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 الملخص 

اميةة م إلسالس يةةط ب إلس مع ةةارسهةة ف سال رايةةإلسدلةةىس رايةةإلس  ا  ةة سمةة صسال ةة اسسالمصةةار سس
فةيسالوة ا سسالمال ةإل"ذس ذلةمسل مكة خسمية   ميسسالعةاسس(س"العرضس امفصةا 1المااي إلسالمال إلسرقسس)

الوةة ا سسالمال ةةإلسل مصةةار ساميةة م إلسمةةخسف ةةسسالوةة ا سسالمال ةةإلس ثةةك سصةةا هس   ةةا  س وةة  سسفةةيسهةةذ س
الو ا سس اع ما هسسع   اس  مك ب سسمخسمعرفإلسال ضعسالاو ويسل مصر سمةخس ة  س  ضة هسماه ةإلس

 هسأبةة اوس طةةرفسامفصةةا سعةةخسال  ابةةا سالمال ةةإلذسالمعةةا  رسالماايةة  إلس أهم ةةإلساالل ةة اسس  ةةاذس   ضةة
 ل او فسأه ا سال رايإلسقاسسال ااثس  صةم سسقا مةإلسل  اوةفسمةخسمة صسال ة اسسالمصةار سامية م إلس

(س اا ةةةة  سهةةةةذ سالوا مةةةةإلسع ةةةةىسأهةةةةسسالم ط  ةةةةا سال اجةةةةبسع ةةةةىس1 مع ةةةةارسالماايةةةة إلسالمال ةةةةإلسرقةةةةسس)
 رذس قة س ةسس ط  ةفس  ةمسالوا مةإلسع ةىسال وةار رسالمصار سامي م إلساالل  اسس  اس ففسالمع ارسالمذك

 قة س كة خسمج مةعسس2111 س2113ذس2112ية م إلسالمبثة ر سعةخساليةب ا ساليب  إلسل مصةار سام
ال رايةةةإلسمةةةخسالمصةةةار ساميةةة م إلسالس يةةةط ب إلس همةةةاسال بةةةمساميةةة ميسالعر ةةةيس ال بةةةمساميةةة ميس

س.الس يط بي

لمصةةار ساميةة م إلسالس يةةط ب إلس   ةة سس قةة س  صةة  سال رايةةإلسدلةةىسعةة  سب ةةا  سأهم ةةاسأخسا
(سدلىسا سك  رذس لكب ةاسالس   ة سس ة عضسال بة  سال امةإلس1 م ط  ا سالمع ارسالمااي يسالماليسرقسس)

مةةخس  ةةمسالم ط  ةةا سم ةة سقا مةةإلسال ال ةةرا سفةةيسااليةة  مارا سالمو ةة  س قا مةةإلسمصةةا رس ايةة   اما س
س كا .صب  فسالورضسالايخس قا مإلسمصا رس اي   اما سصب  فسال

 أ ص سال رايإلسالمصار سامي م إلس ضر ر ساالل  اسس جم ةعسم ط  ةا سمع ةارسالمااية إلس
(س مةةاسفةةيسذلةةمسالوةة ا سسالمةةذك ر سأعةة  ذسكمةةاسأ صةة سال رايةةإلسالمصةةار ساميةة م إلس1المال ةةإلسرقةةسس)

  ال  رسي اي  اسالاال إلسال اصإلس ع سسجمعسال كةا س     ع ةاسع ةىسمصةارف اسالثةرع إلس  ةرمسا مةرس
 مياهم خسل و م اس ذلمس  س جبسع   اسأخس و سس بسية اس جمةعسال كةا س     ع ةاس ماثة اسمةعسف يةسإلسل

المصةةار ساميةة م إلسالوا مةةإلسع ةةىسال كافةة س ال بم ةةإلساالج ماع ةةإلذسكمةةاسأ صةة سال رايةةإلسالمصةةار س
يسهةذ سامي م إلس   ا  سمي  صسامفصةا سفةيسالوة ا سسالمال ةإلسل  ةا  س وةإلسالم عةام  خس المية  مر خسفة

سالمصار .
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Abstract 

This study aimed to examine and determine the extent the 

Palestinian Islamic banks are committed to the financial accounting 

standard no. (1) - general presentation and disclosure of financial 

statements - so as to enable users of the financial statements of the 

Islamic banks to understand financial statements correctly, and; as a 

result, confidence in these statements will increase and users will depend 

on them to find out the real situation of the Bank by clarifying the nature 

of accounting standards and the importance of adhering to, and clarifying 

the types and methods of disclosure in financial statements. In order to 

achieve the objective of the study, the researcher designed a list to verify 

the extent of the commitment of the Islamic banks with the financial 

accounting standard number (1). This list contains the most important 

requirements for Islamic banks to adhere to, and this will be in 

accordance with the standard. The list has been applied based on the 

annual reports of Islamic banks published for the years 2012, 2013 and 

2014 and the Community of the study contained two Islamic banks, Arab 

Islamic Bank and Palestine Islamic Bank. 

 The study found multiple results; most notably Palestinian Islamic 

Banks abide by the requirements of financial accounting standard no. (1) 

to a large extent, but meanwhile they  do not comply with certain 

important items of those requirements such as the statement of changes 

in restricted investments and the statement of sources and uses of the 

loan fund and the statement of sources and uses of the Zakat Fund. 

The study recommended that the Islamic banks need to comply with all 

the requirements of financial accounting standard no. (1) including the 

above statements, and recommended  that Islamic banks change their 

current policy of not collecting and distributing Zakat by themselves,  

and leave it to their shareholders to do so, but they must collect Zakat 

and distribute it by themselves in line with the philosophy of Islamic 

banks based on social solidarity and social development. The study also 

the recommended the Islamic banks increase the level of disclosure in 

financial statements in order to enhance the confidence of customers and 

investors in these banks. 
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 تقديرو شكر 
 

ل ك  ر/سيالسسا ةسساي اذسأل يع بيسأخسأ و سس الثكرسالج   سل
  ج  ا ةهسالرثة   س سالةذيسمة يبيل سض هس امثرا سع ىسهذ سالريةالإلذس

  عمةةهسالم  اصةة سا ةةىساك م ةة سهةةذ سالريةةالإلذس أيةة  ساهللسأخس  فوةةهس
س.لماسف هسال  رس السا   

كمةةاسأ وةة سس الثةةكرس العرفةةاخسلأليةةا ذ سأعضةةاقسلجبةةإلسالمباقثةةإلسس
س. ا  را  اس آرا  سس بصا ا سسل كرم سس و   سمباقثإلسهذ سالريالإل

ذ سالريةالإلسمةخسكماسأ و سس الثكرسلك سمةخسيةاهسسفةيساكمةا سهةس
س.ا يا ذ س ال م قس ا ص قاق

 أ  ةةةةةةراسأ وةةةةةةة سس ثةةةةةةةكرس ةةةةةةا سلجةةةةةةةامع يسالمةةةةةةة قر سالجامعةةةةةةةإلسس
امية م إلس الةة  س طاقم  ةاسام اريس ا كةةا  ميسلمةةاس  ذل بةهسمةةخسج ةة  س
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 مقدمة: 1.1

معام   اسفيسالالالبسع ىسدخساب ثارس  ب وسالمصار س المؤييا سال جار إلسال يس ع م س
الر اس ثك سأياييس  خس ضعساع  ارسلس ا سع    سفيسالمج معس  اسظسع ىس  مسال عام  ذسأ س
 رصسأب اسغ رسثرع إلسمخسالباا إلسال  ب إلس ثك سي  اسر  ي اسفيسا  عا س  مسالس ا سعخسال عام س

ذا سطا عسدي ميسسمعسهذ سالمصار سا مرسالذيسأ صسدلىس ر  سالااجإلسدلىسد جا سمؤييا 
سفالمصار س س غ رها. سامي م إل سال  ر إل س المؤييا  سال كا  س صبا  ف سامي م إل كالمصار 
س    سدلىسجذبسم  را سا فرا س س ث رمس ك ب ا سامي م إل سأ  سال و    إل سمب ا سي اق  ثك سعاس
سه سد ار  س طر وإل س      سأب ا سا خ سفي سم   سإل ساي  مارا  سدلى س  ا    ا سا  رص ذ س الج ا 

سالم  را سايبسالبظاسسالذيس ا  سبثاطسك سمب ما.

سأبث  س سا خ سفي س)السا   ( سالر  ي سال عام  سأياس سع ى سأبث   سال و    إل فالمصار 
سال عام س سامي ميس ارس سالسكر س خ سع ىسال عام سع ىسغ رسأياسسالر ا المصار سامي م إل

لمصار سال و    إلس امي م إلذس أ صس الر اس)السا   (س  كا س ك خسهذاساال    سه سا هسس  خسا
ساال    سدلىس ثج عسثر اإلسك  ر سمخسالمي  مر خسالمي م خس غ رسالمي م خسل  عام سمعس هذا

سالمصار سامي م إل.

سال اثسعخسأيال بس سهيسعم  إل سالمصار سامي م إل سال ا  ا سال يس  اجه  مخسأك ر
معسفكرهاس بظام اس ذلمس ال عا خسمعسذ يسسمباي إلسمع ا س  ط  فسمعا  رسمااي  إلسمال إلس   افف

اال  صا سفيسالثر عإلسامي م إلسمخسباا إلس فيسالمااي إلسمخسباا إلسأ رصسل  مكخسمخس و  سس
سالمال إلس سالو ا س سلمي   مي س الم قمإل سال وإل سمخ سعال إل س ذا س رجإل سل س س س قا  إل مع  ما سكاف إل

را س  و  سسمع  ما سي  مإلس م ض ع إلس  ثسا ثس و سسالمصار سامي م إلس   ف رسال وإلسل صسا ف
سال يس  سس سالمال إل سفيسالو ا س س ر  سالمع  ما سما سهذ  س مخسأهس سفيسبس سسالمي  مر خذ الطم ب بإل

سدع ا هاس فواسل معا  رسالمااي  إلسالم  مإلس المو  لإلسق  السعاما.

 بظراسل  ا  سااله ماسس المصار سامي م إلس ا ياوساجسسال عام سمع اس  اصإلسفيسظ س
ا  مإلساالق صا  إلسالعالم إلسفو سا  ا سااله ماسس الو ا سسالمال إلسل  مسالمصار س لذاسفو سأص هسمخس
سالالرضس  اصإلسالمعا  رس س   اففسمعسالمعا  رسالم ض عإلسل ذا الضر ريسدع ا س  مسالو ا سس ما

سالمعا  رسال سهذ  سأخ سا ث سامي م إل سالمال إل سل مؤييا  س المراجعإل سالمااي إل سه  إل سعخ صا ر 
سالعرضس سمع ار سذلم س مخ سالمصار سامي م إلذ س  ص ص إل سل بايبسط  عإل أع  س ص صا
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سفيسدع ا س عرضسال  ابا سفيس  مس سلهسمخسأهم إلسك  ر  سالمال إلسلما  امفصا سالعاسسفيسالو ا س
سالي  لإلس الثساف إلسفيسف م اسمخسق  سمي   م  اس   ا  س رجإلسال وإلسف  ا.الو ا سس    س او فس

س  و  سس س و س سا باخ سع  ها سف   غ سف يط خ سفي سامي م إل س المصار  س  ع ف س ف ما هذا
س    غسمجم وسم ج  ا  اسا ىسب ا إلسعاسس  ميإلسمكا بسفرعا ماب إلس عثر خس  ما  اسمخس   س

سس2111 سس1515151115111م  غ سسأمر كي  الر سالعر يذ سامي مي س ال بمس2111)ال بم ذ
 هيس  سثمس  اجهس ا  ا سك  ر سأماسسالمصار سال و    إلسال يس(س2111امي ميسالس يط بيذس

 ي و اسفيسالعم سالمصرفيس  ال اليسفإخسال  ام اس ا ص  س الض ا طسال يسبص سع   اسمعا  رس
سال س  رها سمخ س ع   سي   سامي مي سالمصرفي سال و    إلالعم  سالمصار  سأماس إلس )ه س بافيي
س سامي م إلذ سالمال إل سل مؤييا  س المراجعإل س2111المااي إل سال رايإلس(11 ذ سهذا س   ي سلذلم ذ

س.(1)سرقسإلسل  اثسا  سم صسال  اسسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس مع ارسالمااي إلسالمال 

 مشكلة الدراسة: 1.5

عال إلس  خسالجم  رس المصر سامي ميسدخسط  عإلسالعم سالمصرفيس  ط بس ج  س وإلس
سالثرع إلس س المعا  ر سالمصر  سال  اس سهي سال وإل سهذ  س  ا   سدلى س ؤ ي سال ي سا ي اب سأهس  مخ
سالمع ارسالمااي يسا   سال ا س العرضس امفصا سبظرًاس  المااي  إلسامي م إلس فيسمو م  ا

سالمال إلسا ثس ع  رس معا  رسالمااي إلسهيسال ي  إلسال يس هم  هسالك  ر سفيسدع ا س بثرسالو ا س
 جع سالمااي إلسلالإلسمس  مإلس م ا  س  خسجم عسالمؤييا ذس    ب اسلخس ك خس مو  رسا ث ا س
الذ خس و م خس  رايإلسال وار رسالمال إلسالمبث ر سأخس ضمب اسي مإلس  مسال وار رس االطم باخسل اذس

س  مسالو ا س. االع ما سع   اسل او فسالسا   سال يس رج هاسمي   ميس

سالمصار سامي م إلسفيسف يط خس مع ارس سفةإخسمثك إلسال رايإلس كمخسفيسمعرفإلسم صسال  اس لذا
 .العرضس امفصا س ماسدذاسكاب س ط فسهذاسالمع ارس ثك سي  س

 صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:ومن هنا فإنه يمكن 

سالس يط ب  سال ب مسامي م إل سم صسال  اس سالمال ما سالمااي إل س  ط  فسمع ار (س1)سرقسسإلإل
سال ا س العرضس امفصا سالعاسسفيسالو ا سسالمال إل؟

س

س
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 وينبثق من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

س -1 سالعامإل س ا اكاس سف يط خ سفي سامي م إل سالمصار  سال  اس سم ص سالمااي إلسلما مع ار
س؟(1)سرقسسإلالمال 

امي م إلسفيسف يط خس امفصا سعخس رك  سم اطرسم ج  ا سماسم صسال  اسسالمصار س -2
سالمصر ؟

سم ج  ا س -3 س    ع سعخ س امفصا  سف يط خ سفي سامي م إل سالمصار  سال  اس سم ص ما
 المصر س فواسلم  ساي اواق ا؟

ماسم صسال  اسسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس امفصا سعخسا ا اثسال امإلسال اوإلس -1
سالي؟ل ار خسقا مإلسالمرك سالم

ماسم صسال  اسسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس امفصا سعخسال ال را سفيسالي ايا س -5
 ؟(1)رقسسإلالمال سإلالمااي  إلس فواسلمع ارسالمااي 

ل و  را سماسم صسال  اسسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس امفصا سعخسال ال را سفيسا -1
 ؟المااي  إلسغ رسالمع ا  

 أهمية الدراسة: 1.4

لوة سا  ا سااله مةةاسس المصةةار سامية م إلسفةةيسالس ةةر سا   ةةر س ثةك سك  ةةرس  اصةةإلس عةة سأخس
أ   ةة سبجاا ةةةاسفةةةيس عةةةسساالق صةةةا س صةةةم  هاسفةةيسظةةة سا  مةةةإلسالمال ةةةإلسالعالم ةةةإلذس بظةةةراسالع مةةةا س
جم ةةعسا طةةرا سع ةةىسال وةةار رسالمال ةةإلسل مصةةار س ثةةك سك  ةةرس ذلةةمسل مساضةة إلس  ب ةةاس ا  ةةاذسقةةرارس

 سااليةةةة  مارسف  ةةةةاس مةةةةخسهبةةةةاس ةةةةر  سأهم ةةةةإلسهةةةةذ سال رايةةةةإلسا ةةةةثسأب ةةةةاسي  ضةةةةهسأاسال عامةةةة سمع ةةةة
 إعة ا سال وةار رسالمال ةإلس فوةاسسل مي  مر خس جم  رسالم عام  خسمعسالمصار سم صسال  اسسالمصةار 

 اع  ةارسأخسالوة ا سسالمال ةإلسس م صسدمكاب ةإلسال وةإلسف  ةاس االع مةا سع   ةاامي م إلسإلسلمعا  رسالمااي 
 ظ ةةرساو وةةإلسالمركةة سالمةةاليسل مصةةر س هةةيسمصةة رسم ةةسسل مع  مةةا س البيةة إلسلميةة   ميسالوةة ا سس

ا ةةةثس عةةة  سف ا ةةة ساالل ةةة اسس معةةةا  رسسلمةةةاسل ةةةاسمةةةخسأ ةةةرسع ةةةىسا  ةةةاذسالوةةةرارا ساالق صةةةا  إلذسالمال ةةةإل
مةا س قا     ةاسل مواربةإلس رفةعسالمااي إلسع ىسمي   ميسالو ا سسالمال إلسمخس   س  ا  سج   سالمع  س

م ارا س  ةةمسالمصةةار سالبصةةا هسل ع  ةة ساالل ةة اسس  ط  ةةفسال رايةةإلسكمةةاس ةة فرسسكسةةاق سيةة فسالمةةا ذ
  ةةمسالمعةةا  رسممةةاس عةة  سمةةخسبثةةاط اس مرك هةةاسالمةةاليس   رهةةاسفةةيس عةةسساالق صةةا سالةة طبيس   ةةا  س

س.مع اسع  سالم عام  خ
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 أهداف الدراسة: 1.3

   سم صسال  اسسالمصار سامي م إلسالس يط ب إلس مع ارسالمااي إلس ا    سال رايإلسدلىس
 ذلمس    س مك خسالم عام  خسمعسالمصر سامي ميسي اقسكاخسالجم  رسأ سس(1)سرقسسإلالمال 

الج ا سا  رصسمخسف سسالو ا سسالمال إلس معرفإلسال ضعسالاو ويسل مصر س   ا  س رجإلسال وإلسفيس
سال  ابا سالمبث ر سفيسال وار رسالمال إلس ذلمسمخس   سماس  ي:

 أهم إلساالل  اسس(س1)سرقسسإلارسالمااي إلسالمال مع  ا   سا  عا سالمااي  إلسال يس بط يسع   اس .1
سر. االمعسا  ذ

س  ض هسمس  سس أهم إلس أب اوس طرفسالعرضس امفصا سفيسالو ا سسالمال إل. .2
س  ض هسأب اوس أهم إلس اي   اما سالو ا سسالمال إل. .3
س .1 س م ط  ا سالعرضس امفصا س فوا سالمصار سامي م إل س  ا   سم صسال  اس مع ارسل رايإل

 (.1)سرقسسإلإلسالمال المااي 

 فرضيات الدراسة: 1.2

س  اوفسه  سال اثسمخس   س رايإلسالسرض ا سال ال إلس ال اوفسمخسصا  اسأ سرفض ا:

س.(1)سرقسسإلمع ارسالمااي إلسالمال ل    سسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس ا اكاسسالعامإلس -1
سم ج  ا سالمصر .    سسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس امفصا سعخس رك  سم اطرس -2
س فواس -3 سالمصر  سم ج  ا  س    ع سعخ س امفصا  سف يط خ سفي سامي م إل سالمصار      س

 اي اواق ا.سآلجا 

    سسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس امفصا سعخسا ا اثسال امإلسال اوإلسل ار خسقا مإلس -1
سالمرك سالمالي.

 فيسالي ايا سالمااي  إل.س    سسالمصار سامي م إلسفيسف يط خس امفصا سعخسال ال را  -5

سال ال را سفيسال و  را سالمااي  إلس -1 س امفصا سعخ سفيسف يط خ سالمصار سامي م إل     س
 غ رسالمع ا  س)غ رسالر   ب إل(.

س

س
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 متغيرات الدراسة: 1.1

 المتغير التابع: 

س.(1)سرقسسإلمع ارسالمااي إلسالمال  ال  اسسالمصار سامي م إلس

 المتغيرات المستقلة:

س.(1)سرقسسإلمع ارسالمااي إلسالمال لاالل  اسس ا اكاسسالعامإلس -1
سامفصا سعخس رك  سم اطرسم ج  ا سالمصر . -2
 اي اواق ا.سآلجا امفصا سعخس    عسم ج  ا سالمصر س فواس -3

سامفصا سعخسا ا اثسال امإلسال اوإلسل ار خسقا مإلسالمرك سالمالي. -1
 امفصا سعخسال ال را سفيسالي ايا سالمااي  إل.س -5

 .ل و  را سالمااي  إلسغ رسالمع ا  امفصا سعخسال ال را سفيسا -1

 الدراسات السابقة: 1.7

 أوال: الدراسات العربية:

( آثـــــار تطبيـــــق المعـــــايير المحاســـــبية الدوليـــــة 5114دراســـــة )بـــــن تـــــومي   -1
(IAS/IFRS على العرض واإلفصاح في القـوائم الماليـة للمصـارف اإلسـالمية )
 دراسة تطبيقية. –

ال رايإلسدلةىسمعرفةإلسمة صسم قمةإلسالمعةا  رسالمااية  إلسال  ل ةإلسل ص صة إلسه ف س
المصار سامي م إلس أ رس ط  و اسع ىسعةرضسالوة ا سسالمال ةإلس مية  صسامفصةا س قة س ةسس

س ط  فسال رايإلسع ىس   سال م   سالك   ي.
 قةةةة س  صةةةة  سال رايةةةةإلسدلةةةةىسعةةةة سس  افةةةةفسعةةةةرضسالوةةةة ا سسالمال ةةةةإلس فوةةةةاسلمعةةةةا  رس

ال  ل ةةةةإلسمةةةةعس ص صةةةة إلسالمصةةةةار ساميةةةة م إلسكمةةةةاسأخسم ط  ةةةةا سامفصةةةةا سالماايةةةة إلس
 م جةةةةةبس  ةةةةةمسالمعةةةةةا  رس ع  ةةةةةرسغ ةةةةةرسكاف ةةةةةإلسل معةةةةةام  سالم  افوةةةةةإلسمةةةةةعسأاكةةةةةاسسالثةةةةةر عإلس

سامي م إل.
 ق سأ ص سال رايإلس اي كما سالو ا سسالمال إلسال يسأ ص س بثةرهاسه  ةإلسالمااية إلس

م سع ىس  ا  سج   سال   سامي م إلس ا جا س المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلس الع
د صا سص   اسدلىسمج سسمعا  رسالمااي إلسال  ل إلسل ع را س    إلسالمااي إلس المراجعةإلس
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ل مؤييةةةا سالمال ةةةإلساميةةة م إلسك   ةةةإلس  ل ةةةإلسمصةةة ر سل معةةةا  رسالماايةةة  إلذسكمةةةاسأ صةةة س
الماايةةة  إلسال  ل ةةةإلس ضةةةر ر سق ةةةاسسال ةةةاا  خس ا كةةةا  م  خس  رايةةةإلساو وةةةإلس جةةة هرسالمعةةةا  رس

س م صس  افو اسمعسم ا ئسالثر عإلسامي م إل.
س
( بعنــوان: اإلفصــاح المحاســبي فــي القــوائم الماليــة للبنــو  5114دراســة )دليلــة   -5

 (5111وفق النظام المحاسبي المالي )دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري 

الج ا ر ةةةةإلسمةةةةعس با لةةةة سهةةةةذ سال رايةةةةإلسمةةةة صس  افةةةةفسدعةةةة ا سالوةةةة ا سسالمال ةةةةإلسل  بةةةة مس
م ط  ةةةةا سامفصةةةةا سالماايةةةة يس المعةةةةا  رسالماايةةةة  إلسال  ل ةةةةإلسفةةةةيسظةةةة س ط  ةةةةفسالبظةةةةاسس

 قةةة سأ ةةةذ سال رايةةةإلسفةةةيسذلةةةمسثةةةر س عةةةرضس ط  ةةةفذسالبظةةةةاسسسSCFالماايةةة يسالمةةةاليس
المااي يسالماليسفيسال ب مسالج ا ر إلذس مواربإلسم صس ط  وهس ال  امهس م ط  ةا سامفصةا س

سااي  إلسال  ل إل.المااي يس المعا  رسالم
ذسا ةةةةثسCPA قةةةة س ةةةةسس ط  ةةةةفسال رايةةةةإلسع ةةةةىس بةةةةمسالوةةةةرضسالثةةةةع يسالج ا ةةةةريس

  ص  سال رايإلسدلىسأخسهبامسماس و  سال بمس  ط  وهس االل  اسس هسضمخسق ا مهسالمال إلس مةاس
  اففسم ط  ةا سامفصةا سالمااية يس المعةا  رسالمااية  إلسال  ل ةإلذس هبةامسبوةا  سع  ة  س

اس االل ةة اسس ةةال عضساآل ةةرس مةةاس عطةةيسمصةة اق إلس ثةةساف إلسأك ةةرسال ةة سمةةخس صةةا هس عضةة 
سل و ا سسالمال إلسل  ب مسالج ا ر إل.

س ق سأ ر  سال رايإلسال  ص ا سال ال إل:
سالماايةة يسالمع ةةارسع   ةةاسبةة سال ةةيسالمال ةةإلسالوةة ا سس بثةةرس إعةة ا سال بةةمسق ةةاسسضةةر ر  -

س(.1)سرقسسال  لي
سالبظةةاسس فةةفسالماايةة إلس رايةةإلسأجةة سمةةخسال بةة مذسفةةيسل مةة ظس خس  ر   ةةإلس ةة  را سالو ةةاس -

سامفصةةا سم ط  ةةا سلس ةةسس امضةةافإلسال  ل ةةإلذسالماايةة  إلس المعةةا  رسالمةةاليذسالماايةة ي
س.المال إلسلأل  ا سالمااي ي

سأجة سمخساملك ر ب إلس ال رام سالبظسسد  ا س   سمخسال بمسبثاطس ط  رسع ىسالعم  -
سأجةة سمةةخس ذلةةمساالق صةةا  إلذسل  طةة را سم اك ةةإلسالمصةةرف إلسال ةة ما سميةة  صس ايةة خ
س.ال بمسأ اقسمع ال سمخسالرفع

س
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( بعنــوان: مــدى التـزام المصــارف اإلســالمية فــي فلســطين 5114دراسـة )عــوض   -4
بمعيـــار الضـــبط المـــالي الخـــاص بالمرابحـــة لامـــر بالشـــراء الصـــادر عـــن هيئـــة 

 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

ال عةةر سع ةةىسمةة صسال ةة اسسالمصةةار ساميةة م إلسفةةيسف يةةط خسهةة ف سال رايةةإلسدلةةىس
 مع ةةةارسالضةةة طسالمةةةاليسال ةةةا س المرا اةةةإلسلامةةةرس الثةةةراقسالصةةةا رسعةةةخسه  ةةةإلسالماايةةة إلس

س المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إل.
 ق س  ص  سال رايإلسدلىسع  سب ا  سأهم ا:س و سسالمصةار س   ج ةهسالجة قس ك ةرس

عم  ةةةةةا سالمرا اةةةةةإلسلامةةةةةرس الثةةةةةراقسكمةةةةةاسأظ ةةةةةر ساةةةةةر سسمةةةةةخسايةةةةة  مارا  اسفةةةةةيس م  ةةةةة 
المصةةار سع ةةىسامفصةةا سل عم ةة سعةةخساليةةعرسا صةة يسل يةة عإلس ق مةةإلسالةةر هسق ةة سال عاقةة س

سكماس عم سع ىس ام سالم اطرسالم ع وإلس ا ا  سالي عإلسق  س ي  م اسل عم  .
 قةة س  صةة سال رايةةإلسدلةةىسعةة  س  صةة ا سأهم ةةا:سضةةر ر س  ج ةةهسال م  ةة سل صةة غس

 رصسم  سالمثاركإلس المضار إلس الم ارعإلس ع سساالق صارسع ةىسعم  ةا سالمرا اةإلذس أخسا 
 عم سع ىسدع ا سق ا سس المصار  سال يس ة   سضةمخساليةعرسا صة يس المصةار  سال ةيس
الس ضةةا سل يةةعرسا صةة يس عةة سسق ةةاسسالمصةةر س مطال ةةإلسالعم ةة س جم ةةعسأقيةةاطسالمرا اةةإلس

ضسغرامةا سفةيساالةإلسعة سسال ة اسسالعم ة سالم يةرسفيساالإلس   ر سعخسالي ا س ضةر ر سفةرس
س ال فع.

س
( بعنــوان: مــدى تطبيــق المعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير 5115دراســة )العيســى   -3

دراســـة ميدانيـــة علـــى البنـــو   -الماليـــة الســـابع: األدوات الماليـــة: اإلفصـــاحات 
 األردنية

لصةةا ر سعةةخسال بةة مس  ةة  سهةةذ سال رايةةإلسدلةةىس و ةة سسمةة صسال ةة اسسال وةةار رسالمال ةةإلسا
ا ر ب ةةةإلس  اكةةةاسسالمع ةةةارسالةةة  ليسمعةةة ا سال وةةةار رسالمال ةةةإلساليةةةا عذسا ةةةثسل ةةة سال ااةةةثس
المع ةةةارسع ةةةىسثةةةك سمسةةةر ا س   جةةةبسامفصةةةا سعب ةةةاس ةةةسسأجر ةةة سعم  ةةةإلسميةةةهسل  وةةةار رس

سالمال إلسل  ب مسا ر ب إلسلمعرفإلسم صسدظ ارسهذ سالمسر ا .
إلسالمبثةة ر سعةةخسال بةة مسا ر ب ةةإلس م ط  ةةا سأظ ةةر سال رايةةإلسال ةة اسسال وةةار رسالمال ةة

المع ةةارس    ةة سسكةةذلمس م ط  ةةا سالوةة اب خس ا بظمةةإلس ال ع  مةةا سذا سالع قةةإلذسا ةةثس ةةرا  س
.سكماس   خسأخسهبةامس  ا ًبةاس بيةبسامفصةا سمةخس%111دلىسس%11مي  صسامفصا سمخس

س ر.آل بمس
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ال رايإلسع  سمخسال  ص ا سال يسمخسث ب اسرفعسمي  صسال  اسسال بة مسسأ ر   ق س
  ط  ةةفسأاكةةاسسالمع ةةارسف مةةاس  ع ةةفس امفصةةا سعةةخسالسوةةرا سال ةةيس ةةسساالل ةة اسس  ةةاس بيةة إلس
ض   إلذسمب ا:س ط  رسالي ايا سالرقا  إلس  او ةفسالمر بةإلس الكسةاق س م ا عةإلسرقا ةإلسال بة مذس

مي مرسلمعا  رسالمااي إلس معا  رسدعة ا سال وةار رسال  ل ةإلذس  ف رس رام سال  ر بس ال ع  سسال
 أهم ةةةإلساالل ةةة اسس  ةةةاذس  ثةةةج عسدجةةةراقسال اةةة ثس ال رايةةةا سالم ع وةةةإلس  ط  ةةةفسأاكةةةاسسهةةةذ س

سالمعا  ر.س
س

( بعنــوان: مــدى التــزام الشــركات الصــناعية المســاهمة 5112دراســة )عاشــور   -2
الماليـــة وفقـــا للمعيـــار  الفلســـطينية بمتطلبـــات اإلفصـــاح المحاســـبي فـــي قوائمهـــا

 (1المحاسبي الدولي رقم)

هةةةة ف سهةةةةذ سال رايةةةةإلسدلةةةةىسمعرفةةةةإلسمةةةة صسال ةةةة اسسالثةةةةركا سالصةةةةباع إلسالميةةةةاهمإلس
الس يةةط ب إلسفةةيسقطةةاوسغةة  س م ط  ةةا سامفصةةا سالماايةة يس ذلةةمس فوةةاسلمع ةةارسالماايةة إلس

لماايةة إلس(س"عةةرضسال  ابةةا سالمال ةةإل"س ال عةةر سع ةةىسأ ةةرساالل ةة اسس معةةا  رسا1الةة  ليسرقةةسس)
ال  ل ةةإلسع ةةىسجةة   سمع  مةةا سالوةة ا سسالمال ةةإلسكمةةاسهةة ف سدلةةىسمعرفةةإلسم ا ةةاس ط  ةةفسمعةةا  رس
المااي إلسال  ل إلس كذلمسالمع قةا سال ةيس  اجةهسالمة قو خسفةيسال اوةفسمةخساالل ة اسس معةا  رس

سالمااي إلسال  ل إل.
س   صةة سال رايةةإلسدلةةىسأخسالثةةركا سماةة سال رايةةإلس   ةة سس إعةة ا سق ا م ةةاسالمال ةةةإل
 عةة سسد  ةةا سال  ام ةةاس امفصةةا سعةةخسالي ايةةا سالماايةة  إلس ام ضةةااا سال سيةة ر إلس فوةةاس

س(.1لمع ارسالمااي إلسال  ليسرقسس)
أ صةةةةة سال رايةةةةةإلس مجم عةةةةةإلس  صةةةةة ا سأهم ةةةةةاسضةةةةةر ر سال ةةةةة اسسجم ةةةةةعسالثةةةةةركا س
الصةةباع إلسالميةةاهمإلس إعةة ا سال وةةار رسالمال ةةإلس ثةةك سكامةة س ام ضةةااا سالم ممةةإلسل   ابةةا س

إلذسكذلمسأ ص سالج ا سالمي  لإلسعخسمراق إلسالثركا سأخس   ذسامجراقا سال  مةإلسالمال 
لضةةةةماخسال ةةةة اسسالثةةةةركا س إعةةةة ا سق ا م ةةةةاسالمال ةةةةإلس ام ضةةةةااا سال  مةةةةإلس فوةةةةاسلمعةةةةا  رس
المااي إلذس  سع  س  رسالجمع ا سالم ب إلسالمي  لإلسعخسم بةإلسالمااية إلس ال ة ق فذس   ةا  س

سا سمعا  رسالمااي إلسال  ل إل.ع  سال  را سالم  صصإلسفيسمج
س
س
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( بعنــوان: مــدى التــزام المصــارف اإلســالمية العاملــة فــي 5112دراســة )رجــب   -1
 فلسطين بمعيار اإلفصاح عن أسس توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين.

