المالية توزيـع األربـاح   أما بخـصوص  

المودعين لكافة العمـالت حـسب      المتأتية من تمويل االستثمار المطلق بين البنك و       
  :النسب التالية

  حصة البنك % 30، احتياطي مخاطر % 10، نصيب العميل     % 60 
 للبنك اإلسالمي العربي فقد أظهرت نسب التوزيع األربـاح بـين       أما القوائم المالية  
على أساس أرصدة العمالء الـشهرية      )أصحاب حسابات االستثمار  (البنك والمودعين   

  سط أموال أصحاب حسابات االستثمار المطلقة إلى أموال المساهمين وفقا لمتو
  :حسب النسب كالتالي

  حصة العميل            حصة البنك                        البيان         
  %65%                 35         دوالر                            

  %60%                  40            دينار                         
  %50%                 50         سيقل                             

حيث أظهرت التقارير المالية للبنك اإلسالمي الفلسطيني وبنك األقـصى اإلسـالمي            
التي تحتسب  ) أصحاب حسابات االستثمار  (عدم وجود إفصاح كافي  ألرصدة العمالء      

،  البنك العربي اإلسالمي الذي أفصح عن ذلك       ءاألرباح باستثنا عليها  نسب  توزيع      
وأيضا لم تشر القوائم المالية للمصارف الثالث حول ما إذا قام البنك بزيـادة نـسبة                
الربح التي يتقاضاها من أرباح المودعين بصفته مضاربا وال عـن كيفيـة توزيـع               

رف الـثالث باإلفـصاح       لم تقم المـصا     هوعلي، األرباح بين المساهمين والمودعين   
  .بدرجة كافية حول السياسات المحاسبية المتبعة في هذا المجال

  بخصوص السياسات المحاسبية التي يتبعها البنك حول مدى اشتراك أموال  * 
  .في إيرادات العمليات المصرفية) أصحاب حسابات االستثمار(  المودعين 

لمالية حول ما إذا كان المـصرف       لم تفصح المصارف اإلسالمية الثالث في القوائم ا       
 خدمات  نقد استخدم أرصدة حسابات المودعين في الحصول على إيرادات ناتجة ع          

وإنما لوحظ من خالل تحليل حساب األرباح والخسائر للمصارف الثالث           ، مصرفية
م بأن إيرادات العمليات المـصرفية هـي مـن          2006، م2005، م  2004للسنوات  
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وبالتالي فان المصارف اإلسالمية الثالث     ، ن المودعين نصيب المساهمين وحدهم دو   
 أحقية المودعين في االشتراك في إيرادات العمليات        ىلم تفصح بدرجة كافية عن مد     

  .المصرفية
  أما بخصوص السياسات المحاسبية المتبعة في المصرف حول طبيعة حجم كل  * 

  . ت في تحقيق اإليراد من األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين التي ساهم
 نالحظ في القوائم المالية للمصارف الثالث أنه لم يتم اإلفـصاح عـن الـسياسات                 

ولم تظهر توضيح ألسس العالقة التي تحكم نسب تشغيل األموال          ، المحاسبية المتبعة   
وكـذلك لـم    ، المقدمة من المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليـراد          

لمالية لهذه المصارف عن أولوية استخدام األموال المتاحة لالستثمار         تفصح القوائم ا  
وعليـه فـإن    ،  حالة عدم تمكن المصرف من استثمار األموال المتاحـة لديـة           يف

المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين لم تقم باإلفصاح عن السياسات المحاسـبية             
ل األموال المقدمـة مـن      يغبشكل واضح ومحدد لمعالجة العالقة التي تبين نسب تش        

  .   الطرفين والتي ساهمت في تحقيق اإليراد
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  الثالثالمبحث 

  المالية  الرقابة علي اإلفصاح عند إعداد القوائمفي تحقيق الهيئات الرقابيةدور 
  

تلعب الرقابة في القطاع المصرفي دور مهم اليمكن إغفاله ألنها تهدف إلى حماية 
ستثمرين والمالك وغيرهم من المتعاملين مع المؤسسة المصرفية حقوق ومصالح الم

كما يوجد نوع جديد من الرقابة الشرعية  ،مما يؤدي إلى استقرار االقتصاد الوطني
في المصارف اإلسالمية يهدف إلى التأكد من أن المعامالت التي تنفذها المصارف 

 يناقش المبحث  هذا لذلك فان،اإلسالمية مطابقة ألحكام الشرعية اإلسالمية
  :الموضوعات التالية

  .اإلفصاح عند إعداد القوائم الماليةدور سلطة النقد الفلسطينية في الرقابة على  •
 .دور هيئة الرقابة الشرعية في الرقابة على اإلفصاح عند إعداد القوائم المالية •
 

قوائم على اإلفصاح عند إعداد ال لطة النقد الفلسطينية في الرقابة دور س:أوال

  .المالية

تعتبر الرقابة علي القطاع المصرفي ضرورة الغني عنها ألنها تلعـب دورا بـالغ              
وكذلك أصبح من الضروري  وجـود رقابـة         ، األهمية في خدمة االقتصاد الوطني    

 أعمال المصرف لحماية حقوق ومصالح المودعين والمساهمين وغيـرهم          ىفعالة عل 
  .من المتعاملين

ال أو تالعب يصيب أحد المؤسسات المالية للقطاع المصرفي          أما أي تقصير أو إهم    
بل سيلحق الـضرر    ، فإن أثار ضرر ذلك ال يتوقف عند حدود تلك المؤسسة فحسب          
  . أيضا بالنظام المصرفي ويؤثر علي االقتصاد الوطني بشكل عام

 ضوء ذلك تقوم سلطة النقد الفلسطينية بتطبيق نـوعين مـن الرقابـة علـى                ىوعل
  )(www.sis.gov.ps/arabic :العاملة في فلسطينالمصارف 

وهي عبارة عن عملية مراقبة وتفتيش تتم في نفس البنك من خالل            : الرقابة الميدانية 
  .فريق تفتيش يقوم بزيارة ميدانية للبنك
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قيام البنوك بتزويد سلطة النقد الفلسطينية بالبيانات واإلحـصائيات         : الرقابة المكتبية 
مصرف ليتولى إجراء التحليالت والمتابعة الالزمة بـشأنها وذلـك          المتعلقة بأداء ال  

    -:بهدف تحقيق األتي
  .التأكد من التزامات البنوك بالضوابط والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد •
الحصول على تقارير من الجهات األخرى التي قامت بفحوص مماثلة في فروع    •

البنوك المركزية إلشراف ورقابة والتي تكون خاضعة ، البنوك غير الفلسطينية
  .البلد األم  في

  .فحص األصول والتركيز على القروض ومدى إمكانية تحصيلها •
  .فحص أي بادرة للفساد اإلداري أو الوظيفي •

ومن المالحظ بأن التقارير المالية السنوية للمصارف اإلسالمية العاملة في فلـسطين            
وهذا يرجع إلى عـدم االهتمـام       ، ليدية البنوك التق  ىتتم بنفس أسلوب الذي يطبق عل     

الكافي من  قبل سلطة النقد بشان معاملة البنوك اإلسالمية وفقا لخصائصها الوظيفية             
التي نصت عليها معايير المحاسبة والمراجعـة والـضوابط للمؤسـسات الماليـة             
اإلسالمية وخاصة معيار اإلفصاح عن أسـس توزيـع األربـاح بـين المـودعين               

 سـلطة النقـد     ىوبالتالي فأنه من األهمية بمكان إنشاء دائـرة  لـد          ، والمساهمين  
 العـاملين فيهـا      ىمتخصصة في  مجال العمل المصرفي اإلسـالمي ويكـون لـد           

المؤهالت العلمية والخبرة العملية الكافية التي تؤهلهم بمراقبة ومتابعة أداء البنـوك            
مبادئ المتفق عليها بـشان     اإلسالمية وما يترتب عليه من متابعة تطبيق القواعد وال        

 حقوق كل طرف مـن المـودعين        ىأسس قياس وتوزيع األرباح بهدف الوصول إل      
تطبيقا لجوهر ومفهوم العدالة في البديل اإلسـالمي الـذي          ، والمساهمين بشكل سليم  

  . تقدمة تلك البنوك
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ئم  القـوا   اإلفصاح عنـد إعـداد     ىعل  في الرقابة  هيئة الرقابة الشرعية  دور   :ثانيا

  .المالية

هي جهاز مستقل يضم بعض الفقهاء المتخصصين       " لما كانت هيئة الرقابة الشرعية      
 المتخصصين فـي مجـال المؤسـسات الماليـة          ىباإلضافة إل ، في فقه المعامالت  

اإلسالمية بهدف متابعة وتوجيه نشاطات البنوك اإلسالمية ومراقبتهـا واإلشـراف           
هيئـة المحاسـبة    " (، بادئ الشريعة اإلسـالمية   عليها للتأكد من التزامها بأحكام وم     

  وبالتالي فإن ). 2000،والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
  -:هذه الهيئة يمتد ليشمل ما يلي مسؤوليات 

متابعة تطبيق ما ينص عليه عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك والتزامه بأحكام  •
  .وقواعد الشريعة اإلسالمية

ا تشترطه السلطة الرقابية عادة عند الترخيص وما يصدر عنها متابعة تطبيق م •
  .  من تعاميم وضوابط بشان العمل المصرفي

متابعة أداء البنك وكافه معامالته المصرفية والمالية للتأكد من انسجامها مع  •
  . متطلبات العمل المصرفي اإلسالمي الصحيح

  :واقع الرقابة الشرعية

المية  فيما بينها من حيث تعيـين جهـة الرقابـة                 تختلف تجارب المصارف اإلس   
أو هيئة مكونة من عـدة علمـاء               ، الشرعية على المصرف من حيث كونها شخصا        

فقد دأبت المصارف اإلسالمية وفـروع المعـامالت اإلسـالمية التابعـة            ، شرعيين
 هـذا   للمصارف التجارية في بداية عهدها للميل إلى تعيين مراقب شرعي بما يحمله           

خاصة ، االسم من معنى ومضمون وذلك حرصا على سالمة ودقة التطبيق الشرعي          
  ثم تطورت المصارف اإلسالمية وبدأت تهتم بتعيين مستشار،في غياب تجارب سابقة

كما لجأت بعض المصارف مثل مـصرف دبـي         ، شرعي بدال من مراقب  شرعي     
موعـة دار المـال     ومج، ومجموعـة البركـة     ، بيت التمويل الكويتي    ، اإلسالمي

اإلسالمي إلى الجمع بين تعيين مستشار شرعي للبنك الواحد وبين تعيين هيئة فتوى             
ومع ذلك ونتيجـة لتطـور العمـل        ، أو هيئة رقابة شرعية على مستوى المصرف      

وتوفر قدر كبير مـن     ، وتراكم التجارب واألبحاث والدراسات   ، المصرفي اإلسالمي 
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ح من الممكن تعيين مستشار شرعي يـستفيد مـن          الفتاوى الشرعية االقتصادية أصب   
  .مجالس وهيئات الفتوى االقتصادية اإلسالمية المنتشرة في معظم البلدان اإلسالمية

   وعادة ما تتكون هيئة الرقابة الشرعية من عدد من الفقهاء ال يقل عددهم عن ثالثة 
  ).1991،البعلي: (   لتحقيق عدة مزايا أهمها

  نا للباقين على أداء المهمة التي ال تقف عند إبداء الرأيحتى يكون كل منهم عو •
  .  الشرعي فيما يعرض على اللجنة ولكي تتاح لهم فرصة المشورة

  .الترجيح في اآلراء باألغلبية في حالة االختالف حول المسائل المعروضة •
  .ضمان توفر المعرفة بالفقه والقانون والمصارف •

   إضافة إلي أنهم من فقهاء والعلماء شروط    ويشترط في هيئة الرقابة الشرعية
  )1985،الكفراوي( والحياد والحرية في إبداء الرأي االستقاللأخرى تضمن لهم   
وجوب أال يكونوا من أعضاء مجلس اإلدارة أو العاملين في هذه المصارف فهذا  •

  .يضمن لهم االستقالل والحياد وعدم التأثير عليهم
  .ة العمومية للمساهمين ضمانا الستقاللهميكون تعينهم من قبل الجمعي •
القيام بأعمال الرقابة الشرعية على جميع أعمال المصرف وتزويدهم بجميع  •

  .اإلمكانيات والوسائل التي تساعدها على ذلك
  :أما بخصوص المهام التي تقوم بها هيئة الرقابة الشرعية فيمكن تحديدها كما يلي

  )www. Kfh.com/fatawa/display(  
  ،  ونماذج العقود الشرعية للمعامالتحلمشاركة في وضع التعليمات واللوائا •

  .    ومراجعتها وتصحيحها وإقرارها وتطويرها
  الرقابة على أعمال المصرف اإلسالمي للتأكد من مطابقة أعماله ألحكام الشريعة   •

  .    اإلسالمية
  سية لتنمية الوعيتثقيف العاملين في المصرف اإلسالمي بالمبادئ الشرعية األسا •

  وتنظيم لقاءات،واإللمام بأحكام المعامالت الشرعية،   المصرفي اإلسالمي لديهم
  .لإلنجاز األعماحتى يكونوا مؤهلين شرعيا ، التدريبيةت وإجراء الدورا 
  ،المشاركة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا واألنشطة ذات األهمية •

  .ن النواحي الشرعية    والتي تتطلب عناية خاصة م
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  سواء أكانت تلك االستفسارات ، اإلجابة عن تساؤالت واالستفسارات المقدمة لها  •
     من العاملين بالمصرف أم المتعاملين معه أم المساهمين أنفسهم في أي وقت من  

  .    األوقات
سواء ، صرف اإلسالمي واآلخرينالمساهمة في حل بعض المنازعات بين الم •

أو بين المصرف ، لنزاع بين المصرف والمستثمرين أو المساهمين  هذا اكان
حدى شركات القطاع العام أو إ، أو احد الشخصيات االعتبارية العامةلحكومة وا

  . أو األفرادأو الخاص
  الشهادة أمام الجمعية العمومية من خالل تقديم تقرير سنوي لها يعكس مدى •

  يئة الرقابة الشرعية وأساليب وما قامت به ه،   مشروعية أعمال المصرف 
   تجاوب اإلدارة  ىومد، واهم مالحظاتها ،   متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعية 

  .   والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها
  والمشاركة في ، تمثيل المصرف في المجاالت الشرعية من المؤتمرات والندوات •

 فـي الموضـوعات     يلـشرع ا لتقـديم التـصور   ،   اللقاءات المصرفية اإلسالمية  
  .المطروحة

  ويالحظ أن تقارير معظم هيئات الرقابة الشرعية دقيقة في التعبير عن أن النماذج 
  .والعقود التي عرضت عليها موافقة للشريعة اإلسالمية

  :المراقب الشرعي/ الشروط الواجب توفرها في المستشار
لمراقب الـشرعي نـورد     ا/ هناك العديد من الشروط الواجب توافرها في المستشار       

   -:أهمها 
  .التعفف، حسن المسئولية، العدل، االستقامة،الشروط الشخصية مثل األمانة •
  .توفر المعرفة والتأهيل الفقهي خاصة فقه المعامالت •
  واألساليب المقارنة والتحليل،  المناسبة في أساسيات العمل المصرفيةتوفر الخبر •
ت العمل المصرفي عمومـا والعمـل       يراالقدرة على العمل ضمن تحديات ومتغ      •

 .المصرفي اإلسالمي بشكل خاص
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  .األهداف العامة  لهيئة الرقابة الشرعية

  -: من األهداف التي تسعي هيئة الرقابة الشرعية إلى تحقيقها أهمها العديداكهن
  التحقق من سالمة المنهج العام وآلياته الرقابية الشرعية مثل التطبيق •
  كيات مجلس اإلدارة والموظفين وتنفيذهم لجوانب العمل التأكد من سالمة سلو •

  .   الشرعية
  .التأكد من إهالك الديون وتحميل الخسائر على الوجه الصحيح •
  .التحقق من سالمة التطبيق والتوثيق للمعامالت •

  :أساليب الرقابة الشرعية كمنهج للعمل

لمتمثـل فـي الرقابـة       بإتباع نوع جديد من أنواع الرقابـة ا        تقوم البنوك اإلسالمية   
الشرعية والتي تختلف عن أنواع الرقابة الموجـودة فـي المؤسـسات المـصرفية              