هةة ف سهةةذ سال رايةةإلسل  عةةر سع ةةىسمةة صسال ةة اسسالمصةةار ساميةة م إلسالعام ةةإلسفةةيس
أيةةسس    ةةعسا ر ةةا س ةة خسالميةةاهم خس المةة  ع خذس ذلةةمسسف يةةط خس مع ةةارسامفصةةا سعةةخ

مخس   س و  سسمع  ما سم  مإلس قا  إلسل س سس ذا سم   ق إلسعال إلذسمماس جع سالمية  مرس
أك رسق ر سع ىسا  اذسقرار سالي  سذس ل او فسأهة ا سال رايةإلس ةسساية   اسسالمةب  سال صةسيس

 ا يةةسسال ةةيس جةةبسأخس اكةةسسالع قةةإلسال ا   ةةيسفةةيسال عةةرضس ال ا  ةة س المباقثةةإلسل و اعةة س
 ةةة خسالطةةةرف خذسكمةةةاس ةةةسسايةةة   اسسااليةةة  ابإلسكةةة  ا سل  قةةة  سع ةةةىسأراقسع بةةةإلسال رايةةةإلسال ةةةيس
  ك خسمخسرؤياقسأقياسسالمااي إلس الم قو خسالة ا    خس مة راقسالسةر وس بة ا  سسفةيسال بة مس

سامي م إلسالعام إلسفيسف يط خ.
سالب ا  سأهم ا: ق سأيسر سال رايإلسعخسمجم عإلسمخس

عةة سسق ةةاسسالمصةةار ساميةة م إلس امفصةةا سالكةةافيسعةةخسالي ايةةا سالماايةة  إلسالم ع وةةإلسس-
 ا يةةسسالم  عةةإلسفةةيس ام ةة سالمصةةر فا ذس اا يةةابسالم صصةةا ذس  ةة   رسمعالجةةإلس
بسوا سال  ي سس ا ص  سال ا  إلسع ىساجةسسا مة ا سالمو مةإلسمةخسالميةاهم خذس  ا  ة س

ضاهاسال بمذس م صسأاو ةإلسالمة  ع خسفةيسام ةرا ا سالمر  طةإلسبي إلسالمضار إلسال يس  وا
 العم  ةةا سالمصةةرف إلسا  ةةرصذس كةةذلمسبيةةبس ثةةال  سا مةة ا سالمو مةةإلسمةةخسالمةة  ع خس

س المياهم خس ص السدلىس    عسعا  سلألر ا س  خسالمياهم خس الم  ع خ.
 مس امفصةا سالكةافيسع سسق اسسي طإلسالبو سالس يط ب إلس   رهاسالرقا يسالسعا سمل اسسال بةس-

سعخسالي ايا سالمااي  إلسالم  عإلسا  س    عسا ر ا .
ضع سالة  رسالرقةا يسل   ةإلسالرقا ةإلسالثةرع إلسفةيسال اوةفسمةخسال ة اسسالمصةار س  ط  ةفسس-

سمع ارسامفصا س ص ر سكاف إلسعخسالي ايا سالمااي  إلسالم  عإلسا  س    عسا ر ا .
س:ال رايإلس  ص ا سأهسسمخس كاخ

سالماايةةةة  إلسالي ايةةةةا سعةةةةخسالكةةةةافيس امفصةةةةا ساميةةةة م إلسالمصةةةةار سق ةةةةاسسضةةةةر ر سس-
س    ةةةعسفةةةيسالع الةةةإلس او ةةةفس  ةةة  سال رايةةةإلسفةةةيسدل  ةةةاسالمثةةةارس الم ضةةة عا سالم ع وةةةإل
سقةةرار سا  ةةاذسع ةةىسقةة ر سأك ةةرسالميةة  مرس جعةة سممةةاس المةة  ع خسالميةةاهم خس ةة خسا ر ةةا 
س.الي  س
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سالمصةةةرفيسالعمةةة سمجةةةا سفةةةيسالس يةةةط ب إلسالبوةةة سيةةة طإلسلةةة صسم  صصةةةإلس ا ةةةر سدبثةةةاقسس-
س امفصةةا ساميةة م إلسال بةة مسدلةة اسسباةة سالرقةةا يس  رهةةاس  سع ةة س يةةاهسسممةةاساميةة مي

س.ا ر ا س    عس  يسسالم ع وإلسالمااي  إلسالي ايا سعخسالكافي
سالمةةؤه  سفةة  سس  ةة فرسممةةخسأك ةةرسأ سعضةة اسالثةةرع إلسالرقا ةةإلسلجبةةإلس ضةةسسأخسضةةر ر سس-

سأك ةرس ثةك سالرقةا يس  رهةاسلمماريةإلسال  مةإلس المااية  إلس الم ب ةإلسالمصةرف إلس ال  را 
س.امي ميسالمصرفيسالعم سمجاال سكافإلسفيسفعال إل

س
( بعنوان: القيـاس واإلفصـاح المحاسـبي فـي القـوائم الماليـة 5117دراسة )اليقة   -7

ة للمصارف ودورهمـا فـي ترشـيد قـرارات االسـتثمار )دراسـة تطبيقيـة علـى المديريـ
 العامة للمصرف التجاري السوري(

سالمال إلس سالو ا س س بثر سالمصار  سال  اس سمي  ص سمعرفإل سدلى سال رايإل سهذ  ه ف 
(س31امل ام إلس الاكسسع ىس رجإلسامفصا سف  اسفيسض قسالمع ارسالمااي يسال  ليسرقسس)

س  ال ط  فسع ىسالمصر سال جاريسالي ريسمخ س"امفصااا سفيسالو ا سسالمال إلسل  ب م"
س.2112   س با  سق ا مهسالمال إلسلعاسس

س سس سال ي سالمع  ما  سكسا إل سع س سأهم ا سب ا   سع   سدلى سال رايإل س  ص    ق 
سالمال إلس ساا  اجا سمي   ميسالو ا س سل مصر سل    إل سالمال إل سالو ا س سفي امفصا سعب ا

س(.31) ذلمسع سسدع ا هاس فواسلم ط  ا سمعا  رسالمااي إلسال  ل إلس  اصإلسالمع ارسرقسس
سال  ص ا سال ال إل:س ق م سال رايإل

سع   اس - سب  سال ي سالمال إل سالو ا س س إع ا  سالي ري سال جاري سالمصر  سق اس ضر ر 
 (.1المع ارسالمااي يسال  ليسرقسس)

  ط  فسالمعا  رسالمااي  إلسال  ل إلسعب سدع ا سالو ا سسالمال إلسل مصر . -

سامفصا سالمااي يسفيسالمصر سل ص هس - سع ىس ط  رسعم  إل سقا ر  سالمال إل الو ا س
     إلساا  اجا سالمج معسالمالي.

ضر ر سق سسالمصر س امفصا سعخسالي ايا سالمااي  إلسالم  عإلسفيسمبهسالور ضس -
  ال ي    ساال  ماب إل.

د  ا سأبظمإلسالمع  ما  إلس اال صاال سالا   إلسدلىسالعم سالمصرفيسمماس  فرسال ق س -
سفي. الج  س  ايخسب ع إلسالعم سالمصرس
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( بعنــوان: مــدى داللــة القــوائم الماليــة كــ دا  ل فصــاح 5112دراســة )الشــلتوني   -2
عــن المعلومــات الضــرورية الالزمــة لمســتخدمي القــوائم الماليــة دراســة تطبيقيــة 

 للقوائم المالية المنشور  للمصارف الفلسطينية.

عةةخسسهةة ف سهةةذ سال رايةةإلسدلةةىس  ضةة هسمةة صس اللةةإلسالوةة ا سسالمال ةةإلسكةة  ا سل فصةةا 
 مإلسلمي   ميسالو ا سسالمال إلسل مصار سالس يةط ب إلس الميةاهمإلسالمع  ما سالضر ر إلسال 

فيسال عر سع ىسك س ةإلس اية خسجة   سالوة ا سسالمال ةإلسل مصةار سالس يةط ب إلس فوةاسل معةا  رس
سال  ل إل.

 قةة س  بةة سال رايةةإلسأخسميةة  صساالطةة وسلةة صسأفةةرا سالع بةةإلسع ةةىسمعةةا  رسالماايةة إلس
  سس هس لكبهسل سس الثك سالمط  بسالذيس ضةمخسدعة ا سالوة ا سسالمال ةإلس ثةك سال  ل إلسالس

أك ةةرسثةةساف إلسكمةةاسأخسالمصةةار سالس يةةط ب إلس   ةة سس معةةا  رسالماايةة إلسال  ل ةةإلسعبةة سدعةة ا س
سالو ا سسالمال إلسايبسق اب خسي طإلسالبو .

 أ صةة سال رايةةإلسأخس وةة سسالمصةةار س ثةةركا سال ةة ق فس   ةةا  سالمعرفةةإلس االطةة وس
لمةة ظس  سسع ةةىسمعةةا  رسالماايةة إلسال  ل ةةإلسلمةةاسل ةةاسمةةخسأهم ةةإلسك ةةرصس يةةاع هسسع ةةىسفةةيس

ساالر واقس مي  اهسسالع ميس  ط  رسق را  س.
س
( بعنــوان: تطــوير إعــداد ونشــر القــوائم الماليــة فــي إطــار 5113دراســة )نشــوان   -9

 معايير المحاسبة الدولية في ضوء التغيرات البيئية.

 سع ىسأ جهسالوص رسفيسالي ايا سالمااي  إلسالمط وإلسه ف سال رايإلسدلىسال عرس
فيسال ا ا ساالق صا  إلسالس يط ب إلس م صسمراعا س ط  ةفسالمااية إلسال  ل ةإلسفةيسال اة ا س
االق صا  إلسالس يط ب إلس ال عر سع ىسك س إلسدع ا س بثةرسالوة ا سسالمال ةإلسفةيسدطةارسمعةا  رس

سإلسالس يط ب إل.المااي إلسال  ل إلسفيسال ا ا ساالق صا  إلسفيسال   
   بةة سب ةةا  سال رايةةإلس ةة بيسبيةة إلسال ةة اسسال اةة ا ساالق صةةا  إلسالس يةةط ب إلس  ط  ةةفس
معةةةةا  رسالماايةةةة إلسال  ل ةةةةإلذس أخسهبةةةةامسدمكاب ةةةةإلسل ضةةةةعسدطةةةةارسعةةةةاسسل بةةةة اايسالماايةةةة  إلس

سل  ا ا ساالق صا  إلسفيسف يط خ.
معةا  رسس أ ص سال رايإلس ضر ر سال ة اسسال اة ا ساالق صةا  إلسالس يةط ب إلس  ط  ةف

الماايةة إلسال  ل ةةإلسمةةعسا  ةةذس عةة خساالع  ةةارسال ال ةةرا سال    ةةإلسالس يةةط ب إلسفةةيسدعةة ا س بثةةرس
سق ا م اسالمال إل.

س
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 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

 ( بعنوان:Sakib  5112دراسة ) -1

Conformity Level of AAOIFI Accounting Standards by 

Six Islamic Banks of Bangladesh 

الصــادر   المحاســبة لمعـايير بــنجالدي  فــي اإلسـالمية المصــارف امتثــال مسـتوى
 عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

سمةةعس ةةبال    سفةةيساميةة م إلسال بةة مسام  ةةا سميةة  صسمعرفةةإلدلةةىسسال رايةةإلسهةة ف 
س.امي م إلالمعا  رسالمااي  إلسالصا ر سعخسه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلس

سفةةةيساميةةة م إلسليةةة إلسمةةةخسالمصةةةار ساليةةةب  إلسال وةةةار ر  ا  ةةة سسال رايةةةإلس قامةةة 
الريم إلسل  ب مسما سال رايإلسع ةىسسالم اقعسمخسال وار رسجمعس  س.س2112سلعاسس بج    
س.االب رب 

سالمعةةةةا  رسمةةةةعس  سةةةةفساليةةةة إلسالمصةةةةار سهةةةةذ سأخس كةةةةاخسمةةةةخسأهةةةةسسب ةةةةا  سال رايةةةةإل
سالمال إلذس ابارا سال  ابا سعب سدع ا سالم  يطسفيس%53.11 بي إلسسامي م إلسالمااي  إل
سالسةرفسمية  صس ة بيسدلةىس ثة رساالم  ا سالكام سمعسالمعا  رسممةاساالإلسفيس2.11سمع اري

س.امفصا ساالإلسفيسالمصار سهذ س  خ
سل معةةةةةا  رساالم  ةةةةا سميةةةةة  صسضةةةةر ر س  ةةةةا  سال رايةةةةةإلس كةةةةاخسمةةةةخسأهةةةةةسس  صةةةة ا 

 ا طةرا سذ يسسالمصةالهسل  ةا  س وةإلسأصةاابفيسال ب مسامية م إلسسامي م إلسالمااي  إل
الع قةةةةإلسفةةةةيسصةةةة فس ع الةةةةإلسالوةةةة ا سسالمال ةةةةإلسل مصةةةةار ساميةةةة م إلس مطا و  ةةةةاسل ثةةةةر عإلس

سامي م إل.
س

 ( بعنوان:Hafij Ullah (A)  5114دراسة ) -5

Compliance of AAOIFI Guidelines in General 

Presentation and Disclosure in the Financial Statements of 

Islamic Banks in Bangladesh 

االلتــــزام بتوجيهــــات هيئــــة المحاســــبة والمراجعــــة للمؤسســــات الماليــــة 
اإلســالمية بشــ ن العــرض واإلفصــاح العــام فــي القــوائم الماليــة للمصــارف 

 اإلسالمية في بنغالدي .
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)ه  ةةإلسسAAOIFIهةة ف سهةةذ سال رايةةإلسل كثةة سعةةخسميةة  صساالم  ةةا سل  ج  ةةا س
الماايةة إلس المراجعةةإلسل مؤييةةا سالمال ةةإلساميةة م إل(س ثةة خسالعةةرضس امفصةةا سالعةةاسسفةةيس

 الو ا سسالمال إلسل  ب مسامي م إلسالم رجإلسفيس بال    .

 قةة س ةةسس رايةةإلسال ور ةةرساليةةب يسليةة عإلسمةةخسالمؤييةةا سالمصةةرف إلساميةة م إلسعةةخس
 .2111عاسس

فةةةيسالم ةةةإلسس11.11 بةةة مس   ةةة سس معةةة  سال رايةةةإلسأخسهةةةذ سالس كةةةاخسمةةةخسأهةةةسسب ةةةا  
   ج  ةةةةةا سه  ةةةةةإلسالماايةةةةة إلس المراجعةةةةةإلسل مؤييةةةةةا سالمال ةةةةةإلساميةةةةة م إلس ثةةةةة خسالعةةةةةرضس
 امفصةةةا سالعةةةاسسفةةةيسالوةةة ا سسالمال ةةةإل.س قةةة سكةةةاخساالباةةةرا سالمع ةةةاريسمةةةخسمجمةةة وسبوةةةاطس

مماس ث رسدلىسأخسهبامسفارفسضع  سج اس  خسال بة مسامية م إلسفةيسس3.11االم  ا سه س
ساسالص  .هذ

  ةا  سمية  صساالل ة اسس   ج  ةا س معةا  رسه  ةإلسال رايةإلسس كاخسمخسأهسس  صة ا س
عةة سس الماايةة إلس المراجعةةإلسل مؤييةةا سالمال ةةإلساميةة م إلسلجعةة سال وةةار رسأك ةةرسدفصةةاااس ا 

طةةةرا سذ يسالع قةةةإلس ةةة ب سس و مةةة خس  عمةةةال سس فوةةةاسل و اعةةة س ال بظ مةةةا سال ةةةيس صةةة رهاسا 
سال   ا سال بظ م إل.

س
 ( بعنوان:Hafij Ullah (B)  5114دراسة ) -4

Quality of Disclosure of Islamic Banks in Bangladesh. 
 جود  اإلفصاح في البنو  اإلسالمية في بنجالدي .

 و ةةة سسجةةة   سالمع  مةةةا سالماايةةة  إلسل  بةةة مساميةةة م إلسفةةةيسسدلةةةىال رايةةةإلسسهةةة ف 
س. بال    

ل مع  مةةا سالمااية  إلسل مصةةار ساميةة م إلس با لة سال رايةةإلسال صةا  سالب ع ةةإلس
فةيس ةبال    سع ةةىسأيةاسسرأيسالمية   م خسل  ةةمسالمع  مةا سال   ةارسمةةاسدذاسكةاخسهبةةامس
أيسا    سك  رسفةيسالةرأيسمةب سسفةيسهةذاسالصة  ذس  ا  ة سمةاسدذاسكةاخسهبةامسأيسمثةك إلس

س.فيسج   سالمع  ما سالمااي  إلسال يس و م اسال ب مسامي م إلسفيس بال    
   صة  سال رايةةإلسدلةىسأخسب ع ةةإلسامفصةةا سفةيسال بةة مسامية م إلسفةةيس ةةبج    س

س.الس  سس  ا
س اي خسالج   سفيسالمع  ما سالمبث ر سفيسال وار رسالمال إل.ضر ر س أ ص س 

س
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 ( بعنوان:Shatnawi  &Al-Bataineh  5114دراسة ) -3

Commitment Extent By Jordan Islamic Bank With 

AAOIFI'S Accounting And Auditing Standards  
مــدى التــزام البنــ  اإلســالمي األردنــي بمعــايير المحاســبة والمراجعــة الصــادر  عــن 

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

 ا   سم صسال  اسسال بمسامي ميسا ر بيس معةا  رسالمااية إلسسدلىال رايإلسسه ف 
ه  ةةةةةإلسالماايةةةةة إلس المراجعةةةةةإلسل مؤييةةةةةا سالمال ةةةةةإلساميةةةةة م إلس المراجعةةةةةإلسال ةةةةةيس ضةةةةةع  اس

(AAOIFI.)س

 ل او فسه  سال رايإلس سس ط  رساي  ابإلس     ع اسع ىسع بإلسمةخسمة ظسيسال بةمس
اميةةة ميسا ر بةةةيسالعةةةام  خسفةةةيسفةةةر وسال بةةةمسفةةةيسجم ةةةعسأباةةةاقسماافظةةةا سار ةةة س م   ةةةاس

 ايةةة   اسساماصةةةاقسال صةةةسيسس المسةةةرف.س ال  ابةةةا سال ةةةيس ةةةسسجمع ةةةاس ةةةسس ا    ةةةاسداصةةةا  ا
سل ع بإلسال اا  .سT ا   ارس

الب ا  سأخسال بةمسامية ميسا ر بةيس   ة سس معةا  رسه  ةإلسالمااية إلسس كاخسمخسأهس
 المراجعةةإلسف مةةاس  ع ةةفس م ط  ةةا سامفصةةا سالعةةاسسفةةيسالوةة ا سسالمال ةةإلذسالمرا اةةإلس المرا اةةإلس

ر ةةا س ةة خسأصةةاابساوةة فسالم ك ةةإلسلامةةرس الثةةراقذس ال م  ةة س المضةةار إلذس أيةةسس    ةةعسا 
س أصاابسايا ا ساالي  مار.

إلسالثةةةرع إلسفةةةيسالمصةةةار سالج ةةةا سالرقا  ةةةس كةةةاخسمةةةخسأهةةةسسال  صةةة ا سأخسع ةةةى
الو اسس عم  ةإلسفاة س  ة ق فس  ريسل   ابةا سالمال ةإلسل  بة مسامية م إلس ام ة  سامي م إلس

المال ةةةإلساميةةة م إلسعةةةخسأيساباةةةرا سعةةةخسمعةةةا  رسه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلسل مؤييةةةا س
 ل  ض هسم صسال  اسسالمصار سامي م إلس   مسالمعا  ر.

 ( بعنوان:Sarea  5115دراسة ) -2

The Level of Compliance with AAOIFI Accounting 

Standards: Evidence from Bahrain  
تـــزام بمعـــايير المحاســـبة الصـــادر  عـــن هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة لمســـتوى اال 
 المالية اإلسالمية: شواهد من البحرينللمؤسسات 
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هةةة ف سهةةةذ سال رايةةةإلساليةةة ط وسآراقسالماايةةة  خسعةةةخسميةةة  صساالل ةةة اسس معةةةا  رس
سالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إل.س

 قةة س ةةسس صةةم سسايةة  ابإلس     ع ةةاسع ةةىسع بةةإلسمةةخسالماايةة  خسفةةيس  لةةإلسال اةةر خس
 المؤييةةةةا سالمال ةةةةإلساميةةةة م إلس المعةةةةا  رسلمعرفةةةةإلسرأ  ةةةةسسفةةةةيسميةةةة  صسال ةةةة اسسالمصةةةةار س

س.الصا ر سعخسه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إل

فيسال ار خسقة ساع مة  س ثةك سكامة سأخسال ب مسامي م إلسب ا  سأهسسالمخسكاخس س
معةةةا  رسالماايةةة إلسل مؤييةةةا سالمال ةةةإلساميةةة م إل.س لوةةة سيةةةاهم سهةةةذ سال رايةةةإلسفةةةيسف ةةةسس

المسةةةةاه ميسلمعةةةةا  رسالماايةةةة إلسل مؤييةةةةا سالمال ةةةةإلساميةةةة م إلس الةةةةذيس مكةةةةخسأخسامطةةةةارس
  ي س  سمبهسال ا ثسالمي و   إل.

ضةر ر س طة  رسالمعةا  رسالمااية  إلسامية م إلسل الطةيسسأهةسسال  صة ا مةخسكاخس س
   جم عسالوضا اسالمااي  إلسأي  س المعا  رسال  ل إل.

 ( بعنوان:Al-Abdullatif  5117دراسة ) -1

The Application Of The AAOIFI Accounting Standards 

By The Islamic Banking Sector In Saudi Arabia  
تطبيــق معــايير المحاســبة الصــادر  عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات 
 المالية اإلسالمية في قطاع المصارف اإلسالمية في المملكة العربية السعودية.

 رايةةإلس اي كثةةا سالةة عيس المعةةا  رسالماايةة  إلسالصةةا ر سعةةخسدلةةىسال رايةةإلسسهةة ف 
AAOIFIةة خسا كةةا  م  خس مةة قويسالايةةا ا سال ةةارج  خس مةة ظسيسال بةة مساميةة م إلسس 

اي كثةةةةا س سضةةةة  سع بةةةةةإلسال رايةةةةإلسالع مةةةةا سمعةةةةةا  رس س  ةةةةإلساليةةةةةع   إل.سفةةةةيسالمم كةةةةإلسالعرس
سالمااي إلسل مصار سامي م إلسفيسالمم كإلسالعر  إلساليع   إل.

فإلسدلةةىسذلةةمس ةةسس رايةةإلسجةة  صس أهم ةةإلسال ور ةةرساليةةب يسل مصةةار ساميةة م إلسدضةةا
مةةخس ةة  سآراقسالمثةةارك خس أ  ةةراذس ةةسسفاةة س صةة را سأفةةرا سالع بةةإلساةة  سأيةة مإلسال بةة مس

سال و    إلسفيسالمم كإلسالعر  إلساليع   إل.

 سسالاص  سع ىسع با سهذ سال رايإلسال   إلسمخسالجامعةا ساليةع   إلذس ثةركا س
 ال بةة مساميةة م إلس الب افةةذساميةة م إلسفةةيسال بةة مسال و    ةةإلسفةةيسالمم كةةإلسالعر  ةةإلسال ةة ق فس
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اليةةع   إل.سل او ةةفسأهةة ا سال رايةةإلذس  ةةسس صةةم سسايةة  ابإلسال اةةث.س  ةةسس    ةةعسمةةاسمجم عةةهس
سمخساالي   ابا سع ىسالع با سال  ث.س111

سAAOIFIأخسالةة عيس المعةةا  رسالماايةة  إلسالصةةا ر سعةةخسس كةةاخسمةةخسأهةةسسالب ةةا  
مبةةةاطفسذا سالصةةة إلس الوطةةةاوسكةةةاخسأقةةة سممةةةاسكةةةاخسم  قعةةةاس ةةة خس  ةةةمسالع بةةةإلسالوا مةةةإلسمةةةخسال

أبهسك مةاس ا سمية  صسال ع ة سس ال  ةر سلة صسالسةر سا  ا سأك ةرسس ج  سال رايإلكماسذسالمصرفي
    ةة سال اةةثسدلةةىسأخسالالال  ةةإلسسذAAOIFIاه مامةةهس معةةا  رسالماايةة إلسالصةةا ر سعةةخس

ال ةيسية ع م سفةيسال بة مسسAAOIFIالعظمىسمخسأفرا سالع بإلس سض  خسمعةا  رسالمااية إلس
 ث رسب ا  سال ا   سأ ضاسأخسالعباصةرسال و    ةإلسسذامي م إلسفيسالمم كإلسالعر  إلساليع   إل

   س بظةرسدل  ةاسمخسال ور رساليب يسل  ب مسامية م إلسم ة سالم  اب ةا سالعم م ةإلس قة ا سسالة
سع ىسأب اسأهسسالو ا سس مس   سال  اذسالورارا .

 كةةةةاخسمةةةةخسأهةةةةسسال  صةةةة ا سأخسع ةةةةىسال بةةةة مساميةةةة م إلسفةةةةيسالمم كةةةةإلسالعر  ةةةةإلس
ذسكمةاسأخسع ةىسال بة مسال و    ةإلسال ةيسل ةاساليع   إلساالل  اسس المعا  رسالمااي  إلسامية م إل

 إلساميةةة م إلسكمرجةةةعسل فصةةةا سعةةةخسب افةةةذسديةةة م إلسأخس وةةة سس اع مةةةا سالمعةةةا  رسالماايةةة 
س عضسال  ابا سالمال إل.

 التعليق على الدراسات السابقة: 1.9

مةةخسعةة  سأ جةةهسف عضةة اس بةةا  سالم ضةة وسالماايةة يس با لةة سال رايةةا ساليةةا وإلسم ضةة وسامفصةةا س
مةةةخسا ةةةثسمةةة صساالل ةةة اسس المعةةةا  رسال  ل ةةةإلس الةةة عضساآل ةةةرس بةةةا  سالم ضةةة وسمةةةخسا ةةةثسأهم  ةةةهس

  مإلسأغراضسمي   ميسالوة ا سسالمال ةإلس أ ةر سع ةىسعم  ةإلسا  ةاذسالوةرارا ساالية  مار إلس فا   هسفيس
 الةةةة عضساآل ةةةةرس بةةةةا  سالم ضةةةة وسمةةةةخسا ةةةةثساالل ةةةة اسس المعةةةةا  رسالصةةةةا ر سعةةةةخسه  ةةةةإلسالماايةةةة إلس
 المراجعةةإلسل مؤييةةا سالمال ةةإلساميةة م إلسفةةيسالةة   سالعر  ةةإلسكاليةةع   إلس ال اةةر خس ا ر خس  عةةضس

إلسم ةةة س ةةةبج    س قةةة س را اةةة سب ةةةا  س  ةةةمسال رايةةةا س ةةة خس  ك ةةة ساالل ةةة اسسالكامةةة سالةةة   ساميةةة م 
س المعا  رسكماسفيسال ار خس اليع   إلس   خس ج  سمي  صسج  سمخساالل  اسسكماسفيس بج    .

 أماسماس م  سهذ سال رايإلسعخسال رايا ساليا وإلسف  س با ل اسم ض وسامفصا سفيسالو ا سسالمال ةإلسس
الصةةا رسس(1المةةاليسرقةةسس)سل مصةةار ساميةة م إلسفةةيسال   ةةإلسالس يةةط ب إلسفةةيسظةة سالمع ةةارسالماايةة ي

سعخسه  إلسالمااي إلس المراجعةإلسل مؤييةا سالمال ةإلسامية م إلس الةذيس ةسس ضةعهس ص صةاسل  بايةب
ال ااةثسلةسس ة سس راية هسيةا واسفةيسسسمعسط  عةإلسالمصةار سامية م إلس هةذاسالم ضة وسفةيساة   سع ة
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مس ةةةةة سسالعةةةةةرضس امفصةةةةةا س أهم  ةةةةةهس البيةةةةة إلسس رايةةةةةإلس  ا  ةةةةة ال   ةةةةةإلسالس يةةةةةط ب إلذسا ةةةةةثسيةةةةة  سس
لمي   ميسالو ا سسالمال إلس امضافإلسدلىس  اخسأب اوسالو ا سسالمال إلس ال   سمخسدعة ا هاذسكمةاسية  سس

س(1)سرقةةسسإلالمال ةةسإل رايةةإلس  ا  ةة سمةة صسال ةة اسسالمصةةار ساميةة م إلسفةةيسف يةةط خس مع ةةارسالماايةة 
ذسا ةةثسأخس ط  ةةفسالمعةةا  رسالماايةة  إلسالصةةا ر سعةةخسإلعبةة سدعةة ا هاسل  ةةمسال وةةار رس الوةة ا سسالمال ةة

ه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلسمخسث بهسأخس    سمخسقا   إلسالوة ا سسالمال ةإلس
ل س سسمخسق ة سمية   م  اس امضةافإلسدلةىسقا     ةاسل مواربةإلس   ةا  سمية  صسامفصةا س الثةساف إلسممةاس

س.ماليس   ا  سالبثاطساالق صا يس  ثج عساالي  مار رفعس   ر سمخسكساق سالي فسال

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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 عرض القوائم المالية حسب المعيارالفصل الثاني: 

سمو مإلسس2.1

سمس  سسالمع ارسالمااي يسس2.2

سأهم إلسمعا  رسالمااي إلسس2.3

س المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إله  إلسالمااي إلسسس2.1

 معا  رسالمااي إلسامي م إلسماه إلسس2.5

 (1مع ارسالمااي إلسالمال إلسرقسس)بظر سع ىسسس2.1

 مع ارسالايبسل مصار سامي م إلسالو ا سسالمال إلسعرضسسس2.1

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 مقدمة: 5.1

 مكةةخس صةة سالماايةة إلس  ب ةةاسبظةةاسسل و ةةاسس امفصةةا سا ةةثسأخسالماايةةبس وةة سس و ةةاسس
العباصرسالم   سإلسالمك بإلسل و ا سسالمال إلسم  سا ص  س االل  اما س المصر فا س  و سس امفصةا س

(س111ذس2111عخسب ا  سعم  إلسالو اسسفيسثك سالمع  ما سالمو مإلسلوراقسالو ا سسالمال إلس)ال قةا ذس
   سطرفسالو اسس امفصا سالمية   مإلسمةخس  ة سدلةىس  ة س مةخسمؤييةإلس  ةرصسلةذاس  لة  س ق س  

الااجإلسل ضعسدرثا ا س ق اب خسل  ج هسعم  إلسالو ةاسس امفصةا سالمااية يسل  ا ة سطةرفسالو ةاسس
 امفصةةا س ضةةماخس قةةإلس م قمةةإلسال  ابةةا سالماايةة  إلس ذلةةمس  ةة  س يةة   سالمواربةةإلس ةة خس  ابةةا س

 اسالةةة عضس  ةةة خس  ابةةةا سالمؤييةةةا سبسيةةة اس ةةة  سف ةةةرا سيةةةا وإلسل مكةةة خسالمؤييةةةا سمةةةعس عضةةة
مي   سسهةذ سال  ابةا سمةخسا  ةاذسالوةرارسالية  سذسف ة أ سال   ةا سالم ب ةإلسالمبظمةإلسلم بةإلسالمااية إلس
  ةة سس  ضةةعسمعا  رهةةاسل بظةة سسالم بةةإلذس" لعةة سمةةخسأهةةسسهةةذ سال   ةةا سالمجمةةعسا مر كةةيسل ماايةة  خس

كمةاس ةسس ثةك  سه  ةإلسأ سس1131ا رس إص ارسمعا  رسل   ق فسمبذسعةاسسا ثس سAICPAالواب ب  خس
س1113فةةةةيسال ال ةةةةا سالم اةةةة  سا مر ك ةةةةإلسمبةةةةذسعةةةةاسسسFASBمج ةةةةسسلمعةةةةا  رسالماايةةةة إلسالمال ةةةةإلس

ال ةةةيس ةةة أسالعمةةة س  ةةةاسمبةةةذسعةةةاسسسGAAPك طةةة  رسلصةةة الإلسالم ةةةا ئسالماايةةة  إلسالمو  لةةةإلسعم مةةةاس
ذسأماسماا ال س ضعسالمعا  رسع ىسالمية  صسالة  ليسفوة س ة أ سمةعس ة ا ا سالوةرخسالعثةر خس1132

فيسياب سلة  سسفةيسال ال ةا سالم اة  سا مر ك ةإلسس1111ا ثسعو سالمؤ مرسالمااي يسا   سعاسس
 مر ك ةإلذس قة س ارسال اةثسفةيس رعا إلسا اا سجمع ا سالمااي  خسالوةاب ب  خسفةيسال ال ةا سالم اة  سا

 (.113:س2111المؤ مرسا  سدمكاب إلس  ا  سالو اب خسالمااي  إلس  خسال   "س)الواضيذس ام اخذس

 مفهوم المعيار المحاسبي: 5.5

المع ارسفيسال الإلسه سبم ذجسم اوفسأ سم ص رسلماس ب اليسأخس ك خسع  هسالثةيقذسأ سمةاس
  خسفمس  سسالمع ارس   رساة  سالمعبةيسال الة يسبسيةهس ؤ ذسمو اياسلال ر ذسأماسفيساصط  سالمااي

المةةة ا  خسالمع مةةة  سأ سس مةةةعسر طةةةهس الماايةةة إلسا ةةةثس بظةةةرسدلةةةىسالمعةةةا  رسع ةةةىسأب ةةةاسالموةةةا  سسأ
المو  لةةةإلسمةةةخسق ةةة سالمجم عةةةإلسأ سال  لةةةإلسأ سالعةةةالسسل و ةةةاسسأ سالاكةةةسس  ايةةةط  اسع ةةةىسجةةة   سثةةةيقس

س(51:س2113مع خ.س) ل  إلذس

 رس  ب ةةةاسبمةةةاذجسأ سدرثةةةا ا سعامةةةإلس ةةةؤ يسدلةةةىس  ج ةةةهس  رثةةة  سالمماريةةةإلسأ س مكةةةخس عر ةةة سالمعةةةا 
س(.113:س2111العم  إلسفيسالمااي إلس ال  ق فسأ سمراجعإلسالايا ا س)الواضيذس ام اخذس
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أ س م ةة سالمع ةةارسالماايةة يسمجم عةةإلسمةةخسالضةة ا طس ا يةةسس ال  ج  ةةا سأ سال ع  مةةا سلمعالجةةإلس
الماايةة  إلسالم سةةفسع   ةةاس ال ةةيس ب الةةيسا  ةةذس  ةةاسعبةة سم ضةة وسماايةة يسط وةةاسل م ةةا ئس ا عةةرا س

دعةة ا س عةةرضسال  ابةةا سالماايةة  إلسمةةعسمراعةةا سال ةة ا  سالم عةةار سع   ةةاسلمعالجةةإلسهةةذاسالم ضةة وس
  الثك سالذيس ضمخسال ص  سدلىسب ا  س ؤ يسدلىسب وسمخسال جةابسسفةيسأية  بسدعة ا س عةرضس

مةةا سفةةيسبثةةاطساق صةةا يسمعةة خس) ثةةارمإلذسهةةذ سال  ابةةا سال ةةيس صةة رهاسالثةةركا س مؤييةةا سا ع
س(.151:س2113

 أهمية المعايير المحاسبية: 5.4

 ب عسأهم إلسالمعا  رسالمااي  إلسمةخسأهم ةإلسا هة ا سال ةيس ضةع سمةخسأج  ةاس"ف ةيس اة  س
طرفسالمعالجإلسالمااي  إلس امفصا سعخسك سعبصرسمخسعباصرسالوة ا سس اع  ةارسأخسالمع ةارسهة س

س(351:س2111"س)الججا يذس آ ر خذسأفض سطر وإلسلعم سثيقسما

كمةةاسأخسالمعةةا  رس ةةؤ يسدلةةىس  ا ةة سالمماريةةا سالماايةة  إلسفةةيسجم ةةعسالمؤييةةا س  و  ةة س
اال   فةةا سالباجمةةإلسعةةخسال طةة رس ال  يةةعسفةةيسال عةةام  سال جار ةةإلس ةة خسالثةةركا س   ا ةة سالثةةركا س

مةةخسال  ةة اخسال ةةيس عمةة سم عةة   سالجبيةة ا ساةة  سالعةةالسس ا ةة   سامجةةراقا سالمط وةةإلسفةةيسكةة س  ةة س
سف  اسهذ سالثركا .

 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: 5.3

  يي سه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلس م جبسا ساق إلس  خسعة  سمةخس
فةةيسسسفةةيسالج ا ةةر.س قةة س ةةسس يةةج  سال   ةةإلس1111ثةة اطس21المؤييةةا سالمال ةةإلساميةة م إلس  ةةار خس

سسفيسال ار خس  صس  اسمبظمإلس  ل إلسمي و إل.س ق ساظ  سال   ةإلس ة عسسعة  سك  ةرسمةخس1111آذار
(سعضةة سفةةيسأك ةةرسمةةخس211المؤييةةا سذا سالصةةسإلساالع  ار ةةإلساةة  سالعةةالسس عةة  هاس   ةة سع ةةىس)

س.سا   س15

   كةة خسال   ةةإلسمةةخسمج ةةسسمعةةا  رسالماايةة إلس المراجعةةإلس هةة سالةةذيس ويةةسس ةة  ر سدلةةىسلجبةةإلس
المااي إلس لجبإلسمعا  رسالمراجعإلس الض ا طذس المج ةسسالثةرعيسالةذيس  كة خسمةخسأعضةاقسسمعا  ر

سلجبإلسالمراجعإلس الص اغإلسدضافإلسدلىسلجاخسالمعا  رسالثرع إلس ا مابإلسالعامإلسل    إل.س

  وةة سسه  ةةإلسالماايةة إلس المراجعةةإلسفةةيسالمؤييةةا سالمال ةةإلساميةة م إلساال ةةًاس مةةبهسثةة ا   خس
ث ا  سماايةبسقةاب بيسدية ميس هةيس عبةىس الويةسسالمااية يسالة  سسل عمة سم ب   خسا  لىس هيس



22 

 

فةةيسالثةةركا سالمال ةةإلسال ةةيس  ضةةعسل ثةةر عإلساميةة م إل.سأمةةاسالثةة ا  سال اب ةةإلسف ةةيسمراقةةبس مةة قفس
سثرعيس هيس عبىس ضماخسمطا وإلسعم سالثركإلسمعسالم ا ئس المعا  رس الس ا صسالثرع إل.

 مؤييا سالمال إلسامية م إلسفةيسدطةارسأاكةاسسالثةر عإلس     سه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل
)ه  ةةةةةةةةةإلسالماايةةةةةةةةة إلس المراجعةةةةةةةةإلسل مؤييةةةةةةةةةا سالمال ةةةةةةةةةإلساميةةةةةةةةة م إلسساميةةةةةةةة م إلسدلةةةةةةةةةىسمةةةةةةةةةاس  ةةةةةةةةي

http://www.aaoifi.com/ar/about.aaoifi/about.aaoifi.html):س

فكةرسالماايةة إلس المراجعةإلس المجةةاال سال بك ةإلسذا سالع قةإلس  بثةةطإلسالمؤييةا سالمال ةةإلسس طة  ر .1
سامي م إل.