للتأكد من أن المعامالت المصرفية التي تنفذها البنوك اإلسـالمية مطابقـة            ، األخرى
  وذلك باستخدام الوسائل واألساليب المالئمة المشروعة ، ألحكام الشريعة اإلسالمية 

 الجهات المعنيـة    ىوتقديم تقارير إل  ، واألخطاء وتصويبها بسرعة  لمعرفة المخالفات   
 األحسن ومن أسـاليب     ىتشمل المالحظات والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إل      

   www.islamonline.net/banks:الرقابة الشرعية المتبعة في البنوك اإلسالمية ما يلي
  -: الرقابة الوقائية قبل التنفيذ وتشمل-1
  .اذج والعقود المستخدمةصياغة النم •
  .اعتماد الصيغ واألدوات االستثمارية وتطبيقها العملية وشروطها •
  .التأكد من خلو نشرة العموالت من عنصر الفائدة •
  .وضع الضوابط والقواعد لتعامل المصرف اإلسالمي مع البنوك التقليدية •
   تخفى عن مراجعة سياسات وأدلة العمل ومذكرات التفاهم واتفاقيات البنوك التي •

  .  المستشار الشرعي
  -: الرقابة التنفيذية أثناء العمل-2
  .مراجعة وتدقيق ملفات العمل المختلفة وخاصة في قسم التمويل واالستثمار •
  مراجعة شكاوي المعتمدين وتساؤالتهم حول شرعية بعض العمليات أو الصيغ  •

  .    واألدوات
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  ألطراف المختلفة خاصة حين مراجعة الملفات المتعثرة للتحقق من مسئولية ا •
  .   يحقق المصرف خسارة

 .من إعسارهم أوعدمه حين التوقف عن التسديد مراجعة ملفات مديني البنك للتأكد*

  -: الرقابة التكميلية الالحقة-3
  .تقديم التقارير الرقابية الدورية إلى مجلس اإلدارة ومناقشتها كلما لزم األمر •
  لدوريات والنشرات التي تبين جوانب العمل اإلشراف على نشر المطبوعات وا •

  .   الشرعية للمصرف
  وتقديم تقرير سنوي للجمعية العمومية ، مراجعة أعمال المصرف بشكل عام •

  .   للمساهمين
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  خالصة الفصل الرابع

  

 مناقشة معيار اإلفصاح عن أسـس توزيـع األربـاح بـين             ى إل  هذا الفصل  تعرض
متبعـة فـي   ن وما تضمنه هذا الفصل من السياسات المحاسبية ال  المصرف والمودعي 

إضافة إلي دور سلطة النقد الفلسطينية وهيئـة        ، واإلفصاح عنها إعداد القوائم المالية    
الرقابة الشرعية في الرقابة على اإلفصاح عند إعداد الحسابات الختامية وتم التوصل            

  -:إلى األتي
 توزيع األرباح بين المصرف والمودعين يساهم تطبيق معيار اإلفصاح عن أسس •

في تحسين المعلومات المحاسبية المقدمة لمختلف فئات المستخدمين وذلك من 
  .خالل تقديم معلومات مالئمة وقابلة للفهم وذات موثوقية عالية

كما أنه يساهم تطبيق هذا المعيار في جعل المعلومات المحاسبية قابلة للمقارنـة              •
ات األخرى وبين القوائم المالية للمؤسسة نفـسها لفتـرات          مع المعلومات للمنظم  

  .زمنية متعددة
تنبع أهمية اإلفصاح المحاسبي من تنوع وتعدد الجهـات المـستفيدة مـن هـذه                •

جهـات  ، محاسبين  ، مقترضين  ، مستثمرين  ،  تضم مصرفيين    التيالمعلومات و 
  .حكومية

ريا لعـرض القـوائم     يعتبر اإلفصاح عن السياسات المحاسبية أمرا مهما وضرو        •
  فالبعض أعتبر هذا اإلفصاح جزءا متمما للقوائم المالية، المالية بشكل عادل 

 القطاع المـصرفي ضـرورة      ىتعتبر الرقابة التي تقوم بها السلطات النقدية عل        •
، ألنها تلعب دورا بالغ األهمية في خدمـة االقتـصاد الـوطني             ، الغني عنها   
  .ح للمتعاملين مع هذا القطاع  حماية الحقوق والمصالىوتهدف إل

، الرقابة الشرعية هي نوع جديد من أنواع الرقابة المطبق في البنوك اإلسـالمية             •
وذلك للتأكد من أن أعمال المصرف مطابقة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسـالمية            

  . الغراء
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  الفصل الخامس 

  الطريقة واإلجراءات

جتمع الدراسـة وعينتهـا ، وكـذلك أداة الدراسـة           مو  يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة       

  تم القيام بهـا   المستخدمة وطرق إعدادها  وصدقها وثباتها ، كما يتضمن وصفا لإلجراءات التي             

 عليهـا فـي     تم االعتماد في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي           

  . الدراسة  نتائجتحليل
  

  : منهجية الدراسة *

والذي يعرف بأنه طريقة في البحث      لمنهج الوصفي التحليلي    ا  استخدام تمتحقيق أهداف الدراسة    ل

متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل فـي         و  تتناول إحداث وظواهر وممارسات موجودة      

  :على نوعيين أساسيين من البياناتومن خالل االعتماد ، مجرياتها

  .البيانات األولية-1

 وحصر  مجتمع الدراسة  لدراسة مفردات    تاستبيانا من خالل توزيع     جانب الميداني الب وتتعلق

  SPSS اإلحصائيبرنامج ال تفريغها وتحليلها باستخدام لذلك ووتجميع المعلومات 

 (Statistical Package for Social Science) االختبـارات اإلحـصائية   ىباإلضافة إل 

 .ة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةقيم بهدف الوصول لدالالت ذات األخرى 
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 .البيانات الثانوية-2

الكتـب و الـدوريات و المنـشورات المتعلقـة          وتتعلق بالجانب النظري من خالل البحث في          

وأيضا القوائم الماليـة    ، بموضوع اإلفصاح حول أسس توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية        

  .م2006 ،  2004,2005طين لسنوات المنشورة للمصارف اإلسالمية العاملة في فلس

  :عينة الدراسةومجتمع * 

  اإلسـالمي  وهـي   فلسطين المصارف اإلسالمية العاملة في   يشتمل مجتمع الدراسة    

 وتضم جميع العـاملين     إلسالمي،ا األقصى   بنك و العربي اإلسالمي   بنك وال الفلسطيني

ير ونائب المدير فـي     في األقسام ذات العالقة كقسم المحاسبة والتدقيق الداخلي والمد        

فان ، مفردة ونظرا لصغر حجم المجتمع  84وقد بلغ حجم المجتمع ، تلك المصارف   

عينة الدراسة تشمل كافه أفراد المجتمع حيث تم توزيع العدد المذكور وتم اسـترداد              

  : من الجدول التاليين منها كما يتب)م1/2008( استبانه67

  )2(جدول رقم 

  الدراسة )عينة (جدول توزيع مجتمع 

               

   البنك        

  عدد

الفروع 

  

  مدير

  نائب

  مدير

  قسم

 المحاسبة

  قسم 

  التدقيق

  

  اإلجمالي

  

 استرداد

   النسبة

  المئوية

البنك اإلسالمي 

  الفلسطيني       

  

12  

  

12  

  

12  

  

12  

  

12  

  

48  
  

38  

 .    

      79% 

    البنك اإلسالمي العربي

7  

  

7  

  

7  

  

7  

  

7  

  

28  

  

23  

  

82%  

  بنك األقصى اإلسالمي   

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

2  

  

8  

  

6  

  

75%  

    المجموع

21  

  

21  

  

21  

  

21  

  

21  

  

84  

  

67  

  

 79.76%  
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  :الجنس

من عينة الدراسـة    % 7.5من عينة الدراسة هم من الذكور، و       % 92.5أن  ) 3(يبين جدول رقم    

لتي بلغت فـي البنـك      وهذا اليعكس حقيقة نسبة تمثيل اإلناث مقابل الرجال وا         ، هم من اإلناث  

 موظف وعـدد    234حيث إن إجمالي الموظفين     % 12.8 سبيل المثال    ىاإلسالمي الفلسطيني عل  

  )2006،  التقرير السنوي( موظفة 30اإلناث منهم 

  )3(جدول رقم                                          
  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 يةالنسبة المئو التكرار  الجنس

  92.5  62  ذكر

  7.5  5  أنثى

  100.0  67  المجموع

   :المسمي الوظيفي

% 20.9، و   " مـدير " من عينة الدراسة المسمى الوظيفي لهم       % 20.9 أن) 4(يبين جدول رقم    

 من عينة الدراسة المسمى الـوظيفي  %29.9نائب مدير" لمسمى الوظيفي لهم   من عينة الدراسة ا   

ويرجع ، "م المحاسبة رئيس قس " ة الدراسة المسمى الوظيفي لهم      من عين % 28.4، و   " مدقق" لهم  

ارتفاع نسبة المسئولين العاملين في قسم المحاسبة والمدققين الـداخليين مقارنـة مـع المواقـع                

أما انخفاض نسبة المدير ونائب المدير يرجـع        ، لهمي  لوظيف ا لعملا  طبيعة ىالوظيفية األخرى إل  

 من األعمال  وخاصة األعمال اليومية ومقابلة الجمهـور وحـل             انشغالهم في الحجم الكبير    ىإل

         .مشاكل العمالء
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  )4(جدول رقم                                         

  المسمي الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار المسمي الوظيفي

  20.9  14  مدير     

  20.9  14   نائب مدير    

  29.9  20      داخليمدقق 

مسئولين في قسم 

        المحاسبة
19  28.4  

  100.0  67  المجموع

  

  :المؤهل العلمي 

من عينة  % 79.1من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي ماجستير، و        % 17.9أن) 5(يبين جدول رقم    

، بلـوم فاقـل   من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي د     % 3.0الدراسة مؤهلهم العلمي بكالوريوس، و      

هو  من عينة الدراسة     سويرجع الباحث السبب في ارتفاع نسبة الحاصلين علي درجة البكالوريو         

  ).سالبكالوريو(حاجة المواقع الوظيفية الكثيرة لهذه الدرجة العلمية
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  )5(جدول رقم 

  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  17.9  12ماجستير      

  79.1  53    سبكالوريو

  3.0  2  دبلوم فأقل

  100.0  67  المجموع

  

  :التخصص العلمي 

مـن  % 19.4من عينة الدراسة تخصصهم العلمي محاسبة، و        % 50.7 أن) 6(يبين جدول رقم    

العلمي علـوم   من عينة الدراسة مؤهلهم     % 22.4عينة الدراسة مؤهلهم العلمي أدارة أعمال، و        

 ويرى الباحـث بـان      ،من عينة الدراسة لهم مؤهالت أخرى مختلفة      % 7.5مالية ومصرفية، و    

 البنوك أن تولي اهتمام اكبر بتعين نسبة اكبر من الموارد البشرية من تخصص علوم مالية                ىعل

ومصرفية عن النسبة المذكورة في الجدول ألنهم األشخاص المتخصصون فـي مجـال العمـل               

  . ي ولديهم المعرفة العلمية والعملية األكبر عن غيرهم من التخصصات األخرىالمصرف
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  )6(جدول رقم 

  التخصص العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار  التخصص العلمي

  50.7  34  محاسبة      

  19.4  13  إدارة أعمال         

  22.4  15علوم مالية و مصرفية 

  7.5  5  أخري

  100.0  67  المجموع

    

  :سنوات الخبرة 

 سنوات،  5من عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم اقل من          % 11.9 أن) 7(يبين جدول رقم    

من % 40.3 سنوات ، و     10-6من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من         % 41.8و  

من عينة الدراسة بلغت    % 6.0 سنة، و    15-11عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من        

   وجود كوادر بشرية بنسبةىمما يدل عل،  سنوات6سنوات الخبرة لديهم اكبر من 

  .ذات خبرة ودراية كافية بالعمل% 82.10
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  )7(جدول رقم 

  سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 

 النسبة المئوية التكرار  سنوات الخبرة

  11.9  8 سنوات 5أقل من 

  41.8  28        10-6من 

11-15  27  40.3  

  6.0  4   فأكثر16

  100.0  67  المجموع

         

     

   :أداة الدراسة

  :من خالل المراحل التالية تم إعداد االستبانة     

  . أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلوماتاستبانهإعداد * 

 .رف من اجل اختبار مدى مالئمتها لجمع البياناتعرض االستبانة على المش* 

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف* 

 قـاموا بـدورهم بتقـديم النـصح         حيثتم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين        * 

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .لالزم اتعديل حسب ال ولالستبانة أوليةإجراء دراسة أختبارية ميدانية * 

  وقد تم تقسيم  ، توزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة    * 

 كالتالي قسمين االستبانة إلى      
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   فقرات 6 ويتكون منيحتوى على الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة :  األولالقسم

التـزام المـصارف    مـدى   ب الضوابط المتعلقـة   تتناول مجاالت   ستةيتكون من    : القسم الثاني 

اإلسالمية العاملة في فلسطين بمعيار اإلفصاح عن أسـس توزيـع األربـاح بـين المـساهمين        

  : كالتاليوالمودعين

وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة فـي تحميـل             مدى يناقش: المجال  األول  

  .فقرات 9 ، وتتكون منالمصروفات

وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة فـي تحميـل             مدى يناقش:  المجال الثاني 

  . فقرات10ويتكون من  ،المخصصات 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير نفقات مدى يناقش  : المجال الثالث

   فقرات8، ويتكون من التأسيس واألصول المشتراه علي حجم األموال المقدمة من المساهمين 

 ا وجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاه مدىيناقش: المجال الرابع

  . فقرات10، ويتكون من المصرف من المودعين بصفته مضاربا 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول اشتراك المودعين في مدى يناقش :  المجال الخامس

  .ت فقرا10،  ويتكون من إيرادات العمليات المصرفية 

 و حجم األموال نوعيةوجود سياسات محاسبية واضحة حول يناقش مدى :  المجال السادس

  . فقرات7منالمقدمة من المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد  ،  ويتكون 

ويعنـي عـدم    " 1" درجات بحيث كانت اقل اإلجابات هو        10وقد كانت درجة اإلجابة لكل فقرة       

  .ويعني موافق بدرجة كبيرة جدا" 10" ، وكانت أعلى اإلجابات الرقم الموافقة بشدة 
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  :نةصدق وثبات االستبا* 

  :كالتاليها  وثباتقها وذلك للتأكد من صدنة فقرات االستباتم تقنين

  . بطريقتينة من صدق فقرات االستبانتم التأكد : نةصدق فقرات االستبا

  :محتوى االستبانةصدق  -1

أعضاء من أعضاء الهيئـة     ) 4( على مجموعة من المحكمين تألفت من        نةستباعرض الباحث اال  

  في كلية التجارة بالجامعـة اإلسـالمية   متخصصين في المحاسبة واإلدارة واإلحصاء    الالتدريسية  

وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل فـي ضـوء                 

 النهائية ليـتم    ها في صورت  ة االستبان ظهرت نموذج تم إعداده، وبذلك      مقترحاتهم بعد تسجيلها في   

  . على العينة االستطالعيةهاتطبيق

  : ةصدق االتساق الداخلي لفقرات االستبان - 2 

 مفردة، وذلك بحساب    25 على عينة الدراسة البالغة      نة االتساق الداخلي لفقرات االستبا    تم حساب 

  : كالتاليالدرجة الكلية للمجال التابع لهمعامالت االرتباط بين كل فقرة و

وجود سياسات محاسبية واضحة حول     (قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال األول         •

  ):األسس المتبعة في تحميل المصروفات

وجـود سياسـات    (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول        ) 8(جدول رقم   يبين  

 حيـث والدرجة الكلية لفقراتـه،       )المتبعة في تحميل المصروفات   محاسبية واضحة حول األسس     

 المحـسوبة   r، وكذلك قيمـة     )0.05( أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          يتضح

، 0.396 والتـي تـساوي      23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rاكبر من قيمة    

   .لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات المجال األول  صادقة 
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  )8(جدول رقم 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول

   الكلية لفقراتهوالدرجة) المتبعة في تحميل المصروفات

 الفقرةمسلسل
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 المعنوية

1 
سبية المتعلقة ايقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المح

  .بمعالجة المصروفات
0.486  0.014  

2 
تعتقد المصرف يفصح عن السياسات المحاسبية حول طريقة 

  .معالجة االستهالك واإلطفاءات
0.633  0.001  

3 
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة للتفرقة 

  . المباشرة لنشاط المضاربةغيربين النفقات المباشرة و
0.660  0.000  

4 
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بتحميل 

  .النفقات الغير مباشرة على حساب المساهمين فقط
0.446  0.025  

5 
يتقيد المصرف بمبدأ الثبات في السياسات المحاسبية المطبقة في 

  . معالجة المصروفات المشتركة بين المساهمين والمودعين
0.716  0.000  

6 

تفصح إدارة المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة بتحميل 

مصروفات مجلس اإلدارة والرقابة الشرعية على حساب 

  .المساهمين فقط

0.892  0.000  

7 
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول تحميل 

  . حساب المساهمين فقطىتكلفة الخدمات المصرفية عل
0.803  0.000  

8 

طة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من التزام تقوم  سل

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول تحميل 

  . المصروفات

0.822  0.000  

9  
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها الالزم للتأكد من التزام 

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة حول تحميل 

  .صروفاتالم

0.790  0.000  

   0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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وجود سياسات محاسبية واضحة حـول      ( الثاني المجالقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات       •

  )األسس المتبعة في تحميل المخصصات

وجـود  ( :الثـاني المجـال   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات        ) 9( جدول رقم    يبين

والدرجـة الكليـة    ) سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة في تحميل المخصصات        

، وكـذلك   )0.05( أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة          حيث يتضح لفقراته،    

  والتي 23 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  

  .     ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه0.396تساوي 

  )9(جدول رقم 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني 

  والدرجة الكلية لفقراته)  المتبعة في تحميل المخصصات

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة التي تبين   10

  .  أنواع المخصصات التي تم تكوينها
0.535  0.006  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي   11

تظهر إجمالي مبلغ كل مخصص مع بيان حركة هذا 

  . المخصص

0.439  0.028  

سات المحاسبية المتبعة والتي تبين يفصح المصرف عن السيا  12

  . اإلضافات   واإلستردادات للمخصص خالل الفترة المالية
0.498  0.011  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول   13

  . طريقة و نسبة تكوين المخصص
0.707  0.000  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة   14

تصرف بالمخصصات في حال استرداد حول طريقة ال

  . المخصص أو التصفية

0.815  0.000  
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 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

بعة يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المت  15

  والمساهمين من المودعينحول بيان ملكية المخصصات لكل 
0.487  0.014  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المطبقة   16

باع سياسة الثبات في تحميل حول االستمرار في إت

  .  أخريىالمخصصات من سنة إل

0.601  0.001  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة   17

لتكوين مخصص الديون المشكوك فيها مقابل التمويالت 

  . الممنوحة

0.780  0.000  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من   18

م المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة التزا

  . حول تحميل المخصصات

0.531  0.006  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها الالزم للتأكد من التزام   19

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة حول 

  . تحميل المخصصات

0.775  0.000  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05  الجدولية عند مستوى داللةrقيمة 

   

وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس      (المجال الثالث قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات      

  ): حجم األموال المقدمة من المساهمينىمعالجة تأثير نفقات التأسيس واألصول المشتراه عل

وجود سياسات  (الثالث  لمجال  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات ا       ) 10(جدول رقم    يبين  

 حجم األموال   ىمحاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير نفقات التأسيس واألصول المشتراه عل          

 االرتباط المبينة دالـة      أن معامالت  حيث يتضح  والدرجة الكلية لفقراته،       )المقدمة من المساهمين  

 الجدولية عند مستوى داللة     r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05(عند مستوى داللة    

  ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الثالث  صادقة لما           0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05

  . وضعت لقياسه
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  )10(جدول رقم 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

  والدرجة الكلية لفقراته)  حجم األموال المقدمة من المساهمينىألصول المشتراه علتأثير نفقات التأسيس وا

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة حول    20

طريقة تسجيل نفقات التأسيس و األصول في الدفاتر و 

  .    السجالت

0.670  0.000  

رف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة يقوم المص  21

حول خصم قيمة نفقات التأسيس و األصول من حجم األموال 

  .المقدمة من المساهمين

0.481  0.015  

يقوم المصرف باإلفصاح عن تطبيق سياسات محاسبية حول   22

  . نفقات التأسيس واألصول وفقا لمبدأ  التكلفة التاريخية
0.886  0.000  

لمصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول يقوم ا  23

الطريقة المتبعة في إطفاء و استهالك نفقات التأسيس و 

  .األصول

0.924  0.000  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول االستمرار   24

 تأثير نفقات التأسيس و ةفي إتباع  سياسة الثبات في معالج

  .   أخريىاألصول من سنة إل

0.692  0.000  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول طريقة   25

  . عرض نفقات التأسيس و األصول في القوائم المالية
0.548  0.005  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالرقابة الالزمة حول التزام   26

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 

 حجم األموال ى تأثير نفقات التأسيس و األصول علةمعالج

  . المقدمة  من البنك

0.611  0.001  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي حول التزام   27

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 

 تأثير نفقات التأسيس و األصول علي حجم األموال ةمعالج

  .المقدمة  من المساهمين

0.817  0.000  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05ة عند مستوى داللة  الجدوليrقيمة 
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وجود سياسات محاسبية واضحة حول (الرابع قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال 

  ). المصرف من المودعين بصفته مضارباانسبة الربح التي يتقاضاه

وجود سياسـات   (عمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الراب        ) 11(جدول رقم   يبين  

  ) المصرف من المـودعين بـصفته مـضاربا        امحاسبية واضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاه      

 أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد مـستوى داللـة            حيث يتضح والدرجة الكلية لفقراته،      

 ودرجـة   0.05 الجدولية عند مستوى داللـة       r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05(

  .  ، وبذلك تعتبر فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقياسه0.396 والتي تساوي 23رية ح

  )11(جدول رقم 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة (معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الرابع 

  راته لفقوالدرجة الكلية)  المصرف من المودعين بصفته مضاربااالربح التي يتقاضاه

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

 محاسبية تبين نسبة الربح تيقوم المصرف بتطبيق سياسا  28

  . التي يتقاضاها من المودعين في القوائم المالية
0.643  0.001  

يقوم المصرف بإتباع سياسات محاسبية واضحة تظهر إذا   29

ة الخاصة به كان قد قام خالل الفترة بزيادة نسبة المضارب

  . بصفته مضاربا

0.674  0.000  

يفصح المصرف  عن السياسات المحاسبية حول تحديد نسبة   30

الربح التي يتقاضاها من األموال المختلطة  والمستثمرة في 

  . عقد المرابحة

0.883  0.000  

يقوم المصرف باإلفصاح عن  السياسات المحاسبية المتعلقة   31

  .  المصرفيةبأحقيته بإيرادات الخدمات
0.412  0.040  

تعتقد أن المصرف يطبق سياسات محاسبية تظهر نسبة   32

الربح التي يتقاضاها من إيرادات التمويل و االستثمار في 

  . عقد المضاربة 

0.452  0.023  
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 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المطبقة والتي   33

تبين نسبة الربح التي يتقاضاها المصرف من تشغيله 

  . لودائعل

0.498  0.011  

يقوم المصرف باإلفصاح عن  السياسات المحاسبية المتعلقة   34

بنسبة الربح التي يتقاضاها المصرف من المودعين من سنة 

  .   أخريىإل

0.534  0.006  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من   35

ية المتبعة التزام المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسب

حول  نسبة الربح التي يتقاضاها من المودعين بصفته 

  .مضاربا

0.951  0.000  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي الالزم لمعرفة   36

التزام المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة 

حول  نسبة الربح التي يتقاضاها من المودعين بصفته 

  .مضاربا

0.825  0.000  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة حول نسبة   37

  . الربح التي يتقاضاه بصفته شريكا في عقد المشاركة
0.426  0.034  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

ضـحة  وجود سياسات محاسـبية وا    (الخامس  قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المجال        •

  ).حول مدي اشتراك المودعين في إيرادات العمليات المصرفية

وجـود    (الخـامس   معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال         ) 12(جدول رقم   يبين  

  ) سياسات محاسبية واضحة حول مدي اشتراك المودعين في إيـرادات العمليـات المـصرفية             

 مـستوى داللـة     الت االرتباط المبينة دالة عنـد      أن معام  حيث يتضح والدرجة الكلية لفقراته،      

 ودرجـة   0.05 الجدولية عند مستوى داللـة       r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05(

صـادقة لمـا وضـعت       الخامس، وبذلك تعتبر فقرات المجال      0.396 والتي تساوي    23حرية  

  ، لقياسه
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  )12(جدول رقم 

 ىوجود سياسات محاسبية واضحة حول مد(الخامس ت المجال معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرا
   والدرجة الكلية لفقراته)اشتراك المودعين في إيرادات العمليات المصرفية

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

 السياسات المحاسبية حول ما نيقوم المصرف باإلفصاح ع  38

 في تحقيق إيرادات إذا قام باستخدام أموال المودعين الجارية

  . العمليات المصرفية

0.696  0.000  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة   39

  .  أموال المودعينىبتوزيع إيرادات العمليات المصرفية عل
0.823  0.000  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول توزيع   40

ل المقدمة من  األمواىإيرادات العمليات المصرفية عل

  . المساهمين

0.842  0.000  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين   41

التي ساهمت في " الحسابات الجارية"قيمة أموال المودعين

  .  تحقيق إيرادات العمليات المصرفية

0.432  0.031  

يقوم المصرف بتطبيق سياسات محاسبية واضحة تبين قيمة   42

بات االستثمار المستخدمة في إيرادات العمليات أموال حسا

  .المصرفية

0.480  0.015  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين   43

  .  نسبة توزيع األرباح ألصحاب الودائع و المساهمين
0.660  0.000  

يقوم المصرف بإتباع سياسات محاسبية واضحة تبين نسب   44

  . ين أصحاب الودائعاألرباح المتفاوتة ب
0.691  0.000  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي لمعرفة التزام   45

 المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة حول

  . اشتراك المودعين في إيرادات العمليات المصرفيةىمد

0.927  0.000  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية لمعرفة مساهمة   46

  .المودعين في إيرادات العمليات المصرفية
0.687  0.000  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي للتأكد من أن   47

 ىالمصرف يفصح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول مد

  .اشتراك المودعين في إيرادات العمليات المصرفية

0.899  0.000  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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وجود سياسات محاسبية واضحة حـول      (السادس  المجال  قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات      

  ).طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد

وجـود  (مسمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المجـال الخـا           )  13(جدول رقم   يبين  

سياسات محاسبية واضحة حول طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين التي              

  أن معامالت االرتباط المبينـة     حيث يتضح والدرجة الكلية لفقراته،      )  ساهمت في تحقيق اإليراد   

 مـستوى    الجدولية عند  r المحسوبة اكبر من قيمة      r، وكذلك قيمة    )0.05( داللة   دالة عند مستوى  

 ، وبذلك تعتبر فقـرات المجـال الخـامس          0.396 والتي تساوي    23 ودرجة حرية    0.05داللة  

  .صادقة لما وضعت لقياسه

  

  )13(جدول رقم 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول طبيعة و  (السادسمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 

  والدرجة الكلية لفقراته) ن التي ساهمت في تحقيق اإليرادحجم األموال المقدمة من المودعين أو المساهمي

 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

48  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

األموال المقدمة من المودعين و المساهمين التي ساهمت في 

  .تحقيق اإليراد

0.800  0.000  

49  

صاح عن السياسات المحاسبية في حالة يقوم المصرف باإلف

استخدامه ألموال  حسابات االستثمار في مجال األعمال 

  .المصرفية األخرى

0.829  0.000  

50  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

  . استخدامه للودائع الجارية في تحقيق اإليراد
0.779  0.000  

51  

سياسات المحاسبية التي تبين يقوم المصرف باإلفصاح عن ال

األموال المقدمة من المساهمين مطروحا منها األصول 

  .الثابتة و نفقات التأسيس

0.584  0.002  

52  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

  .نسبة ربح أصحاب حسابات االستثمار في القوائم المالية
0.688  0.000  
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 الفقرة مسلسل
معامل 

 االرتباط
 مستوى المعنوية

53  

لشرعية بدورها الرقابي لمعرفة التزام تقوم هيئة الرقابة ا

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 

  طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين   

  . أوالمساهمين

0.826  0.000  

54  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي للتأكد من أن  

 حول المصرف يفصح عن السياسات المحاسبية المتبعة

  طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين 

  .  أو المساهمين

0.753  0.000  

  0.39 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

  الصدق البنائي لمجاالت االستبانة

مدى ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجـة الكليـة لفقـرات             ) 14(جدول رقم   يبين  

 له عالقة قوية بهدف الدراسة عند       نة أن محتوى كل مجال من مجاالت االستبا       ويتضحانة،  االستب

  ).0.05(مستوى داللة 

  )14(جدول رقم 

  الصدق البنائي لمجاالت الدراسة

  عنوان المجال المجال
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

 األول
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعـة فـي تحميـل            

  روفاتالمص
0.766  0.000  

 الثاني
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعـة فـي تحميـل            

  المخصصات
0.956  0.000  

 الثالث
وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير نفقات 

   حجم األموال المقدمة من المساهمينىالتأسيس واألصول المشتراه عل
0.872  0.000  
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 الرابع
 احاسبية واضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاهوجود سياسات م

  المصرف من المودعين بصفته مضاربا
0.579  0.002  

 الخامس
 اشتراك المودعين في ىوجود سياسات محاسبية واضحة حول مد

  إيرادات العمليات المصرفية
0.917  0.000  

 السادس

وجود سياسات محاسبية واضحة حول طبيعة و حجم األموال         

مودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيـق        المقدمة من ال  

  اإليراد

0.861  0.000  

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة    

                            

  :Reliabilityثبات االستبانة 

تين هما طريقـة     العينة االستطالعية نفسها بطريق    كد من ثبات االستبانة من خالل تطبيق      وتم التأ 

  .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

ـ   زوجية الرتبة ومعدل األسئلة      فردية  تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة        ة   الرتب

ـ         لكل محور من محاور االستبانة، و      ل ارتبـاط    تم تصحيح معامالت االرتباط  باسـتخدام معام

  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(سبيرمان  براون للتصحيح 

= معامل الثبات 
1

2
ر+
أن هناك معامل ثبات ) 15( جدول رقم وبين  حيث ر معامل االرتباط ر

  .نةكبير نسبيا لفقرات االستبا
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  )15(جدول رقم 

  )جزئة النصفيةطريقة الت( معامل الثبات 

 المجال
معامل   عنوان المجال

 االرتباط

معامل 

 الثبات

مستوى 

 المعنوية

 األول
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة فـي         

  تحميل المصروفات
0.5486 0.7085 0.000 

 الثاني
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة فـي         

  تحميل المخصصات
0.6854 0.8133 0.000 

 الثالث

وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير 

 حجم األموال ىنفقات التأسيس واألصول المشتراه عل

  المقدمة من المساهمين

0.6741 0.8053 0.000 

 الرابع
وجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح التي 

   المصرف من المودعين بصفته مضارباايتقاضاه
0.5988 0.7491 0.000 

 الخامس
 اشتراك ىوجود سياسات محاسبية واضحة حول مد

  المودعين في إيرادات العمليات المصرفية
0.7021 0.8250 0.000 

 السادس

وجود سياسات محاسبية واضحة حول طبيعـة و        

حجم األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين       

  التي ساهمت في تحقيق اإليراد

0.7594 0.8632 0.000 

 0.000 0.8134 0.6854  الفقراتجميع   

  0.396 تساوي 23 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  

أن ) 16(جدول رقم   ال وبيناستخدم طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية            تم  