بثرسفكرسالمااية إلس المراجعةإلسالم ع وةإلس  بثةطإلسالمؤييةا سالمال ةإلسامية م إلس  ط  وا ةهسعةخس .2
عة ا سا  اةاثس ال وةار رس غ ةرسذلةمس صة ارسالبثةرا سال  ر ةإلس ا  طر فسال  ر بس عو سالبة  ا س ا 

سخسال يا  .م
ص ارسمعا  رسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلس  سي رهاسل   ف ةفسمةاس .3 دع ا س ا 

  خسالمماريا سالمااي  إلسال يس   ع اسالمؤييا سالمال إلسامي م إلسفيسدع ا سق ا م اسالمال ةإلس
ال ةةةيس عةةة هاس كةةةذلمسال  ف ةةةفس ةةة خسدجةةةراقا سالمراجعةةةإلسال ةةةيس   ةةةعسفةةةيسمراجعةةةإلسالوةةة ا سسالمال ةةةإلس

سالمؤييا سالمال إلسامي م إل.
مراجعإلس  ع   سمعا  رسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلسل  اكةبسال طة رسفةيس .1

سأبثطإلسالمؤييا سالمال إلسامي م إلس ال ط رسفيسفكرس  ط  وا سالمااي إلس المراجعإل.
صةة ارس مراجعةةإلس  عةة   سال  ابةةا س امرثةةا ا سال اصةةإلس  .5  بثةةطإلسالمؤييةةا سالمال ةةإلسدعةة ا س ا 

سامي م إلسف ماس  ع فس المماريا سال بك إلس االي  مار إلس أعما سال  م خ.
اليةةةةةعيساليةةةةة   اسس  ط  ةةةةةفسمعةةةةةا  رسالماايةةةةة إلس المراجعةةةةةإلس ال  ابةةةةةا س امرثةةةةةا ا سالم ع وةةةةةإلس .1

 المماريةةا سال بك ةةإلس االيةة  مار إلس أعمةةا سال ةة م خذسال ةةيس صةة رهاسال   ةةإلذسمةةخسق ةة سكةة سمةةةخس
ا سالرقا  ةإلسذا سالصة إلس المؤييةا سالمال ةإلسامية م إلس غ رهةاسممةخس  اثةرسبثةاطاسمال ةاسالج 

 دي م اس مكا بسالمااي إلس المراجعإل.

  ع  ةةةةرسال   ةةةةإلسالج ةةةةإلسال  ل ةةةةإلسال ا ةةةة  سال ةةةةيس عبةةةةىس  ضةةةةعسمعةةةةا  رسماايةةةة  إلس اصةةةةإلس
 سمةةةخسالةةة   سعةةةا  رسالصةةةا ر سعب ةةةاس ط ةةةفسفةةةيسالع  ةةةم المؤييةةةا سالمال ةةةإلساميةةة م إلذسكمةةةاسأخسال

اميةة م إلس غ ةةرساميةة م إلسيةة اقس ثةةك سطةة عيسمةةخسق ةة سالمؤييةةا سالمال ةةإلساميةة م إلسأ س ثةةك س
س.دج اريسمخسق  سالج ا سالرقا  إلسالمثرفإلسع ىس  مسالمؤييا 

 

http://www.aaoifi.com/ar/about.aaoifi/about.aaoifi.html
http://www.aaoifi.com/ar/about.aaoifi/about.aaoifi.html
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 إلسالمية:امعايير المحاسبة  ماهية 5.2

 وصةة س  ةةاسامرثةةا ا س ال  ج  ةةا س ال  صةة ا سال اجةةبساالل ةة اسس  ةةاسعبةة س بس ةةذسعم  ةةا س
فصةةا سعةةخسالعم  ةةا سال ةةيسقةةاسس  ةةاسالمصةةر ساميةة ميس الماايةة إلسمةةخسد  ةةا س ق ةةاسس عةةرضس ا 
 ة  سالس ةر سال مب ةإلذسكمةاس ع  ةةرسالمو ةاسسالة  سسل وة  سسا  اقسالماايةة يسفةيسمجةا سال بس ةذس ا  ةة اقس

يسالماا  سعخسالمع  ما سال ار  س الو ا سسالمال إلس  ص رسعةخسه  ةإلسالمراجعةإلس المااية إلسالرأيسالسب
(س قةةةة سعكسةةةة سه  ةةةةإلسالماايةةةة إلس المراجعةةةةإلس21:س2111ل مؤييةةةةا سالمال ةةةةإلساميةةةة م إل.س)ثةةةةاا إلذس

ل مؤييةةةا سالمال ةةةإلساميةةة م إلسع ةةةىسدصةةة ارسالمعةةةا  رسالماايةةة  إلساميةةة م إلسايةةة با اسدلةةةىسأاكةةةاسس
س م إلسالالراق.سسالثر عإلسامي

  ع  رسمعا  رسالمااي إلسامي م إلسذا سأهم إلسعال إلسل ع  ة سمةخسا ية ابس مةخسأهةسسهةذ س
س(:س21:س2111ا ي ابسماس  يس)ثاا إلذس

 ع  رسمعا  رسالمااي إلسال ي  رس المرجعسالذيس رجةعسدل ةهسالماايةبسعبة س بس ةذسالعم  ةا س -1
سالمااي  إل.

ايةةة  إلسلعم  ةةةا سالمصةةةار ساميةةة م إلس هةةةةذاس  ضةةةهسمعةةةا  رسالماايةةة إلسالمعالجةةةا سالما -2
س اوفسم  أسال  ا  س ال  ا .س

 يةةةةاع سفةةةةيسرفةةةةعسكسةةةةاق سا  اقسالماايةةةة يسفةةةةيسالمصةةةةار ساميةةةة م إلس اليةةةة ماس البيةةةة إلس -3
سل مااي  خسالج  .س

 يةةاع سفةةيسدجةةراقسالمواربةةا س ةة خسالوةة ا سسالمال ةةإلسلمجم عةةإلسالمصةةار ساميةة م إلسال  ةةاذس -1
سالورارا سالم   سإل.س

 رسمعا  رسالمااي إلس ية  إلسم ضة ع إلسل وة  سسا  اقسالمااية يس  طة  ر سدلةىسا فضة س ع  -5
س الي ماسفيسظ سالع لمإل.س

 ع  ةةةرسمعةةةا  رسالماايةةة إلسالمرجع ةةةإلس ج ةةة  سالرقا ةةةإلسال ارج ةةةإلسع ةةةىسايةةةا ا سالمصةةةار س -1
سامي م إلسم  سال ب مس مؤييا سالبو س مراقبسالايا ا .س

ال وةةةإلسفةةةيسالوةةة ا سسالمال ةةةإلسالمبثةةة ر سع ةةةىسالميةةة  صسس يةةةاع سمعةةةا  رسالماايةةة إلسفةةةيس او ةةةف -1
سالو ميس العالمي.س

 ع  ةةةةرسمعةةةةا  رسالماايةةةة إلساميةةةة م إلسمةةةةخسالم ضةةةة عا سال رايةةةة إلس ال ا  ةةةةإلسفةةةةيسالمعاهةةةة س -1
س الك  ا س الجامعا سع ىسالمي  صسالعر ي.س
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 س ياع سمعا  رسالمااي إلسفيس او فسال عةا خس ال بية فس ة خسالمؤييةا س ال   ةا س المراكة -1
 المااي  إلسالعالم إل.

   اةةظسممةةاسيةة فسأخس ط  ةةفسالمعةةا  رسالماايةة  إلساميةة م إلس صةةبسفةةيسمصةة اإلسجم ةةعس
مةةخسج ةةإلس يةةاع سميةة   ميسالوةة ا سسالمال ةةإلسسا طةةرا سذا سالع قةةإلس المصةةار ساميةة م إلذسف ةةي

  ةة خسع ةةىسالمواربةةإلس  ب ةةاسهسس يةةاع سع ةةىسالمواربةةإلس  ب ةةاس ةة  سالس ةةرا سالمال ةةإلس مةةخسج ةةإلسأ ةةرص
المصةةار سا  ةةرصسكمةةاس يةةاع سالج ةةا سالرقا  ةةإلسع ةةىس بس ةةذسم ام ةةاسفةةيسالرقا ةةإلسع ةةىسالمصةةار س

ب اج إلسالمصر . س امضافإلسدلىسمياع  سام ار سع ىس و  سسا  اقس  ط  ر س رفعسكساق س ا 

 س(:1معيار المحاسبة المالية رقم)نظر  على  5.1

(سضمخسمجم عإلسالمعا  رسالمااية  إلس1 ع  رسمع ارسالعرضس امفصا سه سالمع ارسرقسس)
اميةةة م إلسال ةةةيس ةةةسسدصةةة ارهاسمةةةخسق ةةة سه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلسل مؤييةةةا سالمال ةةةإلساميةةة م إلس
ل بظةة سسالعم  ةةا سالماايةة  إلسفةةيسالمصةةار ساميةة م إلس هةة سالمع ةةارسالةةذيس اةة  سالو اعةة سالعامةةإلس

  ةةا سامفصةةا سفةةيس  ةةمسالوةة ا سسلعةةرضسالمع  مةةا سفةةيسالوةة ا سسالمال ةةإلسل مصةةار ساميةة م إلس م ط
  ط ةةفسهةةذاسالمع ةةارسع ةةىسالوةة ا سسالمال ةةإلسالمعةة  سمةةخسق ةة سالمصةةار ذس  ةة  س  مةةإلسالميةة   م خس
الر  يةةةة خسل ةةةةذ سالوةةةة ا سذس أاكةةةةاسسهةةةةذاسالمع ةةةةارس ط ةةةةفسع ةةةةىسجم ةةةةعسالمصةةةةار س م   ةةةة سأب اع ةةةةاس

ذاسمةةاس عةةارضسأاةة سالوةة اب خسأ سا بظمةةإلسمةةعسهةةذ سا اكةةاسسف جةةب امفصةةا سعةةخسذلةةمسس أثةةكال اذس ا 
   ةةاخسأ ةةرسهةةذاسال عةةارضسع ةةىسعباصةةرسالوةة ا سسالمال ةةإل.س)ه  ةةإلسالماايةة إلس المراجعةةإلسل مؤييةةا س

س(12ذس 2111المال إلسامي م إلذس

  ةةب سهةةذاسالمع ةةارسع ةةىس جةة بسدعةة ا سمجم عةةإلسمةةخسالوةة ا سسالمال ةةإلس هةةيسقا مةةإلسالمركةة س
ل ال ةرسفةيساوة فسالم ك ةإلذسقا مةإلسال ال ةرسفةيسالماليذسقا مةإلسالة   ذسقا مةإلسال ة فوا سالبو  ةإلذسقا مةإلسا

االيةةةةة  مارا سالمو ةةةةة  ذس امضةةةةةافإلسدلةةةةةىسقا مةةةةةإلسمصةةةةةا رس ايةةةةة   اما سا مةةةةة ا سلصةةةةةب  فسال كةةةةةا س
 الص قا س قا مإلسمصا رس اي   اما سا م ا سلصةب  فسالوةر ضذسكمةاس  ضةمخسهةذ سالمجم عةإلس

لمع  مةةا سلميةة   ميسهةةذ سالوةة ا سسالوةة ا سس ال وةةار رسال اب  ةةإلسال ةةيس يةةاع سع ةةىسدعطةةاقسالم  ةة سمةةخسا
 ا  ضةةااا ساةة  سهةةذ سالوةة ا سس أخس ةة سسدعةة ا سالوةة ا سسالمال ةةإلس ا ةةثس كةة خسمواربةةإلس ةةالو ا سسالمال ةةإلس
ل س ر سالمال إلساليا وإلس أخس  سس ور بسالم الغسال ار  سفيسهذ سالو ا سسدلىسأقربس ا  سبو  إلذس أخس عة س

صةةط اا س يةة  سع ةةىسميةة   ميسهةةذ سالوةة ا سسهةةذ سالوةة ا سس ثةةك س عكةةسس ضةة  سما   ا  ةةاس  م
س(13-12ذس ذ2111ف م ا.س)ه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلذس
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كماس ب سالمع ارسأ ضاس  خس  سسامفصةا سعةخسكة سالمع  مةا سال امةإلسال ةيسقة س  ضةمب اس
ل ميةة   م خذس  ثةةم سهةةذ سهةةذ سالوةة ا سس ا ةةثس كةة خسالوةة ا سسالمال ةةإلسكاف ةةإلس م   قةةاس  ةةاس م  مةةإلس

المع  مةةةا سايةةةسسالمصةةةر س جبيةةة  هس  ةةةار خس  ي يةةةهس الثةةةك سالوةةةاب بيذس م قةةةعسالمركةةة سالر  يةةةيس
 عةة  سالسةةةر وس ا ةة سال  ةةة س  ارجةةهذس ط  عةةةإلسا بثةةةطإلسالمصةةر سلةةةهسمماريةة  اذس مع  مةةةا سأ ةةةرصس

الع  ة س  ع فس  يماقسالثةركا س المؤييةا سال ةيس ةر  طسمةعسالمصةر ذسكمةاس ثةم سامفصةا سعةخس
سمخسالعباصرسأهم ا:

سامفصا سعخسعم إلسالو اسسالمااي ي. .1
سامفصا سعخسالي ايا سالمااي  إلسال امإل. .2
سامفصا سعخسالكيبسأ سالصر سالم ال سل ثر عإل. .3
سامفصا سعخساجسساالي  مارا سالم  عإلسفيسالوطاعا سالم   سإل. .1
 الايةا ا سا  ةرصسامفصا سعخساجسسالايا ا ساالي  مار إلسالمط وةإلس مةاسفةيساكم ةاس .5

سايبسأب اع اسمخس ارجسال   .
امفصةةةةا سعةةةةخس    ةةةةعسم جةةةة  ا سالمصةةةةر س فوةةةةاسلمةةةة  سايةةةة اواق اسأ سالمةةةة  سالم  قعةةةةإلس .1

سل ي    اسالسع ي.
امفصا سعخسا ا اثسال امإلسال اوةإلسل ةار خسقا مةإلسالمركة سالمةاليس ال ةيسقة س كة خسل ةاس .1

ساله.    رسهاسسع ىسالمرك سالماليسل مصر س ب ا  سأعم
امفصةةا سعةةةخسطر وةةةإلس    ةةةعسا ر ةةةا سال ةةةيس   ع ةةةاسالمصةةةر س كةةةذلمساا يةةةابسال يةةةار س .1

     ع ةةةاس ةةة خسأصةةةاابسايةةةا ا سااليةةة  مار.س)ه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلسل مؤييةةةا س
س(.111-13ذس 2111المال إلسامي م إلذس

 معيار:الحسب للمصارف اإلسالمية القوائم المالية عرض  5.7

س) سرقس سال  اخ س1ر ط سالمال إلس( سل مؤييا  س الض ا ط س المراجعإل سالمااي إل سمعا  ر مخ
سال  اخس س ا   سالمال إلس  ظا  سالمصر ذ س أه ا سالمااي إل سالمال إل س  خسأب اوسالو ا س امي م إل

س(:311ذس 2111الو ا سسالمال إلس ماس  يس)يمااخذس م ارمذس

فيساكم اسسق ا سس ع رسعخس ظ سإلسالمصر س صس هسمي  مراس م ا سالمياهم خس ما -1
س  ر بسع ىسذلمسمخساو فس ال  اما سلهس  أم ا سأصاابسايا ا ساالي  مارس ما
 ع  هسأ سل ال رس ع   سذس   ا  سهذ سالو ا سسط واسلماساي ورسع  هسالعر سالمااي يس

س ماس  ي:
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 قا مإلسالمرك سالمالي -

 قا مإلسال    -

 قا مإلسال  فوا سالبو  إل -

 فيساو فسأصاابسالم ك إلقا مإلسا ر ا سالما ج  سأ سال ال را س -

سهذ س -2 س   ا   سالمو   ذ سل ي  مارا  سم  را سالمصر س صس ه س ظ سإل سعخ س ع ر ق ا س
 الو ا سس وا مإلسال ال را سفيساالي  مارا سالمو   

 ق ا سس ع رسعخسال ظ سإلساالج ماع إلسل مصر ذس   ا  سهذ سالو ا سس ماس  ي: -3

 قا مإلسمصا رسأم ا سال كا س اي   اما  ا -

  رسأم ا سصب  فسالورضسالايخس اي   اما  ا.قا مإلسمصا -

س

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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 حسب المعيار الفصل الثالث: اإلفصاح المحاسبي

سمو مإلسس3.1

سمس  سسامفصا سس3.2

سأهم إلسامفصا سس3.3

 أب اوسامفصا سس3.1

 أ  ا سامفصا سس3.5

 ما  ا سامفصا سس3.1

سامفصا ال  يعسفيسسس3.1

سفيسي فسف يط خسلأل رافسالمال إلسامفصا سبظاسسس3.1
 

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 :قدمةم 4.1

ظ ةةةةةرسامفصةةةةةا سفةةةةةيسالماايةةةةة إلسب  جةةةةةإلسلسصةةةةة سالم ك ةةةةةإلسعةةةةةخسام ار س ااجةةةةةإلسالمةةةةة مس
 المي  مر خس الج ا سا  رصسل اصة  سع ةىسمع  مةا سعةخسأعمةا سالمؤييةإلس مكةب سسمةخسمعرفةإلس

ا  ةاذسقةرارا  سساالية  مار إلس ل ةذاسفوة سكةاخسمةخسالضةر ريسب ا  سأعمةا سالمؤييةإلس  يةاع هسسع ةىس
أخس وةة سسام ار س امفصةةا سعةةخسال  ابةةا سال امةةإلس الضةةر ر إلسال ةةيس ا اج ةةاسا طةةرا سذ يسالع قةةإلس
 المؤييةةةةإلس لةةةةذلمسفوةةةة سقامةةةة سال   ةةةةا سالمبظمةةةةإلسلم بةةةةإلسالماايةةةة إلس ال   ةةةةا سال ثةةةةر ع إلس  ضةةةةعس

 بةةىسمةةخسالمع  مةةا سال ةةيس   جةةبسع ةةىسام ار سأخس سصةةهسال ع  مةةا س الوةة اب خسال ةةيس اةة  سالاةة سا 
عب ةةةةاس مةةةةخسأهةةةةسسهةةةةذ سال   ةةةةا سمج ةةةةسسمعةةةةا  رسالماايةةةة إلسال  ل ةةةةإلس ه  ةةةةإلسالماايةةةة إلس المراجعةةةةإلس
ل مؤييا سالمال إلسامية م إلسا ةثسأصة رسكة سمب مةاسمع ةاراس اصةاس امفصةا سفةيسالوة ا سسالمال ةإلس

 طةرفسامفصةا سعب ةاس ذلةمسمةخس ة  سالوة ا سس ق س ضهسهةذاخسالمع ةاراخسب ع ةإلس كم ةإلسال  ابةا س
ذس ي  سسفيسهذاسالسصة س  ضة هسمس ة سسامفصةا س أب اعةهس طةرفسالمال إلس ام ضااا سالمرفوإلس  ا

امفصةةا سعةةخسال  ابةةا سالماايةة  إلس امضةةافإلسدلةةىس  ضةة هسم ط  ةةا سامفصةةا سفةةيسالوةة ا سسالمال ةةإلس
س.(1ايبسمع ارسالمااي إلسالمال إلسرقسس)

 مفهوم اإلفصاح: 4.5

 وصةة س امفصةةا سع ةةىس جةةهسالعمةة سسالع ب ةةإلسالكام ةةإل.سأمةةاسفةةيسالماايةة إلسف وصةة س  ةةاسأخس
 ظ ةةرسالوةة ا سسالمال ةةإلسجم ةةعسالمع  مةةا سالر  يةة إلسال ةةيس  ةةسسميةة   ميسالمع  مةةا سالمال ةةإلس ال ةةيس
 يةةةةةةةةةةةةةةاع هسسع ةةةةةةةةةةةةةةىسا  ةةةةةةةةةةةةةةاذسالوةةةةةةةةةةةةةةرارا س طر وةةةةةةةةةةةةةةإلسيةةةةةةةةةةةةةة  مإلس)  ا ةةةةةةةةةةةةةةإلسالوةةةةةةةةةةةةةة سسالمس  اةةةةةةةةةةةةةةإلذس

http://www.stqou.comسامفصةةةةةةةةا س  بةةةةةةةةهس صةةةةةةةة  رس311ذس 1115(ذس  عةةةةةةةةر س)  ةةةةةةةة ذس)
المع  مةةا سالمال ةةإلس  مابةةإلس عةة سسد سةةاقسأيسجةة قسمب ةةاس عةة سسدظ ارهةةاس صةة ر سالس م   ةةاسأ س صةة ر س

س  ايس  ك رسمخسمعبىسل ذ سالمع  ما سالمال إل.س

لكةةةةيس صةةةة س صةةةةسإلسعامةةةةإلس وةةةة  سسالمع  مةةةةا سسDisclosure  يةةةة   سسلسةةةةظسامفصةةةةا س
خسال اةةةةة  ساالق صةةةةةا  إلس ال ةةةةةيس   قةةةةةعسأخس ةةةةةؤ رسع ةةةةةىسقةةةةةرارا سالميةةةةة   سسالةةةةة اعيسالضةةةةةر ر إلسعةةةةة

(Prudent Userسل  وار رسالمال إلذس  ؤ يسدلىساب ظاسسالعم سفيسا ي افسالمال إلس الثك سا م  س)
هةةةة سال ضةةةة  س  بةةةةهسامفصةةةةا سس(25ذس س1111)فضةةةةالإلذسس  عةةةةر (.س111ذس 2111)لطسةةةةيذس

مااي  إلس الو ا سسالمال إلس اع  ارهاسمب جا سب ا  إلسمخسأعمةا سس الكث سال اسسلماسجاقسمخسمع  ما 
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المااي إلسالمال إلس س ة سا طةرا سالمعب ةإلسفةيسا  ةاذسالوةرارا ذسفامفصةا سعم ًمةاسهة س وة  سسال  ابةا س
س. سسلمياع   سسفيسا  اذسالورارا  المع  ما سدلىسالمي   م خس ثك سمضم خسصا هس م 

ل ا    خس المية   م خسال ةارج خذس هةذاس  سةفسمةعس وية سس لذلمسف  س ثم سالمي   م خساس
فصةةةا س ةةةارجيس)ابةةةاخذس ذس س1111امفصةةةا سمةةةخسا ةةةثسالميةةة   م خسدلةةةىسدفصةةةا س ا  ةةةيس ا 

س(.211

 معس ع  س  مسال عار  ساليا وإلسل فصا سالمااي يسدالسأخس الال  ةاس كة خس  عة  سمسةاه سس
مسةةاه سسم   سةةإلسل فصةةا س غةةراضسامفصةةا سكةة سايةةبسغرضةةهذسممةةاساةة اسدلةةىسالوةة  س  بةةهس  جةة س

م   سإلذسمماس سيرسأخساصط  سامفصا سالمااية يسمةاسهة سدالسمس ة سسبية يس لة سسمط ةفسدذسالس
 مكةةةخسأخس كةةة خسهبةةةامسمصةةةط ًااسم اةةةً اسل فصةةةا ذسف ةةة س    ةةة س  ًعةةةاسل الةةةرضس ل س ةةةإلسالميةةة س   س

ط اا سم   سةإلس(س  ؤ  سذلمسماس ا  هسأ   ا سالسكرسالمااي يسمخسمصة111ذس 1111)اباخذس
لمس ةة سسامفصةةا سالماايةة يس مب ةةاسامفصةةا ساال   ةةاريذس امفصةةا سالسةة ريسالثةةام ذس امفصةةا س
الكافيس امفصا سالعا  س امفصةا سالكمةيس غ ةرسالكمةيس امفصةا سال قةا يس امفصةا سامع مةيس

سا . امفصا ساالج ماعيس امفصا ساملك ر بيسدلىسغ رسذلمسمخسالمساه سسالم   سإلسل فص

  جةةة سا سةةةافسعةةةاسس ةةة خسالماايةةة  خسع ةةةىسضةةةر ر س جةةة  سدفصةةةا س ةةةاسسغ ةةةرسم ا ةةة س كةةةا س
   ط ةةبسامفصةةا سال ةةاسسأخس صةةمسسالوةة ا سسالمال ةةإلس  عةة س ا ةةثس  ضةةهس  قةةإلسا اةة اثساالق صةةا  إلس
ال يسأ ر سع ىسالمبث  س   سالس ر س أخس ك خسالمع  ما س اضاإلس غ رسمضة  إلسل مية  مر خسكمةاس

 أسعةةة سسد سةةةاقسأ ساجةةةبسأ ساةةةذ سأ ةةةإلسمع  مةةةا سج هر ةةةإلسأ سهامةةةإلسل ميةةة  مرس  ط ةةةبسهةةةذاسالم ةةة
 الالم ضسفيسهذاسالم  أس س هس ا َاس ايعَاسل  سي رسكماس   رسالع   سمخسال ياؤال س ال يس ظ س ة  خس

س.(Belkaoui, 2004, p225)دجا إلس

 عبةةيس  ةةرصسال ااةةثسأخسجم ةةعسال عر سةةا ساليةةا وإلس  سةةفسع ةةىسأخسامفصةةا س معبةةا سالعةةاسس
 ثك سأياييس و  سسجم ةعسال  ابةا سالمال ةإلسال ةيس ا اج ةاسمية   ميسالوة ا سسالمال ةإلس ثةك س اضةهس
 س مةةةهسجم ةةةعسف ةةةا سالميةةة   م خس  ثةةةك سماا ةةة س  خس ا ةةة سلس ةةةإلسمةةةخسالميةةة   م خس  خسا  ةةةرصس

س ا ثس ياع س  مسال  ابا سالمي   م خسع ىسا  اذسقرارا  سساالي  مار إلس ثك سي  س.

 أهمية اإلفصاح: 4.4

 عم سامفصا سع ىس ة ف رسالمع  مةا سال  مةإلسلميةاع  سمية   ميسال  ابةا سع ةىسا  ةاذس
سالورارا سالمباي إلسا ثس اوفسامفصا سالم ا اسال ال إل:
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  عةةةةبس  راسم مةةةةاسفةةةةيس ا  ةةةة سا يةةةةعارسالمبايةةةة إلسل يةةةة سسفةةةةيسا يةةةة افسالمال ةةةةإلسا ةةةةثس ةةةةؤ يس .1
ق ا سالم  ر خسع ىس وة  سسأمة ال سسامفصا سدلىس  س ضسع سسال  ك سف ماس  ع  فس االي  مارس ا 

سل مي  مر خسا ثس ك خسالمع  ما سم  فر س م ااإلسل جم عس  خس ا  .
 عمةة سامفصةةا سعةةخسالمع  مةةا س صةة ر س  ر ةةإلسع ةةىس  سةة ضسعةة سس ما ةة سالمع  مةةا سالةةذيس .2

  ذس ي ال هسا طرا س ا  سالمبث  سل او فسمكايةبسغ ةرسعا  ةإلس اصةإلس  ةا.س)الة هرا يذس هة
 (1ذس 1111

 عمةةةة سع ةةةةىسميةةةةاع  سالميةةةة   م خسل مع  مةةةةا سالماايةةةة  إلسفةةةةيسااليةةةة   اسسا م ةةةة سل مةةةة ار س .3
 االق صا  إلسمخس   سا  اذسالورارسا م  س االع ما سع ىسالمع  ما سالمسصهسعب ا.

 ياع سام ار سفيسدظ ارسمياهمإلسالمبثة  سفةيس وة  سس ة ما سل جم ةعس ميةؤ ل   اساالج ماع ةإلس .1
 (.Harvey and Keer, 1983, p173ج معسكك س) جا سالم

 ةةة فرسمع  مةةةا سثةةةسافإلس مس ةةة  ساةةة  سالم عةةةام  خسفةةةيسيةةة فسالمةةةا س معةةةام   سسأمةةةرسجةةة هريس .5
ل او فسي فسمبظمإلس ك قسكماسأبهسأا سالثر طسا ياي إلسالمي وإلسال  مإلسالبض اطسالي فس

 .(1ذس 2111 ذس ب)جر  ب

عساالية  مارس  يةاع سالمية  مر خسع ةىس   ضهسمماسي فسأخسامفصا س ياع سع ىس ثةج 
 رثةةة  سقةةةرارا  سسااليةةة  مار إلسكمةةةاس يةةةاع سع ةةةىس ةةة ف رسالمع  مةةةا سالضةةةر ر إلسلجم ةةةعسالميةةة س   خس
  صةةة ر سعا لةةةإلس اضةةةاإلسممةةةاس يةةةاع سميةةة   ميسال  ابةةةا سالمال ةةةإلسع ةةةىسال ب ةةةؤس ةةة عضسالمؤثةةةرا س

ل  امةةا س هةة سمةةاس   ةة سمةةخسكسةةاق سالمال ةةإلسكالوةة ر سع ةةىس او ةةفسام ةةرا ا سأ سالوةة ر سع ةةىسال فةةاقس اال
 الي فسالماليس  و  سبي إلسالم اطرساالي  مار إل.س

 أنواع اإلفصاح: 4.3

س(:1-1ذس 2111 مكخس صب  سامفصا سمخسا ثسا ه ا سدلىسماس  يس)الجع ريذس

 اإلفصاح الكامل: 4.3.1

مايةةة سس  وصةة س ةةهسثةةةم ل إلسال وةةار رسالمال ةةةإلس أهم ةةإلس الط   ةةاس يسمع  مةةةا سذا سأ ةةرس
ع ىسالوارئس أهم إلسهذاسالب وسمخسامفصا سمخسأهم إلسالو ا سسالمال إلسكمص رسأياييس ع مة سع  ةهس
فيسا  ةاذسالوةرارا س الس و صةرسامفصةا سع ةىسالاوةا فسا ةىسب ا ةإلسالس ةر سالمااية  إلس ة س م ة سدلةىس

س عضسال قا عسال اوإلسل  ار خسالو ا سسالمال إلس ال يسل اس    رسع ىسمي   م  ا.
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 اإلفصاح العادل: 4.3.5

     سدلىسالرعا إلسالم  ا بإلسالا  اجا سجم عسا طرا سالمال إلسدذس   جةبسد ةراجسالوة ا سس
المال ةةةةإلس ال وةةةةار رس الثةةةةك سالةةةةذيسالس وةةةة سسأ س سضةةةة سمصةةةة اإلسف ةةةةإلسمع بةةةةإلسع ةةةةىسمصةةةة اإلسالس ةةةةا س

سا  رص.

 اإلفصاح الكافي: 4.3.4

ع  مةةا سالماايةة  إلسفةةيسالوةة ا سسالمال ةةإلس ثةةم س ا  ةة سالاةة سا  بةةىسال اجةةبس ةة ف ر سمةةخسالم
  مكةةخسم اظةةإلسأخسمس ةة سسالاةة سا  بةةىسغ ةةرسماةة  س ثةةك س ق ةةفسدذس    ةة سايةةبساالا  اجةةا س
 المصةةالهس ال رجةةإلسا  لةةىسك بةةهس ةةؤ رس ةة   رًاسم اثةةرًاسفةةيسا  ةةاذسالوةةرارسفضةة سعةةخسأبةةهس   ةةعسل   ةةر س

سال يس  م عس  اسالث  سالمي س  .

 اإلفصاح المالئم: 4.3.3

ه سامفصا سالذيس راعيسااجإلسمي   ميسال  ابا س ظر  سالمبث  س ط  عإلسبثاط اسدذس
أبةةهسلةة سسمةةخسالم ةةسسفوةةطسامفصةةا سعةةخسالمع  مةةا سالمال ةةإلس ةة سا هةةسسأخس كةة خسذا سق مةةإلس مبسعةةإلس

س البي إلسلورارا سالمي  مر خس ال ا ب خس   بايبسمعسبثاطسالمبث  س ظر ف اسال ا   إل.

 ائي:اإلفصاح الوق 4.3.2

دخسامفصا سعخسالمع  ما سالمااي  إلس الثك سالذيس جع سال وةار رسالمال ةإلسغ ةرسمضة  إلس
لميةة   م  اس  اصةةإلسالميةة  مرسمةةب سسا ةةثس  ةة  سهةةذاسالبةة وسمةةخسامفصةةا سدلةةىساما ةةإلسالمج مةةعس

سالماليس  يمىس امفصا سال قا يس)ال و   ي(س   ط بسالكث سعخسا م رساآل  إل:

سالي ايإلسالمااي  إل. -
سال ال رسفيسالي ايإلسالمااي  إل. -
س صا هسا  طاقسفيسالو ا سسالمال إل. -
سالمكايبس ال يا رسالما م إل. -
ساالر  اطا سالمال إل. -
سا ا اثسال اوإل. -
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 اإلفصاح التثقيفي: 4.3.1

لوةةة سظ ةةةرسهةةةذاسالبةةة وسمةةةخسامفصةةةا سد ةةةرس  ا ةةة سأهم ةةةإلسالم  مةةةإلسا ةةةثسظ ةةةر سالمطال ةةةإلس
ال  ةةةاذسالوةةةرارا سكامفصةةةا سعةةةخسمك بةةةا سا صةةة  سال ا  ةةةإلس امفصةةةا سعةةةخسالمع  مةةةا سالم  مةةةإلس

 الم ةةةة  خساليةةةة عيس امفصةةةةا سعةةةةخسي ايةةةةإلسام ار سالم  عةةةةإلسال اصةةةةإلس     ةةةةعسا ر ةةةةا س ال  اكةةةة س
سال م    إلسل مؤييإل.

 أدوات اإلفصاح: 4.2

هبامسالع   سمةخسالطةرفسال ةيس مكةخساية   ام اسل فصةا سعةخسال  ابةا سالمال ةإلسأهم ةاسمةاس
س  ي:

 القوائم المالية: 4.2.1

دخسك مةةإلس  ةةاخسأ سكثةة سأ سقا مةةإلسهةةيسع ةةار سعةةخسدعةة خسعةةخسثةةيقس ع وةة سأبةةهسصةةا هس
 او ويذس الو ا سسالمال إلس  ذاسالمعبىسهيسدع خسعماس ع وة سأبةهساو وةيس  ة سسد صةالهسل م  مة خس ةهس

خس  الةإلسمال ةإلسمع راسعبهس  الإلسالبو  ذسلذلمسفإخسالمااي  خسعبة سدعة ا هسسل وة ا سسالمال ةإلسف ةسس صةس س
 ضةةعسأ سم قةة سالمثةةر وس ال ةةذ خس ع وةة  خسأبةةهس م ةة س ع الةةإلسالبثةةاطا سالمال ةةإلسال ةةيس مةة س ةة  س

ذس2111الس ةةةر سالمال ةةةإلس ال ةةةيس جةةةبس ا  ةةة هاس  قةةةإلس عةةةا  سمةةةاس كةةة خسيةةةبإلس)الججةةةا يذس آ ةةةر خذس
س(.311 

لم ةةا ئس  ع  ةةرسالوةة ا سسالمال ةةإلسا يايةة إلسالعمةة  سالسوةةريسل فصةةا س  راعةةىسفةةيسدعةة ا هاسا
الماايةةة  إلسالمو  لةةةإلس أ ضةةةاسمةةةاس  ع ةةةفس ال    ةةةبذسال  ا ةةة س ا رقةةةاسسالمواربةةةإلسعةةةخسيةةةب  خسمةةةال   خس

(سالوة ا سسال ال ةإلسكاة س1ا  سمع ارسالمااي إلسالمال إلسرقةسس)(ذسلذاس11ذس 2111)ع  خذس ه اريذس
ذس2111أ بةةةىسل فصةةةا سالماايةةة يس)ه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلسل مؤييةةةا سالمال ةةةإلساميةةة م إلذس

س(:12 
سقا مإلسالمرك سالمالي.س-
سقا مإلسال   .س-
سقا مإلسال ال رسفيساو فسالم ك إل.س-
سقا مإلسال  ففسالبو ي.س-
سقا مإلسال ال را سفيساالي  مارا سالمو   .سس-
سقا مإلسمصا رس اي   اما سأم ا سصب  فسال كا .س-
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سقا مإلسمصا رس اي   اما سأم ا سصب  فسالورضسالايخ.س-
س

 المالحظات: 4.2.5

 هةةذ سالم اظةةا س ع  ةةرسجةة قاسمكمةة سل وةة ا سسالمال ةةإلذس  ثةة م سع ةةىس  ابةةا سمال ةةإلسغ ةةرس
س(:211ذس 2112  ك خسأيس سالو ا سسالمال إلس  ث م سع ىس)الس ا ذسس ار  سف  ا

سطرفس و  سسالم   خ.س-
سطر وإلسااله مسالمط وإل.س-
سال  اما سما م إل.س-
س.أا اثس قع س ع سدع ا سالم  اب إلس-
سأ رسال ا    سل عم  سا جب  إل.س-
سسال ال رسفيسالي ايا سالمااي  إل.س-

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي: 4.2.4

 ع س ور رسالمراجعسمخسمصا رسالمع  ما سال امإلسا  رصسال يسغال اسماس الضسالمية   سس
ال ةةيسسالطةةر سعب ةةاذس المراجةةعسهةة سثةة  سم بةةيس وةة سس ةةإجراقسفاةة سميةة و سل   ابةةا سالماايةة  إل

 عرضةةة اسالمبثةةة  ذسفةةةإذاس صةةة سالمراجةةةعسلوباعةةةإلس ةةة خسالوةةة ا سسالمال ةةةإلس م ةةة سالمركةةة سالمةةةاليس ب ةةةا  س
ا عمةةا س ال ةة فوا سالبو  ةةإلسل مبثةة  س صةة ر سعا لةةإلسط وةةاسل م ةةا ئسالماايةة  إلسالم عةةار سع   ةةاسفإبةةهس

 (.111ذس 2111   يسرأيسغ رسم اسظس)لطسيذس

س(:111ذس 2111أخس   عسمعا  رسال ور رسال ال إلس)ال قا ذس عب سدع ا سالمراجعسل  ور رسفإبهس جبس
 جبسأخس ا  سال ور رسماسدذاسكاب سالوة ا سسالمال ةإلسالمعة  سقة سأعة  سط وةاسل م ةا ئسالمااية  إلس -

سالم عار سع   اسأسسال.
 جةةبسأخس اةة  سال ور ةةرسالظةةر  سال ةةيسأ  سدلةةىسعةة سسال  ةةا سع ةةىسايةة   اسسم ةةا ئسماايةة  إلس -

 الاال إلسمواربإلس الس ر ساليا وإلسع   ا.مع بإلسفيسالس ر س

 بظةةرسدلةةىسج ابةةبسامفصةةا سعةةخسالمع  مةةا س ةةالو ا سسالمال ةةإلسع ةةىسأب ةةاسكاف ةةإلس صةة ر سمعو لةةإلس -
 دالسدذاسأثارس ور رسالمراجعسل   سذلم.

 جةبسأخس  ضةةمخسال ور ةةرسرأيسالمراجةةعسفةةيسالوةة ا سسالمال ةةإلسككةة سأ س  ةةاخسأيةة ابسعةة سسدمكاب ةةإلس -
رأيذس فةةيسكةة سا اةة ا سفإبةةهسعبةة ماس و ةةرخسايةةسسمراجةةعس وةة ا سسمال ةةإلسمع بةةإلسال ع  ةةرسعةةخسهةةذاسالةة
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فإخسال ور رس جبسأخس  ضمخسدثار سقاطعإلسلب وسالسا سالذيسقاسس هسالمراجعسدخس جة س مة صس
 المي  ل إلسال يس  ام  اسعبه.

 اإليضاحات: 4.2.3

 س  ع  ةرسجة قاس ا  يسام ضااا سع ىسمع  مةا سغ ةرس ار  س ةالو ا سسالمال ةإلسأ سالمةذكرا
 (:121ذس 2111مكم سل و ا سسالمال إلس  ثم س)جر  وذس

س(.Footnotesالم اظا سال امث إلس) -1
س(.Supplementary Statementsالو ا سسامضاف إلس الكث  سالم اوإلس) -2

  غال اسماس  سساي   ام اسل فصا سعخسالمع  ما سال ال إل:

سأيسضمابا سع ىسأا سا ص  .سس-

سالثراقسلأل رافسالمال إلس ال ك سإلسلأل رافسالمال إل.يعرسالي فس يعرسس-

سيعرسالي فس يعرسال ك سإلسل  ضاعإلسال اق إل.س-

 القوائم اإلضافية والكشوف الملحقة: 4.2.2

 ا ةةةاجسا مةةةرسأا ابةةةاسدلةةةىسدعطةةةاقس سصةةة   س)كم ةةةإلسعةةةا  (سعةةةخس عةةةضسال بةةة  سال ةةةيس ر س
ظةةةا سال امثةةة إلسدذاسكةةةاخساجةةةسس  ةةةمس صةةةس اس إ جةةةا سفةةةيسالوةةة ا سسالمال ةةةإلذس  مكةةةخسايةةة   اسسالم ا

المع  مةةا سامضةةاف إلسماةة   اذس لكةةخسقةة س يةة   سسا مةةرسدعةة ا سكثةة  سمسصةة إلس سصةةهسعب ةةاسفةةيس
ال ور ةةرسالمةةاليسفةةيس عةةضسا ا ةةاخس قةة س ط ةةفسع   ةةاسأضةة اقسمال ةةإلس مةةخسأم    ةةاسكثةة  س سصةة   إلس

  ر سمع  مةا سدضةاف إلسأ س  ب  سا ص  سال ا  إلس مجمعساي   ك اسأماسالو ا سسامضاف إلسفعا  سماس
مع  مةةةا سمر  ةةةإلسط وةةةاس يةةةسسأ ةةةرصس مةةةخسأم    ةةةاسالوةةة ا سسامضةةةاف إلسل فصةةةا سعةةةخسأ ةةةرس ال ةةةرا س
ميةةة   ا سا يةةةعارسأ سال ال ةةةرا سفةةةيسا يةةةال بسال اصةةةإلسع ةةةىسالمركةةة سالمةةةاليس العم  ةةةا سالمال ةةةإلس

 (.111ذس 2111ل مبث  س)ال قا ذس

 تقرير اإلدار : 4.2.1

  يمىس ور رسر  سسمج سسام ار سفيساالإلسالثركا سالمياهمإلس الذيسعا  س ضسس عةضس
ا اةة اثسأ سالم ال ةةرا سال ةةيسأ ةةر سع ةةىسبثةةاطسالمبثةة  س ال  قعةةا سالميةة و   إلس ال طةةطسال اصةةإلس
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 البم س الي ايا سال ثال   إلس ال م    إلس االي  مار إلسالم  قعسأخس   ع اسالثركإلسمي و  ذس  جةبسأخس
 :(111 سذ2111سلطسيذ)سال ور رسماس  ي  ضمخس

سا ا اثسغ رسالمال إلذس ال ال را سال يسا   س   ساليبإلس ال يس ؤ رسع ىسعم  ا سالمبث  . -
 ال  قعا سال اصإلس مي و  سالصباعإلس االق صا س   رسالمبث  سفيسهذ سال  قعا . -

  ططسالبم س ال ال را سفيسالعم  ا سفيسالس ر سأ سالس را سال ال إل. -

  ارسأ سا  رسالم  قعسل بسوا سالرأيمال إلس الج   سالم ذ لإلسفيسال ا ثسالجار إل.سالمو -

 :متطلبات السوق المالي 4.2.7

 و سسالثةركإلس ة  سالعةاسس إريةا س وةار رسدلةىسالية فسالمةاليس  ضةمخسكة سمع  مةا سمال ةإلس
فةةةيسال ب ةةةؤسقةةة س ةةةؤ رسع ةةةىسالثةةةركإلس ع ةةةىسميةةة   ميسال وةةةار رسالمال ةةةإلساال ةةةاس فةةةيسالميةةة و  س  س ةةة س

ذس2111ال  ةةاذسقةةرارا ساق صةةا  إلسرثةة   ذس مةةخسأهةةسسم ط  ةةا ساليةة فسمةةاس  ةةيس)عةة  خذس هةة اريذس
 11): 

سامفصا سعخسا م رسالج هر إلس ا ا اثسال امإل.س-
سامفصا سعخسد راجسايسسالمؤييا سالمياهمإلسالعامإل.س-
سامفصا سالم ع فس ثركا سال ياطإلسالمال إل.س-
سالمط ع خس ا  رافسالمال إل. عام سا ث ا سس-
سالمعا  رسالمااي  إل.س-
معةةا  رسال ةة ق فس الثةةر طسال اجةةبس  افرهةةاسفةةيسمةة قويسايةةا ا سالج ةةا سال اضةةعإلسلرقا ةةإلسس-

سال جبإل.

 محددات اإلفصاح 4.1

عبةةة س ةةة ف رسالمع  مةةةا سذا سال صةةةا  سالب ع ةةةإلسال ةةةيس جع  ةةةاسمس ةةة  سل ميةةة   م خسفةةةيس
فةةيسدطارهةةاسالمسةةاه ميسقةة سا  ةةار سسFASBا  ةةاذسالوةةرارا ذسفةةإخسه  ةةإلسمعةةا  رسالماايةة إلسالمال ةةإلس

س(:211ذس 2113ما   خسأياي  خسل  مسالمع  ما س   جبسأ ذهماسفيساالع  ارس)اباخذس

ق ةة اسااكمةةاس م ةة سقاعةة  سعامةةإلسسFASBك سةةإلذس  ع  رهةةاسقاعةة  سالمبسعةةإلسأك ةةرسمةةخسال  -1
 جةةبسمراعا  ةةاسعبةة سدب ةةاجس     ةةعسالمع  مةةا سال  ةةاذسالوةةرارس ال ةة قسأ س جةةا  سدب ةةاجس

سالمع  ما سبسي ا.
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ا هم إلسالبي  إلس  ويةسسالمع  مةا س م جةبسهةذاسالماة  سدلةىسبة ع خسأ ل مةاسمع  مةا س -2
ماايةة  اس طر وةةإلسصةةا اإلس   قةةإلسآلب ةةاسسهامةةإلسبيةة  اس   ةة سس ال ةةاليسد راج ةةاس معالج  ةةا

 ؤ رسفيسقرارسالمي   سس الب وسال ابيسمع  ما سغ رسهامةإلسبية  اس الس اعةيسم راج ةاس
 أ سمعالج  اسمااي  اس طر وإلسصا اإلس   قإلذس ب اسلخس ؤ رسفيسقرارسالمي   س.

 التوسع في اإلفصاح: 4.7

 مكةخسأخس ة سسامفصةا سعب ةاسدخسكافإلسالمع  ما سالمر  طإلس  يس اة  ساق صةا  إلسالسس
فةةيسالوةة ا سسالمال ةةإلذسا ةةثسأخساالفصةةا سعةةخسكافةةإلس  ةةمسالمع  مةةا س مكةةخسأخس جعةة سالوةة ا سس

إلس ر مةاسأك ةرس ث  ثةاذس ع ةىسقة سسالميةا ا سفةإخسسةالمال إلسصع إلس غ ةرسعم  ةإلس ضة مإلس مك 
 ةةةرصسالمع  مةةةا سالم  مةةةإلس جةةةبسأالس ةةة سسد ساؤهةةةاسعةةةخسالميةةة  مر خس الةةة ا ب خس ا طةةةرا سا 

(ذسدخسالثةةةركا س  ةةةر  سفةةةيس  ةةةا  سمةةة صسامفصةةةا سالمةةةاليس ةةة  خس521ذس 2111)لطسةةةيذس
ضةةةالطسمةةةخسم بةةةإلسالماايةةة إلسأ سالاك مةةةإلذس مةةةعسذلةةةمس ع  ةةةرسامفصةةةا سا   ةةةاسا ةةةىس   ةةةذس

س(.211ذس 2111المي  مر خسقرارا سم  ىس   فرساالي ورارسلي فسرأسسالما س)ال قا ذس

 جةةبسأخس ةة ا خس ةة خسعب ةةاس ةةإلسال  ابةةا سالمسصةةهس  ةةرصسال ااةةثسأخسعم  ةةإلس ا  ةة سكم ةةإلس ب ع
س   إلسع ام س هي:

ااجةةةةةةةإلسميةةةةةةة   ميسال  ابةةةةةةةا سالمال ةةةةةةةإلسف جةةةةةةةبسأخس   ةةةةةةةيسال  ابةةةةةةةا سااجةةةةةةةإلسجم ةةةةةةةعس -1
سالمي   م خسع ىسا    سأب اع س.

م قمةةإلساجةةسسال  ابةةا سل ميةة   م خس ذلةةمس ةة خس كةة خسال  ابةةا سمعةة  س طر وةةإلس س ةة س -2
ا  سس  خسد سةاقسأيسمةخسالمع  مةا سال امةإلسالمية   م خس  يةاع هسسع ةىسا  ةاذسقةرارس

    خسدر اك سس كم إلسك  ر سمخسال  ابا سق س ي بسل سسصع  إلسفيسف سسال  ابا .

 ك سةةةإلسدعةةة ا س  ج  ةةة س  ةةةمسال  ابةةةا سا ةةةثس جةةةبسع ةةةىسالمؤييةةةا سمراعةةةا سقاعةةة  س -3
المبسعإلس العا  سعبة س ج  ة سال  ابةا سف وة سس  وة  سسال  ابةا سال امةإلس ال ةيس ةؤ رسع ةىس

رارا سالمي   م خس ثك س اضهسأماسال  ابا سغ رسال امإلسف  سس مج اسفيسعباصةرسق
 أ رصسمثا  إلس الس  سسال رك  سع   اسعب سدع ا س  و  سسال  ابا سالمال إل.

س
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 :في سوق فلسطين لألوراق المالية اإلفصاح نظام 4.2

س ماس  ي:  ط بس ع  ما سي فسف يط خسلأل رافسالمال إلسمخسالثركا سالم رجإلسالو اسس

امفصةةةا سل يةةة فسعةةةخسال  ابةةةا سالمال ةةةإلسال  ام ةةةإلسا  ل ةةةإلذسم قوةةةإلسمةةةخسالمةةة قفسالةةة ا  يذس -1
(س ميةإلس أر عة خس  مةاسمةخس ةار خساب  ةاقساليةبإلسالمال ةإلس54  يروس ق سممكخس   سف ر س)

سل ثركإل.
امفصا سل ي فسعخسال  ابا سالمال إلساليب  إلسمخس   سدع ا سال ور رساليب يس ة  سف ةر س -2

(س   ةةةإلسأثةةة رسمةةةخس ةةةار خساب  ةةةاقساليةةةبإلسالمال ةةةإلسل ثةةةركإلسم قوةةةإلسمةةةخسالمةةة قفس3أقصةةةاهاس)
سالواب بي.

امفصةةا سل يةة فسعةةخسال  ابةةا سالمال ةةإلسبصةة ساليةةب  إلسمةةخس ةة  سدعةة ا سال ور ةةرسبصةة س -3
(س ميةةإلس أر عةة خس  مةةاسمةةخس ةةار خسابوضةةاقسبصةة ساليةةبإلس54اليةةب يس ةة  سف ةةر سأقصةةاهاس)
س  سم قفسالايا ا سالمع م .المال إلسل ثركإلسمراجعإلسمخسق

امفصةةا سل يةة فسعةةخسال  ابةةا سالمرا  ةةإلسمةةخس ةة  سدعةة ا س ور ةةرس  ريس)ر ةةعسيةةب ي(س فوةةاس -5
لمعةةا  رسالماايةة إلسال  ل ةةإلذس ذلةةمس ةة  سف ةةر سأقصةةاهاسثةة رس ااةة سمةةخس ةةار خساب  ةةاقسكةة س
   إلسث  رسع ىسأخس كة خسمراجعةًاسمةخسق ة سالمة قفسالة ا  يسل ثةركإلذسدخس جة .س  ية  بىس

خسذلةةةمسآ ةةةرس ور ةةةرس) ور ةةةرسب ا ةةةإلساليةةةبإلسالمال ةةةإل(سا ةةةثس صةةة رسك ور ةةةرسب ةةةا يسايةةةبسمةةة
سالسور  خسا  لىس ال اب إلسمخسهذ سالما  .

عبةةةة س ال ةةةةرساليةةةةبإلسالمال ةةةةإلسل ثةةةةركإلس جةةةةبسامفصةةةةا سل يةةةة فسعةةةةخسال  ابةةةةا سالمال ةةةةإلسل س ةةةةر س -4
س(س ميإلس أر ع خس  ماسمخس ار خسب ا إلس  مسالس ر .54االب وال إلس ذلمس   س)

عبةة ساةة  ثسأمةة رسج هر ةةإلسأ سأاةة اثسهامةةإلسمةةخسالما مةة سأخس ةةؤ رسع ةةىسر ا ةةإلسالثةةركإلس -6
الم رجإلسأ سمرك هاسالماليسأ سأيعارسا  رافسالمال إلسالمص ر سف جبسد طةارسالية فساةاالس

س  ذ سا م رسأ سا ا اثس ذلمس ماسالس    سعخس  سسعم س اا سمخس ار خس ق ع ا.
سام ار س ال   إلسالعم م إلسالعا  إلس الال رسعا  إل.امفصا سعخسم اع  ساج ماعا سمج سس -7
ذاس عةارضس -8  و سسالثركإلسالم رجإلس إع ا س  ابا  اسالمال إلس فوةاسلمعةا  رسالمااية إلسال  ل ةإلذس ا 

أيسمةةخسهةةذ سالمعةةا  رسال  ل ةةإلسمةةعسبةة سفةةيس ثةةر عسبافةةذسفةةيسف يةةط خس يةةريسأاكةةاسسقةةاب خس
سا  رافسالمال إلس  ع  ما سال   إل.

م رجةةإلس امفصةةا سل يةة فسعةةخسكةة سمع  مةةإلس /أ سأمةةرسجةة هريس مكةةخسأخس   ةة سسالثةةركا سال -9
 ؤ رسع ىس و ة سسأيسمةخسأ راق ةاسالمال ةإلسالم رجةإلسلة صسالية فذس  جةبسأخس كة خسامفصةا س
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 ق وةةةًاس غ ةةةرسمضةةة ً سل ميةةة  مر خس الجم ةةة رس ص صةةةًاسعبةةة سامفصةةةا سع ةةةرسالمةةةؤ مرا س
 الصاس إلسأ سمخس   س يا  سامع س.

الم رجةةإلسد سةةاقسأ ةةإلس  ابةةا سمال ةةإلسأ سمع  مةةا س /أ سأمةة رسج هر ةةإلس اظةةرسع ةةىسالثةةركإلس -11
  مكخسأخس ؤ رسع ىس و  سسأيسمخسأ راق اسالمال إلسالم رجإلسل صسالي ف.

 اظرسع ىسالثةركإلسالم رجةإلسام القس ة يس  ابةا سمال ةإلسأ سمع  مةا س /أ سأمة رسج هر ةإلس -11
مي ثار خسالمال  خسأ س ؤ رسع ىسأ ضاع اسأ سع ىسمرك هاسالماليذس  صسإلس اصإلسدلىسال

مي ثةةةاريسااليةةة  مارسأ سأيسأطةةةرا سأ ةةةرصسق ةةة سأخس ةةة سسامفصةةةا سعب ةةةاسل جم ةةة رس فوةةةاس
  اكاسسامفصا سال ار  سفيسهذاسالبظاس.

 جةةةةة  سل عةةةةةام  خسفةةةةةيساليةةةةة فساالطةةةةة وس موةةةةةرسالثةةةةةركإلسالم رجةةةةةإلسع ةةةةةىس  ةةةةةا فسالثةةةةةركإلس -12
م  خسمةخسأ اقس ظةا س سس مي ب ا  اذس  جبسع ىسالميؤ ل خسفيسالثةركإلس مكة خسهةؤالقسالعةا

   و  سسكافإلسالمي ب ا س /أ سال  ابا س /أ سال  ا فسال يس ط   اسهؤالقسالعام  خ.
 جةةبسأخس ةة سسامفصةةا سعةةخسالمع  مةةإلس /أ سا مةةرسالجةة هريسفةة رًاذس  مةةاسالس   ةة سعةةخس ةة سس -13

عمةة س ااةة سمةةخس  بةةيسقةةرارسمةةاسأ سدجةةراقساب  ةةابسمعةة خسأ سع ةةسسالثةةركإلسالم رجةةإلس  قةة وس
 ييسق س ؤ رسفيسيعرسال رقإلسالمال إلسالم رجإل.ا ثسر  

 جةةبسامفصةةا سعةةخسال رايةةا سال ةةيس جر  ةةاسالثةةركإلسالم رجةةإلساةة  س  قعةةا سا ر ةةا سأ س -15
قرارهاس ثك سب ا ي.  الم  عا سلالا ا سبثرهاس مجر سدع ا هاس ا 

 جبس     سالي فس المع  مإلس /أ سا مرسالج هريس   سسبثرهاساي ماس را سالي فسمباية ًاس -14
 مراعا سأاكاسسالواب خ.معس

المع  ما سال يس  سسامفصا سعب ةاس م جةبسهةذاسالبظةاسس جةبسأخس كة خسصةا اإلس  مكةخس -16
 االع ما سع   ا.س

 جةةةبسأخس ةةة سسامفصةةةا س ال الةةةإلسالعر  ةةةإلذس  جةةة  سل ثةةةركإلسالم رجةةةإلذس عةةة سم افوةةةإلساليةةة فذس -17
 امفصا س ال الإلسامبج    إلس امضافإلسدلىسال الإلسالعر  إل.

الس عرضةة سل جةة اقس فوةةًاس -18 الس جةة  سل ثةةركإلسالم رجةةإلسفةةيساليةة فساالم بةةاوسعةةخسامفصةةا ذس ا 
 ل واب خس ق اع سالي ف.س

 جةةةبسأخس ةةة سس    ةةة ساليةةة فس ال وةةةار رساليةةةب  إلذس بثةةةرا سامصةةة ارذس أ ةةةإلسمع  مةةةإلسأ ةةةرصس -19
 سرضسالواب خسع ىسالثركا سالم رجةإلس    ة سميةاهم  اس  ةاسأ س ضةع اسلة   اسمط ع ةسس

 اا سبثرسهذ سالمع  ما س /أ سا م رسالج هر إل.سع   ا
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 جةةةة  سل ثةةةةركإلسالم رجةةةةإلسأخس ةةةة   ساليةةةة فس المع  مةةةةا س /أ سا مةةةة رسالج هر ةةةةإلس  ايةةةةطإلس -21
 الساكسسأ سأ إلس ي  هسدلك ر ب إلسأ رصس  اففسع   اسالي ف.

   ةةة سسالثةةةركإلسالم رجةةةإلس إبثةةةاقسم قةةةعسالك ر بةةةيس ةةةا س  ةةةاس ةةة سسمةةةخس  لةةةهسبثةةةرسكافةةةإلس -21
ل وةةار رس ال  ةةا فسال ةةيس  ةةسسالميةة  مر خسع ةةىسأخس  ضةةمخسالم قةةعسااللك ر بةةيسالمع  مةةا س ا

ع ةةىسا قةة سالبظةةاسسالةة ا  يسل ثةةركإلذس عوةة سال  يةة سذس ب ةةذ سعةةخسأعضةةاقسمج ةةسسام ار س
س ام ار سال بس ذ إلذس ك ارسالمياهم خذس ال وار رساليب  إلسآل رس  ثسيب ا سع ىسا ق .

سدلةىسامثار ساليب يسال ور رس  ضمخسأخس جبسالم رجإلذسالثركإلسع ىس الي طر س  ع فسف ما -22
س:  يسماس  اخسال ص  س جهس ع ىسالم رجإلسالثركإلسع ىسمياهسسأيسي طر سم ص

سهةةةةذ س ا  ةةةة سمةةةةعسمع بةةةةإلذسمجم عةةةةإلسدلةةةةىس ب مةةةةيسالم رجةةةةإلسالثةةةةركإلسكابةةةة سدذاسمةةةةاس.أ
سفةةيسالم رجةةإلسالثةةركإلسميةةاهمإلسبيةة إلس   ةةاخسف  ةةاسالم رجةةإلسالثةةركإلسمركةة س   ةةاخسالمجم عةةإل
س.ا  رصسالثركا 

س يةةة طر اسأخس إمكةةةاب سسأ س يةةة طر خسالةةةذ خ(سالمعب  ةةةإلسأ سالط  ع ةةةإل)سا ثةةة ا س.ب
سذلةةمس ةةسس يةة اقسم اثةةر سغ ةةرسأ سم اثةةر س صةة ر سذلةةمسكةةاخسيةة اقسالم رجةةإلذسالثةةركإلسع ةةى
س ذلةمسالية طر ذسهةذ س ط  عةإلسثةك س  ةاخسمةعسمع بةإلذسمجم عةإلس ة  سمةخسأ سفر يس ثك 
س.الم رجإلسالثركإلس ع مهسالذيس الو رسك ه

سالم رجإلسالثركإلسع ىسالي طر سفيسال ال  رسدلىسالاواس ؤ يسأخس مكخس ر   ا سأ إلس.ج
س.ل اسالمع  سس الو رس ذلم

سم اثةر س صة ر سية اقس م ةمذسالةذي(سام ار سمج ةسسعضة سذلةمسفيس ما)سالث  س. 
سمةةخس%11سعةةخس وةة سالسمةةاسمجم عةةإلذس ةة  سمةةخسأ سفةةر يس ثةةك س يةة اقسم اثةةر سغ ةةرسأ 
س.الم رجإلسل ثركإلسالمال إلسا  رافسف ا سمخسف إلسأ إل

سم اثةر سغ ةرسأ سم اثةر س صة ر س م  ةمسمياهسسأ سم  رذسأ سد ار ذسمج سسعض سك س    س -23
سل ةةةاذسالا  سةةةإلسا سال ا عةةةإلسأ سالوا ضةةةإلسالثةةةركإلسأ سالم رجةةةإلذسالثةةةركإلسمةةةا سرأسسفةةةيساصةةةإل
سهةةذ سفةةيسم ك  ةهسع ةةىس طةرأس ال  ةةرسديسعةةخساةاالسل يةة فس امفصةا س وةة سسأخس%11س عةا  

سالس مةةاسامفصةةا سهةةذاس ةة سسأخس ع ةةىسالذسأسس ا  ةةيس عامةة سب  جةةإلسذلةةمسكةةاخسيةة اقسالثةةركإلذ
س.ال ال  رسهذاساص  س ار خسمخس اا سعم س  سسعخس    

سسسس
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 الفصل الرابع: متطلبات اإلفصاح في القوائم المالية

 (1المالية رقم )وفق معيار المحاسبة 

 مو مإلسس1.1

سمس  سسالو ا سسالمال إلسس1.2

سأه ا سالو ا سسالمال إلسس1.3

 المال إلسالو ا سسفيسعب اسالمسصهسال  ابا س صا  سس1.1

سامي م إلسل مصار سالمال إلسالو ا سسفيسامفصا سس1.5

سالماليسالمرك سقا مإلسس1.1

سال   سقا مإلسس1.1

سالبو  إلسال  فوا سقا مإلسس1.1

سسالم ك إلسأصاابساو فسفيسال ال را سقا مإلسس1.1

سالمو   ساالي  مارا سفيسال ال را سقا مإلسس1.11

سال كا سصب  فسأم ا س اي   اما سمصا رسقا مإلسس1.11

سالايخسالورضسصب  فسأم ا س اي   اما سمصا رسقا مإلسس1.12

 المال إلس الو ا سسالمرفوإلسام ضااا سس1.13

س

س

س

س
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 مقدمة: 3.1

عةةةخسساالق صةةةا  إلسالمع  مةةةا س   صةةة  س  جم ةةةعس وةةة سسل مع  مةةةا ساًسبظامةةةسالماايةةة إل ع  ةةةرس
س بثةةاطسقةةرارا  سس ةةر  طسالةةذ خسا ثةة ا س م   ةة سالميةة   م خسمةةخسك  ةةرسعةة  سدلةةىسمع بةةإلسمبثةة  

ك يةةةةة ذس)س غ رهةةةةةاسالاك م ةةةةةإلذس المصةةةةةالهس المةةةةة  ر خس المةةةةة ر  خسالميةةةةة  مر خسمةةةةةخسهةةةةةذ سالمبثةةةةة  ذ
الميةة  مر خس معرفةةإلسال  ابةةا سالمال ةةإلسل مبثةة  س ب ةةا  سأعمال ةةاسذس   ةة سس(22ذس 1111س   جابةة ذ

 ال ةةةة فوا سالبو  ةةةةإلسل مبثةةةة  س ةةةة  سالس ةةةةر س ذلةةةةمس الةةةةرضسالةةةة مكخسمةةةةخس و  م ةةةةاس ا  ةةةةاذسالوةةةةرارا س
االي  مار إلسالصةا اإلذس   ة سسام ار س ال  ابةا سالمال ةإلسلمعرفةإلسب  جةإلسأعمال ةاس  و ة سسأ ا  ةاس ة  س

 الب ا  سل س را سالوا مإلذسكماس   سسالية طا سالريةم إلس   ةمسال  ابةا س غةراضسالس ر سالمال إلس ال ب ؤس
ساا يابسالضرا بس ا غراضساماصا  إلسكاا يابسالبا  سالو ميس البثاطساالق صا ي.

سهةذ سفإخسلذاسالمبث  ذسعخسمال إلسمع  ما سدع ا سه سل مااي إلسا ياييسال   سكاخس لّما
سل ةةةةذ سالوةةةةرارا سصةةةةابعيساا  اجةةةةا سلموا  ةةةةإلسمصةةةةممإلس  إلماايةةةةس وةةةةار رسفةةةةيس   ةةةة سالمع  مةةةةا 
سال وةةةةار رسمو مةةةةإلسفةةةةيسالمال ةةةةإلسالوةةةة ا سس ارج ةةةةاذس  ةةةة  ىسأ سالمبثةةةة  س ا ةةةة سمةةةةخسيةةةة اقسالمع  مةةةةا ذ
س عةة هاسال ةةيسالمال ةةإلذسالوةة ا سسأهةةسسمةةخس ااةة  سالم  اب ةةإلس ُ َعةة ّسسالمبثةة  ذسد ار سُ عةةّ هاسال ةةيسالماايةة  إل

ماةةةة  س)م  بةةةةإلسصةةةةالهسالوةةةةراذسس ةةةةار خسفةةةةيسل مبثةةةة  سالمةةةةاليسالمركةةةة سع ةةةةىسال قةةةة  س الةةةةرضسام ار 
https://sqarra.wordpress.com/bs1.) 

 مفهوم القوائم المالية: 3.5

دخسك مةةإلس  ةةاخسأ سكثةة سأ سقا مةةإلسهةةيسع ةةار سعةةخسدعةة خسعةةخسثةةيقس ع وةة سأبةةهسصةةا هسس
  ة سسد صةالهسل م  مة خس او ويذس الو ا سسالمال إلس  ذ سالمعبىسهيسدع خسعخسماس ع و سأبهساو ويذس

 ةةهسمع ةةراسعبةةهس  الةةإلسالبوةة  ذسلةةذلمسفةةإخسالماايةة  خسعبةة سدعةة ا هسسل وةة ا سسالمال ةةإلسف ةةسس صةةس خس  الةةإلس
مال ةةإلس ضةةعسأ سم قةة سالمثةةر وس ال ةةذ خس ع وةة  خسأ ةةهس م ةة س ع الةةإلسالبثةةاطا سالمال ةةإلسال ةةيس مةة س

 سسيةبإلسمال ةإلسكام ةإلذس هةذاسهة س   سالس ر ذس الس ر سهباس ب اليسأخس ا  س  قإلذسفو س الطةيسهةذ سالوة ا
البةة وسالثةةا عسلس ةةر سالوةة ا سسالمال ةةإلذسدالسأبةةهسقةة س الطةةيسهةةذ سالوةة ا سسف ةةرا سأقةة سكبصةة سيةةبإلسأ سر ةةعس
يةةةبإلس هكةةةذاذسدالسأبةةةهس جم ةةةعسا اةةة ا سفةةةإخسمةةةخسالضةةةر ريسك ا ةةةإلسالس ةةةر سال ةةةيس الط  ةةةاسهةةةذ سالوةةة ا سس

س(.312ذس 2111)الججا يذس آ ر خذس

 ع  ةةرسالوةة ا سسالمال ةةإلس يةة  إلسالةةبظسسالماايةة  إلسفةةيسعةةرضسب ةةا  سفعال ا  ةةاس أبثةةط  اسفةةيسو
ال اةة  ساالق صةةا  إلذسا ةةثس ةة سسعةةرضس  صةةإلسالبثةةاطسفةةيسصةة ر سقا مةةإلسالةة   ذس ال ضةةعسالمةةاليس
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فةيسالمبثة  سع ةةىسصة ر سقا مةإلسالمركةة سالمةاليذس  ة سس وةة  م اسدلةىسأطةرا س ا ةة سالمبثة  سمةعسقةة ا سس
ل ىسأطرا س ةارجسالمبثة  سل  ةاخساالةإلسالمبثة  سلكافةإلسا طةرا سال ةيس  عامة سمع ةاس)آ سذس ا    إلذس ا 

س(.121ذس 2111 ر فذس

 أهداف القوائم المالية: 3.4

 ر سفةةةيسامطةةةارسالةةةذيسأع  ةةةهسلجبةةةإلسمعةةةا  رسالماايةةة إلسال  ل ةةةإلسمعةةة ا سالوةةة ا سسالمال ةةةإلسأخس
اليذس ا  اقس ال ال ةةرا سفةةيسالمركةة سالوةة ا سسالمال ةةإلس  ةة  سدلةةىس ةة ف رسمع  مةةا ساةة  سالمركةة سالمةة

سالماليسل مبث  س  ك خسمس   سلمي   م خسم ب ع خسفيسصبعسالورارا سام ار إل.

كذلمس ر سفيسبسسسامطارسماس س  سأخسالو ا سسالمال إلسالمع  سلةذلمس   ةيسااجةإلسالمع  مةا س
الضةةر ر إلسلوةةراقسالوةة ا سسالمال ةةإلسلةة صسغال  ةةإلسقةةراقسالوةة ا سسالمال ةةإلذس لكب ةةاسالس ةة فرسكافةةإلسالمع  مةةا س

مخسأج سمياع   سسفيسا  اذسقرارا  سساالق صا  إلس ب اس عكسساآل ارسالمال إلسلألا اثساليا وإلس الس
س  فرسمع  ما سغ رسمال إل.

 لكخسالوة ا سسالمال ةإلس ظ ةرسب ةا  سعمة سام ار س  يةاع سع ةىسمااية إلسام ار سعةخسالمة ار س
قةةراقسالوةة ا سسالمال ةةإلسع ةةىسا  ةةاذسقةةرارا  سساةة  سااليةة مرارسفةةيسالم ضةة عإلسفةةيسع ةة   اسممةةاس يةةاع س

االي  مارسفيسالمبث  سأ سال با  سعب اس   ع اس اال جا سبا سمبثة  سأ ةرصس ال صة   سع ةىسام وةاقس
س(.213ذس 2111ع ىسام ار سأ سع ل اس)الواضيذس ام اخذس

ذس2111يذس آ ةةر خذسأهةة ا سالوةة ا سسالمال ةةإلسفةةيسالبوةةاطسال ال ةةإلس)الججةةا سس  ضةة ه  مكةةخس
س(:353 

   ف رسمع  ما سعخسالمرك سالماليس ا  اقس ال ال را س المرك سالمالي. -1

     إلساا  اجا سالمي  مر خ. -2

  ظ رسال  ابا سب ا  سال    رسام اريسأ سمااي إلسام ار سعخسالم ار . -3

 خصائص البيانات المفصح عنها في القوائم المالية: 3.3

بةةةإلسمعةةةا  رسالماايةةة إلسال  ل ةةةإلسمعةةة ا سالوةةة ا سسالمال ةةةإلسع ةةةىسبةةة سامطةةةارسالةةةذيسأع  ةةةهسلج
ضةةر ر س ةة افرسمجم عةةإلسمةةخسال صةةا  سفةةيسال  ابةةا سالماايةة  إلسالمسصةةهسعب ةةاسلكةةيس ةة مكخسمةةخس
 او ةةةفسا هةةة ا سال ةةةيس ةةةسسدعةةة ا هاسمةةةخسأج  ةةةاس مةةةخسأهةةةسسهةةةذاسال صةةةا  س)الواضةةةيذس امةةة اخذس

س(:213ذس 2111
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سالوا   إلسل س س: -1
 م اس ثك سم اثرسمخسق  سقراقسالوة ا سسمةعساف ةراضسأخسلة   سس  وص س ذلمسدمكاب إلسف

سمي  صسمعو  سمخسال وافإلسفيسمجا سا عما س البثاطا ساالق صا  إلس المااي  إل.
 الم قمإل: -2

  كةة خسالمع  مةةا سم  مةةإلسعبةة ماس س ةة سفةةيسا  ةةاذسالوةةرارا سلةة صسقةةراقسالوةة ا سسالمال ةةإلس
  سية اقسأكابة سماضة إلسأسسااضةر سأسس مياع   سسفةيس و ة سسا اة اثسالم ع وةإلس المبثة

سمي و   إلس   ف رسدمكاب إلسال ب ؤ.
 الم   ق إل: -3

  وصةة س ةةذلمس   هةةاسمةةخسا  طةةاقسالسا اةةإلس ال ا ةة س  ةة ف رسدمكاب ةةإلساالع مةةا سع   ةةاس
كمع  ما سصا قإلس  م  سالمع  ما س ص فس  عرضسب ا  سالمااية إلسعةخسالعم  ةا س

 إلس عةرضسالمع  مةا س ثةك سكامة سضةمخس  و م اسط واسلج هرهاس او و  ةاساالق صةا 
اةةةة   سا هم ةةةةإلسالبيةةةة  إلس ال ك سةةةةإلس عةةةة سساةةةةذ سأيسمع  مةةةةا س ةةةةؤ رسع ةةةةىسالوةةةةرارا س

ساالق صا  إلسلورا  ا.
 الوا   إلسل مواربإل: -1

  وصةةةة س ةةةةذلمسجعةةةة سقةةةةراقسالوةةةة ا سسالمال ةةةةإلسقةةةةا ر خسع ةةةةىسدجةةةةراقسالمواربةةةةا سالم   سةةةةإلس
الع ما سع ىسأيسس ا  ةإلسفةيسعم  ةإلس االع ما سع ىسالو ا سسالمال إلذس ذلمسمخس   سا

ق ةاسس عةةرضسا  ةةرسالمةاليسلألاةة اثساالق صةةا  إلذس كةذلمسامفصةةا سعةةخسالي ايةةا س
الماايةةة  إلسالميةةة   مإلسفةةةيسالو ةةةاسس فةةةيسدعةةة ا سالوةةة ا سسالمال ةةةإلس امفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرس

ظ ارسالو ا سسالمال إلسالمواربإلسل س را ساليا وإل. سال ال رسفيس  مسالي ايا س ا 

سال صا  سال ال إلسل   ابا سالمال إل:س(351 سذ2111س آ ر خذس يذالججا) أضا س

 الما  إل: -5

    رسم  مإلسالمع  ما س ط  ع  اسالما  إلس  ع  ةرسالمع  مةإلسما  ةإلسدذاسكةاخساةذف اسأ س
س ار س اسي ؤ رسع ىسالورارا ساالق صا  إلسال يسي   ذهاسقراقسالو ا سسالمال إل.