  . االستبانةمحاور لكافة معامالت الثبات مرتفعة

  )16(جدول رقم

  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

عدد   عنوان المجال المجال

 الفقرات

معامل ألفا 

 كرونباخ للثبات

 األول
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعـة فـي تحميـل         

  المصروفات
9  0.7697 

 الثاني
ميـل  وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعـة فـي تح       

  المخصصات
10  0.8354 

 الثالث
وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير نفقات 

   حجم األموال المقدمة من المساهمينىالتأسيس واألصول المشتراه عل
8  0.8425 

 الرابع
 اوجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاه

  المصرف من المودعين بصفته مضاربا
10  0.8024 

 الخامس
 اشتراك المودعين في ىوجود سياسات محاسبية واضحة حول مد

  إيرادات العمليات المصرفية
10 0.8564 

 السادس

وجود سياسات محاسبية واضحة حـول طبيعـة و حجـم           

األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين التي سـاهمت         

  في تحقيق اإليراد

7  0.8992 

 0.8425  54  جميع الفقرات  
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  :المعالجات اإلحصائية* 

 وتم اسـتخدام االختبـارات      SPSS اإلحصائي   برنامج  ال تفريغ وتحليل االستبانة من خالل       تم  

  :اإلحصائية التالية

  النسب المئوية والتكرارات -1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة -2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -3

( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال            -تبار كولومجروف اخ -4

1- Sample K-S(   

 One sample t testاختبار  -5

 One Way ANOVAاختبار  -6

  للمقارنات المتعددةشفيهاختبار  -7
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  خالصة الفصل الخامس

  

ومجتمع وعينة الدراسة وكذلك ) ليالمنهج الوصفي التحلي(ناقش هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة

وتضمن وصفا لإلجراءات التي تم ، إعدادها وصدقها وثباتهاأداة الدراسة المستخدمة وطرق 

  :االتيوتم التوصل إلي  القيام بها في تقنيين أدوات الدراسة وتطبيقها

ها باستخدام تم تحليل البيانات األولية التي تتعلق بالجانب الميداني من خالل تفريغها وتحليل* 

  . باإلضافة إلى االختبارات اإلحصائية األخرىspssالبرنامج اإلحصائي 

 وعليه تم )مجتمع الدراسة( العينةأفرادنظرا لصغر حجم العينة فإن عينة الدراسة شملت كافة * 

  . الحصر الشاملأسلوباستخدام 

النتائج مما يدل على % 82.10 بلغت نسبة الكوادر البشرية ذات الخبرة والدراية الكافية بالعمل*

  .الواقعية للدراسة

 تبين من نتائج تحليل قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات كل مجال والدرجة الكلية لفقراته *

 r المحسوبة اكبر من قيمة  r وان قيمة 005, مستوى داللة عند دالة ارتباط معامالتبان هناك 

 من فقرات المجال والدرجة الكلية لفقراته مما بين كل فقرة ، 005الجدولية عند مستوى داللة 

  . تعتبر فقرات كل مجال صادقة لما وضعت لقياسه

 بأنه يوجد مدى ارتباط كل مجال من  يتضح من خالل الصدق البنائي لمجاالت االستبانة*

ويتضح أن محور كل مجال من مجاالت ، مجاالت االستبانة بالدرجة الكلية لفقرات االستبانة

   .نه له عالقة قوية بهدف الدراسةاالستبا

باستخدام معامل ارتباط سيبرمان بروان للتصحيح وأيضا طريقة تم التأكد من ثبات االستبانة * 

  .ألفا كرونباخ وتبين أن معامالت الثبات مرتفعة لكافة محاور االستبانة
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  الفصل السادس

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  )(Sample K-S -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي * 

 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهـو         ما إذا كانت   سمرنوف     - اختبار كولمجروف  يعرض

 تشترط أن يكـون     هاختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمي          

قيمة مـستوى   أن   يتبين    االختبار حيث  نتائج) 17( ويوضح الجدول رقم     ،توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05 من  لكل قسم اكبرالداللة  >sig (تتبـع التوزيـع    وهذا يدل على أن البيانات

  .المعلميه الطبيعي ويجب استخدام االختبارات

  )17(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   عنوان المجال المجال
  الفقرات

قيمة 
Z 

 قيمة مستوى الداللة

 األول
وجود سياسات محاسبية واضحة حـول األسـس        

  المتبعة في تحميل المصروفات
9  1.021 0.248  

 الثاني
وجود سياسات محاسبية واضحة حـول األسـس        

  المتبعة في تحميل المخصصات
10  1.288 0.073  

 الثالث

وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس 
 تأثير نفقات التأسيس واألصول المشتراه معالجة

  علي حجم األموال المقدمة من المساهمين
8  1.167 0.131  

 الرابع

وجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح 
 المصرف من المودعين بصفته االتي يتقاضاه

  مضاربا
10  0.822 0.509  

 ىوجود سياسات محاسبية واضحة حول مد الخامس
   في إيرادات العمليات المصرفيةاشتراك المودعين

10 1.024 0.245  

 السادس

وجود سياسات محاسبية واضحة حـول      
طبيعة و حجم األمـوال المقدمـة مـن         
المودعين أو المساهمين التي ساهمت في      

  تحقيق اإليراد

7  0.792 0.557  

  0.601 0.766  54  جميع الفقرات  
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  :تحليل فقرات الدراسة* 

 One(  للعينـة الواحـدة   T اسـتخدام اختبـار    تم فقرات االستبانة واختبار الفرضياتلتحليل

Sample T test ( محتواها إذا كانت ، وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على

مستوى المعنوية اقل مـن     أو    (1.99 والتي تساوي     الجدولية   t المحسوبة اكبر من قيمة      t قيمة  

، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون          ) % 60الوزن النسبي اكبر من      و 0.05

 آو  (-1.99 والتي تساوي     الجدولية   t قيمة المحسوبة أصغر من     t  قيمةعلى محتواها إذا كانت     

، وتكون آراء العينة في الفقـرة  ) % 60 النسبي اقل من  والوزن0.05مستوى المعنوية اقل من     

  0.05من  اكبر  لهاة إذا كان مستوى المعنويةمحايد

 وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعـة فـي     مدى :تحليل فقرات المجـال األول    

  تحميل المصروفات

كانت موافقة بدرجـة    ) 9،  7،  4(أن آراء أفراد العينة في الفقرات       ) 18(جدول رقم   ال يتضح من 

) 6(،وكانت آراء أفراد العينة في الفقـرة رقـم    0.05  مستوى الداللة لها  اكبر من      ألن متوسطة

،  ومـستوى  1.99- الجدولية والتـي تـساوي   t المحسوبة اقل من قيمة  tسلبي  حيث أن قيمة      

% 60" ،  والوزن النسبي لها  اقل من  الوزن النسبي المحايـد        0.05 من   لالداللة لتلك الفقرة اق   

وجد في كـل     بدرجات متفاوتة حيث     ايجابية    فكانت أما رأي أفراد العينة في بقية فقرات المجال       

،  ومستوى الداللة لكل     1.99 الجدولية والتي تساوي     t المحسوبة اكبر من قيمة      tأن  قيمة    فقرة  

بمعنى أن أفـراد    % "60" ،  والوزن النسبي اكبر من  الوزن النسبي المحايد           0.05 اقل من    منها

ح عن السياسات المحاسبية حول طريقة معالجـة        المصرف يفص " عينة الدراسة يتفقون على أن      

 عـن الـسياسات     يفصحالمصرف  " ، و أن    %"88.36"  بوزن نسبي " االستهالك واإلطفاءات   
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 "  أن  ، و   %" 84.78" بـوزن نـسبي     " المحاسبية المتعلقة بمعالجة المصروفات واإليـرادات       

ـ        تقوم سلطة النقد الفلسطينية   زام المـصرف باإلفـصاح عـن        بإجراء رقابة فعالة للتأكد من الت

" ، و أن    %"81.64" بـوزن نـسبي   " السياسات المحاسبية المتبعة حول تحميل المـصروفات        

 بمبدأ الثبات في السياسات المحاسبية المطبقة في معالجة المصروفات المـشتركة             يتقيد المصرف

فصاح عن  باإل يقوم   المصرف  "  ، و أن    %" 68.96" بوزن نسبي   " بين المساهمين والمودعين    

"  المباشرة لنـشاط المـضاربة       وغيرالسياسات المحاسبية المتبعة للتفرقة بين النفقات المباشرة        

 باإلفصاح عن السياسات المحاسـبية المتعلقـة         يقوم   ، و أن  المصرف    %"68.18" بوزن نسبي 

  "، و أن    %" 62.99" بوزن نسبي   " مباشرة على حساب المساهمين فقط      غير ال بتحميل النفقات   

 بدورها الالزم للتأكد من التزام المصرف باإلفصاح عن الـسياسات            تقوم هيئة الرقابة الشرعية  

يقـوم  ، و أن المصرف     %"61.79" بوزن نسبي " المحاسبية المتتبعة حول تحميل المصروفات      

باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول تحميل تكلفـة الخـدمات المـصرفية علـي حـساب                

 عـن الـسياسات      تفـصح  ، و أن إدارة المصرف    %" 59.40" زن نسبي   بو" المساهمين فقط   

المحاسبية المتبعة بتحميل مصروفات مجلس اإلدارة والرقابة الشرعية على حساب المـساهمين            

  %".   51.19" بوزن نسبي" فقط 

 ، و الوزن النـسبي       6.97وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال األول           

 المحـسوبة   t وقيمـة    بدرجة قليلـة  "  اكبر من  الوزن النسبي المحايد        وهو % 69.71يساوي  

 ، و مستوى الداللة تساوي      1.99 الجدولية والتي تساوي     t  وهي اكبر من قيمة       6.476تساوي  

 المطبقة في المصرف حول   محاسبية  السياسات   أن ال   مما يدل على   0.05   وهي اقل من       0.000

  . كانت واضحة ولكن ليس بدرجة كافيةل المصروفاتاألسس المتبعة في تحمي
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  )18(جدول رقم 
  )المصروفاتاضحة حول األسس المتبعة في تحميل وجود سياسات محاسبية ومدى (تحليل فقرات المجال األول

  الفقرة رقم

ط 
س
تو
لم
ا

بي
سا
لح
ا

بي  
س
الن

ن 
وز
ال

  

مة
قي

t 

لة
دال
 ال
ى
تو
س
م

  

ية المتعلقة يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسب  1
 0.000 20.804 84.78 8.48  . بمعالجة المصروفات

تعتقد المصرف يفصح عن السياسات المحاسبية حول طريقة   2
 0.000 24.106 88.36 8.84  .معالجة االستهالك واإلطفاءات

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة   3
 0.004 2.997 68.18 6.82  .رة لنشاط المضاربة المباشغيرللتفرقة بين النفقات المباشرة و

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة   4
 0.286 1.076 62.99 6.30  .بتحميل النفقات الغير مباشرة على حساب المساهمين فقط

يتقيد المصرف بمبدأ الثبات في السياسات المحاسبية المطبقة   5
 0.002 3.287 68.96 6.90  . ركة بين المساهمين والمودعينفي معالجة المصروفات المشت

6  
تفصح إدارة المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة بتحميل 

مصروفات مجلس اإلدارة والرقابة الشرعية على حساب 
  .المساهمين فقط

5.12 51.19 -2.518 0.014 

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول تحميل   7
 0.836 0.208- 59.40 5.94  . حساب المساهمين فقطىفة الخدمات المصرفية علتكل

8  
تقوم  سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من 

التزام المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة 
  . حول تحميل المصروفات

8.16 81.64 12.470 0.000 

9  
بدورها الالزم للتأكد من التزام تقوم هيئة الرقابة الشرعية 

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة حول 
  .تحميل المصروفات

6.18 61.79 0.497 0.621 

 0.000 6.476 69.71 6.97  جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 66"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعـة فـي    مدى  : (تحليل فقرات المجال الثاني   

  )تحميل المخصصات

 كانت موافقة بدرجة متوسطة   ) 19(أن آراء أفراد العينة في الفقرة       ) 19(جدول رقم   ال يتضح من 

  فكانت ، أما رأي أفراد العينة في بقية فقرات المجال        0.05حيث أن مستوى الداللة لها  اكبر من         

 الجدولية والتي   t اكبر من قيمة      في كل فقرة    المحسوبة tوجد أن  قيمة     و تفاوتةبدرجات م ايجابية  

،  والوزن النسبي اكبر مـن  الـوزن النـسبي            0.05،  ومستوى الداللة اقل من       1.99تساوي  

يقوم المصرف باإلفصاح عـن     " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن         % "60" المحايد  
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" ي تظهر إجمالي مبلغ كل مخصص مع بيان حركة هـذا المخـصص              السياسات المحاسبية الت  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة التـي        " ، و على أن     %"86.12"  بوزن نسبي 

يفـصح  "  ، و علـى أن      %" 85.97" بوزن نسبي   " تبين أنواع المخصصات التي تم تكوينها       

 اإلضافات   واإلسـتردادات للمخـصص        المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة والتي تبين      

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإجراء     " ، و على أن     %"84.48" بوزن نسبي " خالل الفترة المالية    

رقابة فعالة للتأكد من التزام المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول تحميـل              

مـصرف باإلفـصاح عـن      يقـوم ال  "  ، و على أن     %" 84.03" بوزن نسبي   " المخصصات  

" السياسات المحاسبية المتبعة لتكوين مخصص الديون المشكوك فيها مقابل التمويالت الممنوحة            

يقوم المصرف باإلفصاح عـن الـسياسات المحاسـبية         " ، و على أن     %"80.90" بوزن نسبي 

" بـوزن نـسبي     " المتبعة حول بيان ملكية المخصصات لكل مـن المـودعين و المـساهمين              

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حـول طريقـة          "  ، و على أن     %" 80.15

يقوم المصرف باإلفصاح عن    " ، و على أن     %"76.57" بوزن نسبي " نسبة تكوين المخصص    و

 المخصص أو   تسويةالسياسات المحاسبية المتبعة حول طريقة التصرف بالمخصصات في حال          

يقوم المصرف باإلفصاح عـن الـسياسات       "   على أن    ، و %" 76.12" بوزن نسبي   " التصفية  

المحاسبية المطبقة حول االستمرار في إتباع سياسة الثبات في تحميل المخصصات من سنة إلي              

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها الالزم للتأكد       " ، و على أن     %"72.09" بوزن نسبي " أخري  

" بية المتتبعة حول تحميـل المخصـصات        من التزام المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاس      

  %" .59.55" بوزن نسبي 

، و الوزن النسبي     7.86وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثاني             

 وقيمة   ولكن ليس بدرجة كبيرة    % "60"  اكبر من  الوزن النسبي المحايد        هوو % 78.6يساوي  
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t    مة  من قي   وهي اكبر     13.79 المحسوبة تساويt     و مـستوى     1.99 الجدولية والتي تساوي ، 

حول األسس  المطبقة  محاسبية  ال السياسات مما يدل على     0.05   وهي اقل من       0.000 الداللة تساوي 

  . ليست واضحة بدرجة كبيرةالمتبعة في تحميل المخصصات

  
  )19(جدول رقم 

ل األسس المتبعة في تحميل وجود سياسات محاسبية واضحة حومدى (تحليل فقرات المجال الثاني
  )المخصصات
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يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة التي تبين  10
 0.000 19.794 85.97 8.60  .  أنواع المخصصات التي تم تكوينها

التي تظهر يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية  11
 0.000 18.739 86.12 8.61  . إجمالي مبلغ كل مخصص مع بيان حركة هذا المخصص

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة والتي تبين  12
 0.000 14.137 84.48 8.45  . اإلضافات   واإلستردادات للمخصص خالل الفترة المالية

سبية حول طريقة يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحا 13
 0.000 5.356 76.57 7.66  . و نسبة تكوين المخصص

14 
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 
طريقة التصرف بالمخصصات في حال استرداد المخصص أو 

  . التصفية
7.61 76.12 7.992 0.000 

ول يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة ح 15
 0.000 11.985 80.15 8.01  .بيان ملكية المخصصات لكل من المودعين و المساهمين

16 
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المطبقة 

حول االستمرار في إتباع سياسة الثبات في تحميل 
  . ىالمخصصات من سنة إلي أخر

7.21 72.09 4.919 0.000 

17 
سياسات المحاسبية المتبعة يقوم المصرف باإلفصاح عن ال

لتكوين مخصص الديون المشكوك فيها مقابل التمويالت 
  . الممنوحة

8.09 80.90 9.055 0.000 

18 
تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من التزام 

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 
  . تحميل المخصصات

8.40 84.03 14.008 0.000 

19 
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها الالزم للتأكد من التزام 