 ال م   سالصا ف: -1

المبث ر سالعم  ا سالمال ةإلس ا اة اثساالق صةا  إلسال ةيساة   س هيسأخس م  سال  ابا س
س ص فس ع الإلس  خس ار  سأ س  ا  سأ سبو .

 الج هرسف فسالثك : -1

سأيسأخس و سسالمع  ما سط واسلج هرهاس او و  اساالق صا  إلس ل سسثك  اسالواب بي.
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 االك ما :س -1

سأيسأخس ك خسالمع  ما سكام إلسضمخسالا   سالما  إلس ال ك سإل.

 للمصارف اإلسالمية:اإلفصاح في القوائم المالية  3.2

(سمجم عةإلسمةخسالوة ا سسالمال ةإلسال ةيس جةبسع ةىس1ا  سمع ارسالمااي إلسالمال إلسرقسس)س
المصةةةار سأخس وةةة سس بثةةةرهاسكاةةة سأ بةةةىسل   ابةةةا سالمال ةةةإلس هةةةيس)ه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلس

س(:12ذس 2111ل مؤييا سالمال إلسامي م إلذ

سالمالي.قا مإلسالمرك س -1
 قا مإلسال   . -2

 قا مإلسال  فوا سالبو  إل. -3

 قا مإلسال ال را سفيساو فسأصاابسالم ك إلسأ سقا مإلسا ر ا سالم وا . -1

 قا مإلسال ال را سفيساالي  مارا سالمو   . -5

قا مةةإلسمصةةا رس ايةة   اما سأمةة ا سصةةب  فسال كةةا س الصةة قا س)دذاس ةة لىسالمصةةر س -1
 مي  ل إلسجمعسال كا سك  اسأ سج   ا(.

 مصا رس اي   اما سأم ا سصب  فسالورض.قا مإلس -1

 ام ضااا سا  سالو ا سسالمال إل. -1

أ ةةةإلسقةةة ا سسأ س وةةةار رسأ س  ابةةةا سأ ةةةرصس يةةةاع سع ةةةىس او ةةةفساا  اجةةةا سميةةة   ميس -1
 الو ا سسالمال إل.

كمةةاساةة  سالمع ةةارس ال سصةة  سط  عةةإلسكةة سقا مةةإلس مةةاس جةةبسأخس ا   ةةهسكةة سقا مةةإلسمةةخسهةةذ س
  اوفسالسا   سالمرج  سلمي   ميسالو ا سسالمال إل.سسالو ا سسمخس  ابا س مع  ما سلكي

 المالي: المركز قائمة 3.1

 مكخس عر  سقا مإلسالمرك سالماليس  ب اس  اخسماليسمبظسس مي  رجسمخسال فا رسفيس ار خسس
معةة خس  رصةة  سالايةةا ا سال ةةيسلةةسس وسةة س  را   ةةاسدلةةىسقا مةةإلسالةة   ذس كةةذلمسرصةة  سقا مةةإلسالةة   س

 ر فذسسآ سذل مثةةر وسفةةيسذلةةمسال ةةار خس) ا ةةثس عطةةيسصةة ر سأم بةةإلس صةةا قإلسعةةخسالمركةة سالمةةاليس
س.(111ذس 2111
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 هيسالوا مةإلسال ةيس  ضةهسمةخسج ةإلسسBalance Sheet  عر سأ ضاس الم  اب إلسالعم م إلس
مصةةا رسا مةة ا سفةةيسالمبثةة  س)اوةة فسالم ك ةةإلس االل  امةةا (س ايةة   اما سهةةذ سا مةة ا سمةةخسج ةةإلس

 سالوا مإلسمخسأرص  سلاظ ةإلسلم   ة س بة  سا صة  س االل  امةا سذأ رصس)ا ص  (س   ك خس ب  سه
 ار خسدع ا سالو ا سسالمال ةإلسممةاس يةاع سالمية   م خسفةيسال عةر سع ةىسال ضةعسس او فسالم ك إلسفي

الماليسل ثركإلسفيسذلمسال ار خذس  ع سهذ سالوا مإلس  ثكا سم ع   سف مكخسأخس ع سع ةىسه  ةإلس ور ةرس
)قا مةةإلسال ضةةعسالمةةالي(سأ سع ةةىسه  ةةإلسايةةابس)الم  اب ةةإلسالعم م ةةإل(سدالسأخسالثةةك سا   س)الوا مةةإل(س

اسج  اسل  ا   سالماليس ذلمسمخس ة  س صةب  سال بة  س اة سعبةا  خسر  ية إلس امضةافإلس  فرسأياي
س(.31ذس 2111دلىسد جا سع قإلسمع بإلس  خسهذ سال ب  سعب سامفصا سعب اس) بسرذس المطاربإلذس

 استخدامات قائمة المركز المالي: 3.1.1

مع  مةةا سعةةخسط  عةةإلسسدخسااليةة   اما سالر  يةة إلسلوا مةةإلسالمركةة سالمةةاليس  ركةة سفةةيس ةة ف رس
 موةة ارسااليةة  مارا سفةةيسأصةة  سالمبثةة  س مصةةا رس م  ةة سهةةذ سااليةة  مارا سعةةخسطر ةةفسال  امةةا س

فالوا مةإلس يةاع سسNET ASSETSالمبثة  سلة ا ب  اس اوة فسالمة مسع ةىسصةافيسأصة  سالمبثة  س
سمةاس  ع ةفس ال ةاليسإلالمي   م خسفيس و  سس عضس صا  سال ضعسالماليسل مبثة  ذس  صةسإلس اصة

س:(111ذس 2111)اباخذس

:س  بويةةةةةسسدلةةةةةىسبةةةةة ع خسهمةةةةةاساليةةةةة  لإلسالبو  ةةةةةإلس اليةةةةة  لإلسLIQUIDITYاليةةةةة  لإلسسبيةةةةة إل -1
س(15/2111)فةةيس ع  ما  ةةاسل مصةةار سرقةةسسيةة طإلسالبوةة سالس يةةط ب إلسس  قةة ساةة  الواب ب ةةإلس
 اا يا  ماسكال الي:سطر وإل

 الي  لإلسالبو  إل: -أ

ال ة ا خس الصةبا  فس الصةرا س   ك خس يةطسهةذ سالبية إلسمةخسالية  لإلسالبو  ةإلسفةيس
اآللةةةيسأمةةةاسالموةةةاسسف  كةةة خسمةةةخس  ا ةةةعسالعمةةة قسالجار ةةةإلس   ا ةةةعسال ةةة ف رس ال  ا ةةةعس
 جةة سال ةةيس يةة افس ةة  سثةة رس أ  ا سالةة  خسالمصةة ر س)يةةب ا س غ رهةةا(سال ةةيس

مةةخسدجمةةاليساليةةو  سغ ةةرسالميةة ال إلس%11 يةة افس ةة  سثةة رس امضةةافإلسدلةةىس
 ل  ي    سالم اثر سالوا مإل.

 ي  لإلسالواب ب إل:ال -ب

س   ك خس يطسالبي إلسمخ:
 البو سفيسالصب  ف -

 ا رص  سل صسالمصار سال يس ي افس   سث ر -
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ا رص  سل صسي طإلسالبو سالس يةط ب إلسال ةيس ية افس ة  سثة رس  ة  س -
 االا  اطيسامل اميس ال   عإلساالي  مار إل

 .%11يب ا س   بإلس ي افس   سف ر سأق سمخسيبإلس بي إلس -

 .%51 ي افس   سف ر سأق سمخسي إلسث  رس بي إلسسيب ا سأ رص -

 الور ضسال يس ي افس   سث ر. -

س   ك خسمواسسالبي إلسمخ:
 جار إلس ماس ثم سالجام  سمب ا.العم قسال  ا عس -

   ا عسال  ف رس ماس ثم سالجام سمب ا. -

   ا عسالعم قس ج سال يس ي افس   سث ر. -

 الايا ا سال ا بإلسفيسايا ا سالجاريسم  خس.س -

 ال يس ي افس   سث ر.س ي طإلسالبو سأرص  سالمصار  -

أ  ا سالةةة  خسالمصةةةة ر س)اليةةةةب ا ذسا ذ بةةةةا ذسثةةةة ا ا سام ةةةة او(سال ةةةةيس -
  ي افس   سي إلسث  ر.

 مخسدجماليساليو  سغ رسالمي ال إلسل  ي    سالم اثر سالوا مإل.س31% -

 او و اس   سث ر.ال  اما سبظام إلسم  قعس  -

 لالةةرضسق ةةاسسم ابةةإلسرأسس:سCAPITAL STRUCTURE و ةة سسه كةة سرأسسالمةةا س -2
 :الما سفإخسهبامسالع   سمخسالمؤثرا سا ياي إلسمب ا

 :بي إلسرأسسالما سالمم  مسدلىسمجم وسال  ا ع -أ

س ي   سمخسهذاسالمؤثرسع ىسم صسكسا إلسرأسسالمةا سالمم  ةمسفةيسم اج ةإلساليةا  ا 
)آ سع ةةيذسسا ةةعذس  مكةةخسال ع  ةةرسعةةخسهةةذ سالبيةة إلس الصةة الإلساآل  ةةإلالما م ةةإلسمةةخسال  

سس(:120 سذ2002
 مجم وسال  ا ع(س/)رأسسالما س=سبي إلسرأسسالما سدلىسمجم وسال  ا عس

 :بي إلسرأسسالما سالمم  مسدلىسمجم وسالم ج  ا  -ب

س ث رسهذ سالبي إلسدلىسالم صسالذيسذهبسدل هسالمصر سفيساالع ما سع ىسرأسسالما 
)آ سع ةةيذسس ةةاآل يالمم  ةةمسفةةيس م  ةة سالم جةة  ا ذس  مكةةخسال ع  ةةرسعةةخسهةةذ سالبيةة إلس

س:(118ذس 2002
 مجم وسالم ج  ا (س/)رأسسالما س=سبي إلسرأسسالما سدلىسمجم وسالم ج  ا س
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:س قة ساة   سية طإلسCAPITAL ADEQUACY RATIOمع  سكسا ةإلسرأسسالمةا س -3
ثةةر طاس اصةةإلس  ةة سسالمصةةار سالس يةةط ب إلس(س5/2111البوةة سالس يةةط ب إلس ال ع  مةةا سرقةةسس)

س ماس  ي:
م  ةة خس  الرسأمر كةةيسأ سمةةاس عا ل ةةاس ةةالعم  سس35أالس وةة سرأسسالمةةا سالمةة ف وسعةةخسس -

س.ا  رصسالم  ا لإلسفيسف يط خ
ا صةةةةة  سالمرجاةةةةةإلسس/الاسةةةةةاظسع ةةةةةىسبيةةةةة إلسكسا ةةةةةإلسرأسسالمةةةةةا س)قاعةةةةة  سرأسسالمةةةةةا س -

 .%12س ا ثسالس و س  يساا سمخسا ا ا سعخ  الم اطر(

رفعسرأسسالما سالم ف وس ماس  بايبسمعسط  عإلس اجسس عم  ةا سالمصةر س عم  ةا سس -
فر عةةهس الثةةركا سال ا عةةإلسلةةهذس ايةةبسمةةاس وةةرر سيةة طإلسالبوةة سالس يةةط ب إلس ةةالبظرسدلةةىس

 .مي  صسالم اطرسالكامبإلسفيسعم  ا هسالمصرف إلسأ سأص له

:سأبةةةهسعا ةةة الس عةةةر :سRETURN RATEسااليةةة  مارسع ةةةىسالعا ةةة سمعةةة ال سايةةةاب -1
سثة  بذآ س)سماة   س مب ةإلسف ةر س ة  ساالية  مارسعةخسالبا جةإلس ال يا رسالمكايبسمجم و
  هبامسع  سطرفسالا يابسالعا  سأهم ا:س(33 سذ2111

سReturn On Assets (ROA):العا  سع ىسالم ج  ا س -
 وةة سسهةةذ سالبيةة إلسمةة صسكسةةاق سام ار سفةةيسايةة   اسسا صةة  سااليةة   اسسا م ةة سفةةيس

مةةةخس ةةة  سااليةةة  مارسفةةةيسا صةةة  سالم   سةةةإلذس  وةةةارخسهةةةذ سالبيةةة إلسسا ر ةةةا  او ةةةفس
 اليةةةب ا ساليةةةا وإلسأ س مع ةةةارسالصةةةباعإلذسفك مةةةاسار سعةةة سهةةةذ سالبيةةة إلس  سذلةةةمسع ةةةىس

 ل معا لةإل  فًوةا البية إل هةذا ايةاب ار ساوسكساق سالمصر سفيساي   اسسأصة لهس  مكةخ

س:(Brigham & Ehrhardt, 2005, p454)اآل  إلس
صااااالر ح ااااالض يبااااإ ح لااااا ب       ااااا ر  (ROA) =العا ةةةة سع ةةةةىسالم جةةةة  ا س

سالم ج  ا .
 :Return On Equity (ROE)العا  سع ىساو فسالم ك إلس -

 م ص     مخ الذا  إل م ار   اي   اس في المصر  كساق  ع ى     الذي  سالمؤثره

سالبو  ةإل ال اة   ر ا ةإل   ة خ هةذا المؤثةر أخ أي ا ر ةا ذ   ل ة  ع ةى المة ار  هةذ سقة ر 
 ع ةى    ك مةا المعة  ذ هةذا ار سةع ك مةا أبةه ا ةث المةالك خذ ق ة  مةخ  المية  مرس

 Bodie)ساآل  ةإل ل معا لةإل  فًوةا المؤثةر هذا اياب (س  مكخ346  ذ 2006)   ذ

& Kane, 1996, p569):س
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اوة فس= صاالر ح االض يباإ ح لاا ب       اا ر  (ROE)العا  سع ةىساوة فسالم ك ةإلس
س.الم ك إل

 عر سةةا سم عةة   س عكةةسس ج ةةا سس   جةة سل م ةةاطرسس:RISKالاكةةسسع ةةىس رجةةإلسالم ةةاطر س -5
سفوةةةة س ةةةةسس عر ةةةة سالم ةةةةاطر سفةةةةيسقةةةةام سسبظةةةةرسال ةةةةاا  خسالم   سةةةةإلساةةةة  سهةةةةذاسالمس ةةةة سذ

Websterالمجا فةةإلذس مةةخسهبةةاسفةةإخسسأ سدمكاب ةةإلسال عةةرضسدلةةىسال يةةار سأ سالضةةررس:  ب ةةاس
 & Brigham)سف  ةةةا.الم ةةةاطر س  ضةةةمخساا مال ةةةإلساصةةة  سأاةةة اثسغ ةةةرسمرغةةة بس

Ehrhardt, 2005, p145).س
ساال ةة   سفةةيسال ةة فوا سالبو  ةةإلسالسع  ةةإلسعةةخس: فةةيسمجةةا سام ار سالمال ةةإلس عبةةيسالم ةةاطر 

مةةاسفةةيسمجةةا سأس(Van Home & Wachowice,1995).سال ةة فوا سالبو  ةةإلسالم  قةةع
  ب ةاساا مال ةإلسس(Keegan, 2004, p9)سكمةاسعرف ةاس:المصةرفيسف عبةيسالم ةاطر سمة الع

سالم  قعسالعا  س ذ ذبسأ / سل اذسم ططس غ رسم  قعإلسغ رس يا رسدلىسالمصر س عرض
سأهةةة ا س او ةةفسع ةةىسال ةة   رسمةةةخسقةة رسل ةةاسيةة   إلسآ ةةارسعبةةةهس بةة  سايةة  مارسمعةة خذسع ةةى

س. بجا س  بس ذساي را  ج ا هسالمرج  سالمصر 
سالما طةإلس اا مةاال س اوةفسUncertaintyس  بث سالم اطر سعخسظاهر ساالإلسعة سسال  كة 
س(.22ذس سس2006مطرذ)سأ سع سس اوفسالعا  سالم  قعسع ىساالي  مار

 مكخس صب  سالم اطرسال يس  عرضسل اسالعم سالمصرفيسدلىس)ث  يذسالمج ةإلس سس
س(:18ذس  2002االق صا  إلذ

 .عخسع سسال  اسسالعم  س ثر طسال عاق سمعسال بم بث س:سمخاطر ائتمانية -

 . ث سعخسع سسق ر سال بمسع ىسال فاقس ال  اما هسعب ساي اواق ا:سمخاطر السيولة -

 . بث سعخسال ال رسفيسق مإلسماافظسا   ا سالمال إل:سمخاطر األسعار -

 . بث سعخس اركا س  و  ا سأيعارسالصر :سمخاطر النقد األجنبي -

 . سعخسالمثاك سالم ع وإلس   اقس  ما سال بمسل   ا خ بث:سمخاطر العمليات -

 . بث سعخسام   سأ سع سساالل  اسس الو اب خس ال ثر عا ساليا   :سمخاطر االلتزام -

 . بث سعخسا  اذسقرارا س اط إلذسأ سي قس بس ذساي را  ج ا سال بم:ساستراتيجيةمخاطر  -

 .الرأيسالعاس بث سعخس ك خسص ر سي  إلسعخسال بمسل صس:سمخاطر السمعة -
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 بنود قائمة المركز المالي: 3.1.5

 ةة سس    ةةبس بةة  سقا مةةإلسالمركةة سالمةةاليس ا ةةثس جمةةعسال بةة  سالم ما  ةةإلسمعةةاسل  صةة  سدلةةىسس
مجةةةام عسفرع ةةةإلسذا سمالةةة صسكمةةةاس ةةة سسال ر  ةةةبس ثةةةك س ظ ةةةرسالع قةةةا سال امةةةإلس مجم عةةةا سال بةةة  س

 االل  امةةا س اوةة فسالم ك ةةإلذس ةةسس ويةةسسال بةة  سالةة  ثسالميةة   مإلسفةةيسمعا لةةإلسالم  اب ةةإل:سا صةة  س
الر  يةةة إلسدلةةةىس بةةة  سفرع ةةةإلسلكةةةيس ةةة   سالميةةة   سس مع  مةةةا سدضةةةاف إلذسدخسالمع ةةةارسا ك ةةةرساب ثةةةاراس
ل    ةةبس بةة  سقا مةةإلسالمركةة سالمةةاليسهةة س صةةب س اسدلةةىس بةة  سم  ا لةةإلس أ ةةرصسغ ةةرسم  ا لةةإلس  سضةة س

جةإلسية  ل  اس ة قًاس العباصةرسا ك ةرسية  لإلسأ ضاسعرضسعباصرسمجم عإلسال ب  سالم  ا لإلس ففس رس
س(.111ذس 2111)اباخذس

 متطلبات اإلفصاح في قائمة المركز المالي: 3.1.4

(سع ىس ج بساالل  اسس الم ط  ةا سال ال ةإلسعبة سدعة ا س1ب سمع ارسالمااي إلسالمال إلسرقسس)س
س(:11ذس 2111 إلذسقا مإلسالمرك سالماليس)ه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م

  جبسامفصا سعخس ار خسقا مإلسالمرك سالمالي. -1

 جبسأخس ا  يسقا مةإلسالمركة سالمةاليسع ةىسجم ةعسم جة  ا سالمصةر س جم ةعسمط   ا ةهس -2
 اوةة فسأصةةاابسايةةا ا سااليةة  مارسالمط وةةإلس مةةاسفةةيساكم ةةاس جم ةةعساوةة فسأصةةاابس

 الم ك إلسفيسالمصر .

صسسق مإلسأا س ب  سالمط   ا سأ سالعكسسالس ج  س  س ضسق مإلسأا س ب  سالم ج  ا س   -3
 )ال وا (سدالسدذاسكاخسهبامسم ط بسثرعيسأ سقاب بيسمجراقسال وا .

الس جةةة  س مةةة سال بةةة  سال امةةةإلسل م جةةة  ا سأ سالمط   ةةةا سأ ساوةةة فسأصةةةاابسااليةةة  مارس -1
 المط وإلسأ ساو فسالم ك إلس  خسامفصا سعب ا.

 إلسال يا رسالم  قعإل. جبسامفصا سعخسم الغسالم صصا سالمك بإلسل الط  -5

 جبس جم عس ب  سالم ج  ا س المط   ا سفيسمجم عةا س فوةاسلط  ع  ةاس  ر  ةبسعرضة اس -1
فيسقا مإلسالمرك سالماليس فواسل رجإلسالية  لإلسالبية  إلسلكة سمجم عةإلذس  جةبسد ةرا سمجمة وس
ميةة و سلكةة سمةةخسالم جةة  ا س المط   ةةا س اوةة فسأصةةاابسااليةة  مارا سالمط وةةإلس اوةة فس

  إل.أصاابسالم ك

الس ج  س    بسمجم عةا سالم جة  ا س المط   ةا س ة خسمجم عةا سم  ا لةإلس مجم عةا س -1
 غ رسم  ا لإل.
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 جةةةةبسامفصةةةةا سفةةةةيسصةةةة بسقا مةةةةإلسالمركةةةة سالمةةةةاليسأ سفةةةةيسام ضةةةةااا سالمرفوةةةةإلسعةةةةخس -1
الم جةةة  ا سال ال ةةةإلسمةةةعس  ةةةاخسالم جةةة  ا سال ةةةيسايةةة  مرسف  ةةةاسالمصةةةر سأمةةة ا سأصةةةاابس

فةةةةيساكم ةةةةاسمضةةةةافاسدل  ةةةةاسمةةةةاساثةةةة رمسف ةةةةهسمع ةةةةسذسايةةةةا ا سااليةةةة  مارسالمط وةةةةإلس مةةةةاس
  الم ج  ا سال يسابسر سالمصر س االي  مارسف  ا:

 البو س ماسفيساكمه. -أ

ذمةةةةةةسسال  ةةةةةة وساآلج ةةةةةةإلس  ثةةةةةةم سذمةةةةةةسسالمرا اةةةةةةا ذسذمةةةةةةسساليةةةةةة سذسااليةةةةةة  مارسفةةةةةةيس -ب
 االي صباو.

 االي  مارا سفيسا  رافسالمال إل. - 

 المضار ا . -ث

 المثاركا . -ج

 مبثآ .سالمياهما سفيسرؤ سسأم ا  - 

 ال ضاعإل. -خ

 االي  مارا سفيسالعوارا . - 

 الم ج  ا سالمو با س الرضسال  ج ر. -ذ

 الم ج  ا سال ا  إلس أب اع اس مجمعا ساي   ك ا. -ر

  جبسامفصا سعخس ساص  ساركإلسم ص سال   خسالمثك مسفيس اص   ا. -1

  جبسامفصا سعخسأرص  سالايا ا سالجار إلس اال  ار إلس غ رها. -11

  سالمصار س المؤييا سالمال إلسا  رصسل صسالمصر . جبسامفصا سعخسأرص  -11

 الدخل: قائمة 3.7

هةةةيسأك ةةةرسالوةةة ا سسأهم ةةةإلس  ةةة سسف  ةةةاسال ور ةةةرسعةةةخسب ةةةا  سا عمةةةا سل مثةةةر وس    ةةةاخسق ر ةةةهس
(ذسلوةة س عةة   س يةةم ا سهةةذ س21ذس 2111الكيةة  إلسعةةخسف ةةر س مب ةةإلسمع بةةإلس) بسةةرذس المطاربةةإلذس

خسكةاخسالالةرضسالب ةا يسمةخسدعة ا هاسهة س  ةاخسصةافيسالة   سأ سالةر هس  Net incomeالوا مإلس ا 

(profit)سالس ةةةةةر سالمال ةةةةةإلذس مةةةةةخسهةةةةةذ سال يةةةةةم ا سقا مةةةةةإلسالةةةةة   سالم اوةةةةةفس ةةةةة س Income 

Statementلك خسالوا مإلس ظ رسلباسمة صسقة ر سام ةرا ا سالم اووةإلسمةخسالعم  ةا سال ثةال   إلسع ةىسس
الةذيسهة سسNet Income الط ةإلسالبسوةا سالضةر ر إلسل  ل ة سهةذ سام ةرا ا سل او ةفسصةافيسالة   س

 Profitمس يةةمىسكثةة سأ سايةةابسا ر ةةا س ال يةةا رسال ةة  سا يايةةيسلمبثةة  سا عمةةا ذس كةةذل

and Loss Accountلكةة خسالالةةرضسمةةخسدعةة ا سالكثةة سهةة سال  صةة سلصةةافيسالةةر هسسNet 
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Incomeأ سصةةافيسال يةةار سسNet Lossأمةةاسالسةةرفس ةة خساصةةط  سايةةابس كثةة سف ةة س ةةبظسسس
 ر فذس(س)آ سذسTفوةةرا سام ةةرا ا س المصةةر فا سع ةةىسثةةك سمةة  خس  ا ةةخسفةةيسثةةك س م ةة ساةةر س)

س(.121ذس 2111

 أهداف قائمة الدخل: 3.7.1

دخسال ةة  سا يايةةيسمةةخسقا مةةإلسالةة   س مةةخسأيسقا مةةإلسمال ةةإلسأ ةةرصسهةة س    ةة سقرا  ةةاس مع  مةةا س
مس   سال  اذسقرارا ساق صا  إلس ثك سعو بيذس أهسسهذ سا ه ا س الوةرارا س البية إلسلوا مةإلسالة   س

سهي:س

  س ا  ةةةة سصةةةةافيسالةةةة   سمةةةةخسالعم  ةةةةا سمةةةةخس ةةةةس و ةةةة سسجةةةة  صسااليةةةة  مارا س ع ا ةةةة ها -1
 ال ثال   إلسل ا   سق ر سالمبث  سع ىس او فسال   س ايابسهام سالر هسلك سي س.

مخس   س ا   سق سسالمصر فا س ام را ا س صةافيسس و  سسكساق سد ار سالمثر وس فعال   ا -2
 ال   سمخسالعم  ا سال ثال   إلس موارب  اس اليب ا ساليا وإلس  م     اسمخسالثركا .

اضسمةةةخسالمصةةةار س جم ةةة رسالميةةة  مر خس ذلةةةمسمةةةخس و ةةة سسمةةة صسجةةة ار سالمثةةةر وس ةةةاالق رس -3
 ال ب ةةةؤس و مةةةإلسالةةة   س ةةة  سمواربةةةإلسالةةة   سالم اوةةةفس ةةة  ساليةةةبإلسمةةةعساليةةةب ا ساليةةةا وإلس

 ل يب ا سال اوإل.

سامكاب ةةةإلسال ب ةةةؤس ال ةةة فوا سالبو  ةةةإلسالميةةة و   إلساع مةةةا اسع ةةةىسال  ابةةةا سالاال ةةةإلس)ال ار   ةةةإل( -1
 . اي   اسسا يال بساماصا  إلسالمعر فإل

 ل ةةذ سا يةة ابس ع  ةةرسقا مةةإلسالةة   سا هةةسس ةة خسمجم عةةإلسالوةة ا سسالمال ةةإلذسف ةةيسمؤثةةرسلةةرقسسب  جةةإلس
مع بةةإلس  يةةاع سع ةةىس ا  ةة ساال جةةا سلةة  ر س ال ةةإلساع مةةا اسع ةةىسب ةةا  سالةة  را ساليةةا وإلسسأعمةةا س  ر 

س(.11ذس 2111 ففسا يال بسالمعر فإلسفيسع سساماصاقس)اباخذس

 مفاهيم تحديد الدخل: 3.7.5

 مكخسدع ا سقا مإلسال   سع ىسأياسسمس  م خسل    :سال   سال ثال  يس الة   سالثةام ذسس
ف  سالمس  سسالذيس  سس م ج ةهسعةرضسال بة  س العباصةرسالم كةرر س ة  سالس ةر سسأماسال   سال ثال  ي

المال إلس  ي  ع س م ج هسال ب  سغ رسالم كةرر س غ ةرسالعا  ةإلس غ ةرسالم ع وةإلس البثةاطسالجةاريس ثةك س
   ةةةفسكإ وةةةا س طةةة طسامب ةةةاجسأ سال    ةةةعذس  صةةةا هسا  طةةةاقسالماايةةة  إلذس  ال  ةةةرسالي ايةةةةا س

ب  سال ةيس وة سسمس ة سسالة   سالثةام س عرضة اس االفصةا سعب ةاس ثةك س سصة  يسالمااي  إلس هيسال 
ضةةمخسمةةاس عةةر س ةةال ب  سغ ةةرسالعا  ةةإلذس  بظةةرسل  بةة  سغ ةةرسالعا  ةةإلسط وةةاسلمس ةة سسالةة   سال ثةةال  يس



52 

 

ع ةةىسأب ةةاس بةة  سالس ب ظةةرساةة    اس  كرارهةةاسفةةيسالميةة و  سلةةذاسف ةةيسالس  ضةةعسعةةا  سمرا  سالمبثةة  س
الاكةةةةسسع ةةةةىسكسةةةةاق سهةةةةذ سام ار سكمةةةةاسهةةةة سالاةةةةا سفةةةةيسا بثةةةةطإلسالم كةةةةرر سس الس مكةةةةخسمةةةةخس  ل ةةةةا

س ال ثال   إل.

 عناصر قائمة الدخل وتبويبها: 3.7.4

امفصا سفيسقا مإلسال   سعخسالمع  ما سال ال إلسمةعس  ةاخسد ةرا ا س مصةر فا س جبسأخسس
يةة  مارس مكايةةبس  يةةا رسااليةة  مارا سال ةةيسايةة  مرسالمصةةر سف  ةةاسأمةة ا سأصةةاابسايةةا ا ساال

المط وةةةةةإلسمضةةةةةافاسل ةةةةةاسمةةةةةاساثةةةةة رمسف ةةةةةهسمع ةةةةةسس   ةةةةةاخسد ةةةةةرا ا س مصةةةةةر فا س مكايةةةةةبس  يةةةةةا رس
االيةةة  مارا سال ةةةيسابسةةةر سالمصةةةر س االيةةة  مارسف  ةةةاسكةةة سع ةةةىساةةة  س)ه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلس

س(:15ذس 2111ل مؤييا سالمال إلسامي م إلذس

 االي  مارا .سكايبد را ا س م -1

 االي  مارا .سمصر فا س  يا ر -2

 ال   سأ سال يار سمخساالي  مارا  -3

ق ةةة سايةةة وطاوسسعا ةةة سأصةةةاابسايةةةا ا سااليةةة  مارسالمط وةةةإلسمةةةخس  ةةة سااليةةة  مارا  -1
 .بص بسالمصر س صس هسمضار ا

 بص بسالمصر سمخس   سأ س يار ساالي  مارا . -5

 بص بسالمصر سمخس   ساالي  مارا سالمط وإلس صس هسمضار ا. -1

   مارا سالمو   س صس هسمضار ابص بسالمصر سمخس   ساالي -1

 ام را ا س المصر فا س المكايبس ال يا رسمخسا بثطإلسا  رص. -1

 المصر فا سالعم م إلس ام ار إل. -1

 ال   سأ سال يار سق  سالضر  إلس ال كا . -11

 ال كا س الضر  إلسمعساالفصا سعخسم  غسك سمب ما. -11

 صافيسال   سأ سال يار . -12

 دخل:متطلبات اإلفصاح في قائمة ال 3.7.3

الم ط  ةا سال ةيس جةبسع ةىسالمصةار سامية م إلسس(1)سرقةسسالمال ةإلسالمااية إلسا  سمع ةارس
االل ةةةة اسس  ةةةةاسعبةةةة سدعةةةة ا سقا مةةةةإلسالةةةة   س هةةةةيس)ه  ةةةةإلسالماايةةةة إلس المراجعةةةةإلسل مؤييةةةةا سالمال ةةةةإلس

س(:11ذس 2111امي م إلذس
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  جبسامفصا سعخسالس ر سال يس ثم  اسقا مإلسال   . -1

  مصر فا س مكايبس  يا رساالي  مارسايبسأب ع ا. جبسامفصا سعخسد را ا س -2

 جةةبسامفصةةا سعةةخسط  عةةإلسام ةةرا ا س المصةةر فا س المكايةةبس ال يةةا رسا  ةةرصسذا س -3
 ا هم إلسالبي  إل.

  جبسامفصا سفيسقا مإلسال   سأ سام ضااا سالمرفوإلس  اسعخسالمع  ما سال ال إل: -1

 د را ا س مصر فا ساالي  مارا . -أ

 االي  مارا .سال   سأ سال يار سمخ -ب

 عا  سأصاابسايا ا ساالي  مارسالمط وإلسمخس   ساالي  مارا . - 

 بص بسالمصر سمخس   سأ س يار ساالي  مارا . -ث

 ام را ا س المصر فا س المكايبس ال يا رسمخسا بثطإلسا  رص. -ج

 المصر فا سالعم م إلس ام ار إل. - 

 ال   سأ سال يار سق  سالضر  إلس ال كا . -خ

 ال كا س الضر  إل. - 

 فيسال   سأ سال يار .صا -ذ

 النقدية: التدفقات قائمة 3.2

هةةيسكثةة س المو  ضةةا س المةة ف عا سالبو  ةةإلسلمبثةة  سمةةاس ةة  سف ةةر سمال ةةإلسمع بةةإلذس  ويةةسسس
ا بثةةطإلسفةةةيسقا مةةةإلسال ةةة ففسالبوةةة يسدلةةةىس   ةةإلسأقيةةةاس:سال ةةة فوا سالبو  ةةةإلسمةةةخسا بثةةةطإلسال ثةةةال   إلذس

ل ةةة فوا سالبو  ةةةإلسمةةةخسا بثةةةطإلسال م    ةةةإلس) بسةةةرذسال ةةة فوا سالبو  ةةةإلسمةةةخسا بثةةةطإلسااليةةة  مار إلذس ا
س(.11ذس 2111 المطاربإلذس

 أهداف قائمة التدفقات النقدية: 3.2.1

دخسال ةة  سالر  يةةيسمةةخسدعةة ا سقا مةةإلسال ةة فوا سالبو  ةةإلسهةة س    ةة سالميةة   م خس أصةةاابسس
 مب ةةإلسمع بةةإلذسالصةة إلس المع  مةةا سالم ع وةةإلس المو  ضةةا س المةة ف عا سالبو  ةةإلسل مبثةة  س ةة  سف ةةر س

كماس مكخسل ؤالقسالمي   م خس مخس ة  سقا مةإلسال ة فوا سالبو  ةإلس او ةفسا هة ا سال ال ةإلس) بسةرذس
س(:111ذس 2111 المطاربإلذس

الاصةةة  سع ةةةىسالمع  مةةةا سالم ع وةةةإلس ا بثةةةطإلسال ثةةةال   إلس االيةةة  مار إلس ال م    ةةةإلسع ةةةىس -1
 أياسسبو ي.
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إلسم ط  ةةا سااليةة  مارس ال  يةةعس م ط  ةةا س و ةة سسقةة ر سالمبثةة  سع ةةىس او ةةفسا ر ةةا س موا  ةة -2
 ي ا ساالل  اما .

  ا   سمصا رساال    س  خسصافيسال   س صافيسال  فوا سالبو  إل. -3

س و  سسال  فوا سالبو  إلسال ار   إلس الاال إلس ال ب ؤس ال  فوا سالمي و   إل. -1

 مكونات قائمة التدفقات النقدية: 3.2.5

دعةة ا سقا مةةإلسال ةة فوا سالبو  ةةإلسفةةإخسهةةذ سالوا مةةإلس ضةةسسا ةةىس  اوةةفسا هةة ا سالمرجةة  سمةةخسس
ك سالعم  ا سالم ع وإلس المو  ضا س الم ف عا سالبو  ةإلذس  ة سس صةب س اسضةمخس   ةإلسأبثةطإلسهةي:س
ال ثال   إلذساالي  مار إلذس ال م    إلذس ال   سمخسهذاسال صةب  سهة س ية   سعم  ةإلسالوةراق س ال ا  ة س

س(.111ذس 2111 االي ب اجس) بسرذس المطاربإلذس

 األنشطة التشغيلية: -أ

 ك يةةةةبسهةةةةذاسالويةةةةسسمةةةةخسقا مةةةةإلسال ةةةة فوا سالبو  ةةةةإلسأهم ةةةةإلس اصةةةةإلسا ةةةة س ع ةةةةرسا بثةةةةطإلسس
ال ثةةال   إلسأهةةسسبثةةاطسمبةة  سل  ةةرا سفةةيسالمبثةة  ذسلةةذاسفةةإخسا بثةةطإلسال ثةةال   إلسهبةةاسي ضةةسساآل ةةارس

س ا:البو  إلسل عم  ا سال يس    سفيس ا   سصافيسال   س   سالس ر سالمال إلس مب

سالمو  ضا س الم ف عا سالبو  إلسالبا جإلسعخس  عس ثراقسالي عسأ س و  سسال  ما . -
سالمو  ضا سالبو  إلسمخسالعم ال س ام را ا سا  رص. -
سالم ف عا سالبو  إلسل م ظس خس العام  خ. -
سالم ف عا سالبو  إلسمخسالس ا  س الضرا ب. -

 األنشطة االستثمارية: -ب

البو  ةةإلسل عم  ةةا سالم ع وةةإلس مةة ار س مم  كةةا سالمبثةة  س ضةةسسا بثةةطإلسااليةة  مار إلساآل ةةارس
سالمي   مإلسفيس  ل  سام را ا س ال   س   سالس ر سالمال إلسأ سفيسالمي و  ذس مخسأم  إلسذلم:

المةة ف عا سالبو  ةةإلسلثةةراقسا صةة  سال ا  ةةإلسالم م يةةإلس غ ةةرسالم م يةةإلس ا صةة  سط   ةةإلسا جةة س -
سا  رص.

  قر ضذس   مسالم ف عإلسالم  مساالي  مارا .سالم ف عا سالبو  إلسع ىسثك سي   -

المو  ضةةةا سالبو  ةةةإلسالباثةةة إلسعةةةخس  ةةةعسا صةةة  سال ا  ةةةإلسالم م يةةةإلس غ ةةةرسالم م يةةةإلس ا صةةة  س -
سط   إلسا ج سا  رص.
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 المو  ضا سالباث إلسعخس  عساالي  مارا س  اص  سالور ضس الي  . -

 األنشطة التمويلية: -ج

ال ا  ةةةإلس ال ارجةةةإلسل مبثةةة  س الم ع وةةةإلس مصةةةا رس  ضةةةمخسال م    ةةةإلسكةةة سال ةةة فوا سالبو  ةةةإلس
ال م   سال ا   إلس)او فسالم ك إل(س مصا رسال م   سال ارج إلس)االل  اما (س مةخسا م  ةإلسع ةىسهةذ س

سا بثطإلسال م    إل:

 المو  ضا سالبو  إلسمخسدص ارسأي سسج    سأ سيب ا سج    . -

 ص ر سأ سط   إلسا ج .المو  ضا سالبو  إلسالباث إلسعخسالاص  سع ىسقر ضسمال إلسق -

 الم ف عا سالبو  إلسعخسي ا سقر ضسأ سيب ا . -

     عا سأر ا سا ي سسالبو  إلسع ىسمياهميسالمبث  . -

 متطلبات اإلفصاح في قائمة التدفقات: 3.2.4

الم ط  ةةةا سال ةةةيس جةةةبساالل ةةة اسس  ةةةاسعبةةة سدعةةة ا سس(1)سرقةةةسسالمال ةةةإلسالماايةةة إلساةةة  سمع ةةةارس
المصار سلوا مإلسال  فوا سالبو  إلس مخسأهسسهذ سالم ط  ا س)ه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييةا س

س(:11ذس 2111المال إلسامي م إلذس

  جبسامفصا سعخسالس ر سال يس ثم  اسقا مإلسال  فوا سالبو  إل. -1

ا جةةةةإلسمةةةةخسالعم  ةةةةا س ال ةةةة فوا سالبا جةةةةإلسمةةةةخس جةةةةبسأخس م ةةةة سالوا مةةةةإلس ةةةة خسال ةةةة فوا سالب -2
 االي  مارس ال  فوا سالبا جإلسمخسال م   س امفصا سعخسعباصرسك سف إلسمب ا.

  جبسامفصا سعخسصافيسال  ا  سأ سالبو سفيسالبو س ق مإلسالبو سفيسأ  س آ رسالم  . -3

س جبسامفصا سعخسالي ايإلسالمااي  إلسالم  عإلسفيس ا   سالبو س ماسفيساكمه. -1

 الملكية: أصحاب حقوق في التغيرات قائمة 3.9

 م ةةة سقا مةةةإلس ال ةةةرا ساوةةة فسالم ك ةةةإلسا وةةةإلسالةةةر طس ةةة خسقا مةةةإلسالةةة   س  ةةة خسقا مةةةإلسالمركةةة سس
المةةاليذس لكةةخس  عةة  سمصةةا رسال ال ةةرا سفةةيساوةة فسالم ك ةةإلس ا ةةثس  ط ةةبسا مةةرس  صةة  سقا مةةإلس

خسقا مةةإلسالةة   سفةةيسصةة ر سميةة و إلسل فصةةا سعةةخسال ال ةةرا سالم   سةةإلسدلةةىسجابةةبسال ال ةةرسالبةةاجسسعةة
أر ةةا سأ س يةةا رسالةة  ر سالمال ةةإلذس لوةة سأل مةة سالمعةةا  رسال  ل ةةإلس المعةةا  رساميةة م إلس إعةة ا سهةةذ س

س(.123ذس 2111الوا مإلس اع  ارهاسج قاسمخسالو ا سسالمال إلسا ياي إلس)اباخذس

 في ال ال ر مصا ر عخ مس    مع  ما   و  س دلى الم ك إل او ف في ال ال ر قا مإل     
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 .المالي المرك  عباصر

الماليذس المرك   قا مإل ال    لوا مإل ر ط ا مخ الم ك إل او ف في ال ال ر قا مإل أهم إل  ب عو
 ماس المال إل ال  ر   يا ر أ  أر ا  ص ر  في م م  ًس ال    قا مإل عخ الباجس ال ال ر عخ ف سصه
او فس  ب   ع ى  ؤ ر ال ي ال  ارا   رص   و س كما الما ج  ذ ا ر ا  في  ال ر مخ عبه  بجس

 ال ال را  قا مإل فإخ لذلم ال  ر ذ آ ر في الم ك إل او ف دلى  ص الًس المال إل ال  ر  أ   مخ الم ك إل

س(.212  ذ2113 ال  فوا س)اباخذ ق ا س مخ ب و هي الم ك إل او ف في

 مصادر التغيرات في حقوق الملكية: 3.9.1

اوةة فسالم ك ةةإلس  ط ةةبسرصةة سال  ةةارا سال ةةيس ةةؤ رسع ةةىسدخس ا  ةة سمصةةا رسال ال ةةرا سفةةيسس
 بةة  ساوةة فسالم ك ةةإلسمةةخسأ  سالةة  ر سالمال ةةإلس صةة السدلةةىساوةة فسالم ك ةةإلسفةةيسآ ةةرسالةة  ر سالمال ةةإلذس

س(:123ذس 2111   ك خساو فسالم ك إلسمخسالعباصرسال   إلسال ال إلس)اباخذس

سرأسسالما سالم ف و. -1
 رأسسالما سالمك يبسأ سا ر ا سالما ج  . -2

 رأسسالما سالما يب. -3

 التغيرات في رأس المال المدفوع: -أ

  ك خسرأسسالما سالم ف وسمخسالعباصرسال ال إل:سرأسسالما سالواب بيس الذيس م  سالو مإلس
االيم إلسلألي سسأ سق مإلسالاص ذس رأسسالما سامضافيس الذيس ثم سع   سأ س صسسدص ارس

  ثم سال ال را سفيسرأسسالما سالم ف وس  ا  سرأسسا ي سذس ال  ا سالرأيمال إلس أي سسال   بإلذس
سل عضس سأ س ي    سأ سع ب إل سبو  إل سالم مسفيسص ر  سال يس و م ا الما س االي  مارا سامضاف إل
ال  اما سالمبث  ذسكماس  سس  س ضسرأسسالما سعخسطر فسال    عا سالبو  إلسمخسا ر ا سالما ج  س

سأ س ثراقسأي سسال  ابإل.

 المال المكتسب أو األرباح المحتجز : التغيرات في رأس -ب

سع  سدلىس   إلسمصا رسع ىسالبا سال الي: دخسال ال را سفيسهذاسالويسسمخساو فسالم ك إلس

سرص  سا ر ا سالما ج  سأ سال  ر س  ع   هس  ي  ا ساليب ا ساليا وإل. -1
س    عا سا ر ا سع ىسالم مسأ سالمياهم خس   سال  ر . -2
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سل يار ساي ماس ظ ر سقا مإلس   سال  ر سالجار إل.صافيسال   سالثام سأ سا -3

سع مًاسأخس    عا سا ر ا س  سسدماسبو ًاسأ سع بًاذس فيسك  اسالاال  خس ؤ رسهذ سال    عا سع ى

سدجماليساو فسالم ك إل.

 التغيرات في رأس المال المحتسب: -ج

 : ك خسبا جإلسعخسا ي ابسال ال إل  يبافيسرأسسالما سالم ال ال را  أهس دخ

 .ال و  ر دعا    يا ر أ  مكايب -1

 .الماووإل غ ر الا ا    يا ر أ  مكايب -2

 .ال  ر  ب ا إل في الم  افر  ا جب  إل العم   أرص    رجمإل  يا ر أ  مكايب -3

 حقوق أصحاب الملكية: في التغيرات متطلبات اإلفصاح في قائمة 3.9.5

سسال  ابا سال يس جبسأخس سصهسعب اسفيسقا مإلس(1)سرقسسالمال إلسالمااي إلسا  سمع ارس
سا ر ا سالم وا س مخسأهسسهذ سال  ابا :سأ سالم ك إلسأصاابساو فسفيسال ال را 

سأ سالم ك ةةإلسأصةةاابساوةة فسفةةيسال ال ةةرا س جةةبسامفصةةا سعةةخسالس ةةر سال ةةيس ثةةم  اسقا مةةإل -1
 الم وا .سا ر ا 

 عماس  ي:سالم ك إلسأصاابساو فسفيسال ال را س جبسامفصا سفيسقا مإل -2

رأسسالمةةةةا سالمةةةة ف وس االا  ةةةةاطيس االا  اط ةةةةةا ساال   ار ةةةةإلسا  ةةةةرصس ا ر ةةةةةا س -أ
 الم وا سفيس  ا إلسالس ر .

 اي  مارا ساو فسالم ك إلسفيس  ا إلسالس ر . -ب

 صافيسال   سأ سال يار س   سالس ر . - 

 ال    عا سع ىسأصاابساو فسالم ك إلس   سالس ر . -ث

 البظاميس االا  اط ا سا  رصس   سالس ر .ال  ا  سأ سالبو سفيساالا  اطيس -ج

رأسسالما سالم ف وس االا  اطيسالبظةاميس االا  اط ةا سا  ةرصس ا ر ةا سالم وةا س - 
 ب ا إلسالس ر .

  جبسامفصا سفيسقا مإلسا ر ا سالم وا سعخ: -3

 ا ر ا سالم وا س  ا إلسالس ر . -أ

 صافيسال   سأ سال يار سل س ر سالمال إل. -ب
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   اط ا س   سالس ر .ال ا    سدلىساالا - 

 ال    عا سع ىسأصاابساو فسالم ك إلس   سالس ر . -ث

 ا ر ا سالم وا سفيسب ا إلسالس ر . -ج

 المقيد : االستثمارات في التغيرات قائمة 3.11

(سالصا رسعخسه  إلسالمااي إلس المراجعةإلسل مؤييةا سالمال ةإلسامية م إلس1م  سال  اخسرقسس)س
ا ا ساالي  مارسالمط وإل(س ايا ا سالمضار إلسالمو   ذسا ةثس  خسايا ا سالمضار إلسالمط وإلس)اي

أ ر سايا ا ساالي  مارسالمط وةإلسك اة سمصةا رسا مة ا سفةيسقا مةإلسالمركة سالمةاليسل مصةر ذسأمةاس
ايةةةا ا سااليةةة  مارسالمو ةةة  سفعالج ةةةاسماايةةة  اس ةةةارجسالوةةة ا سسالمال ةةةإلسل مصةةةر س اع  ارهةةةاس اةةة  س

دعة ا سقا مةإلس اصةإلس  ةاس ا ة يسع ةىسمصةا رسهةذ سا مة ا سسمااي  إلسمي و إلذسلذاسفوة سقةررسال  ةاخ
س(.س112ذس 2111 اي   اما  اس ب  جإلسهذاساالي   اسسمعاس)يمااخذس م ارمذس

 ايا ا ساالي  مارسالمثاركإلسفةيسا ر ةا سال ةيس ثةارسدل  ةاسعةا  س ةة)ايا ا ساالية  مار(سس
أيةاسسالمضةار إلذسا ةثس ع  ةرسهيس عاقسمخسا م ا سالمي  مر سل صسمؤييإلسمال إلسدي م إلسع ةىس

أصاابسايا ا ساالي  مارسربسالما سكمةاس ع  ةرسمؤييةا سال ة ما سالمال ةإلسمضةار اذس  صةب س
دلةةةةىسبةةةة ع خسايةةةةا ا سااليةةةة  مارسالمط وةةةةإلس ايةةةةا ا سااليةةةة  مارسالمو ةةةة  ذسا ةةةةثس كةةةة خسايةةةة   اسس

يس اةةة  هاسالمؤييةةةا سالمال ةةةإلسلألمةةة ا سفةةةيسااليةةة  مارا سالمو ةةة  س اضةةةعاسلثةةةر طسااليةةة  مارسال ةةة
المؤييةةإلسأ سال ةةيس  سةةفسع   ةةاسالمؤييةةإلسمةةعسأصةةاابسالايةةا ا ذس  بمةةاسفةةيسااليةة  مارا سالمط وةةإلس
 كةةةةةة خسل مؤييةةةةةةإلسالمال ةةةةةةإلسمط ةةةةةةفسالصةةةةةة ا إلسفةةةةةةيسا  ةةةةةةاذسقةةةةةةرارا سااليةةةةةة  مار)مج سسال ةةةةةة ما س

س(.3ذس 2111المال إلذ

 متطلبات اإلفصاح في قائمة التغيرات في االستثمارات المقيد : 3.11.1

س(1)سرقةةةةةسسالمال ةةةةةإلسالماايةةةةة إلسل ص صةةةةة إلسااليةةةةة  مارا سالمو ةةةةة  سفوةةةةة سألةةةةة سسمع ةةةةةاربظةةةةةراسس
المصار سامي م إلس إع ا سقا مإلس اصإلس ظ رسال ال را سال يس طرأسع ىسهذ ساالي  مارا س   س
الس ر سالمال إلس ا ةثس  ضةهسالوا مةإلسال  ابةا سال ال ةإلس)ه  ةإلسالمااية إلس المراجعةإلسل مؤييةا سالمال ةإلس

س(:11ذس 2111امي م إلذس

  جبسامفصا سعخسالس ر سالمال إلسال يس ثم  اسقا مإلسال ال را سفيساالي  مارا سالمو   . -1

 جةةةبسالسصةةة سفةةةيسقا مةةةإلسال ال ةةةرا سفةةةيسااليةةة  مارا سالمو ةةة  س ةةة خسايةةةا ا سااليةةة  مارس -2
 المو   س فواسلمصا رس م    ا.
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 المع  ما سال ال إل: جبسامفصا سفيسقا مإلسال ال را سفيساالي  مارا سالمو   سعخس -3

 رص  ساالي  مارا سالمو   سفيس  ا إلسالس ر . -أ

 امضافا سأ سدص ارا سال ا ا ساالي  مار إلس   سالس ر . -ب

 اليا  ا سأ سال ا ا ساالي  مار إلسالمي ر  س   سالس ر . - 

 بص بسالمصر س صس هسمضار اسمخسأر ا ساالي  مار. -ث

 .أر ا سأ س يا رساالي  مارسالمو  س   سالس ر  -ج

 رص  ساالي  مارا سالمو   سب ا إلسالس ر . - 

 جةةةبسامفصةةةا سفةةةيسام ضةةةااا ساةةة  سقا مةةةإلسال ال ةةةرا سفةةةيسااليةةة  مارا سالمو ةةة  سعةةةخس -1
 المع  ما سال ال إل:

ط  عةةإلسالع قةةإلس ةة خسالمصةةر س أصةةاابسايةةا ا سااليةة  مارا سالمو ةة  س صةةس هس -أ
 مضار اسأ س ك  .

أ سال اةةةةةة ا سااليةةةةةة  مار إلسالاوةةةةةة فس االل  امةةةةةةا سالمر  طةةةةةةإلس ةةةةةة ب اوسالايةةةةةةا ا س -ب
 الم   سإل.

 الزكا : صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة 3.11

عةا  سفةيسالمصةار سامية م إلسال ةيس وة سس جمةعسأمة ا سال كةا سمةخسسالوا مةإل  سسدع ا سهةذ سس
سالم عام  خسمعسال بمس امضافإلسدلىس كا سأر ا ساالي  مارا س أصاابساو فسالم ك إلس غ رها.

سالثر عإلسبظر سدلىس المب ج إلذسالمساه م إلسأييهسفيسامي ميس ي ب سالمصرفيسالعم سدخ
سل مي    س ج  سالس لذلمسذسف هسمي    سامبياخس عالىس أخسهللسم كاًسس  صسهسل ما سامي م إل

سه سامي ميسالمصرفيسع س ج سفالعم ساهللس ه سالاو ويسالمالمسدرا  س ففسدالسف هس  صر سأخ
سطر فسعخسر هسمخسامبياخسف هس  وربسالذيس االل  اسسالع ا  سص رسمخسص ر سثيقسك س ق  سأ الًس

سدلىسالم   سسالمي سسااجإلسل ث عسجاق سدبماسامي م إلسفالمصار سذس الب اهيس ا  امرسال و  
س) ه بذسسأاكاسسمعس  عارضسالس ماس االي  مار إلسالمصرف إلس المعام  سال  ما  الثر عإل

س 2111 سالمصار س1ذ سع ى س  جب سفو  سال ميإل سامي س سأركاخ سمخ سركبًا سال كا  س لك خ (ذ
امي م إلسأخس ا  سي ايإلساا يابس عاقسال كا سي اقسف ماس   سأر ا سايا ا ساالي  مارسأ س
ماس   سأر ا سأصاابساو فسالم ك إلس ل مصر سار إلسا   ارسالي ايإلسال يس رغبس  اسي اقس

يابس عاقسال كا س ا  راج اس بسيهسأ س  رمسعم  إلساا يابس ا  راجسال كا س صاابسايا ا س اا 
س ذلمس  بسي سس ثرطسأخس  سسامفصا سعخسذلمس االي  مارس أصاابساو فسالم ك إلسلكيس و م ا
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س الص قا سفيساا س فيسقا مإلس اصإلس يمىسقا مإلسمصا رس اي   اما سأم ا سصب  فسال كا 
مي  ل إلساا يابس ا  راجسال كا ذسا ثس  ضهسهذ سالوا مإلسالمصا رسال يس  ليسالمصر س بسيهس

سفيساا سع سسق اسسالمصر س سأما سف  اذ  م  سمب اسصب  فسال كا س المصار سال يس  سسصرف ا
   ليسهذ سالم مإلس  رك اس صاابساالي  مارا س أصاابساو فسالم ك إلسف جبسع ىسالمصر س

س سالمرفوإلس الو ا سسالمال إل.أخس سصهسعخسذلمسصرااإًلسفيسام ضااا

 متطلبات اإلفصاح في قائمة مصادر واستخدامات صندوق الزكا : 3.11.1

سمع ارس سالمصار سس(1)سرقسسالمال إلسالمااي إلسا   سع ى س جب سأياي إل سبواط أر عإل
ال كا س ذلمسفيساا سق اسسسصب  فس اي   اما سمصا رسامي م إلساالل  اسس  اسعب سدع ا سقا مإل

 جمعس ا  راجسال كا سب ا إلسعخسأصاابساو فسالم ك إلسأ سأصاابسايا ا ساالي  مارسالمصر س
س(:11ذس 2111 هيسال ال إلس)ه  إلسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلذس

 جبسامفصا سعخسالس ر سال يس ثم  اسقا مإلسمصا رس اي   اما سأم ا سصب  فسال كا س -1
  الص قا .

س -2 سدذا سعخسأصاابساو فس جبسامفصا سعما سب ا إل س إ راجسال كا  كاخسالمصر س و س
الم ك إلذس عماسدذاسكاخسالمصر س و سس جمعس     عسال كا سب ا إلسعخسأصاابسايا ا س

 االي  مارس الايا ا سا  رص.

  جبسامفصا سعخسالمصا رسا  رصس م ا سصب  فسال كا س الص قا .س -3

 س     ع اس امفصا سعخسمصارف اذس جبسامفصا سعخسأم ا سال كا سال يسقاسسالمصرس -1
س كذلمسامفصا سعخسأم ا سال كا سال يسلسس وسسالمصر س     ع اسفيسب ا إلسالس ر سالمال إل.

 القرض: صندوق أموال واستخدامات مصادر قائمة 3.15

سالوةةةرضذسصةةةب  فسأمةةة ا س مصةةةا رسالوةةةرضذسالوا مةةةإل:سل ةةةذ سا يايةةة إلسالعباصةةةرس ثةةةم س
س ةار خسفيسالصب  فسفيسال اق إلسا م ا س رص  سمع بإلسف ر س   سرضالوسصب  فسأم ا س اي   اس

معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خذس ف مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس عر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة سهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذ سالعباصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرس) ارسالمثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر ذس
http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1862:)س

س  ةةا  س  خسم  ةةهذس  ةةر س ةةهس ب سةةعسلمةةخسمةةا س فةةعسالسو ةةيذسال عر ةة سايةةبس ةةالورضس وصةة 
سل قةراضسصةب  قاسالمصةر س ةبظسس قة .سالمعةر  سق  ة سمةخسهة س الوةرض(سف ا ة س ة  خ)سمثر طإل
سالمصر .سد ار س ا  هاسال يساالج ماع إلسا بثطإلسفيسمبهسدي اما
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سالم ااةةةإلسا مةة ا سفةةةيسال  ةةا  س  ب ةةاسهةةيسموةةة ارسالوةةةرضسصةةب  فسأمةةة ا سمصةةا رس  عةةر 
سم ك ةإلساوة فسأصةاابسالوةرضسلصةب  فس   ا ةاسال ةيس ا مة ا سل قراضذسمع بإلس مب إلسف ر س   

س مب ةةةإلسف ةةةر س ةةة  سالوةةةر ضس اصةةة  سمةةةخسالبا جةةةإلسا مةةة ا سم ةةة س ا   ةةةإلسمصةةةا رسأ سالمصةةةر ذ
سقةة سأ سي يةة ر  ب اسكةةاب اسيةة اقسالوةةرضسصةةب  فسفةةيسالعمةة قس   ع ةةاسال ةةيساال ةة اعا سأ سمع بةةإلذ
 .ل صب  فس  اس  رع ا

س ةة  سالم ااةةإلسا مةة ا سفةةيسالةةبو سموةة ارسالوةةرضسصةةب  فسأمةة ا س ايةة   اما س  وصةة 
سد ار ساع مةة   اسال ةةيسالج  ةة  سالوةةر ضسااليةة   اما سهةةذ س ثةةم س قةة سل قةةراضسمع بةةإلس مب ةةإلسف ةةر 

 .مؤق إلسلس ر سل قراضسأ  ا سال يسالجار إلسالايا ا سأم ا س اي رجاوسالمصر ذ
الممب اةةةإلسسالوةةةر ضسم ةةةالغسالوةةةرضسف وصةةة س ةةةهسصةةةب  فسفةةةيسال ةةةاقيسا مةةة ا سأمةةةاسرصةةة  

س.أ رصس غراضساي   ام اسأ سدقراض اس  سسلسسال يسالصب  فسأم ا س كذلم

 القرض صندوق أموال واستخدامات مصادر متطلبات اإلفصاح في قائمة 3.15.1
 :الحسن

 ميةإلسعباصةرسأياية إلس جةبسامفصةا سعب ةاسفةيسس(1)سرقةسسالمال ةإلسالمااية إلسا  سمع ارس
الماايةة إلس المراجعةةإلسل مؤييةةا سالوةةرضس هةةيس)ه  ةةإلسسصةةب  فسأمةة ا س ايةة   اما سقا مةةإلسمصةةا ر

س(:11ذس 2111المال إلسامي م إلذس

  جبسامفصا سعخسالس ر سالمال إلسال يس ثم  اسالوا مإل. -1

 جةةبسامفصةةا سعةةخسرصةةة  سالوةةر ضسالممب اةةإلس رصةة  سا مةةة ا سالم ااةةإلسل قةةراضسفةةةيس -2
   ا إلسالس ر سالمال إل.

الوةةةرضس ةةة  سالس ةةةر س جةةةبسامفصةةةا سعةةةخسم ةةةالغس مصةةةا رسال  ةةةا  سفةةةيسأمةةة ا سصةةةب  فس -3
 المال إلسايبسأب اع ا.

  جبسامفصا سعخساي   اما سأم ا سصب  فسالورضسايبسط  ع  ا. -1

 جةةبسامفصةةا سعةةخسرصةةة  سالوةةر ضسالممب اةةإلس رصةة  سا مةةة ا سالم ااةةإلسل قةةراضسفةةةيس -5
 ب ا إلسالس ر سالمال إل.

س
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 المالية: بالقوائم المرفقة اإليضاحات 3.14

س وةةرأس السل ةةاس م ممةةإلسمب ةةاس  جةة أسالسجةة قاسالمال ةةإلسالوةة ا سسمةةعسالمرفوةةإلسام ضةةااا س ع  ةةرس
سالي ايةةةةا سع ةةةىس  ا ةةةة يسام ضةةةااا س  ةةةةذ سدالسف م ةةةاس يةةةة و سسالسا ةةةثسدالس  ةةةةاسالمال ةةةإلسالوةةة ا س

س كةة  خسمعرفةةإلسفةةيسال امةةإلسال  ابةةا س كافةةإلس الثةةركاقسل ثةةركإلسالوةةاب بيس الثةةك سالم  عةةإلسالماايةة  إل
سالم جةة   سلألرقةةاسسمسصةة س  ا  ةة سالثةةركإلسبثةةاطسط  عةةإلسعةةخسد ضةةااا س كةةذلمس   ي يةة اسالثةةركإل

س كةذلمس الم  ا لةإلسال ا  ةإلس الم جة  ا س الم ة  خس ال ا ب خسالم  ب خسم  سالمال إلسالو ا سسص بسفي
 غ رهةةةاسس ال ا بةةةإلسالم  بةةةإلس ا رصةةة  سالثةةةركاقس اوةةة فسا جةةة س قصةةة ر سا جةةة سط   ةةةإلساالل  امةةةا 

(http://alphabeta.argaam.com/article/detail/89681.)س

ساا  ا  ةاس ية بسالمال ةإلسالوة ا سسمةخسم مةاًسسج قاًسسالمال إلس الو ا سسالمرفوإلس  ع  رسام ضااا 
ساالق صةةةةةةةا  إلذسجر ةةةةةةة  )سالمال ةةةةةةةإلذسالوةةةةةةة ا سسفةةةةةةةيسدجمةةةةةةةاليس ثةةةةةةةك س ظ ةةةةةةةرس رقةةةةةةةاسس ساصةةةةةةة  سع ةةةةةةةى

http://www.aleqt.com/2006/09/24/article_6500.html)ذس  جةةةةةةةبسأخس ظ ةةةةةةةرسفةةةةةةةيس
ب ا إلسك سصساإلس ا  يسع ىسقا مإلسمخسالو ا سسالمال إلسع ةار س" ع  ةرسام ضةااا سالمرفوةإلسمةخسرقةسس
)...(سدلىسرقسس)...(سج قاسالس  ج أسمةخسالوة ا سسالمال ةإل"سكمةاس جةبسأخس عةرضسام ضةااا سم اثةر س

مةةةخسالوةةة ا سسالمال ةةةإلس)ه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلسل مؤييةةةا سالمال ةةةإلساميةةة م إلذس عةةة سآ ةةةرسقا مةةةإلس
س(.13ذس 2111

 المالية: بالقوائم المرفقة متطلبات اإلفصاح في اإليضاحات 3.14.1

المع  مةةا سا يايةة إلسس(1)سرقةةسسالمال ةةإلسالماايةة إلسمع ةةارس فةةفسعب ةةاسالمسصةةهسام ضةةااا سأهةةسسمةةخ
الماايةةة  إلذسالو ةةة  سسال وةةة  را سالماايةةة  إلذسعم ةةةإلسالو ةةةاسذسالي ايةةةا سالبثةةةاطذسط  عةةةإلسل مصةةةر ذ

سا اة اثسالما م إلذسالكيبسأ سالصر سغ ةرسالمثةر وذس ال يا رسالمكايبسامثراف إلساالي  با  إلذ
 رك  سم اطرسم ج  ا سالمصر ذس االر  اطةا سالمال ةإلسالم  مةإلذسطر وةإلس    ةعسا ر ةا سسال اوإلذ

 سسالمال ةةةإلسل س ةةةرا ساليةةةا وإلس)ه  ةةةإلسالماايةةة إلس المراجعةةةإلسل مؤييةةةا س  صةةةا هسا  طةةةاقسفةةةيسالوةةة ا
س(.11ذس 2111المال إلسامي م إلذس

  ع  رسهذ سام ضااا سهامإلسج اسلمي   ميسالو ا سسالمال إلسا ثسأب ةاس عطةيسالمية   سسس
اسفكر سعامإلسعخسالمصر س ط  ع هس ا يسسال يس سساالع مةا سع   ةاسفةيسدعة ا سالوة ا سسالمال ةإلسكمة

أب ةةاس  ضةةهسل ميةة   سسالك  ةةرسمةةخسال  ابةةا سال ةةيسلةةسس ةة رجسفةةيسالوةة ا سسالمال ةةإلسأ س ةةسسد راج ةةاسفةةيس
سالو ا سسالمال إلس ثك سم ج س  ا اجسدلىس  ض هسلكيسالس  سسدياق سف م اسمخسق  سالمي   س.



13 

 

 ومتطلبات العرض واإلفصاحالفصل الخامس: المصارف اإلسالمية 

سمو مإلسس5.1

 ال رايإلسمب ج إلسس5.2

 أ  ا سال رايإلسس5.3

سمج معسال رايإلسس5.1

سمصا رسجمعسال  ابا سس5.5

س ط  فسأ ا سال رايإلسس5.1
 

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 مقدمة: 2.1

س س صسا سالسص  سهذا سلجمعسل  با   سالمي   مإل سال رايإل سأ ا  س كذلم سال رايإلذ مج مع
 صساسل جراقا سال يسال  ابا س  ا    اذس مصا رسجمعس  مسال  ابا ذسكماس  ضمخسهذاسالسص س

قاسس  اسال ااثسمع ا س  ط  فسأ  ا سال رايإلذس أ  راسالب ا  سال يس سسال  ص سدل  اس ع س ط  فس
سأ ا سال رايإل.

 منهجية البحث: 2.5

ل  ضةةة هسالمسةةةاه سس ا فكةةةارسال ةةةيسسل  رايةةةإل ةةة سسا  ةةةاوسالمةةةب  سال صةةةسيسل جابةةةبسالبظةةةريس
يةة   رسا ل ةةاسال اةةثسأمةةاسالجابةةبسال ط  وةةيسفيةة  سساع مةةا سا يةة  بسال ا   ةةيسا ةةثس ةة سس صةةم سس

(س مةةخس ةةسسيةة و سسال ااةةثس1قا مةةإلس ةة هسسم ط  ةةا سامفصةةا س فوةةاسلمع ةةارسالماايةة إلسالمال ةةإلسرقةةسس)
 ثسيةب ا س  ط  ةفسأ ا سال رايةإلس  رايإلسال وار رساليب  إلسل مصار سامي م إلسالس يةط ب إلسلمة  س ة

ال يس سس صم م اسع ىس  مسال وار رس ال اوفسمخس  افرس  مسالم ط  ا سفيسالو ا سسالمال ةإلذس  ا  ة س
(ذس امضةةةافإلسدلةةةىسدجةةةراقسموةةةا   سمةةةعس عةةةضس1مةةة صس  افو ةةةاسمةةةعسمع ةةةارسالماايةةة إلسالمال ةةةإلسرقةةةسس)

 مةةا س ام ضةةااا سالم ع وةةإلسالميةة  ل خسفةةيسالمصةةرف خسماةة سال رايةةإلسل اصةة  سع ةةىس عةةضسالمع 
س ال رايإل.

 أدوات الدراسة: 2.4

(س ال يسل اسع قإلس سرض ا س1 سس صم سسقا مإلس م ط  ا سمع ارسالمااي إلسالمال إلسرقسس)
ال رايإلس مخس سسمراجعإلسال وار رسالمال إلسلمج معسال رايإلس ال اوفسمخس  افرس  مسالم ط  ا سفيس

سال وار رس ال ق  سع ىسالبواطسال  سدجراقس عضسهذ  س س سكما س أي ابسذلمذ س  ا ساالل  اس س  س يسلس
س   فرس سلس سال  ابا سال ي سع ى سل اص   سال رايإل سما  سالمصرف خ سفي سالمي  ل خ الموا   سمع

س ال وار رسالمال إلس   ض اا س  سي را سل   ابا سالمبث ر سفيسال وار رسالمال إل.

 مجتمع الدراسة: 2.3

سالمصار  سمخ سال رايإل سمج مع سفيسس  ك خ س الم رجإل سف يط خ سفي سالعام إل امي م إل
سامي ميس س ال بم سالعر ي سامي مي سال بم سهما سمصرفاخ سعخ سع ار  س هي سف يط خ   رصإل

سالس يط بي.
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 البن  اإلسالمي العربي: 2.3.1

سالر  ييسفيس سالما    س مورها سالعامإل سال بمسامي ميسالعر يسالمياهمإل   يي سثركإل
س س مو ضى سال  ر  سم  بإل سليبإل سالثركا  سفيس1111قاب خ سالثركا  سمراقب سيج  سفي س يج   ذ

س.1115كاب خسال ابيسس1ف يط خس  ار خس

س سعاس سمط ع سفي سالمصرفي سبثاطه سال بم سا عما س1111 اثر س مماريإل سال بم س  و س ذ
المصرف إلس المال إلس ال جار إلس أعما ساالي  مارس فواس اكاسسالثر عإلسامي م إلس ذلمسمخس   س

س يعإلسفر وسالمرك س سفيسف يط خس ال الغسع  ها سالمب ثر  س فر عهس مكا  ه سال  ر  الر  ييس م  بإل
س مك بس اا .

م   خس  الرسأمر كيذس ق س  غسرأسسالما سالم ف وسس51   غسرأسسالما سالمصر س هسل  بمس
س  الرسأمر كيس و مإلسديم إلس  الرس اا سلك سي س.س1151115511م  غسس2113ا ىسب ا إلسعاسس

سم ظسيسال بمس  غس سس313 س211ع   سفيسب ا إلسعاس سكما ع ىسس2111 س2113م ظسا
سال  الي.

   ضعسعم  ا سال بمسمثرا سه  إلسف  صس رقا إلسثرع إلسمك بإلسمخس   إلسأث ا س  سس
 ع  ب سسمخسق  سال   إلسالعامإلس  و سسه  إلسالس  صس   ق فسأبثطإلس معام  سال بمسالمصرف إلسل   ك س

س(2111الثر عإلسامي م إل.س)ال بمسامي ميسالعر يذمخسمطا و  اس اكاسس

 البن  اإلسالمي الفلسطيني: 2.3.5

سغ  س سم  بإل سفي سالما     سالعامإل سالمياهمإل سالس يط بي سامي مي سال بم   يي سثركإل
س11ذس يج  سل صسمراقبسالثركا سفيسف يط خس  ار خس1121 مو ضىسقاب خسالثركا سليبإلس

بو سالمورسالر  ييسل  بمسمخسم  بإلسغ  سدلىسم  بإلسس2111عاسسذس سس   س1115كاب خسا   س
سراسساهلل.

س سعاس سمط ع سفي سالمصرفي سبثاطه سال بم سا عما س1111 اثر س مماريإل سال بم س  و س ذ
المصرف إلس المال إلس ال جار إلس أعما ساالي  مارس فواس اكاسسالثر عإلسامي م إلس ذلمسمخس   س

 فر عهس مكا  هسالمب ثر سفيسف يط خس ال الغسع  هاسي عإلسعثرسالمرك سالر  ييس م  بإلسراسساهللس
سفرعاس مك   خ.
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س سل  بم س ه سالمصر  سرأسسالما  سرأسسالما سس111   غ س  غ سف ما سأمر كيذ س  الر م   خ
سفيس سكما س الم ف و سس31المك  بس ه سا    سس2111كاب خ س و مإلسس51م  غ سأمر كي س  الر م   خ
سديم إلس  الرس اا سلك سي س.