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة حول 
  . تحميل المخصصات

5.96 59.55 -0.122 0.903 

 0.000 13.790 78.60 7.86  جميع الفقرات 
 1.99 تساوي "66"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير  مدى:تحليل فقرات المجال الثالث

  .نفقات التأسيس واألصول المشتراه علي حجم األموال المقدمة من المساهمين

كانت موافقة بدرجة متوسطة    ) 27(أن آراء أفراد العينة في الفقرة       ) 20(جدول رقم   ال يتضح من 

  فكانت ، أما رأي أفراد العينة في بقية فقرات المجال        0.05وى الداللة لها  اكبر من       حيث أن مست  

 الجدولية والتي تساوي    t المحسوبة اكبر من قيمة      t حيث وجد أن  قيمة       بدرجات متفاوتة ايجابية  

،  والوزن النسبي اكبر من  الـوزن النـسبي           0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من         1.99

يفصح المصرف عن السياسات    " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن         % "60" المحايد  

" المحاسبية المتبعة حول  طريقة تسجيل نفقات التأسيس و األصول فـي الـدفاتر و الـسجالت           

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالرقابة الالزمة حول التـزام        " ، و على أن     %"87.61"  بوزن نسبي 

 عن السياسات المحاسبية المتبعة حول معالجة تـأثير نفقـات التأسـيس و              المصرف باإلفصاح 

"  ، و علـى أن  %" 83.79" بوزن نسبي " علي حجم األموال المقدمة  من البنك    الثابتةاألصول  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول طريقة عرض نفقات التأسيس و األصول فـي              

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية     " ، و على أن     %"83.73" بوزن نسبي " القوائم المالية   

حول االستمرار في إتباع  سياسة الثبات في معالجة تأثير نفقات التأسيس و األصول من سـنة                 

يقوم المصرف باإلفصاح عن الـسياسات      "  ، و على أن     %" 81.34" بوزن نسبي   " إلي أخري   

و األصول من حجم األموال المقدمـة مـن         المحاسبية المتبعة حول خصم قيمة نفقات التأسيس        

يقوم المصرف باإلفصاح عـن الـسياسات       " ، و على أن     %"74.78" بوزن نسبي " المساهمين  

" بوزن نسبي   " المحاسبية حول الطريقة المتبعة في إطفاء و استهالك نفقات التأسيس و األصول             

محاسبية حول نفقـات    يقوم المصرف باإلفصاح عن تطبيق سياسات       "  ، و على أن     %" 72.24

تقـوم  " ، و علـى أن      %"72.09" بوزن نسبي " التأسيس واألصول وفقا لمبدأ  التكلفة التاريخية        
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هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي حول التزام المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية             

دمة  من المساهمين    المتبعة حول معالجة تأثير نفقات التأسيس و األصول علي حجم األموال المق           

  %" .62.84" بوزن نسبي " 

 ، و الوزن النسبي      7.72وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الثالث           

 tوقيمـة   بدرجة ليست كبيرة    % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 77.2يساوي  

 ، و مـستوى     1.99 والتي تـساوي      الجدولية t  وهي اكبر من قيمة       9.378المحسوبة تساوي   

حول المطبقة  محاسبية  السياسات  ال  أن  مما يدل على   0.05  وهي اقل من      0.000الداللة تساوي   

لمشتراه علي حجم األموال المقدمـة مـن        االثابتة  أسس معالجة تأثير نفقات التأسيس واألصول       

  .واضحة ولكن بدرجة ليست آبيرة المساهمين

  

  
  

  )20(جدول رقم 
وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير نفقات التأسيس (فقرات المجال الثالثتحليل 

  )واألصول المشتراه علي حجم األموال المقدمة من المساهمين
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20  
يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة حول  طريقة 

 0.000 18.920 87.61 8.76  .    يل نفقات التأسيس و األصول في الدفاتر و السجالتتسج

21  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 
خصم قيمة نفقات التأسيس و األصول من حجم األموال المقدمة 

  .من المساهمين
7.48 74.78 4.529 0.000 

22  
طبيق سياسات محاسبية حول يقوم المصرف باإلفصاح عن ت

 0.002 3.268 72.09 7.21  . نفقات التأسيس واألصول وفقا لمبدأ  التكلفة التاريخية

23  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول 
الطريقة المتبعة في إطفاء و استهالك نفقات التأسيس و 

  .األصول
7.22 72.24 3.329 0.001 

24  
ياسات المحاسبية حول االستمرار في يفصح المصرف عن الس

 تأثير نفقات التأسيس و ةإتباع  سياسة الثبات في معالج
  .  ىاألصول من سنة إلي أخر

8.13 81.34 8.772 0.000 

25  
يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول طريقة عرض 

 0.000 11.773 83.73 8.37  . نفقات التأسيس و األصول في القوائم المالية



 111

  الفقرة رقم
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26  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالرقابة الالزمة حول التزام 
المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 

 تأثير نفقات التأسيس و األصول علي حجم األموال ةمعالج
  . المقدمة  من البنك

8.38 83.79 13.097 0.000 

27  

زام تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي حول الت
المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول 

 تأثير نفقات التأسيس و األصول علي حجم األموال ةمعالج
  .المقدمة  من المساهمين

6.28 62.84 0.882 0.381 

 0.000 9.378 77.23 7.72  جميع الفقرات  
  1.99تساوي " 66"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 

  

وجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح التي مدى (تحليل فقرات المجال الرابع

  ) المصرف من المودعين بصفته مضارباايتقاضاه

 ايجابية  حيـث      كانت  جميع فقرات المجال    في أن آراء أفراد العينة   ) 21(جدول رقم   ال يتبين من 

،  ومستوى الداللة لكل فقرة      1.98ساوي   الجدولية والتي ت   t المحسوبة اكبر من قيمة      tأن  قيمة    

بمعنـى أن   % "60" ،  والوزن النسبي لكل فقرة اكبر من  الوزن النسبي المحايد             0.05اقل من   

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المطبقة والتـي        " أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن       

، و على   %"84.48"  بوزن نسبي  " تبين نسبة الربح التي يتقاضاها المصرف من تشغيله للودائع        

أن المصرف يطبق سياسات محاسبية تظهر نسبة الربح التي يتقاضاها من إيرادات التمويـل و               

تقـوم سـلطة النقـد      "  ، و علـى أن      %" 83.88" بوزن نسبي   " االستثمار في عقد المضاربة     

لـسياسات المحاسـبية    الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من التزام المصرف باإلفصاح عن ا          

" بـوزن نـسبي   " المتبعة حول  نسبة الربح التي يتقاضاها من المـودعين بـصفته مـضاربا               

يقوم المصرف باإلفصاح عن  السياسات المحاسبية المتعلقـة بأحقيتـه           " ، و على أن     %"82.24

يقـوم المـصرف    "  ، و علـى أن      %" 82.09" بوزن نـسبي    " بإيرادات الخدمات المصرفية    
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ح عن  السياسات المحاسبية المتعلقة بنسبة الربح التي يتقاضاها المصرف من المودعين             باإلفصا

يفصح المصرف  عـن الـسياسات       " ، و على أن     %"79.85" بوزن نسبي " من سنة إلي أخري     

المحاسبية حول تحديد نسبة الربح التي يتقاضاها من األموال المختلطة  والمستثمرة فـي عقـد                

يفصح المصرف عن السياسات المحاسـبية      "  ، و على أن     %" 76.72" ي  بوزن نسب " المرابحة  

" بـوزن نـسبي   " المتبعة حول نسبة الربح التي يتقاضاه بصفته شريكا فـي عقـد المـشاركة               

يقوم المصرف بتطبيق سياسات محاسبية تبـين نـسبة الـربح التـي             " ، و على أن     %"76.57

تقوم هيئـة   "  ، و على أن     %" 75.67" زن نسبي   بو" يتقاضاها من المودعين في القوائم المالية       

الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي الالزم لمعرفة التزام المصرف باإلفـصاح عـن الـسياسات               

" بوزن نسبي " المحاسبية المتتبعة حول  نسبة الربح التي يتقاضاها من المودعين بصفته مضاربا             

 نسبة المـضاربة  حولمحاسبية واضحة   يقوم المصرف بإتباع سياسات     " ، و على أن     %"75.67

  %" .70.30" بوزن نسبي " الخاصة به بصفته مضاربا 

، و الوزن النسبي     7.87وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال الرابع             

 t وقيمـة     بدرجـة قليلـة    % "60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 78.75يساوي    

 ، و مـستوى     1.99 الجدولية والتي تساوي     t  وهي اكبر من قيمة       16.711المحسوبة تساوي   

حـول  المطبقـة   محاسبية  السياسات  ال مما يدل على     0.05 وهي اقل من     0.000الداللة تساوي     

  . واضحة بدرجة غير كافية المصرف من المودعين بصفته مضارباانسبة الربح التي يتقاضاه
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  )21(جدول رقم 
 المصرف اوجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاهمدى (ات المجال الرابعتحليل فقر

  )من المودعين بصفته مضاربا

  الفقرة رقم
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28  
 محاسبية تبين نسبة الربح التي تيقوم المصرف بتطبيق سياسا

 0.000 4.774 75.67 7.57  . ائم الماليةيتقاضاها من المودعين في القو

29  
حول تحديد يقوم المصرف بإتباع سياسات محاسبية واضحة 

 0.001 3.326 70.30 7.03  . نسبة المضاربة الخاصة به بصفته مضاربا

30  
يفصح المصرف  عن السياسات المحاسبية حول تحديد نسبة 

رة في الربح التي يتقاضاها من األموال المختلطة  والمستثم
  . عقد المرابحة

7.67 76.72 8.361 0.000 

31  
يقوم المصرف باإلفصاح عن  السياسات المحاسبية المتعلقة 

 0.000 13.576 82.09 8.21  . بأحقيته بإيرادات الخدمات المصرفية

32  
تعتقد أن المصرف يطبق سياسات محاسبية تظهر نسبة الربح 

تثمار في عقد التي يتقاضاها من إيرادات التمويل و االس
  . المضاربة 

8.39 83.88 14.502 0.000 

33  
يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المطبقة والتي تبين 

 0.000 16.072 84.48 8.45  . نسبة الربح التي يتقاضاها المصرف من تشغيله للودائع

34  
يقوم المصرف باإلفصاح عن  السياسات المحاسبية المتعلقة 

يتقاضاها المصرف من المودعين من سنة بنسبة الربح التي 
  .  ىإلي أخر

7.99 79.85 8.611 0.000 

35  
تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من التزام 

المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول  
  .نسبة الربح التي يتقاضاها من المودعين بصفته مضاربا

8.22 82.24 13.872 0.000 

36  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي الالزم لمعرفة 
التزام المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة 

حول  نسبة الربح التي يتقاضاها من المودعين بصفته 
  .مضاربا

7.57 75.67 7.051 0.000 

37  
يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة حول نسبة 

 0.000 6.766 76.57 7.66  . لربح التي يتقاضاه بصفته شريكا في عقد المشاركةا

 0.000 16.711 78.75 7.87  جميع الفقرات 
 1.99تساوي " 66"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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 وجود سياسات محاسبية واضحة حول مدي اشتراك مدى :تحليل فقرات المجال الخامس

  .المودعين في إيرادات العمليات المصرفية

 حيـث   كانت موافقة بدرجة متوسطة   ) 40 (ةأن آراء أفراد العينة في الفقر     ) 22( جدول رقم    يبين

فكانـت  ، أما رأي أفراد العينة في بقية فقـرات المجـال            0.05أن مستوى الداللة لها  اكبر من        

 الجدولية والتي تساوي    tبة اكبر من قيمة      المحسو t حيث وجد أن  قيمة        بدرجات متفاوتة  ايجابية

،  والوزن النسبي اكبر من  الـوزن النـسبي           0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من         1.99

يقوم المصرف باإلفصاح عـن     " بمعنى أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن         % "60" المحايد  

بـوزن  " ب الودائـع و المـساهمين       السياسات المحاسبية التي تبين نسبة توزيع األرباح ألصحا       

 بإتباع سياسات محاسبية واضحة تبـين نـسب          يقوم المصرف" ، و على أن     %"80.00"  نسبي

 المـصرف " ، و علـى أن      %" 78.36" بوزن نـسبي    " األرباح المتفاوتة بين أصحاب الودائع      

ـ             " صرفية  يفصح عن السياسات المحاسبية لمعرفة مساهمة المودعين في إيرادات العمليـات الم

 باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حـول        يقوم المصرف" ، و على أن     %"75.67" بوزن نسبي 

بـوزن  " ما إذا قام باستخدام أموال المودعين الجارية في تحقيق إيرادات العمليات المـصرفية              

 بدورها الرقابي للتأكـد مـن أن         تقوم   سلطة النقد الفلسطينية  " ، و على أن     %" 74.78" نسبي  

لمصرف يفصح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول مدي اشتراك المودعين فـي إيـرادات              ا

 باإلفـصاح عـن      يقـوم  المصرف" ، و على أن     %"74.78" بوزن نسبي " العمليات المصرفية   

بـوزن  " السياسات المحاسبية المتعلقة بتوزيع إيرادات العمليات المصرفية علي أموال المودعين           

 بتطبيق سياسات محاسبية واضحة تبين قيمـة         يقوم المصرف"  على أن    ، و %" 70.00" نسبي  

، %"69.85" بوزن نسبي " أموال حسابات االستثمار المستخدمة في إيرادات العمليات المصرفية         

 بدورها  الرقابي لمعرفة التزام المصرف باإلفصاح عن          تقوم هيئة الرقابة الشرعية  " و على أن    
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" ة حول مدي اشتراك المودعين في إيرادات العمليـات المـصرفية            السياسات المحاسبية المتتبع  

 باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي       يقوم المصرف"  ، و على أن     %" 67.61" بوزن نسبي   

التي ساهمت فـي تحقيـق إيـرادات العمليـات          " الحسابات الجارية "تبين قيمة أموال المودعين   

 عن الـسياسات المحاسـبية       يفصح المصرف" أن  ، و على    %"67.01" بوزن نسبي " المصرفية  

" بوزن نـسبي    " حول توزيع إيرادات العمليات المصرفية علي األموال المقدمة من المساهمين           

63.43. "%  

 ، و الـوزن     7.21وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال الخـامس             

  بدرجة ليست عالية   % "60"  المحايد   وهي اكبر من  الوزن النسبي      % 72.15النسبي  يساوي    

 ، و   1.99 الجدولية والتـي تـساوي       t وهي اكبر من قيمة      6.436 المحسوبة تساوي    tوقيمة  

 المطبقـة محاسبية  ال السياسات أن مما يدل على     0.05 وهي اقل من     0.000مستوى الداللة تساوي      

بدرجات متفاوتة وغير كافية بدرجة      واضحة    اشتراك المودعين في إيرادات العمليات المصرفية      ىحول مد 

  .كبيرة
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  )22(جدول رقم 
وجود سياسات محاسبية واضحة حول مدي اشتراك المودعين في إيرادات (تحليل فقرات المجال الخامس

  )العمليات المصرفية
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38  
 السياسات المحاسبية حول ما إذا نح عيقوم المصرف باإلفصا

قام باستخدام أموال المودعين الجارية في تحقيق إيرادات 
  . العمليات المصرفية

7.48 74.78 5.202 0.000 

39  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة 

 0.000 3.694 70.00 7.00  .  أموال المودعينىبتوزيع إيرادات العمليات المصرفية عل

40  
يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول توزيع إيرادات 

 0.226 1.222 63.43 6.34  .  األموال المقدمة من المساهمينىالعمليات المصرفية عل

41  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

التي ساهمت في " الحسابات الجارية"قيمة أموال المودعين
  .  يرادات العمليات المصرفيةتحقيق إ

6.70 67.01 2.199 0.031 

42  
يقوم المصرف بتطبيق سياسات محاسبية واضحة تبين قيمة 
أموال حسابات االستثمار المستخدمة في إيرادات العمليات 