سم ظسيسال بمس  غسع سس111 س311   سفيسب ا إلسعاس سكما ع ىسس2111 س2113م ظسا
س(2111ال  الي.س)ال بمسامي ميسالس يط بيذ

 مصادر جمع البيانات: 2.2

ساع م سال ااثسع ىسمص ر خسأياي  خسل مع  ما سأ باقسدع ا  سل ذ سال رايإلس هما:

سالمصا رسا  ل إلس المصا رسال اب  إل.

 الثانوية:المصادر  2.2.1

 هيسالمصا رسال يساع م سع   اسال ااثسفيسدع ا  سل جاببسالبظريسمةخسال رايةإلس   م ة س
هةةذ سالمصةةا رسفةةيسالك ةةبس الةة  ر ا س المجةة  س ا  اةةاثس الريةةا  سالع م ةةإلس الموةةاال س ال وةةار رس

س ال رايا ساليا وإلسال يس با ل سم ض وسال رايإلس امضافإلسدلىسال اثسفيسث كإلساالب رب .

 المصادر األولية: 2.2.5

بظةةراسلعةة سسكسا ةةإلسالمصةةا رسال اب  ةةإلسفةةيس الط ةةإلسال رايةةإلس ثةةك سكامةة س عةة سسقةة ر  اسع ةةىس
    ةةة سال رايةةةإلس المع  مةةةا سال ق وةةةإلسالمر  طةةةإلس م ضةةة وسال رايةةةإلسفوةةة سقةةةاسسال ااةةةثس  صةةةم سسقا مةةةإلس

ا هاسل وةة ا سس ا ة يسع ةىسأهةسسالم ط  ةا سال اجةةبسع ةىسالمصةار سامية م إلساالل ةة اسس  ةاسعبة سدعة 
(س قةةة س ةةةسس ويةةة سس  ةةةمسالم ط  ةةةا س فوةةةاسالر  اط ةةةاس1المال ةةةإلس فوةةةاسلمع ةةةارسالماايةةة إلسالمال ةةةإلسرقةةةسس)

 سرض ا سال رايإلس   غسعة  س بة  س  ةمسالم ط  ةا س   ة خس بة اذس مةخس ةسسقةاسسال ااةثس  ط  ةفس  ةمس
سالوا مإلسع ىسمج معسال رايإلسل  اوفسمخسال  ام سس   مسالم ط  ا .

دلىسذلمسفو سقاسسال ااثس إجراقسموا   سمعس عضسالميؤ ل خسفةيسالمصةار سس  امضافإل
ال اضةةعإلسل  رايةةإلسل اصةة  سع ةةىسالمع  مةةا سال ةةيسلةةسس  ةة فرسفةةيسال وةةار رسالمال ةةإلس الاصةة  سع ةةىس
 عةةضسام ضةةااا س ال سيةة را سل مع  مةةا سالمبثةة ر سفةةيسال وةةار رسالمال ةةإلس الاصةة  سع ةةىسدجا ةةا س

س  س ط  فسأ ا سال رايإلس  ع  فسهؤالقسالميؤ ل خسع ىس  مسالب ا  .ل ياؤال سال ااثسا  سب ا

س
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 تطبيق أدا  الدراسة: 2.1

 ةةةسس ط  ةةةفسأ ا سال رايةةةإلسع ةةةىسالوةةة ا سسالمبثةةة ر سمةةةخسق ةةة سال بةةةمساميةةة ميسالعر ةةةيس ال بةةةمس 
اميةة ميسالس يةةط بيس ةة  ساليةةب ا سالةة  ثسالماضةة إلذسا ةةثسأخسف ةةر سالةة  ثسيةةب ا سفةةيساع وةةا س

س.ع ىسب ا  س ق وإلس  اقع إلسل  رايإلل اص  سس كاف إلسمباي إلسال ااث

سف ماس  يسب ا  س ط  فسأ ا سال رايإلسع ىسالمصرف خسما سال رايإل:

 حالة البن  اإلسالمي العربي 2.1.1

 (1بمتطلبات معيار المحاسبة المالية رقم ) العربي اإلسالمي البن  التزام مدى (:2.1جدول )
 5113-5115خالل الفتر  

 البيان
 السنة

 مالحظات
5115 5114 5113 

 (.1الفقر  األولى: االلتزام باألحكام العامة لمعيار المحاسبة المالية رقم )
دعةةةةةة ا سالمجم عةةةةةةإلسالكام ةةةةةةإلس -1

سل و ا سسالمال إل
سسس

مصا رسسإللسس وسسال بمس إع ا سقا م
س اي   اما سأم ا سصب  فسالورض

  ذلمسسالايخسفيساليب ا سال  ث
   غسبي إلساالل  اسس  ذاسالم ط بس

س.%11ا اليس
دعةة ا سالوةة ا سسالمال ةةإلس ثةةك س -2

سموارخسمعسالس ر ساليا وإل
سسسس

 ور ةةةةبسالم ةةةةالغسفةةةةيسالوةةةة ا سس -3
س قربس ا  سبو  إل

سسسس

 صةةةةةةم سس     ةةةةةةبس عةةةةةةرضس -1
الوةةةةةةةةةةةة ا سس ثةةةةةةةةةةةةك س اضةةةةةةةةةةةةهس

س مس  س
سسس

س

 ةةةةةةةةةرق سسصةةةةةةةةةساا سالوةةةةةةةةة ا سس -5
 ام ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةااا س رق مةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس

سم ي ي 
سسس

س
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امثةةةةةار سدلةةةةةىسام ضةةةةةااا س -1
أيةةةةس سكةةةة سصةةةةساإلس ا ةةةة يس
ع ةةةةةةةىسقا مةةةةةةةإلسمةةةةةةةخسالوةةةةةةة ا سس

سالمال إل.

سسس

لسس وسسال بمس امثار سدلىسام ضااا س
س2111أيس سالو ا سسالمال إلسفيسيبإلس

سرغسسق امهس ذلمسفيساليب ا ساليا وإل.

امفصةةةةا سعةةةةخسالمع  مةةةةا س -1
سا ياي إلسل مصر 

سسسس

الو ةاسسامفصا سعخسعم إلس -1
 المااي ي

س
سسس

س

امفصةةةةةا سعةةةةةخسالي ايةةةةةا س -1
سالمااي  إلسال امإل

سسسس

سالفقر  الثانية: اإلفصاح عن تركيز مخاطر موجودات المصرف.
امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس رك ةةةةةةةةةةة س -11

االيةةةةةةةة  مارا سفةةةةةةةةيسقطةةةةةةةةاوس
ساق صا يسمع خ

سسس
س

امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس رك ةةةةةةةةةةة س -11
االيةةةةةةةةة  مارا سلةةةةةةةةة صسأاةةةةةةةةة س
العمةةةةةةةة قس مةةةةةةةةاسفةةةةةةةةيسذلةةةةةةةةمس

المؤييةةةةةةا سالمصةةةةةةار سأ س
سالمال إلسا  رص

سسس

س

امفصةةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةةخس ركةةةةةةةةةةةة س -12
اةةةةةةةة صسدااليةةةةةةةة  مارا سفةةةةةةةةيس
سالمباطفسالجالراف إل

سسس
س

امفصةةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةةخس ركةةةةةةةةةةةة س -13
ساالي  مارا س ارجسال   

سسسس

امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس رك ةةةةةةةةةةة س -11
مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رسايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا س
االيةة  مارسالمط وةةإلس مةةاسفةةيس
اكم ةةاس الايةةا ا سا  ةةرصس

سايبسأب اع ا

سسس

س

سامفصةةةةةةةةا سعةةةةةةةةخسم ةةةةةةةةةاطر -15
الم جةةةةةةةةة  ا س المط   ةةةةةةةةةا س

س العم  سا جب  إل
سسس

س
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امفصةةةةا سعةةةةخسالم جةةةة  ا س -11
الم صصةةةةةةةةةةةةةةإلس غةةةةةةةةةةةةةةراضس
ماةةةةةةةةةةةةةة   سأ سالميةةةةةةةةةةةةةة   مإلس
كضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماخسالل  امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا س

سالمصر 

سسس

س

 الفقر  الثالثة: اإلفصاح عن توزيع موجودات المصرف وفقا لمدد استحقاقها
امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس    ةةةةةةةةةةةةعس -11

الم جةةةةةةةةةة  ا س فوةةةةةةةةةةاسلمةةةةةةةةةة  س
 ةةةةةةةةةةةار خسايةةةةةةةةةةة اواق اسمةةةةةةةةةةةخس

سالم  اب إل

سسس

س

ال م  ةةةةةةةةةةةةةةةة س ةةةةةةةةةةةةةةةة خسالبوةةةةةةةةةةةةةةةة س -11
 الم جةةةة  ا سا  ةةةةرصسعبةةةة س
امفصةةةةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةةةةخسمةةةةةةةةةةةةةة  س

ساالي اواف

سسس

س

امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس    ةةةةةةةةةةةةعس -11
ايا ا ساالي  مارسالمط وإلس
 مةةاسفةةيساكم ةةاس الايةةا ا س
ا  ةةةةةةةةةةةةةةةرصس فوةةةةةةةةةةةةةةةاسلمةةةةةةةةةةةةةةة  س

ساي اواق ا

سسس

س

 اإلفصاح عن األحداث الهامة الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي. :الفقر  الرابعة
امفصةةةةةةةا سعةةةةةةةخسا اةةةةةةة اثس -21

ال امإلسال اوإلسل ار خسقا مإلس
المركةةةةة سالمةةةةةاليس ال ةةةةةيسقةةةةة س
 كةةة خسل ةةةاس ةةة   رسهةةةاسسع ةةةىس

سالمرك سالمالي

سسس

س

امفصةةةا سعةةةخساالر  اطةةةا س -21
المال إلسالم  مإلسغ ةرسالمبسةذ س
فةةةةةيس ةةةةةار خسقا مةةةةةإلسالمركةةةةة س

سالمالي

سسس

لسس سصهسال بمسماسدذاسكاخسهبامس
م  مإلسغ رسمبسذ سفيس ار خسار  اطا س

سدفصا سأسسال.دلىسالم  اب إلس ا اجس

امفصةةةةةا سعةةةةةخساالل  امةةةةةا س -22
الما م ةةةإلسغ ةةةرسالم   ةةةإلسفةةةيس

سقا مإلسالمرك سالمالي
سسس

س
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 الفقر  الخامسة: اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبية
ال ال ةرا سفةيسسامفصا سعةخ -23

الي ايةةةةةةةةةةةةةةةا سالماايةةةةةةةةةةةةةةة  إلس
  ثم سذلمس ص سال ال  ةرس

  م ررا ه

س

سسس

س

سامفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةر -21
سفةةةةةيسالي ايةةةةةا سالماايةةةةة  إل
ع ةةةىسصةةةافيسالةةة   سل س ةةةر س
الاال ةةةةةةةةةإلس الس ةةةةةةةةةر ساليةةةةةةةةةا وإلس

س الرضسالمواربإل

سسس

ذكرسال بمسفيس وار ر ساليب  إلسأبهسالس
  ج سأ رسل  ال رسفيسالي ايا س

ع ىسبثاطسال بمسأ سمرك  سسالمااي  إل
سالمالي.

امفصا س  خسالو ا سسالمال إلس -25
ل س ةةةةةةةرا ساليةةةةةةةةا وإلسقةةةةةةةة س ةةةةةةةةسس
 عةةة    اسب  جةةةإلسل  ال  ةةةرسفةةةيس

سالي ايإلسالمااي  إل

سسس

س

امفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةرس -21
فةةةةةةةيسالي ايةةةةةةةةإلسالماايةةةةةةةة  إلس
ع ةةةةةةةةةىسبصةةةةةةةةة بسأصةةةةةةةةةاابس
ايا ا ساالي  مارسالمط وإلس
فةةةةةةةةةيسالةةةةةةةةة   سأ سال يةةةةةةةةةار س
أ س ع ةةةةةةةىسصةةةةةةةافيسالةةةةةةة   س

ال يةةةةةةةةةةار سل س ةةةةةةةةةةر سالاال ةةةةةةةةةةإلس
س الس ر ساليا وإل

سسس

أفصهسال بمسأخسال ال را سفيس
الي ايا س ثك سعاسسلسس ؤ رسع ىس

سالمرك سالماليسأ سالبثاط.

امفصةةةةةا سعةةةةةخس ةةةةة   رسكةةةةة س -21
 ال  ةةرسفةةيسي ايةةإلسماايةة  إلس
ع ةةةةىساةةةة  سدذاسكةةةةاخسهبةةةةامس
س ال  رسفيسأك رسمخسي ايإل.

سسس

سفيسال ال را سأخسال بمسأفصه
سع ىس ؤ رسلسسعاسس ثك سالي ايا 
س.البثاطسأ سالماليسالمرك 

 اإلفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية غير المعتاد  )غير الروتينية(الفقر  السادسة: 
امفصا سعةخسال ال ةرا سفةيس -21

ال وةةةة  را سالماايةةةة  إلسغ ةةةةرس
المع ةةةةةةةةةةةا  س  ثةةةةةةةةةةةم سذلةةةةةةةةةةةمس

س ص سال ال  رس م ررا ه

سسس

 ج  سأيس ب  سأفصهسال بمسعخسع سس
ل  و  را سغ رسالمع ا  سفيساليب ا س

سال  ث.
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امفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةرس -21
فةةةةةةيسال وةةةةةة  را سالماايةةةةةة  إلس
غ ةةرسالمع ةةا  سع ةةىسصةةافيس

سال   سل س ر سالاال إل

سسس

أفصهسال بمسعخسع سس ج  سأيس ب  س
ل  و  را سغ رسالمع ا  سفيساليب ا س

سال  ث.

امفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةرس -31
فةةةةةةيسال وةةةةةة  را سالماايةةةةةة  إلس
ع ةةةةةةةةةىسبصةةةةةةةةة بسأصةةةةةةةةةاابس
ايا ا ساالي  مارسالمط وإلس
فةةةةةةةةةيسالةةةةةةةةة   سأ سال يةةةةةةةةةار س
 ع ةةةةةةةىسصةةةةةةةافيسالةةةةةةة   سأ س

سال يار سل س ر سالاال إلس

سسس

أفصهسال بمسعخسع سس ج  سأيس ب  س
ل  و  را سغ رسالمع ا  سفيساليب ا س

سال  ث.

س

س2113 س2112ر ةيسال ةة سسفةيسعةةاميسأخسال بةةمسامية ميسالع اةظسمةخسالوا مةةإلساليةا وإلس 
عإلس عثةةر خسمةةخسأصةة س   ةة خس بةة اسمةةخسم ط  ةةا ساالفصةةا سال اضةةعإلسل  رايةةإلسأيسمةةاسبيةة  هس  يةة
مةةخسالم ط  ةةا سال اجةةبسامفصةةا سعب ةةاس لةةسس   ةة سس امفصةةا سفةةيسالعةةام خسالمةةذك ر خسعةةخسس11%

  اطةا سالمال ةإلسالم  مةإلسغ ةرسالمبسةذ سفةيسامفصا سعةخساالرسه س سمخس  مسالم ط  ا سسم ط بس اا 
  ار خسقا مإلسالمرك سالمالي.

سا ةةثسلةةسس وةةسسا بةةاخا  ا سعةة  سال بةة  سال ةةيسلةةسس سصةةهسعب ةةاسدلةةىسفوةة سس2111أمةةاسفةةيسعةةاسس
ساليةةةب ا سفةةةيس ةةةذلمسق امةةةهسرغةةةسسالمال ةةةإلسصةةةساا سالوةةة ا سسأيةةةس سام ضةةةااا سدلةةةىس امثةةةار سال بةةةم

المال ةإلس ال بةمسدلةىسأخسذلةمس رجةعسدلةىس طة سغ ةرسموصة  سمةخسق ة ساليا وإلذس ق سأفا سمة  رسالة ا ر س
س.1المصمسسالذيسقاسس  صم سسال ور رساليب يسل  بم

س

س

س

س

                                                            
س11/15/2115 رسال ا ر سالمال إلس ال بمسامي ميسالعر يس  ار خس موا  إلسمعسمس1
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 حالة البن  اإلسالمي الفلسطيني 2.1.5

بمتطلبات معيار المحاسبة المالية رقم  الفلسطيني اإلسالمي البن  التزام مدى (:2.5جدول )
 5113-5115خالل الفتر   (1)

 البيان
 السنة

 مالحظات
5115 5114 5113 

 (.1الفقر  األولى: االلتزام باألحكام العامة لمعيار المحاسبة المالية رقم )
دعةةةةةةةة ا سالمجم عةةةةةةةةإلسالكام ةةةةةةةةإلس -1

سل و ا سسالمال إل

سسس

مصا رسسإللسس وسسال بمس إع ا سقا م
س اي   اما سأم ا سصب  فسالورض

الايخس قا مإلسال ال را سفيس
ساالي  مارا سالمو   سل يب ا سال  ث

  ذلمس   غسبي إلسال  امهس  ذاس
س.%11الم ط بسا اليس

دعةة ا سالوةة ا سسالمال ةةإلس ثةةك س -2
سموارخسمعسالس ر ساليا وإل

سسسس

 ور ةةةةبسالم ةةةةالغسفةةةةيسالوةةةة ا سس -3
س قربس ا  سبو  إل

سسسس

 صةةةةةةم سس     ةةةةةةبس عةةةةةةرضس -1
الوةةةةةةةةةةةة ا سس ثةةةةةةةةةةةةك س اضةةةةةةةةةةةةهس

س مس  س
سسس

س

 ةةةةةةةةةرق سسصةةةةةةةةةساا سالوةةةةةةةةة ا سس -5
 ام ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةااا س رق مةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس

سم ي ي 
سسس

س

امثةةةةةار سدلةةةةةىسام ضةةةةةااا س -1
أيةةةةس سكةةةة سصةةةةساإلس ا ةةةة يس
ع ةةةةةةةىسقا مةةةةةةةإلسمةةةةةةةخسالوةةةةةةة ا سس

سالمال إل.
سسس

لسس وسسال بمس امثار سدلىسام ضااا س
ذس2112أيس سالو ا سسالمال إلسفيسيبإلس

فو س سسس2111 س2113أماسفيسعاميس
دلىسام ضااا سأيس سج قسامثار س

سمخسالو ا سسالمال إلس ل سسجم ع ا.
امفصةةةةا سعةةةةخسالمع  مةةةةا س -1

سا ياي إلسل مصر 
سسسس
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امفصا سعخسعم إلسالو ةاسس -1
سالمااي ي

سسسس

امفصةةةةةا سعةةةةةخسالي ايةةةةةا س -1
سالمااي  إلسال امإل

سسسس

 الفقر  الثانية: اإلفصاح عن تركيز مخاطر موجودات المصرف. 
 رك ةةةةةةةةةةة سامفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس -11

االيةةةةةةةة  مارا سفةةةةةةةةيسقطةةةةةةةةاوس
ساق صا يسمع خ

سسس
س

امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس رك ةةةةةةةةةةة س -11
االيةةةةةةةةة  مارا سلةةةةةةةةة صسأاةةةةةةةةة س
العمةةةةةةةة قس مةةةةةةةةاسفةةةةةةةةيسذلةةةةةةةةمس
المصةةةةةةار سأ سالمؤييةةةةةةا س

سالمال إلسا  رص

سسس

س

امفصةةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةةخس ركةةةةةةةةةةةة س -12
اةةةةةةةة صسدااليةةةةةةةة  مارا سفةةةةةةةةيس
سالمباطفسالجالراف إل

سسس
س

امفصةةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةةخس ركةةةةةةةةةةةة س -13
ساالي  مارا س ارجسال   

سسسس

امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس رك ةةةةةةةةةةة س -11
مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا رسايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا س
االيةة  مارسالمط وةةإلس مةةاسفةةيس
اكم ةةاس الايةةا ا سا  ةةرصس

سايبسأب اع ا

سسس

س

امفصةةةةةةةةا سعةةةةةةةةخسم ةةةةةةةةةاطرس -15
الم جةةةةةةةةة  ا س المط   ةةةةةةةةةا س

س العم  سا جب  إل
سسس

س

امفصةةةةا سعةةةةخسالم جةةةة  ا س -11
الم صصةةةةةةةةةةةةةةإلس غةةةةةةةةةةةةةةراضس
ماةةةةةةةةةةةةةة   سأ سالميةةةةةةةةةةةةةة   مإلس
كضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماخسالل  امةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا س

سالمصر 

سسس

س
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 الثالثة: اإلفصاح عن توزيع موجودات المصرف وفقا لمدد استحقاقها الفقر 
امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس    ةةةةةةةةةةةةعس -11

الم جةةةةةةةةةة  ا س فوةةةةةةةةةةاسلمةةةةةةةةةة  س
ايةةةةةةةةةةة اواق اسمةةةةةةةةةةةخس ةةةةةةةةةةةار خس

سالم  اب إل

سسس

س

ال م  ةةةةةةةةةةةةةةةة س ةةةةةةةةةةةةةةةة خسالبوةةةةةةةةةةةةةةةة س -11
 الم جةةةة  ا سا  ةةةةرصسعبةةةة س
امفصةةةةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةةةةخسمةةةةةةةةةةةةةة  س

ساالي اواف

سسس

قاسسال بمس  م سالبو سمعسا رص  سل صس
سال يس ي افس   سث ر.ي طإلسالبو س

امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس    ةةةةةةةةةةةةعس -11
ايا ا ساالي  مارسالمط وإلس
 مةةاسفةةيساكم ةةاس الايةةا ا س
ا  ةةةةةةةةةةةةةةةرصس فوةةةةةةةةةةةةةةةاسلمةةةةةةةةةةةةةةة  س

ساي اواق ا

سسس

قاسسال بمس امفصا سعخسجم عس
ايا ا سالعم قسضمخسف إلسالايا ا س

سالمي اوإلس   سث ر.

 اإلفصاح عن األحداث الهامة الالحقة لتاريخ قائمة المركز المالي. :الفقر  الرابعة
امفصةةةةةةةا سعةةةةةةةخسا اةةةةةةة اثس -21

ال امإلسال اوإلسل ار خسقا مإلس
المركةةةةة سالمةةةةةاليس ال ةةةةةيسقةةةةة س
 كةةة خسل ةةةاس ةةة   رسهةةةاسسع ةةةىس

سالمرك سالمالي

سسس

س

امفصةةةا سعةةةخساالر  اطةةةا س -21
المال إلسالم  مإلسغ ةرسالمبسةذ س
فةةةةةيس ةةةةةار خسقا مةةةةةإلسالمركةةةةة س

سالمالي

سسس

لسس سصهسال بمسماسدذاسكاخسهبامس
ار  اطا سم  مإلسغ رسمبسذ سفيس ار خس
الم  اب إلس ا اجسامفصا سأسسالسعخس

س.2111 س2113اليب ا س
امفصةةةةةا سعةةةةةخساالل  امةةةةةا س -22

الما م ةةةإلسغ ةةةرسالم   ةةةإلسفةةةيس
سقا مإلسالمرك سالمالي

سسس
س

 المحاسبيةالفقر  الخامسة: اإلفصاح عن التغيرات في السياسات 
امفصا سعةخسال ال ةرا سفةيس -23

الي ايةةةةةةةةةةةةةةةا سالماايةةةةةةةةةةةةةةة  إلس
  ثم سذلمس ص سال ال  ةرس

  م ررا ه

س

سسس

س
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سامفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةر -21
سفةةةةةيسالي ايةةةةةا سالماايةةةةة  إل
ع ةةةىسصةةةافيسالةةة   سل س ةةةر س
الاال ةةةةةةةةةإلس الس ةةةةةةةةةر ساليةةةةةةةةةا وإلس

س الرضسالمواربإل

سسس

ذكرسال بمسفيس وار ر ساليب  إلسأبهسالس
فيسالي ايا س  ج سأ رسل  ال رس

المااي  إلسع ىسبثاطسال بمسأ سمرك  س
سالمالي.

امفصا س  خسالو ا سسالمال إلس -25
ل س ةةةةةةةرا ساليةةةةةةةةا وإلسقةةةةةةةة س ةةةةةةةةسس
 عةةة    اسب  جةةةإلسل  ال  ةةةرسفةةةيس

سالي ايإلسالمااي  إل

سسس

ذكرسال بمسفيس وار ر ساليب  إلسأبهسالس
  ج سأ رسل  ال رسفيسالي ايا س

المااي  إلسع ىسبثاطسال بمسأ سمرك  س
سالمالي.

امفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةرس -21
فةةةةةةةيسالي ايةةةةةةةةإلسالماايةةةةةةةة  إلس
ع ةةةةةةةةةىسبصةةةةةةةةة بسأصةةةةةةةةةاابس
ايا ا ساالي  مارسالمط وإلس
فةةةةةةةةةيسالةةةةةةةةة   سأ سال يةةةةةةةةةار س
 ع ةةةةةةةىسصةةةةةةةافيسالةةةةةةة   سأ س
ال يةةةةةةةةةةار سل س ةةةةةةةةةةر سالاال ةةةةةةةةةةإلس

س الس ر ساليا وإل

سسس

أفصهسال بمسأخسال ال را سفيس
الي ايا سالمااي  إلس ثك سعاسسلسس

سأ سالبثاط.س ؤ رسع ىسالمرك سالمالي

امفصةةةةةا سعةةةةةخس ةةةةة   رسكةةةةة س -21
 ال  ةةرسفةةيسي ايةةإلسماايةة  إلس
ع ةةةةىساةةةة  سدذاسكةةةةاخسهبةةةةامس
س ال  رسفيسأك رسمخسي ايإل.

سسس

س

 اإلفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية غير المعتاد  )غير الروتينية(الفقر  السادسة: 
امفصا سعةخسال ال ةرا سفةيس -21

ال وةةةة  را سالماايةةةة  إلسغ ةةةةرس
  ثةةةةةةةةةةةم سذلةةةةةةةةةةةمسالمع ةةةةةةةةةةةا  س

س ص سال ال  رس م ررا ه
سسس

ذكرسال بمسفيسموا  إلسمعسم  ر سالماليس
  بهسل سس  سس   سالس را سالمال إلس

اليا وإلس بس ذسعم  ا سغ رسر   ب إلسأ س
الس وعسضمخسبثاطسالمصر س

س.2الر  يي
امفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةرس -21

فةةةةةةيسال وةةةةةة  را سالماايةةةةةة  إلس
غ ةةرسالمع ةةا  سع ةةىسصةةافيس

سل س ر سالاال إلال   س

سسس

س

  

                                                            
س.17/14/2114موا  إلسمعسم  رسال ا ر سالمال إلسل  بمسامي ميسالس يط بيس  ار خسس2
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امفصةةةا سعةةةخسأ ةةةرسال ال  ةةةرس -31
سفةةةةةةيسال وةةةةةة  را سالماايةةةةةة  إل

ع ةةىسبصةة بسسغ ةةرسالمع ةةا  
أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاابسايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا س
االيةةةةةةةة  مارسالمط وةةةةةةةةإلسفةةةةةةةةيس
الةةةةة   سأ سال يةةةةةةار س ع ةةةةةةىس
صةةةةافيسالةةةة   سأ سال يةةةةار س

سل س ر سالاال إلس

سسس

س

 

 اظسمخسالوا مإلساليا وإلسأخسال بمسامي ميسالس يط بيسلسس وسس ةإجراقس ال  ةرا سج هر ةإلس 
ع ةةىسطر وةةإلسدعةة ا سالوةة ا سسالمال ةةإلسأ سع ةةىسال  ابةةا سال ةةيس ةةسسامفصةةا سعب ةةاسا ةةثسال ةة سسفةةيسعةةاسس

 عثر خسمةخسأصة س   ة خس بة اسمةخسم ط  ةا ساالفصةا سال اضةعإلسل  رايةإلسأيسمةاسس  يعإلس2112
خسالم ط  ا سال اجبسامفصا سعب ةاس لةسس   ة سس امفصةا سفةيساليةبإلسالمةذك ر سعةخسمس%11بي  هس

سع ةةىس ا ةة يسصةةساإلسكةة سأيةةس سام ضةةااا سدلةةىسامثةةار  س هةةمةةخس  ةةمسالم ط  ةةا سسم ط ةةبس ااةة 
سام ضةااا سدلةىسامثار  سال  سسال بمسفو س2111 س2113سعاميسفيسأماذسالمال إلسالو ا سسمخسقا مإل
سجم ع اس ل سسالمال إلسالو ا سسمخسج قسأيس 

رغةسس ال ةرسال بة سالةذيسساةافظسال بةمسع ةىسبية إلساالل ة اسفو سس2111 س2113أماسفيسعاميس
سالوة ا سسمةخسقا مةإلسع ةىس ا ة يسصةساإلسكة سأيةس سام ضااا سدلىسلسس    سس هسا ثسال  سس امثار 

المية اوإلس هة س بة سامفصةا سعةخساالل  امةا سالمال ةإلسالم  مةإلسغ ةرس  بماسلسس    سس  بة سآ ةرسسالمال إل
 قةة سذكةةرسال بةةمسأبةةهسالس  جةة سار  اطةةا سم  مةةإلسغ ةةرسمبسةةذ سفةةيس ةةار خسقا مةةإلسسا ةةىس ةةار خسالم  اب ةةإل

س.21113 س2113المرك سالماليسل عام خس

س

س

س

س

                                                            
س.11/15/2115ال ا ر سالمال إلسل  بمسامي ميسالس يط بيس  ار خسسموا  إلسمعسم  رس3
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 مقارنة بين المصرفين 2.1.4

( التي تم دراستها 1المحاسبة المالية رقم )(: قائمة مقارنة بمتطلبات معيار 2.4جدول )
 للمصرفين:

 ال  اخ
سال بمسامي ميسالس يط بيسال بمسامي ميسالعر يسايسسال بم
س2111س2113س2112س2111س2113س2112ساليبإل

 (1األولى: االلتزام باألحكام العامة لمعيار المحاسبة المالية رقم ) الفقر 
ل وةةةةةة ا سسدعةةةةةة ا سالمجم عةةةةةةإلسالكام ةةةةةةإلس -1

سالمال إل
سسسسسس

دعةةة ا سالوةةة ا سسالمال ةةةإلس ثةةةك سموةةةارخس -2
سمعسالس ر ساليا وإل

سسسسسس

 ور ةةةةبسالم ةةةةالغسفةةةةيسالوةةةة ا سس قةةةةربس -3
س ا  سبو  إل

سسسسسس

 صةةةةةةم سس     ةةةةةةبس عةةةةةةرضسالوةةةةةة ا سس -1
س ثك س اضهس مس  س

سسسسسس

 رق سسصةساا سالوة ا سس ام ضةااا س -5
س رق ماسم ي ي 

سسسسسس

امثةةار سدلةةىسام ضةةااا سأيةةس سكةة س -1
صةةةةةةساإلس ا ةةةةةة يسع ةةةةةةىسقا مةةةةةةإلسمةةةةةةخس

سالو ا سسالمال إل.
سسسسسس

امفصةةا سعةةخسالمع  مةةا سا يايةة إلس -1
سل مصر 

سسسسسس

امفصةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةخسعم ةةةةةةةةةةإلسالو ةةةةةةةةةةاسس -1
سالمااي ي

سسسسسس

امفصةا سعةةخسالي ايةةا سالماايةة  إلس -1
سال امإل

سسسسسس

 الثانية: اإلفصاح عن تركيز مخاطر موجودات المصرف الفقر 
امفصةةةةا سعةةةةخس رك ةةةة سااليةةةة  مارا س -11

سفيسقطاوساق صا يسمع خ
سسسسسس

امفصةةةةا سعةةةةخس رك ةةةة سااليةةةة  مارا س -11
لةةةةة صسأاةةةةة سالعمةةةةة قس مةةةةةاسفةةةةةيسذلةةةةةمس

سالمصار سأ سالمؤييا سالمال إل
سسسسسس
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 ال  اخ
سال بمسامي ميسالس يط بيسال بمسامي ميسالعر يسايسسال بم
س2111س2113س2112س2111س2113س2112ساليبإل

امفصةةةةا سعةةةةةخس ركةةةةة سااليةةةةة  مارا س -12
سالمباطفسالجالراف إلسدا صفيس

سسسسسس

امفصةةةةا سعةةةةةخس ركةةةةة سااليةةةةة  مارا س -13
س ارجسال   

سسسسسس

امفصةةةةةةةةا سعةةةةةةةةخس رك ةةةةةةةة سمصةةةةةةةةا رس -11
ايا ا ساالي  مارسالمط وإلس ماسفةيس
اكم ةةةاس الايةةةا ا سا  ةةةرصسايةةةبس

سأب اع ا

سسسسسس

امفصةةةا سعةةةخسم ةةةاطرسالم جةةة  ا س -15
س المط   ا س العم  سا جب  إل

سسسسسس

امفصةةةةةةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةةةةةةخسالم جةةةةةةةةةةةةةةةة  ا س -11
الم صصةةةةةةةإلس غةةةةةةةراضسماةةةةةةة   سأ س
الميةةةةةةةةة   مإلسكضةةةةةةةةةماخسالل  امةةةةةةةةةا س

سالمصر 

سسسسسس

 الثالثة: اإلفصاح عن توزيع موجودات المصرف وفقا لمدد استحقاقها الفقر 
امفصةةةةةا سعةةةةةخس    ةةةةةعسالم جةةةةة  ا س -11

 فوةةةةةاسلمةةةةة  سايةةةةةة اواق اسمةةةةةخس ةةةةةةار خس
سالم  اب إل

سسسسسس

البوةةةةةةةة س الم جةةةةةةةة  ا سال م  ةةةةةةةة س ةةةةةةةة خس -11
ا  ةةةةةرصسعبةةةةة سامفصةةةةةا سعةةةةةخسمةةةةة  س

ساالي اواف
سسسسسس

امفصةةةةةةةةا سعةةةةةةةةخس    ةةةةةةةةعسايةةةةةةةةا ا س -11
االيةة  مارسالمط وةةإلس مةةاسفةةيساكم ةةاس
 الايةةةةةةةةا ا سا  ةةةةةةةةرصس فوةةةةةةةةاسلمةةةةةةةة  س

ساي اواق ا

سسسسسس

 اإلفصاح عن األحداث الهامة الالحقة لتاريخ قائمة المركز الماليالرابعة:  الفقر 
عةةةةةةةخسا اةةةةةةة اثسال امةةةةةةةإلسسامفصةةةةةةةا  -21

ال اوإلسل ار خسقا مةإلسالمركة سالمةاليس
 ال ةةيسقةة س كةة خسل ةةاس ةة   رسهةةاسسع ةةىس

 المرك سالمالي

س

سسسسسس
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 ال  اخ
سال بمسامي ميسالس يط بيسال بمسامي ميسالعر يسايسسال بم
س2111س2113س2112س2111س2113س2112ساليبإل

امفصةةةةا سعةةةةخساالر  اطةةةةا سالمال ةةةةإلس -21
الم  مةةةةةةإلسغ ةةةةةةرسالمبسةةةةةةذ سفةةةةةةيس ةةةةةةار خس

سقا مإلسالمرك سالمالي
سسسسسس

امفصةةةا سعةةةخساالل  امةةةا سالما م ةةةإلس -22
قا مةةةةةةإلسالمركةةةةةة سغ ةةةةةةرسالم   ةةةةةةإلسفةةةةةةيس

سالمالي
سسسسسس

 اإلفصاح عن التغيرات في السياسات المحاسبيةالخامسة:  الفقر 
امفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخسال ال ةةةةةةةةةةةرا سفةةةةةةةةةةةيس -23

الي ايةةةا سالماايةةة  إلس  ثةةةم سذلةةةمس
س ص سال ال  رس م ررا ه

سسسسسس

امفصةةةةةا سعةةةةةخسأ ةةةةةرسال ال  ةةةةةرسع ةةةةةىس -21
صةةافيسالةة   سل س ةةر سالاال ةةإلس الس ةةر س

سالمواربإلاليا وإلس الرضس
سسسسسس

امفصا س  خسالو ا سسالمال ةإلسل س ةرا س -25
اليا وإلسق س سس عة    اسب  جةإلسل  ال  ةرس

سفيسالي ايإلسالمااي  إل
سسسسسس

امفصةةةةةةا سعةةةةةةخسأ ةةةةةةرسال ال  ةةةةةةرسفةةةةةةيس -21
الي ايةةةةةإلسالماايةةةةة  إلسع ةةةةةىسبصةةةةة بس
أصةةةةةةةةةةةاابسايةةةةةةةةةةةا ا سااليةةةةةةةةةةة  مارس
المط وةةةةةةةإلسفةةةةةةةيسالةةةةةةة   سأ سال يةةةةةةةار س

ال يةةةةةار س ع ةةةةةىسصةةةةةافيسالةةةةة   سأ س
سل س ر سالاال إلس الس ر ساليا وإل

سسسسسس

امفصةةا سعةةخس ةة   رسكةة س ال  ةةرسفةةيس -21
ي ايةةإلسماايةة  إلسع ةةىساةة  سدذاسكةةاخس
 هبامس ال  رسفيسأك رسمخسي ايإل.