  .المصرفية
6.99 69.85 3.208 0.002 

43  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

 0.000 10.787 80.00 8.00  .  يع األرباح ألصحاب الودائع و المساهميننسبة توز

44  
يقوم المصرف بإتباع سياسات محاسبية واضحة تبين نسب 

 0.000 7.672 78.36 7.84  . األرباح المتفاوتة بين أصحاب الودائع

45  
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي لمعرفة التزام 

 ن السياسات المحاسبية المتتبعة حولالمصرف باإلفصاح ع
  . اشتراك المودعين في إيرادات العمليات المصرفيةىمد

6.76 67.61 2.563 0.013 

46  
يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية لمعرفة مساهمة 

 0.000 5.682 75.67 7.57  .المودعين في إيرادات العمليات المصرفية

47  
ها الرقابي للتأكد من أن تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدور

 ىالمصرف يفصح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول مد
  .اشتراك المودعين في إيرادات العمليات المصرفية

7.48 74.78 5.743 0.000 

 0.000 6.436 72.15 7.21  جميع الفقرات  
 1.99تساوي " 66"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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وجود سياسات محاسبية واضحة حـول طبيعـة و حجـم            مدى   (يل فقرات المجال السادس   تحل

  )األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد  

 حيـث   كانت موافقة بدرجة متوسطة   ) 53 (ةأن آراء أفراد العينة في الفقر     ) 23( جدول رقم    يبين

فكانـت  ، أما رأي أفراد العينة في بقية فقـرات المجـال            0.05أن مستوى الداللة لها  اكبر من        

 الجدوليـة   t اكبر من قيمة      في كل فقرة    المحسوبة t حيث وجد أن  قيمة       بدرجات متفاوتة ايجابية  

،  والوزن النـسبي اكبـر مـن          0.05،  ومستوى الداللة لكل فقرة اقل من         1.98والتي تساوي   

تقوم سلطة النقـد    "  أفراد عينة الدراسة يتفقون على أن        بمعنى أن % "60" الوزن النسبي المحايد    

الفلسطينية بدورها الرقابي للتأكد من أن  المصرف يفصح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول              

، و علـى    %"79.70"  بوزن نسبي " أو المساهمين    حجم األموال المقدمة من المودعين    طبيعة و   

ات المحاسبية التي تبين األموال المقدمة من المودعين         باإلفصاح عن السياس    يقوم   المصرف" أن  

"  ، و علـى أن      %" 77.31" بـوزن نـسبي     " و المساهمين التي ساهمت في تحقيـق اإليـراد          

 باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين استخدامه للودائع الجارية في تحقيق             يقوم المصرف

 باإلفـصاح عـن الـسياسات        يقـوم  لمصرفا" ، و على أن     %"71.49" بوزن نسبي " اإليراد  

المحاسبية التي تبين األموال المقدمة من المساهمين مطروحا منها األصـول الثابتـة و نفقـات                

باإلفصاح عـن الـسياسات     يقوم  المصرف  "  ، و على أن     %" 71.04" بوزن نسبي   " التأسيس  

" بـوزن نـسبي  " الماليـة  المحاسبية التي تبين نسبة ربح أصحاب حسابات االستثمار في القوائم    

 باإلفصاح عن السياسات المحاسبية في حالة اسـتخدامه          يقوم المصرف" ، و على أن     %"69.39

، %" 66.87" بوزن نـسبي    " ألموال  حسابات االستثمار في مجال األعمال المصرفية األخرى          

إلفصاح عـن    بدورها الرقابي لمعرفة التزام المصرف با       تقوم هيئة الرقابة الشرعية  " على أن   و
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" المـساهمين    السياسات المحاسبية المتبعة حول طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين أو           

  ، %"63.43" بوزن نسبي

 ، و الـوزن     7.12الـسادس   وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجـال           

  بدرجة غير عاليـة    "% 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد         % 71.24النسبي  يساوي    

 ، و   1.99 الجدولية والتـي تـساوي       t وهي اكبر من قيمة      5.992 المحسوبة تساوي      tوقيمة  

المطبقـة  محاسبية  السياسات  أن ال  مما يدل على     0.05  وهي اقل من      0.000مستوى الداللة تساوي    

غير واضـحة   يق اإليراد     حول طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحق             

  .بدرجة كافية
  )23(جدول رقم 

وجود سياسات محاسبية واضحة حول طبيعة و حجم األموال المقدمة من (تحليل فقرات المجال السادس
  )المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد  
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48  
م المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين يقو

األموال المقدمة من المودعين و المساهمين التي ساهمت في 
  .تحقيق اإليراد

7.73 77.31 7.070 0.000 

49  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية في حالة 

استخدامه ألموال  حسابات االستثمار في مجال األعمال 
  .ىاألخرالمصرفية 

6.69 66.87 2.608 0.011 

50  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

 0.000 4.772 71.49 7.15  . استخدامه للودائع الجارية في تحقيق اإليراد

51  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

صول الثابتة و األموال المقدمة من المساهمين مطروحا منها األ
  .نفقات التأسيس

7.10 71.04 4.341 0.000 

52  
يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين 

 0.005 2.921 69.39 6.94  .نسبة ربح أصحاب حسابات االستثمار في القوائم المالية

53  
تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها الرقابي لمعرفة التزام 

اح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول المصرف باإلفص
    او المساهمينطبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين 

6.34 63.43 0.987 0.327 

54  
تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي للتأكد من أن  

المصرف يفصح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول طبيعة 
   .  . أو المساهميندعينو حجم األموال المقدمة من المو

7.97 79.70 9.408 0.000 

 0.000 5.992 71.24 7.12  جميع الفقرات  
 1.99تساوي " 66"ودرجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة tقيمة 
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هذا ومن خالل تحليل المجاالت الكلية لمحاور الدراسة يتبين  أن المتوسـط الحـسابي لجميـع                 
وهو اكبر من  الـوزن النـسبي        % 74.61و الوزن النسبي  يساوي         ،   7.45فقرات المجاالت   

  وهي اكبر مـن      9.730 المحسوبة تساوي    tولكنه بدرجة غير عالية  وقيمة       % " 60" المحايد  
 مما 0.05 وهي اقل من   0.000، و مستوى الداللة تساوي          1.99 الجدولية والتي تساوي     tقيمة  

ويوضح الجدول التـالي    ، بية ولكنها بدرجات غير كافية    يدل على أن المجاالت الستة كانت ايجا      
  . تحليل المجاالت الستة لمحاور االستبانة

  
  

)24(جدول رقم   
:الدرجات الكلية لتحليل فقرات المجاالت الستة مجتمعة  
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1 
عة في سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتب

 تحميل المصروفات
6.97 69.71 6.476 0.000 

2 
سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة في 

 0.000 13.390 78.60 7.86  تحميل المخصصات

3 

سياسات محاسبية واضحة حول األسس معالجة تأثير 
 عن حجم األموال المشتراهنفقات التأسيس واألصول 

  المقدمة من المساهمين
7.72 77.23 9.378 0.000 

4 
سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح التي 
 0.000 16.711 78.75 7.87  يتقاضاها المصرف من المودعين بصفته مضاربا

 

5 
سياسات محاسبية واضحة حول مدي اشتراك 
 0.000 6.436 72.15 7.21  المودعين في إيرادات العمليات المصرفية

6 

جم سياسات محاسبية واضحة حول طبيعة وح
األموال المقدمة من المودعين أو المساهمين التي 

  ساهمت في تحقيق اإليراد
7.12 71.24 5.992 0.000 

 0.000 9.730 74.61 7.45 جميع المجاالت
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  اختبار الفرضيات
  :الفرضية األولي

ـ  بـين   α=05.0عند مـستوى داللـة      توجد عالقة ذات داللة إحصائية       *  سياسات ال
حقـق  ت  وبـين  واضحة حول األسس المتبعة في تحميـل المـصروفات         ال محاسبيةال

  . متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية

واضحة حول األسـس المتبعـة فـي         ال محاسبيةالسياسات  ال  وجود الختبار العالقة بين  

 ،  تـم     حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية      ت  وبين تحميل المصروفات 

والـذي يبـين أن قيمـة        ) 25(استخدام اختبار االرتباط لبيرسون والنتائج مبينة في جدول رقم          

الجدولية والتـي   ) معامل االرتباط  (r اكبر من قيمة      وهي 0.717وي  معامل ارتباط بيرسون تسا   

، كما أن قيمـة مـستوي الداللـة         " 65" ودرجة حرية    0.05 عند مستوى داللة     0.242تساوي  

توجد عالقة ذات داللة     ، مما يدل على قبول الفرضية أي         0.05وهي اقل من     0.000تساوي  

واضحة حول األسس    ال محاسبيةالسياسات  ال بين  α=05.0عند مستوى داللة    إحصائية  

حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة فـي القـوائم        ت  وبين المتبعة في تحميل المصروفات   

                  المالية
  )25(ل رقم جدو

معامالت االرتباط لبيرسون بين السياسات المحاسبية الواضحة حول األسس المتبعة في تحميل المصروفات 
  وبين تحقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية

  اإلحصاءات  المجال
حقق متطلبات اإلفصاح ت

 الالزمة في القوائم المالية
معامل ارتباط 

  0.717  بيرسون

  0.000  مستوى الداللة

واضحة حول  المحاسبيةالسياسات ال
  سس المتبعة في تحميل المصروفاتاأل

  67  حجم العينة
  0.242يساوي " 65" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :الفرضية الثانية

ـ   α=05.0عند مـستوى داللـة      توجد عالقة ذات داللة إحصائية       *  ـ  ينب سياسات ال
حقق متطلبات اإلفـصاح    ت  وبين واضحة حول أسس تحميل المخصصات    المحاسبية  ال

  .الالزمة في القوائم المالية

أن قيمـة معامـل      ) 26(جدول رقـم    ال الختبار العالقة الموضحة في الفرضية الثانية يتبين من       

ولية والتي تـساوي    الجد) معامل االرتباط  (r من قيمة     وهي اكبر  0.889تساوي  ارتباط بيرسون   

، كما أن قيمة مـستوي الداللـة تـساوي          " 65" ودرجة حرية    0.05 عند مستوى داللة     0.242

توجـد عالقـة ذات داللـة        ، مما يدل على قبول الفرضية أي         0.05 وهي اقل من     0.000

واضحة حول أسـس    المحاسبية  السياسات  ال بين  α=05.0عند مستوى داللة    إحصائية  

  حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةت  وبينحميل المخصصاتت

  )26(جدول رقم 
معامالت االرتباط لبيرسون بين السياسات المحاسبية الواضحة حول أسس تحميل المخصصات وبين تحقق 

  متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية

  اإلحصاءات  المجال
حقق متطلبات اإلفصاح ت

مة في القوائم الماليةالالز  
معامل ارتباط 

  0.889  بيرسون

  0.000  مستوى الداللة

واضحة حول المحاسبية السياسات ال
  أسس تحميل المخصصات

  67  حجم العينة
  0.242يساوي " 65" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 :الفرضية الثالثة  

ـ  بـين   α=05.0عند مـستوى داللـة      توجد عالقة ذات داللة إحصائية       *  سياسات ال
 أسس معالجة تأثير نفقات التأسيس واألصول علي حجـم          واضحة حول المحاسبية  ال

  .حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةت األموال المقدمة من البنك وبين

أن قيمة معامـل ارتبـاط       ) 27 (جدول رقم  العالقة الموضحة في الفرضية يتبين من ال       ختبارال

   0.242الجدولية والتي تساوي ) معامل االرتباط (r من قيمة  وهي اكبر0.874وي بيرسون تسا
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 وهي  0.000، كما أن قيمة مستوي الداللة تساوي        " 65" ودرجة حرية    0.05عند مستوى داللة    

عنـد  حـصائية  توجد عالقة ذات داللة إ ، مما يدل على قبول الفرضـية أي   0.05اقل من   

 أسس معالجة تـأثير     واضحة حول المحاسبية  السياسات  ال بين  α=05.0مستوى داللة   

حقق متطلبـات  ت نفقات التأسيس واألصول علي حجم األموال المقدمة من البنك وبين  

  .اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية

  )27(جدول رقم 

اسات المحاسبية الواضحة حول أسس معالجة تأثير نفقات التأسيس السيمعامالت االرتباط لبيرسون بين 

   وبين تحقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةواألصول علي حجم األموال المقدمة من البنك

  اإلحصاءات  المجال
حقق متطلبات اإلفصاح ت

 الالزمة في القوائم المالية
معامل ارتباط 

  0.874  بيرسون

  0.000  مستوى الداللة

لجة السياسات المحاسبية الواضحة حول أسس معا

تأثير نفقات التأسيس واألصول علي حجم األموال 

  67  حجم العينة  المقدمة من البنك
  0.242يساوي " 65" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  :الفرضية الرابعة
  بـين الـسياسات المحاسـبية        α=05.0اللة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى د        *

 مضاربا وبين تحقـق     بصفتهالواضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاها المصرف من المودعين          

  .متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية

ط والذي يبين أن قيمة معامل ارتبـا       ) 28(جدول رقم   ال مدى صحة الفرضية يتبين من    ختبار  ال

 0.242الجدولية والتي تساوي    ) معامل االرتباط  (r اكبر من قيمة      وهي 0.750ي  بيرسون تساو 

 وهي  0.000، كما أن قيمة مستوي الداللة تساوي        " 65" ودرجة حرية    0.05عند مستوى داللة    

توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مـستوى         ، مما يدل على قبول الفرضية أي         0.05اقل من   
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  بين السياسات المحاسبية الواضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاها المـصرف          α=05.0داللة  

  . مضاربا وبين تحقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةبصفتهمن المودعين 

  )28(جدول رقم 
 يتقاضاها المصرف من معامالت االرتباط لبيرسون بين السياسات المحاسبية الواضحة حول نسبة الربح التي

   مضاربا وبين تحقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةبصفتهالمودعين 

  اإلحصاءات  المجال
حقق متطلبات اإلفصاح ت

 الالزمة في القوائم المالية
رتباط معامل ا
  0.750  بيرسون

  0.000  مستوى الداللة

السياسات المحاسبية الواضحة حول نسبة الربح التي 
   مضاربابصفتهيتقاضاها المصرف من المودعين 

  67  حجم العينة
  0.242يساوي " 65" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  :الفرضية الخامسة

ـ  بـين   α=05.0عند مـستوى داللـة      توجد عالقة ذات داللة إحصائية       *  سياسات ال
 أموال المودعين فـي إيـرادات العمليـات         تراكاشواضحة حول مدى    المحاسبية  ال

  .حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةت  وبينالمصرفية

  

أن قيمة معامـل ارتبـاط بيرسـون         ) 29(جدول رقم   ال  مدى صحة الفرضية يتبين من     ختبارال

 عنـد   0.242الجدولية والتي تـساوي     ) معامل االرتباط  (rوهي اكبر من قيمة      0.892اوي  تس

 وهي اقـل  0.000، كما أن قيمة مستوي الداللة تساوي       " 65" ودرجة حرية    0.05مستوى داللة   

عند مـستوى   توجد عالقة ذات داللة إحصائية       ، مما يدل على قبول الفرضية أي         0.05من  

 أمـوال   اشـتراك واضحة حـول مـدى      المحاسبية  السياسات  ال بين  α=05.0داللة  

حقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في     ت  وبين ي إيرادات العمليات المصرفية   المودعين ف 

  .القوائم المالية
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  )29(جدول رقم 
 أموال المودعين في إيرادات اشتراكمعامالت االرتباط لبيرسون بين السياسات المحاسبية الواضحة حول مدى 

  م الماليةالعمليات المصرفية وبين تحقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائ

  اإلحصاءات  المجال
حقق متطلبات اإلفصاح ت

 الالزمة في القوائم المالية
معامل ارتباط 

  0.892  بيرسون

  0.000  مستوى الداللة

واضحة حول مدى المحاسبية السياسات ال
شتراك أموال المودعين في إيرادات ا

  العمليات المصرفية

  حجم العينة
67  

  0.242يساوي " 65" ودرجة حرية 0.05اللة  الجدولية عند مستوى د rقيمة 

  :الفرضية السادسة

ـ  بـين   α=05.0عند مـستوى داللـة      توجد عالقة ذات داللة إحصائية       * سياسات ال
 واضحة حول طبيعة وحجم كل من األموال المقدمة مـن المـودعين أو            المحاسبية  ال