س

سسسسسس

 اإلفصاح عن التغيرات في التقديرات المحاسبية غير المعتاد  )غير الروتينية(السادسة:  الفقر 
ال ال ةةةةةةةةةةةرا سفةةةةةةةةةةةيسامفصةةةةةةةةةةةا سعةةةةةةةةةةةخس -21

ال وةةة  را سالماايةةة  إلسغ ةةةرسالمع ةةةا  س
  ثةةةةةةةةةةم سذلةةةةةةةةةةمس صةةةةةةةةةة سال ال  ةةةةةةةةةةرس

س م ررا ه

سسسسسس
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 ال  اخ
سال بمسامي ميسالس يط بيسال بمسامي ميسالعر يسايسسال بم
س2111س2113س2112س2111س2113س2112ساليبإل

امفصةةةةةا سعةةةةةخسأ ةةةةةرسال ال  ةةةةةرسع ةةةةةىس -21
 صافيسال   سل س ر سالاال إل

س
سسسسسس

امفصةةةةةةا سعةةةةةةخسأ ةةةةةةرسال ال  ةةةةةةرسفةةةةةةيس -31
ال وةةةة  را سالماايةةةة  إلسع ةةةةىسبصةةةة بس
أصةةةةةةةةةةةاابسايةةةةةةةةةةةا ا سااليةةةةةةةةةةة  مارس
المط وةةةةةةةإلسفةةةةةةةيسالةةةةةةة   سأ سال يةةةةةةةار س
 ع ةةةةةىسصةةةةةافيسالةةةةة   سأ سال يةةةةةار س

سل س ر سالاال إلس

سسسسسس

 ع سدجراقسالمواربإلس  خس  ابا سالمصرف خسما سال رايإلس  جم عسال  ابا سفيسقا مةإلس ااة  سس
سالبواطسال ال إل:بي ب  س

 م ط  ةةا سالمع ةةارسماةة سال رايةةإلسفةةيسال ةة سسالمصةةرفاخس ةة  ساليةةب ا سالةة  ثس -1
الةةة ار  سفةةةيسالسوةةةر سا  لةةةىسمةةةخسأصةةة سسالمثةةةاه ا مةةةخسسمثةةةاه  سا بةةةاخس  ميةةة خ

مةةةخسدجمةةةاليسم ط  ةةةا سس%11.21أر عةةةإلس  ميةةة خسم ط  ةةةاسأيسمةةةاس عةةةا  سبيةةة إلس
س مثةاه  اخ لةسس    مةاسس(1 إلسرقسس)االل  اسس ا اكاسسالعامإلسلمع ارسالمااي إلسالمال

مواربةةةإلس الب  جةةةإلسال ةةةيسسمم ةةةا   هةةةذ سالبيةةة إلس ع  ةةةرسس%3.1مةةةاس عةةةا  سبيةةة إلسسأي
  ص  سل اسأقةربسال رايةا سدلةىسهةذ سال رايةإلسمةخسا ةثسالم ضة وس هةيس رايةإلس

(Hafij, Ullahس(A)سا ةةةثس  صةةة  سدلةةةىسأخسبيةةة إلسال ةةة اسسال بةةةة مس2113ذ)
 هةةةذاس ةةة  سع ةةةىسصةةةاإلسالسرضةةة إلسس%11.51 عةةةا  سس ةةةبج    اميةةة م إلسفةةةيس

ا  لىسل  رايإلسمةعسم اظةإلسأخسكة سالمصةرفاخسلةسس و مةاس إعة ا سقا مةإلسصةب  فس
الوةةةةةةرضسالايةةةةةةخس قا مةةةةةةإلسمصةةةةةةا رس ايةةةةةة   اما سصةةةةةةب  فسال كةةةةةةا س أخسال بةةةةةةمس

سامي ميسالس يط بيسلسس وسس إع ا سقا مإلسال ال را سفيساالي  مارا سالمو   .
الة ار  سفةيسسفيسجم عسالمثاه ا ال رايإلسسما سال  سسالمصرفاخس   ساليب ا س -2

مةةةخسس%111أيس بيةةة إلسسمثةةةاه  س12السوةةةر سال اب ةةةإلسمةةةخسقا مةةةإلسال اوةةةفس ال الالةةةإلس
م ط  ةةا سامفصةةا سعةةخس رك ةة سم ةةاطرسم جةة  ا سالمصةةر س هةةذاس عبةةيس جةة  س

 إلسال اب ةةإلسال ةة اسسكامةة سمةةخسق ةة سالمصةةرف خس  ةةذ سالسوةةر سممةةاس ؤكةة سصةة فسالسرضةة
 ل  رايإل.
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الة ار  سفةيسسفةيسجم ةعسالمثةاه ا ال  سسالمصرفاخس   سيب ا سال رايإلسال  ثس -3
س%111أيس بية إلسسمثةاه  س ماب ةإلسعثةرمخسقا مإلسال اوةفس ال الالةإلسسال ال إلالسور س
م ط  ةةا سامفصةةا سعةةخس    ةةعسم جةة  ا سالمصةةر س فوةةاسلمةة  سايةة اواق اسمةةخس

 إلسل  رايإل. هذاس   سع ىسصاإلسالسرض إلسال ال 

ال ةة سسالمصةةرفاخس ةة  سيةةب ا سال رايةةإلسالةة  ثس    ةةإلسعثةةرسم ط  ةةاسمةةخسأصةة س -1
 ماب ةةةإلسعثةةةرسمةةةخسالم ط  ةةةا سالةةة ار  سفةةةيسالسوةةةر سالرا عةةةإلسمةةةخسالوا مةةةإلس ال اصةةةإلس
 امفصةةةا سعةةةخسا اةةة اثسال امةةةإلسال اوةةةإلسل ةةةار خسقا مةةةإلسالمركةةة سالمةةةاليسأيسمةةةاس

ماس  ميإلسمخس  مسالم ط  ا سمخسدجماليسالم ط  ا ذس لسس    سس%12.22 عا  س
 ,Hafij  مواربإلسهذ سالبي إلسمعسماس  ص  سدل هس رايإلس)س%21.11  ماس عا  س

Ullahس(A)سا ةةثس  الةة سبيةة إلسال ةة اسسال بةة مساميةة م إلسفةةيس ةةبال   س2113ذ)
س  صة  سدل  ةاسال رايةإلالبية إلسال ةيسس مكخساع  ةارسأخس%55.11  ذ سالم ط  ا س

 إلسالرا عإلسل ذ سال رايإل.ج   سمماس   سع ىسص فسالسرض 

ال ةةة سسالمصةةةرفاخس ةةة  سيةةةب ا سال رايةةةإلسالةةة  ثس جم ةةةعسالم ط  ةةةا سالةةة ار  سفةةةيس -5
السوةةةر سال اميةةةإلسمةةةخسالوا مةةةإلس ال الالةةةإلس   ةةة خسم ط  ةةةاسال اصةةةإلس امفصةةةا سعةةةخس
ال ال ةةةةرا سفةةةةيسالي ايةةةةا سالماايةةةة  إلس هةةةةذاس عبةةةةيس جةةةة  سال ةةةة اسسكامةةةة سمةةةةخسق ةةةة س

  سصاإلسالسرض إلسال اميإل.المصرف خس  ذ سالم ط  ا سمماس  ك

سفةيسالة ار  سالمثةاه ا سجم ةعسفةيسال  ثسال رايإلسيب ا س   سالمصرفاخسال  س -1
س بيةةةة إلسأيسمثةةةةاه  سعثةةةةرس ماب ةةةةإلس ال الالةةةةإلسال اوةةةةفسقا مةةةةإلسمةةةةخساليا يةةةةإلسالسوةةةةر 
سغ ةةةرسالماايةةة  إلسال وةةة  را سفةةةيسال ال ةةةرا سعةةةخسامفصةةةا م ط  ةةةا سسمةةةخس111%

  هذاس  ك سصاإلسالسرض إلساليا يإلسل ذ سال رايإل.س(الر   ب إلسغ ر)سالمع ا  

 بها:متطلبات اإلفصاح التي لم يقم المصرفان بااللتزام  2.1.3

 ةةسسدجةةراقس سسا بةةاخ ةةسساصةةرس بةة  سالم ط  ةةا سال ةةيسلةةسس   ةة سسالمصةةرفاخس امفصةةا سعب ةةاس عةة  هاس
س ماسكماس  ي:مواربإلسل اس  خسالمصرفاخسلمعرفإلسال ب  سالمث ركإلس ال ب  سغ رسالمث ركإلس  ب

 

 



12 

 

( التي لم يلتزم بها 1( قائمة مقارنة بمتطلبات معيار المحاسبة المالية رقم )2.3جدول )
 المصرفان محل الدراسة

 ال  اخ
سال بمسامي ميسالس يط بيسال بمسامي ميسالعر يسايسسال بم
س2111س2113س2112س2111س2113س2112ساليبإل

امثار سدلىسام ضااا سأيس سك سصةساإلس
س ا  يسع ىسقا مإلسمخسالو ا سسالمال إل.

سسسسسس

امفصةةا سعةةخساالر  اطةةا سالمال ةةإلسالم  مةةإلس
غ ةةةةةرسالمبسةةةةةذ سفةةةةةيس ةةةةةار خسقا مةةةةةإلسالمركةةةةة س

سالمالي
سسسسسس

سأهسسماس  اظسفيسالمواربإلساليا وإلسماس  ي:س

 ةةةةة خسالمصةةةةةرف خس هةةةةةذاس ةةةةة  سع ةةةةةىسأخسساخفةةةةةيسقا مةةةةةإلسالمواربةةةةةإلسمثةةةة ركسالةةةةة ار اخسال بةةةة اخ -1
ذسالمصرف خس و ماخس ا  اوسبسةسسالطةرفس بسةسس رجةإلسامفصةا سعبة سدعة ا سالوة ا سسالمال ةإل

 ق سأفا سال بمسامية ميسالس يةط بيس ة خسهبةامسبمة ذجسم اة سمعة ا سال  ابةا سالمال ةإلس ةسس
ل مصةةرفيسقفسال ةةارجيس  عم مةةهسمةةخسق ةة سيةة طإلسالبوةة سالس يةةط ب إلس امضةةافإلسدلةةىسأخسالمةة

س.4 اا س ه سثركإلساربي س   ب 
ذاس -2  وةة سسالمصةةرفاخس امفصةةا سعةةخس عةةضسال بةة  سدذاسكابةة سم جةة   سأ سذا سق مةةإلسفوةةطس ا 

كاب سل ي سم ج   سأ سل ي سذا سق مإلسف س و ماس امثار سدل  ةاذسا ةثس جةبسامفصةا س
ذا سعب ةاسدذاسكابةة سم جة   سأ سامثةةار سضةةمخسالم اظةا س  ب ةةاسغ ةرسم جةة   سأ سغ ةةرس

المةةاليسسالمركةة سقا مةةإلس ةةار خسفةةيسالمبسةةذ سغ ةةرسالم  مةةإلسالمال ةةإلسق مةةإلسم ةة س بةة ساالر  اطةةا 
س2112ا ثسأفصهسال بةمسامية ميسالس يةط بيسعةخس ساصة  سهةذ ساالر  اطةا سفةيسعةاسس

فوةةةطس لةةةسس وةةةسس امثةةةار سدل  ةةةاسفةةةيس ةةةاقيساليةةةب ا ذس  بمةةةاسلةةةسس وةةةسسال بةةةمساميةةة ميسالعر ةةةيس
 ب ا سال  ث. امثار سدل  اسفيسالي

الس  ج س ال  را سج هر إلسفيسطر وإلسعرضسال  ابا سالمال إلسأ سمي  صسامفصا سفةيسكة س -3
 المصرف خ.

ال طةةة رسفةةةيسدعةةة ا س عةةةرضسال  ابةةةا سالمال ةةةإلسل مصةةةرف خس طةةةيقسمواربةةةإلس اجةةةسسال طةةة رس -1
سال كب ل جيسالااص سفيساليب ا ساليا وإل.

س
                                                            

 17/14/2114موا  إلسمعسم  رسال ا ر سالمال إلسفيسال بمسامي ميسالس يط بيس  ار خسس4
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 النتائج والتوصياتالفصل السادس: 

سالب ا  سس1.1

سال  ص ا سس1.2

 ال رايا سالمو راإلسس1.3

س
س
س
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فيسض قسماسي فسذكر سفيسالسصة  ساليةا وإلسمةخس صة سبظةريسأ س ا  ة سعم ةيسلمثةك إلس
ال رايةةإلسفوةة س  صةة سال ااةةثسدلةةىس عةةضسالب ةةا  سال امةةإلس قةة سس  صةة ا هسفةةيسضةة قس  ةةمسالب ةةا  سكمةةاس

س  ي:

 النتائج: 1.1

   ةة سسالمصةةار ساميةة م إلسالس يةةط ب إلس اماكةةاسسالعامةةإلسل مع ةةارسالماايةة يساميةة ميسرقةةسس -1
(1.) 

     سسالمصار سامي م إلسالس يط ب إلس امفصا سعخس رك  سم اطرسم ج  ا سالمصر . -2

    سسالمصار سامي م إلسالس يط ب إلس امفصا سعخس    عسم ج  ا سالمصةر س فوةاسلمة  س -3
 ا.اي اواق 

    سسالمصار سامي م إلسالس يط ب إلس امفصا سعخسا ا اثسال امإلسال اوإلسل ار خسقا مةإلس -1
 المرك سالمالي.

   ةة سسالمصةةار ساميةة م إلسالس يةةط ب إلس امفصةةا سعةةخسال ال ةةرا سفةةيسالي ايةةا سالماايةة  إلس -5
  أ رسهذ سال ال را سع ىسالمرك سالماليس بثاطسال بم.

لس يةةةط ب إلس امفصةةةا سعةةةخسال ال ةةةرا سفةةةيسال وةةة  را سغ ةةةرسالس   ةةة سسالمصةةةار ساميةةة م إلسا -1
 المع ا  س غ رسالر   ب إل.

الس   ةةة سسالمصةةةار ساميةةة م إلسالس يةةةط ب إلس ةةةال م   س ةةة خسالبوةةة س الم جةةة  ا سا  ةةةرصسعبةةة س -1
 امفصا سعخسم  ساي اوافسالم ج  ا .

لوةةةرضسالس   ةةة سسالمصةةةار ساميةةة م إلسالس يةةةط ب إلس إعةةة ا سقا مةةةإلسال ال ةةةرا سفةةةيسصةةةب  فسا -1
 الايخ.

الس   ةةة سسالمصةةةار ساميةةة م إلسالس يةةةط ب إلس إعةةة ا سقا مةةةإلسمصةةةا رس ايةةة   اما سصةةةب  فس -1
ال كةةةا س  ك سةةةيس  ا  ةةة سق مةةةإلسال كةةةا سالميةةة اوإلسع ةةةىسكةةة سيةةة سس   ةةةرمسم مةةةإلسد ةةةراجسال كةةةا س

 ل مياهم خ.

 .الس    سسالمصار سامي م إلسالس يط ب إلس إع ا سقا مإلسال ال را سفيساالي  مارا سالمو    -11

 و سسالمصار سامي م إلسالس يط ب إلس امفصةا سعةخسال بة  سالمط   ةإلسفةيسمع ةارسالمااية إلس -11
(سدذاسكاب سم ج   س ذا سق مإلس الس و سس امفصا سعب ةاسأ سامثةار سدل  ةاسدذاس1المال إلسرقسس)

 كاب سغ رسم ج   سأ سغ رسذا سق مإل.
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االر  اطةةا سالمال ةةإلسالم  مةةإلسغ ةةرسالس   ةة سسالمصةةار ساميةة م إلسالس يةةط ب إلس امفصةةا سعةةخس -12
 المبسذ سا ىس ار خسقا مإلسالمرك سالمالي.

الس و سسالمصار سامي م إلسالس يط ب إلس إجراقس ال  را سفيسطر وإلسدع ا س عةرضسال  ابةا س -13
 المال إلسأ س  ا  سمي  صسامفصا سف  اسرغسسال ط رسالك  رسفيساجسسبثاط ا.

 التوصيات: 1.5

المصةةةار ساميةةة م إلس  صةةةيسال ااةةةثس ضةةةر ر سال ةةة اسسالمصةةةار ساميةةة م إلسفةةةيسف يةةةط خس -1
الس يةةط ب إلس إعةة ا سالمجم عةةإلسالكام ةةإلسل وةة ا سسالمال ةةإلسال ةةيسبةة سع   ةةاسالمع ةةارسالماايةة يس

(س مةةاسفةةيسذلةةمسقةةا م يسال ال ةةرا سفةةيسصةةب  فسالوةةرضسالايةةخس ال ال ةةرا سفةةيس1المةةاليسرقةةسس)
 االي  مارا سالمو   .

 ال  ةرسس(سق سجع سأمرسال كا سا   ار ةاسدالسأبةهس سضة 1خسمع ارسالمااي إلسالمال إلسرقسس)رغسسأ -2
الوا مإلسع ىس رمسم مةإلسد ةراجسال كةا سل ميةاهم خسسفيسف يط خي ايإلسالمصار سامي م إلس

الس يةةسإلسال ةةيس وةة سس ماثةة اسمةةعسسذ عةة سسدعةة ا سقا مةةإلسمصةةا رس ايةة   اما سصةةب  فسال كةةا 
س م إلس الوا مةةةإلسع ةةةىسال كافةةة ساالج مةةةاعيس ال بم ةةةإلساالق صةةةا  إلع   ةةةاسفكةةةر سالمصةةةار ساميةةة

 .مخسالمي  ل إلساالج ماع إلسل مصر ا ثسأخسد راجسال كا س ع  رسج قاس

 امفصةا سعةخسجم ةعسالم ط  ةا سالمةذك ر سسفةيسف يةط خال  اسسالمصار سامي م إلسضر ر س -3
مخسهذ سالم ط  ةا سأخس سس ج  سأيس ب سع(س فيساا س1فيسالمع ارسالمااي يسالماليسرقسس)

   سسذكرسذلمسفيسام ضااا سالمرفوإل.

 امفصةةةا سعةةةخسجم ةةةعسال بةةة  سال ةةةيس ةةةسسسفةةةيسف يةةةط خال ةةة اسسالمصةةةار ساميةةة م إلسضةةةر ر س -1
مس ع  ةةةرس راجعةةةاسفةةةيسامفصةةةا سعب ةةةاسفةةةيساليةةةب ا ساليةةةا وإلس عةةة سسدهمةةةا سأيسمب ةةةاس خسذلةةة

 الو ا سسالمال إل.مي  صسامفصا سكامثار سدلىسام ضااا سأيس سك سقا مإلسمخس

الس يةةط ب إلس ثةةك سك  ةةرس ةة  سسإلبظةةراسل طةة رس بمةة ساجةةسسالبثةةاطسفةةيسالمصةةار ساميةة م  -5
اليب ا ساليا وإلسفإبهس جبسع   اسأخس و سس   ا  سمي  صسامفصا سفيسالو ا سسالمال ةإلسل  ةا  س

  وإلسالمي  مر خسفيسهذ سالمصار .س

(سعبة س1 مع ارسالمااي إلسالمال إلسرقسس)سال  اسسالمصار سامي م إلس البماذجسالم اوإلضر ر س -1
دعةةة ا سق ا مةةةهسالمال ةةةإلس ذلةةةمسلالةةةرضسال  ا ةةة سفةةةيسامعةةة ا س العةةةرضس  يةةة   سالمواربةةةإلس ةةة خس

 المصار سالم   سإل.
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ضر ر سق اسسم قفسالايا ا سال ارجيس  و  سسال  اسسالمصار ساالي م إلس معا  رسالمااية إلس -1
  امهس عم  إلسال  ق ف. المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إلسعب سق

 الدراسات المقترحة: 1.4

س و ر سال ااثسال رايا سال ال إلسمكما سماس سسال  ص سدل هسفيسهذ سال رايإل:
 م صسال  اسسالمصار سامي م إلس معا  رسالمااي إلس المراجعإلسل مؤييا سالمال إلسامي م إل. -1

لمال ةةإلساميةة م إلس أ ةةرسذلةةمسال ةة اسسالمصةةار ساميةة م إلس المعةةا  رسالثةةرع إلسل مؤييةةا سامةة صس -2
 ع ىس وإلسالعم قسف  ا.

 م صسال  اسسثركا سال  م خسال كاف يس معا  رسالمااي إلسالمال إلسل مؤييا سالمال إلسامي م إل. -3

م صسال  اسسالم قفسال ةارجيس معةا  رسالمااية إلس المراجعةإلسل مؤييةا سالمال ةإلسامية م إلس أ ةرس -1
 ذلمسع ىسج   س ور رسالمراجع.

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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 قائمة المراجع

 أوال: المراجع العربية:

المحاســبة الماليــة: اصــول وخصــوم ذس2111آ سذس  ابةةاسع ةة ذس ر فذسصةةالهسع ةة ساهللذس -1
 ذس راسالاام سل بثرس ال    عذسعماخس)ا ر خ(.وقوائم مالية

سل بثرس ال    عذذس ارسالمباه س1ذسطسمبادئ اإلدار  الماليةسذ2111سآ سث  بذس ر  ذ -2
 .)ا ر خ(عماخ

 ارسذس1ط عةإلسس مـدخل تحليلـي كمـي معاصـر" إدار  المصـارفذس2112آ سع ةيذسرضةاذس -3
 )ا ر خ(. البثرذسعماخسسالسكرسل ط اعإل

( علـى IAS/IFRSآثار تطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة )ذس2113 خس  ميذس ة ر ذس -1
ذسريةةالإلسدراســة تطبيقيــة –اإلســالمية العــرض واإلفصــاح فــي القــوائم الماليــة للمصــارف 

 .(الج ا ريط  س)سماجي  رذسجامعإلسفراا سع اسذ

سذسالط عةإلسالعر  ةإلذس ارأساسيات المعرفة المحاسـبيةذس2111الججا يذسط  ذس آ ةر خذس -2
  ال    عذسعماخس)ا ر خ(.سل بثرسالع م إلسال ا  ري

 الط عةإل المعـايير  المبـادئ المفـاهيم الفـروض المحاسـبة نظريـة ذ2111   ي ذ جر  وذ -3

 .)ا ر خ(سذسعماخا  لىذسمؤييإلسال رافسل بثرس ال    ع

ذس رجمةإلسطةارفسع ة سالعةا سمعايير التقارير المالية الدوليةذس2111جر  ب ب ذسه بيسفاخذس -1
 اما ذسال بمسال  ليسمعا  سامعمارس ال ط  رذسالواهر س)مصر(.

ــايير المحاســبية اإلفصــاح المحاســذس2111الجع ةةريذسمجةة يسأامةة ذس -5 ــي ضــوء المع بي ف
الدوليــة دراســة ميدانيــه علــى الشــركة الســعودية للصــناعات األساســية )ســاب ( شــركة 

سك  ب ةةةةةاجخسذسمج ةةةةةإلسا كا  م ةةةةةإلسالعر  ةةةةةإلسالمس  اةةةةةإلسفةةةةةيسالةةةةة بمارمذمســـــاهمة ســـــعودية
 .(ال بمارم)

سذسالة ارالمحاسـبة نظريـة مـدخل:  المحاسـبي الفكـر تطورذس2111اباخذسرض اخسا   ذس -1
 ال    عذسعماخس)ا ر خ(.س سل بثرسال  ل إلسالع م إل

: المعـايير الـى المبـادئ مـن المعاصـر المحاسبي النموذجذس2113اباخذسرض اخسا   ذس -1
 ال    عذسعماخس)ا ر خ(.س سل بثرس ا  سذس ارالمحاسبة نظرية في معمقة دراسة

 التطبيقـات - الفكـري االطـار:  المحاسـبية النظريـة مدخلذس2111اباخذسرض اخسا   ذس -1
 ال    عذسعماخس)ا ر خ(.س سل بثرس ا  سذس ار2ذسط عإلالعملية
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ذس ارسالك ابسل بثرس ال    عذسالط عإلسال اب إلذسالمحاسبة الماليةذس2113 ثارمإلذساي خذس -1
 عماخس)ا ر خ(.

ذسج اراسل ك ابسالعالميسل بثرس ال    عذس1ذسطسالبنو  اإلسالميةذس2111س   ذسف  هذ -11
 )ا ر خ(.سعماخ

تحليــل القــوائم الماليــة: مــدخل ذس2111 بسةةرذسمؤ ةة سراضةةيذس المطاربةةإلذسغيةةاخسفةة  ذس -11
 ذسعماخس)ا ر خ(. ارسالمي ر سل بثرس ال    عس الط اعإلذسالط عإلسال ال إلذسنظري وتطبيقي

اإلفصـــاح المحاســـبي فـــي القـــوائم الماليـــة للبنـــو  وفـــق النظـــام ذس2113 ل  ةةةإلذس ا  ذس -12
ذسريةةالإلسماجيةة  رذس(5111دراســة حالــة القــرض الشــعبي الجزائــري المحاســبي المــالي )

  رق إلذسالج ا ر.س–جامعإلسقاص يسمر ا س

 ذوالتطبيـق النظريـة بـين المتوسطة المحاسبة ذ1111 اهللذسع ة   ه  ذ كما ذ ال هرا يذ -13
 الجامع إلذساميكب ر إلس)مصر(. ال ار

العاملــة فــي فلســطين مــدى التــزام المصــارف اإلســالمية ذس2111رجةةبذسماجةة س ايةة خذس -11
ذسريةةةالإلسبمعيـــار اإلفصـــاح عـــن أســـس توزيـــع األربـــاح بـــين المســـاهمين والمـــودعين

 .ذسغ  س)ف يط خ(ماجي  رذسالجامعإلسامي م إل

المحاســــبة المتوســــطة االصــــول العلميــــة ذس2111الرفةةةةاعيذسغالةةةةبسعةةةة ضذس آ ةةةةر خذس -15
 ماخس)ا ر خ(.ذسع ارسال ا  ريسالع م إلسل بثرس ال    عس "والعملية " الجزء االول

ــة فــي المجتمــع اإلســالمي الجــزء األولذس1115  ةة ذسعمةةرسع ةة ساهللذس -11 ذسالمحاســبة المالي
  ال    عذسعماخس)ا ر خ(.سل بثرسالع م إلسال ا  ريسالط عإلسا  لىذس ار

اســـبة المصـــارف االســـالمية فـــي ضـــوء محذس2111يةةمااخذسايةةة خذس م ةةةارمذسم يةةةىذس -11
والمراجعــــة والضــــوابط للمؤسســــات الماليــــة المعــــايير الصــــادر  عــــن هيئــــة المحاســــبة 

 ذسعماخس)ا ر خ(. ارسالمي ر سل بثرس ال    عس الط اعإلذساالسالمية

  المصـارف اإلسـالمية طبيعـة وأسـس ومعـايير محاسـبةذس2111ثاا إلذساي خساية خذس -11
 . اثسغ رسمبث رذسك  إلسال جار ذسجامعإلسا  هرذسالواهر س)مصر(

 ومعـايير العالميـة االقتصـادية التحوالت ظل في المصرفية الرقابةذس2112ماج  ذس ث  يذ -11

 الواهر س)مصر(. االق صا  إلذ ذسالمج إلبازلسلجنة

مــــدى داللــــة القــــوائم الماليــــة كــــ دا  ل فصــــاح عــــن ذس2115الثةةةة   بيذسفةةةةا  س هةةةة يذس -21
المعلومات الضرورية الالزمة لمستخدمي القوائم المالية دراسة تطبيقية للقـوائم الماليـة 

 .ذسغ  س)ف يط خ(ذسريالإلسماجي  رذسالجامعإلسامي م إل  للمصارف الفلسطينيةالمنشور 
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درجـة التـزام الشـركات المسـاهمة العامـة األردنيـة ذس2111الطم  يذسعة سالة  خسمامة  ذس -21
ــدولي  ــار المحاســبي ال ــا للمعي ــة وفق ــا المالي ــي قوائمه ــات اإلفصــاح المحاســبي ف بمتطلب

ذسعمةةةةاخسماجيةةةة  رذسجامعةةةةإلسالثةةةةرفسا  يةةةةطذسريةةةةالإلس( "عــــرض القــــوائم الماليــــة"1رقــــم)
 .)ا ر خ(

مــدى التــزام الشــركات الصــناعية المســاهمة الفلســطينية ذس2111عاثةة رذس  ةةا سع مةةاخذس -22
ــدولي  ــار المحاســبي ال ــا للمعي ــة وفق ــا المالي ــي قوائمه ــات اإلفصــاح المحاســبي ف بمتطلب

س.ذسغ  س)ف يط خ(ريالإلسماجي  رذسالجامعإلسامي م إلسذ(1رقم)
 فــي الماليــة التقــارير فــي اإلفصــاح دورذس2111رس ا يذس هةة اريذسمعةةراجذسعةة  خذسباصةة -23

سالم ريةإلالجزائريـة االقتصـادية المؤسسـات علـى وأثـر  الدولية المحاسبية المعايير ظل سذ
 )الج ا ر(.سآغاسماطإلسل  جار ذسالع  ا

مــدى التــزام المصــارف اإلســالمية فــي فلســطين بمعيــار ذس2113عةة ضذسمامةة سعةة ضذس -21
المالي الخاص بالمرابحة لامر بالشراء الصادر عن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة الضبط 

 .ذسغ  س)ف يط خ(ذسريالإلسماجي  رذسالجامعإلسامي م إلللمؤسسات المالية اإلسالمية

ــة ذس2112الع يةةىذس ايةة خسأامةة ذس -25 ــارير المالي ــدولي إلعــداد التق ــار ال ــق المعي مــدى تطبي
ذسالمج ةةإلسدراســة ميدانيــة علــى البنــو  األردنيــة - الســابع: األدوات الماليــة: اإلفصــاحات

 .1ذسالع  1ا ر ب إلسفيسد ار سا عما ذسالمج  

 الماليـة القـوائم فـي والتطبيـق النظريـة :المتوسـطة المحاسـبة  2112 فة ا ذ السة ا ذ -21

 .)ا ر خ(سذسعماخمؤييإلسال رافسل بثرس ال    ع ال اب إلذ الط عإل ا   ذ الك اب واألصول 

ذسموال في مشـروعات وشـركات قطـاع االعمـالدار  األإذس1111 سالس   سع ةيذسفضالإلذسأ  -21
 ذسالواهر س)مصر(. ارسالك بسالع م إلسل بثرس ال    عالط عإلسال اب إلذس

ذسالط عةةةةإلسا  لةةةةىذس ارسنظريــــة المحاســــبةذس مةةةة م خسامةةةة اخذس2111الواضةةةةيذسايةةةة خذس -21
 ال وافإلسل بثرس ال    عذسعماخس)ا ر خ(.

ذسالط عإلسا  لىذسالمحاسبة الدولية ومعاييرهاذس2111الواضيذساي خذس م م خسام اخذس -21
  ارسال وافإلسل بثرس ال    عذسعماخس)ا ر خ(.

ذسثبــاتا  محاســبة التكــاليف المعياريــة رقابــة و ذس1111كاالةةإلذسج را  ةة ذس رضةة اخذسابةةاخذس -31
  خ(.ذسعماخس)ا رسمك  إلس ارسال وافإلسل بثرس ال    عالط عإلسال اب إلذس

 الط عةإل ا   ذ الجة ق المتوسـطة  المحاسـبة ذ1111 ج ةريذ    جابة ذ   بالة ذ ية ذ ك -31

 )اليع   إل(.سالر اضسذل بثر المر خ  ار أام ) عر ب(ذ اجاجذ ال اب إلذ العر  إل
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القياس واإلفصـاح المحاسـبي فـي القـوائم الماليـة للمصـارف ذس2111ال وإلذسر السكايةرذس -32
 .(ي ر ا)ذسريالإلسماجي  رسجامعإلس ثر خساالستثمارودورهما في ترشيد قرارات 

ــدولي(ذس2111لطسةةيذسأمةة خساليةة  سأامةة ذس -33 ــة المحاســبة )منظــور التوافــق ال ذسالةة ارسنظري
 الجامع إلذسااليكب ر إلس)مصر(.

ســـوق األوراق  فـــيقـــدر  الشـــركات المدرجـــة ذس2112ذسمصةةة ا سيالمجر ةةةيذسفاطمةةةإلسع ةةة -31
ــة ــالي المــالي الدولي ــايير اإلب ــق مع ــي وتطبي ــى تبن ــي عل ــة الليب ذسريةةالإلسماجيةة  رذسالمالي

  صةةةة سالماايةةةة إلذسقيةةةةسسالماايةةةة إلذسك  ةةةةإلسا عمةةةةا ذسجامعةةةةإلسالثةةةةرفسا  يةةةةطذسعمةةةةاخس
  )ا ر خ(.

 الط عةإل ذالعمليـة والتطبيقـات النظـري اإلطـار االسـتثمارات إدار  ذ2111مامة ذس مطةرذ -35

 عماخس)ا ر خ(. ل بثرذ  ا  س ار الرا عإلذ

 المحاســـبة معـــايير إطـــار فـــي الماليـــة القـــوائم إعـــداد تطـــويرسذ2111سايةةةكب رذسبثةةة اخذ -31
 بدولـة االقتصـادية الوحـدات علـى تطبيقيـة دراسـة – البيئيـة التغيـرات ضـوء فـي الدولية
 الواهر س)مصر(.سثمسذسع خسجامعإلسمبث ر ذسغ رسماجي  رسريالإلسذفلسطين

معــــايير المحاســــبة ذس2111ه  ةةةةإلسالماايةةةة إلس المراجعةةةةإلسل مؤييةةةةا سالمال ةةةةإلساميةةةة م إلذس -31
 .(ال ار خ)سذسالمبامإلوالمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية

ذسالط عةةإلسا  لةةىذس ارسالميةة ر سل بثةةرس ال    ةةعذسنظريــة المحاســبةذس2111ال قةةا ذسيةةاميذس -31
 عماخس)ا ر خ(.

 المصـــرفي العمـــل فـــي واســـتخداماتها األمـــوال مصـــادرذس2111 ه ةةةبذسقاطةةةاخسراةةة سذس -31
ذس الةة ا سالجامعةةإل االق صةةا  إل ل ع ةة س  الةة ا  ك  ةةإلذس(مقارنــة تحليليــة دراســة) االســالمي
 )العراف(.

 :التقارير ومواقع اإلنترنتا: ثاني

سذسس11/11/2115ألسةةةةةةةةةةةةةةةاس   ةةةةةةةةةةةةةةةةاذسم قةةةةةةةةةةةةةةةعسع ةةةةةةةةةةةةةةةةىساالب ربةةةةةةةةةةةةةةة ذس ةةةةةةةةةةةةةةةةار خساالطةةةةةةةةةةةةةةةة وس -1
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/89681س

 ذسف يط خ.5115التقرير السنوي ذس2113ال بمسامي ميسالعر يذس -2

 ذسف يط خ.5114التقرير السنوي ذس2111ال بمسامي ميسالعر يذس -3

 ذسف يط خ.5113التقرير السنوي ذس2115ال بمسامي ميسالعر يذس -1

 ذسف يط خ.5115لتقرير السنوي اذس2113ال بمسامي ميسالس يط بيذس -5

 ذسف يط خ.5114التقرير السنوي ذس2111ال بمسامي ميسالس يط بيذس -1
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 ذسف يط خ.5113التقرير السنوي ذس2115ال بمسامي ميسالس يط بيذس -1

سذسس11/13/2115  ا ةةةةةةإلسالوةةةةةة سسالمس  اةةةةةةإلذسم قةةةةةةعسع ةةةةةةىساالب ربةةةةةة ذس ةةةةةةار خساالطةةةةةةة وس -1
http://www.stqou.com/vb/showthread.php?t=91974 

سذس11/11/2115االق صةةةةةةةةةا  إلذسم قةةةةةةةةةعسع ةةةةةةةةةىساالب ربةةةةةةةةة ذس ةةةةةةةةةار خساالطةةةةةةةةة وسسجر ةةةةةةةةة   -1
http://www.aleqt.com/2006/09/24/article_6500.htmlس

سذس11/11/2115 ارسالمثةةةةةةةةةةةةةةة ر ذسم قةةةةةةةةةةةةةةةعسع ةةةةةةةةةةةةةةةىساالب ربةةةةةةةةةةةةةةة ذس ةةةةةةةةةةةةةةةار خساالطةةةةةةةةةةةةةةة وس -11
http://www.darelmashora.com/download.ashx?docid=1862 

ـــة رأس المـــالمج ةةةسسال ةةة ما سالمال ةةةإلساميةةة م إلذس -11 ـــار كفاي ذساإلرشـــادات المتعلقـــة بمعي
 http://www.ifsb.orgذس11/11/2115البي إلساملك ر ب إلذس ار خساالط وس

سذسسس21/11/2115م  بةةةةإلسصةةةةالهسمامةةةة سالوةةةةراذسم قةةةةعسع ةةةةىساالب ربةةةة ذس ةةةةار خساالطةةةة وس -12
https://sqarra.wordpress.com/bs1س
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