ق متطلبات اإلفصاح الالزمة في     حقت  وبين المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد     
  .القوائم المالية

  

أن قيمة معامـل ارتبـاط بيرسـون         ) 30(جدول رقم   ال  مدى صحة الفرضية يتبين من     ختبارال

 عنـد   0.242الجدولية والتي تـساوي     ) معامل االرتباط  (r وهي اكبر من قيمة      0.836تساوي  

 وهي اقـل  0.000 الداللة تساوي   ، كما أن قيمة مستوي    " 65" ودرجة حرية    0.05مستوى داللة   

عند مـستوى   توجد عالقة ذات داللة إحصائية       ، مما يدل على قبول الفرضية أي         0.05من  

بين السياسات المحاسبية الواضحة حول طبيعة وحجـم كـل مـن              α=05.0داللة  

د وبـين   المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليـرا       األموال المقدمة من المودعين أو    

   متطلبات اإلفصاح الالزمة في القوائم الماليةتحقق
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  )30(جدول رقم 
معامالت االرتباط لبيرسون بين السياسات المحاسبية الواضحة حول طبيعة وحجم كل من األموال المقدمة من 

القوائم المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد وبين تحقق متطلبات اإلفصاح الالزمة في 
  المالية

  اإلحصاءات  المجال

حقق متطلبات ت
اإلفصاح الالزمة في 

 القوائم المالية
معامل ارتباط 

  0.836  بيرسون

  0.000  مستوى الداللة

واضحة حول طبيعة المحاسبية السياسات ال
 وحجم كل من األموال المقدمة من المودعين أو

  المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد

  ينةحجم الع
67  

  0.242يساوي " 65" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  :الفرضية السابعة
بين البنـوك الثالثـة محـل         α=05.0عند مستوى داللة     توجد فروق ذات داللة إحصائية       *

صاح عن أسـس     التزام المصارف اإلسالمية العاملة في فلسطين بمعيار اإلف        ىمدالدراسة حول   
 توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين

جدول رقـم    ال الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي والنتائج مبينة في           

  :والذي يبين النتائج التالية) 30(

ن  تبـين أ   وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة في تحميل المـصروفات           بالنسبة لمجال    -

 عنـد  3.13 الجدولية  والتي يساوي F اكبر من قيمة  وهي4.489  المحسوبة يساوي  Fقيمة 

 وهي اصغر 0.05، كما أن مستوى الداللة تساوي       0.05ومستوى داللة   ) 64،  2(درجتي حرية   

وجود سياسات محاسـبية واضـحة      حول  مما يعني وجود فروق في آراء أفراد العينة          ،   0.000من  

) 31( ويبين اختبار شفيه جدول رقـم        ،البنك يعزى السم    لمتبعة في تحميل المصروفات    األسس ا  بشان  

البنك اإلسالمي الفلسطيني والبنك اإلسـالمي العربـي لـصالح البنـك            أن الفروق بين كل من      

البنك اإلسالمي الفلـسطيني وبنـك األقـصى         اإلسالمي العربي، كما توجد فروق بين كل من         

  .قصى اإلسالمياإلسالمي لصالح بنك األ
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 من قيمـة  اقل  مجالفي كل  المحسوبة F أما بالنسبة لجميع المجاالت المتبقية فقد تبين أن قيمة         

F     مما يعنـي    0.05ومستوى داللة   ) 64،  2( عند درجتي حرية     3.13ساوي  ت الجدولية  والتي

  . المجاالتبين تلكعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 F من قيمة اقلوهي  0.214  المحسوبة لجميع المجاالت تساوي  F  قيمةأنيتبين وبصفة عامة 

عدم  مما يعني    0.05ومستوى داللة   ) 64،  2( عند درجتي حرية     3.13ساوي  تالجدولية  والتي    

مدي التزام المصارف اإلسالمية العاملة فـي فلـسطين         حول  وجود فروق في آراء أفراد العينة       

  ،  يعزى السم البنكح بين المساهمين والمودعينبمعيار اإلفصاح عن أسس توزيع األربا

 بشان وجود سياسات محاسبية واضحة     حول  وجود فروق في آراء أفراد العينة        المجال األول ب   ءباستثنا

  .البنك يعزى السم األسس المتبعة في تحميل المصروفات
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  )31(جدول رقم 

  اسم البنكلمتوسطات حسب متغير اختبار تحليل التباين األحادي  للفروق بين ا
  المجال  المتوسط الحسابي

  المجالعنوان 
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 األول
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس      

  المتبعة في تحميل المصروفات
6.6064 7.3768 7.7222 4.489 0.015 

 الثاني
وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس      

  المتبعة في تحميل المخصصات
7.8105 7.9652 7.7667 0.160 0.853 

 الثالث

وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس 
معالجة تأثير نفقات التأسيس واألصول 
المشتراه علي حجم األموال المقدمة من 

  المساهمين

7.7138 7.9185 7.0327 0.822 0.444 

 الرابع

وجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة 
 المصرف من المودعين االربح التي يتقاضاه

  بصفته مضاربا
7.8053 7.8739 8.3167 0.799 0.454 

 الخامس
وجود سياسات محاسبية واضحة حول مدي 

اشتراك المودعين في إيرادات العمليات 
  المصرفية

7.1789 7.3391 6.9667 0.158 0.854 

 السادس

وجود سياسات محاسبية واضـحة     
حول طبيعة و حجم األموال المقدمة      
من المودعين أو المساهمين التـي      

  ساهمت في تحقيق اإليراد

7.2481 6.8385 7.4365 0.638 0.531 

 0.808 0.214 7.5743 7.5813 7.4050  جميع المجاالت  
  3.13تساوي  "0.05"ى داللة ومستو) 64، 2(  الجدولية  عند درجتي حرية Fقيمة 
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  )32(جدول رقم 

  اسم البنكاختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب متغير 
البنك اإلسالمي   الفروق  المجال

  الفلسطيني
البنك 

اإلسالمي 
  العربي

بنك األقصى 
  اإلسالمي

البنك اإلسالمي 
  الفلسطيني

  -0.7705*  -1.1159*  

البنك اإلسالمي 
  العربي

0.7705*    -0.3454  
وجود سياسات محاسبية واضحة حول     
ــل    ــي تحمي ــة ف ــس المتبع األس

بنك األقصى   المصروفات
  اإلسالمي

1.1159*  0.3454    

  0.05تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
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  الفصل السابع

  :نتائج الدراسة أوال

  :سة يمكن استخالص النتائج التاليةفي ضوء التحليالت النظرية والعملية لهذه الدرا 

أوضحت الدراسة أهمية توفر سياسات محاسبية واضحة تتعلق بتوضيح األسس المتبعة فـي             1- 

تحميل المصروفات العمومية ومدى عالقتها بالمودعين أو المساهمين وأن يتم اإلفصاح عنها في             

    .القوائم المالية بشكل ينسجم مع المعايير الالزمة لذلك

شارت الدراسة أن السياسات المحاسبية المطبقة وعالقتها بـالمودعين والمـساهمين غيـر              أ -2

األمر الذي يستلزم وجود سياسات محـدده ومكتوبـة توضـح األسـس     ، واضحة بدرجة كافية    

   .المتعلقة باحتساب المخصصات وتحميلها وعالقتها بالمودعين عند انتهاء عالقتهم مع البنك

علي إظهار العالقة بين السياسة المحاسبية المتبعة في معالجـة نفقـات            ال تعمل المصارف     – 3

 المقدمة من البنك بـشكل يحقـق        األموال الثابتة المشتراه وتأثيرها على حجم       واألصول التأسيس

   .  الالزمة في القوائم الماليةاإلفصاحمتطلبات 

 تحديد نسبة الربح التي      لم تفصح المصارف بشكل كاف عن السياسات المحاسبية المتبعة في          – 4

األمر الذي يتعين اإلفصاح عن تلـك       ،  المودعين بصفه المصرف مضاربا       أرباح تتقاضاها من 

  . النسبة وإظهارها ضمن متطلبات اإلفصاح في القوائم المالية

لمودعين في االشتراك في إيـرادات       أحقية ا  ى لم تفصح السياسات المحاسبية المطبقة عن مد       -5

  .رفية واألسباب الداعية لذلكالعمليات المص
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يل غ لم يتم تطبيق سياسات محاسبية واضحة ومحدده تعالج العالقة التي تحكـم نـسب تـش                -6

األموال المقدمة من المودعين والمساهمين والتي ساهم في تحقيق اإليراد وذلك لتحقيق متطلبات             

  .اإلفصاح الالزمة في القوائم المالية

 ى إحصائية بين المصارف اإلسالمية موضوع الدراسة حول مـد         فروق ذات داللة   ال توجد    -7

، التزام تلك المصارف بمتطلبات اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمـودعين            

 وجوب قيام كل بنك باإلفصاح عن السياسات المتبعة لديها حـول األسـس              ىاألمر الذي يشير إل   

ألرباح بما يحقق متطلبات العدالة التي تقرهـا مبـادئ     والقواعد التي تقوم عليها عمليات توزيع ا      

  .الفقه  المصرفي اإلسالمي 

   عدم قيام سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي الفعال إللزام البنوك باإلفصاح  الكافي عن -8

  .السياسات المحاسبية  المتبعة حول توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين     

  الرقابي لهيئة الرقابة الشرعية في التحقق من التزام المصارف بتطبيق  معيار  ضعف الدور - 9

  . اإلفصاح بصورة كافية عن السياسات المحاسبية المتبعة حول توزيع األرباح بين الطرفين    
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  :توصيات الدراسةثانيا 
صـصات   وضع سياسات واضحة و مكتوبة حول األسس المتعلقة باحتـساب المخ           ضرورة – 1

وتحميلها وعالقتها بالمودعين وتحديد طبيعة ونوعية العالقة الواجب تطبيقها عند االنسحاب من            

   .عالقة الشراكة بين الطرفين

 ضرورة إظهار السياسة المحاسبية  المتبعة في معالجة نفقات التأسيس واألصـول الثابتـة               -2 

ـ (وتأثيرها علي حجم األموال المقدمة من طرفي العالقة          بمـا يحقـق    ) ودعين والمـساهمين  الم

  .متطلبات اإلفصاح الالزمة 

   وصوال أرباح المودعين  ضرورة اإلفصاح عن نسبة المضاربة التي يتقاضاها البنك من – 3  

  .  تحديد صافي األرباح القابلة للتوزيع واإلفصاح عنها بشكل واضحىإل  

لجـة وتحميـل المـصروفات       مراعاة اإلفصاح بشكل واضح حول األسس المتبعة في معا         – 4

يل واستثمار األموال وكذلك المـصروفات المتعلقـة        غاإلدارية والعمومية المرتبطة بعمليات تش    

وكـذلك  ،  عالقتها بـأموال المـودعين       ىبالخدمات والعمليات المصرفية التي يقدمها البنك ومد      

  .اإليرادات المرتبطة بها واألسباب المؤيدة لذلك

ال الرقابة والمتابعة    سلطة النقد الفلسطينية تعني  بمج      ى متخصصة لد    ضرورة إنشاء دائرة    - 5

 العمل المصرفي اإلسالمي ويكون لدي العاملين فيها المؤهالت العلميـة والخبـرة             في مجاالت   

 عليه من متابعـة لتطبيـق معـايير         بالعملية الكافية التي تؤهلهم من القيام بهذا العمل وما يترت         

لضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية المتفق عليها بشان مبادئ اإلفصاح         المحاسبة والمراجعة وا  

  .  حقوق كل طرف بشكل سليم ىإلعن أسس توزيع األرباح بين الطرفين بهدف الوصول 
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ضرورة أن تضم لجنة الرقابة الشرعية عضوا أو أكثر ممـن تتـوفر فـيهم المـؤهالت                  - 6

الزمة لممارسة دورها الرقابي بشكل أكثر فعالية في        والخبرات المصرفية والمهنية والمحاسبية ال    

بهدف تحقيق مبدأ العدالة في تحديـد األمـوال التـي           ، كافة مجاالت العمل المصرفي اإلسالمي    

   . توزيع عادل بينهما ىمن أجل الوصول إل) والمودعين، المساهمين(يساهم فيها كل طرف 

ملين في المصارف اإلسـالمية فـي األقـسام          االهتمام بتطبيق برامج تعليمية وتدريبية للعا      -7

والدوائر المعنية تعالج الموضوعات المرتبطة بقواعد وأسس توزيع األرباح بما يحقق التوعيـة             

  .الكاملة في هذا االتجاه ويلبي متطلبات اإلفصاح الالزمة في هذا الخصوص

طبقـة والمتعلقـة      السياسات المحاسبية الم   م المصارف اإلسالمية باإلفصاح عن    ضرورة قيا  -8

  . أحقية المودعين في االشتراك في إيرادات العمليات المصرفية واألسباب الداعية لذلكىمدب
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  :ثالثا الدراسات المقترحة

  . دور الجهات الرقابية في تحديد أسس توزيع األرباح في البنوك اإلسالمية-1

  . بين النظرية والتطبيق توزيع األرباح في البنوك اإلسالمية في فلسطين-2

  . األرباح بالضوابط الرقابية لتوزيع اإلسالمية مدى التزام البنوك -3
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  قائمة المراجع

  :المراجع العربية أوالً 

  القرآن الكريم 

  السنة النبوية

  الوثائق :أوالً 

 و محاسبة و المراجعةمعايير ال ، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية -1
  .م2000البحرين ،،  ) 5(، معيار المحاسبة رقم الضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية

   مطابع  ، المحاسبة األساسية وإعداد البيانات المالية،  المجمع العربي للمحاسبين القانونين -2
  .2001،األردن،  عمان1ط، الشمس    
  .م2004-2005-2006  ،المي الفلسطينيبنك اإلسالتقرير المالي السنوي ، -3
  .م  2004-2005-2006 ،بنك اإلسالمي العربيي السنوي،  التقرير المال-4
  . م 2004-2005-2006 ، بنك األقصى اإلسالمي التقرير المالي السنوي، -5

  الكتب: ثانيا 

  .1997رة مدخل نحو آفاق مستقبلية للمصارف اإلسالمية،القاه(  احمد ، عبد الهادي طلخان -1
 اإلسالمية   االستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية      ، عبد الحميد   ،  البعلي -2
  .1991،  مكتبة وهبة القاهرة1ط ،
   ، 1 دار المكتبـي للطباعـة والنـشر والتوزيـع ط           المصارف اإلسالمية محمد    ،  الزحيلي   -3

  .   1997، القاهرة 
القـاهرة  المعهـد     ،  قياس و توزيع الربح في البنك اإلسالمي      ، اح   الفت د األبجي ، كوثر عب    -4

  .م1996، العالمي للفكر اإلسالمي
  .2004، عمان،  ، الدار المتقدمة للنشر نحو مصرف إسالمي، ر  الكببجى، ماه-5
مكتـب العربـي    ، ، شبهة الربا في معامالت البنوك التقليدية واإلسـالمية       ، منير،   الهندي    -6

  . 1996، مصر، اإلسكندرية ، الحديث 
دار أسـامة   : ، عمـان   بين النظرية و التطبيـق     اإلسالميةالمصارف  ،  الهيتي، عبد الرازق     -7

  .1998،للنشر
 مركز التوثيق   أصولها اإلدارية و المحاسبية،   : المصارف اإلسالمية  جبر، هشام، و آخرون ،       -8

  . م1986- جامعة النجاح، نابلس –و األبحاث 
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، جامعة النجاح الوطنية    ، عمادة البحث العلمي   ، إدارة المصارف اإلسالمية    ، م  هشا،  جبر   -9
  .2006، فلسطين ، نابلس 

طباعـه البنـك     ،  المصارف اإلسالمية أصولها العلميـة والعمليـة       ةإدار،  جبر، هشام،    -10
  .2001اإلسالمي العربٍي نابلس، 

دار وائـل   ،  المبادئ إلى المعايير    المحاسبي المعاصر من   النموذج، رضوان حلوه   ،  حنان -11
  .2003، األردن، عمان  ،1ط، للنشر

، وفاء للطباعة  دار ال ،البنوك اإلسالمية المنهج والتطبيق،  مصطفي كمال السيد  ،طايل -12
 .1998، مصر، المنصورة 

  1ط، معهد العالمي للفكر اإلسالمي ال،االعتمادات المستندية ، علم الدين ،الدينمحي  -13
  .1996، القاهرة 

  .2003، غزة، ثانية الطبعة ال،آفاق النظام المصرفي الفلسطيني عاشور، يوسف،  -14
    ، المصرية دار الجامعات  ، النقود والمصارف في النظام اإلسالمي ، الكفراوي ،عوف – 15

  . 1986، اإلسكندرية        
 النظرية– التقويم واالجتهاد    -التنظيم   و البنوك اإلسالمية بين الحرية   ، جمال الدين   ، عطية   -16

  .1993، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، التطبيقو
  ،مكتبة  الفالح  ، المعامالت المالية المعاصرة في ميزان الفقه اإلسالمي ، السالوس ،علي – 17

  .1987، الكويت        
سلـسلة الفكـر المحاسـبي      ، القـاهرة   ،  يةمحاسبة المصارف اإلسـالم   ، حسين ،  شحاته -18

  .1992، اإلسالمي
، الطبعة الثالثة، عمان، دار     المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي     ،    شبير، محمد  -19

  .1999النفائس للتوزيع والنشر، 
  ،عمان ، جدارا للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ،  البنوك اإلسالمية ، فليح حسن ،  خلف -20
  .  2006، 1ط، األردن      
  

  الرسائل العلمية: ثالثا
رسـالة  ، المنهج العلمي للرقابة المصرفية علي البنـوك اإلسـالمية        ،   علي عبد اهللا شاهين       -1

 2000، السودان ، جامعة النيلين ، دكتوراه غير منشورة في المحاسبة 
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  : الدوريات األبحاث-رابعا

    الماليةمجلة الدراسات ،  توزيع األرباح بين المساهمين والمستثمرين،  احمد على عبد اهللا - 1
  .1994 ، 7، العدد والمصرفية    

  مجلة   ،قياس و توزيع األرباح في المصارف اإلسالمية حسين سعيفان ومحمد قدورة ، – 2
  . 1985، 3، العدد      الدراسات المالية و المصرفية

   ، صيغ التمويل اإلسالمي نظرة في ودائع المصارف   اإلسالمية،  حسن محمد سمحان- 3
 . 1997، 82العدد، مجلة المالية والمصرفية     

                   قياس وتوزيـع األربـاح فـي المـصارف اإلسـالمية الـضوابط            ،  محمود عبد الباري     – 4
  . 1989بحث منسق هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر اإلسالمي ، والمشكالت

    دور المصارف اإلسالمية في تمويل التنمية االقتصادية في، سالم حلس ومحمد مقداد  -5
  .2005، غزة، العدد األول،  مجلة الجامعة اإلسالميةيبحث منشور ف ،  فلسطين   

   االقتصاد و المصارف دكتوراه في  خطة،"مؤشرات نجاح البنوك اإلسالمية"يم  عبادة،ابراه– 6
  .2005،االردن،اإلسالمية،جامعه اليرموك    
 مدخل محاسبي مقترح لقيـاس و توزيـع األربـاح فـي البنـوك             ،  علي عبد اهللا شاهين      - 7

  .2005، غزة، العدد األول، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية، اإلسالمية
   نظام المرابحة ومشاكل قياس الربح في المصارفعلى هويدي ومحمود مصطفى،   - 8

  .م1996  ، 98العدد ، المجلد الثاني، مجلة المحاسب القانوني العربي ،  اإلسالمية      
   بحث منشور في مجلة الجامعة ، دور البنوك في االستثمار في فلسطين،   فارس أبو معمر-9

  :.2001 غزة، العدد األول، ،اإلسالمية      
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:مصادر شبكة المعلومات العالمية  سادسًا 
 
 1  - www.islamonline.net/banks 

  28/11/2007إسالم أون الين نت الرقابة الشرعية بالبنوك  

  2  - www. Kfh.com/fatawa/display 

 27/7/2007ن نت عرض فتاوي إسالم أون الي

 3  -  www.sis.gov.ps/arabic   

  28/4/2007سلطة النقد الفلسطينية القطاع البنكي في فلسطين 

  
  :المراجع األجنبية ثانياً 

  
"The going concern concept An Examination" Sterling .   Rabert  R-1 

    The  Act . Reniew, 1988 
  The  Long  Finance  Program s In  The"  Youseif  Houssein  Ashour -2 

Thesis. D.  Ph"Banking Industry The Case Of  Islamic On Arab Banks      
    Canterbury  Business School (CBS) Univ  of  Kent at burg The UK 1993  
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  )1(ملحق رقم                           :المالحق
  االستبانة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  أختي الموظفة   /  أخي الموظف
  .     السالم عليك ورحمة اهللا وبركاته

 التزام المصارف اإلسالمية العاملة فـي فلـسطين بمعيـار           ى معرفة مد  ىتهدف هذه الدراسة إل   
علما بان هذه الدراسـة كمتطلـب       ،رباح بين المساهمين والمودعين   اإلفصاح عن أسس توزيع األ    

  .تكميلي لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعة اإلسالمية بغزة
كـونكم أهـل الخبـرة      ، وحيث وجدنا فيكم خير مصدر للوصـول إلـي المعلومـات الدقيقـة            

اإلجابة علي األسـئلة    بأذا تفضلتم   وسأكون شاكرا لكم    ، وأنكم خير عون للباحثين   ، واالختصاص
مـع العلـم أن     ، وكتابة أي اقتراحات ذات صلة بالموضوع في نهاية االستبيان        ، بكل دقة وأمانة  

  . المعلومات سيستفاد منها في مجال البحث العلمي فقط وسيتم التعامل معها بسرية تامة
   والتقدير على تجاوبكمولكم جزيل الشكر

  
  ماجد تحسين رجب/ الباحث                                                          

                                                                 
  

  .في المكان المناسب) ( x  برجاء وضع عالمة : المعلومات العامة-أوال
        البنك اإلسالمي الفلسطيني       البنك اإلسالمي العربي-1
            عدد الفروع للبنوك        بنك األقصى اإلسالمي    
   الجنس           ذكر         أنثي    -2
   المسمي الوظيفي     مدير     نائب مدير    مدقق      رئيس قسم المحاسبة      مفتش-3
       دبلوم فأقل    س       ماجستير        بكالوريوهدكتورا:       المؤهل العلمي-4
  محاسبة      إدارة أعمال         مالية و مصرفية        أخري:       التخصص العلمي -5
   فأكثر 16      15-11      10-6 سنوات        من 5 سنوات الخبرة         أقل من -6
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   :مجاالت الدراسة  -ثانيا 

   تعني أكثر موافقة   10أقل موافقة و يعني 1 بحيث إن 10 -1 ضع الرقم المناسب من 
  وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة في تحميل المصروفات: المجال األول 

 10  -     1  األسئلة  م 
  . يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بمعالجة المصروفات  1
ول طريقة معالجة االستهالك تعتقد المصرف يفصح عن السياسات المحاسبية ح  2

  .واإلطفاءات
  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة للتفرقة بين النفقات   3
  .المباشرة والغير المباشرة لنشاط المضاربة

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بتحميل النفقات الغير    4
  .ين فقطمباشرة على حساب المساهم

  

يتقيد المصرف بمبدأ الثبات في السياسات المحاسبية المطبقة في معالجة   5
  . المصروفات المشتركة بين المساهمين والمودعين

  

تفصح إدارة المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة بتحميل مصروفات   6
  .مجلس اإلدارة والرقابة الشرعية على حساب المساهمين فقط

  

صرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول تحميل تكلفة الخدمات يقوم الم  7
  .المصرفية علي حساب المساهمين فقط

  

تقوم  سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من التزام المصرف   8
  . باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول تحميل المصروفات

  

ة بدورها الالزم للتأكد من التزام المصرف باإلفصاح تقوم هيئة الرقابة الشرعي  9
  .عن السياسات المحاسبية المتبعة حول تحميل المصروفات

  

  
  وجود سياسات محاسبية واضحة حول األسس المتبعة في تحميل المخصصات : المجال الثاني

 10 - 1   األسئلة  م 
أنواع المخصصات يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة التي تبين  10

  .  التي تم تكوينها
  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تظهر إجمالي مبلغ كل  11
  . مخصص مع بيان حركة هذا المخصص

  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة والتي تبين اإلضافات    12
  . واإلستردادات للمخصص خالل الفترة المالية

  

وم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول طريقة و نسبة تكوين يق 13
  . المخصص
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14
  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول طريقة 
  . التصرف بالمخصصات في حال استرداد المخصص أو التصفية

  
  

ن ملكية يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول بيا 15
  .المخصصات لكل من المودعين و المساهمين

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المطبقة حول االستمرار في  16
  . ىإتباع سياسة الثبات في تحميل المخصصات من سنة إلي أخر

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة لتكوين مخصص  17
  .  فيها مقابل التمويالت الممنوحةالديون المشكوك

  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من التزام المصرف  18
  . باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول تحميل المخصصات

  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها الالزم للتأكد من التزام المصرف باإلفصاح  19
  . ت المحاسبية المتبعة حول تحميل المخصصاتعن السياسا

  

  وجود سياسات محاسبية واضحة حول أسس معالجة تأثير نفقات التأسيس: المجال الثالث 
                واألصول المشتراه علي حجم األموال المقدمة من المساهمين 

 10 - 1    األسئلة  م 
ول  طريقة تسجيل نفقات يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعة ح 20

  .    التأسيس و األصول في الدفاتر و السجالت
  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة حول خصم قيمة  21
  .نفقات التأسيس و األصول من حجم األموال المقدمة من المساهمين

  

تأسيس يقوم المصرف باإلفصاح عن تطبيق سياسات محاسبية حول نفقات ال 22
  . واألصول وفقا لمبدأ  التكلفة التاريخية

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية حول الطريقة المتبعة في  23
  .إطفاء و استهالك نفقات التأسيس و األصول

  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول االستمرار في إتباع  سياسة  24
  .  ىلتأسيس و األصول من سنة إلي أخر تأثير نفقات اةالثبات في معالج

  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول طريقة عرض نفقات التأسيس و  25
  . األصول في القوائم المالية

  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالرقابة الالزمة حول التزام المصرف باإلفصاح عن  26
فقات التأسيس و األصول علي  تأثير نةالسياسات المحاسبية المتبعة حول معالج

  . حجم األموال المقدمة  من البنك

  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي حول التزام المصرف باإلفصاح عن  27
 تأثير نفقات التأسيس و األصول علي ةالسياسات المحاسبية المتبعة حول معالج
  .حجم األموال المقدمة  من المساهمين
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   المصرف اوجود سياسات محاسبية واضحة حول نسبة الربح التي يتقاضاه  : عالمجال الراب

                    من المودعين بصفته مضاربا 
    10 -   1  األسئلة  م 

     
 محاسبية تبين نسبة الربح التي يتقاضاها من تيقوم المصرف بتطبيق سياسا 28

  . المودعين في القوائم المالية
  

رف بإتباع سياسات محاسبية واضحة تظهر إذا كان قد قام خالل الفترة يقوم المص 29
  . بزيادة نسبة الربح الخاصة به بصفته مضاربا

  

يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية حول تحديد نسبة الربح التي يتقاضاها  30
  . من األموال المختلطة  والمستثمرة في عقد المرابحة

  

عن  السياسات المحاسبية المتعلقة بأحقيته بإيرادات يقوم المصرف باإلفصاح  31
  . الخدمات المصرفية

  

تعتقد أن المصرف يطبق سياسات محاسبية تظهر نسبة الربح التي يتقاضاها من  32
  . إيرادات التمويل و االستثمار في عقد المضاربة 

  

ح التي يفصح المصرف عن السياسات المحاسبية المطبقة والتي تبين نسبة الرب 33
  . يتقاضاها المصرف من تشغيله للودائع

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن  السياسات المحاسبية المتعلقة بنسبة الربح التي  34
  .  ىيتقاضاها المصرف من المودعين من سنة إلي أخر

  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإجراء رقابة فعالة للتأكد من التزام المصرف  35
اسات المحاسبية المتبعة حول  نسبة الربح التي يتقاضاها من باإلفصاح عن السي

  .المودعين بصفته مضاربا

  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي الالزم لمعرفة التزام المصرف  36
باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتتبعة حول  نسبة الربح التي يتقاضاها من 

  .المودعين بصفته مضاربا

  

حول نسبة الربح التي يتقاضاها  فصح المصرف عن السياسات المحاسبية المتبعةي 37
  . بصفته شريكا في عقد المشاركة
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   اشتراك المودعين في إيراداتىوجود سياسات محاسبية واضحة حول مد: جال الخامس  الم

                     العمليات المصرفية 
 10 - 1   األسئلة  م 

 السياسات المحاسبية حول ما إذا قام باستخدام أموال نرف باإلفصاح عيقوم المص 38
  . المودعين الجارية في تحقيق إيرادات العمليات المصرفية

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بتوزيع إيرادات العمليات  39
  . المصرفية علي أموال المودعين

  

ت المحاسبية حول توزيع إيرادات العمليات المصرفية يفصح المصرف عن السياسا 40
  .  األموال المقدمة من المساهمينىعل

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين قيمة أموال  41
  .  التي ساهمت في تحقيق إيرادات العمليات المصرفية" الحسابات الجارية"المودعين

  

ات محاسبية واضحة تبين قيمة أموال حسابات االستثمار يقوم المصرف بتطبيق سياس 42
  .المستخدمة في إيرادات العمليات المصرفية

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين نسبة توزيع األرباح  43
  .  ألصحاب الودائع و المساهمين

  

اح المتفاوتة بين يقوم المصرف بإتباع سياسات محاسبية واضحة تبين نسب األرب 44
  . أصحاب الودائع

  

تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها  الرقابي لمعرفة التزام المصرف باإلفصاح عن  45
 اشتراك المودعين في إيرادات العمليات ىمد السياسات المحاسبية المتتبعة حول

  .المصرفية

  

 في إيرادات المودعينيفصح المصرف عن السياسات المحاسبية لمعرفة مساهمة  46
  .العمليات المصرفية

  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي للتأكد من أن المصرف يفصح عن  47
 العمليات ات اشتراك المودعين في إيرادىمدالسياسات المحاسبية المتبعة حول 

  .المصرفية
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  ألموال المقدمة  وجود سياسات محاسبية واضحة حول طبيعة و حجم ا: المجال السادس  

                     من المودعين أو المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد  
 10 -1    األسئلة  م 

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين األموال المقدمة من  48
  .المودعين و المساهمين التي ساهمت في تحقيق اإليراد

  

فصاح عن السياسات المحاسبية في حالة استخدامه ألموال  حسابات يقوم المصرف باإل 49
  .االستثمار في مجال األعمال المصرفية األخرى

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين استخدامه للودائع الجارية  50
  . في تحقيق اإليراد

  

ي تبين األموال المقدمة من يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية الت 51
  .المساهمين مطروحا منها األصول الثابتة و نفقات التأسيس

  

يقوم المصرف باإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تبين نسبة ربح أصحاب  52
  .حسابات االستثمار في القوائم المالية

  

 باإلفصاح عن تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدورها الرقابي لمعرفة التزام المصرف 53
     طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين السياسات المحاسبية المتبعة حول

  . المساهمينأو

  

تقوم سلطة النقد الفلسطينية بدورها الرقابي للتأكد من أن  المصرف يفصح عن  54
   طبيعة و حجم األموال المقدمة من المودعين السياسات المحاسبية المتبعة حول

  .  اهمين المسأو

  

  
  تفيد حول أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين وأي مقترحات ترونها مناسبة 55 -  

  في هذه الدراسة ؟       
-------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------    
--------------------------------------------  
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  )2(ملحق رقم 

  

  

  قائمة المحكمين
  

  

  المسمى الوظيفي  اسم المحكم . م

   كلية التجارة في الجامعة اإلسالميةميدع  سالم حلس. د. 1
  كلية التجارة في الجامعة اإلسالميةعضو هيئة تدريس ب    جربوعيوسف. د. 2
  عضو هيئة تدريس بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية  نافذ بركات. د. 3
 و عضو هيئة  بكلية التجارة في الجامعة اإلسالميةمحاضر  ياسر الشرفا. أ. 4

  رقابة شرعية في البنك اإلسالمي الفلسطيني
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