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المعالجة المحاسبیة لصیغ االستثمار في المصارف اإلسالمیة واثر أالزمة المالیة العالمیة فیھا 
بالتطبیق على المصرف العراقي االسالمي لالستثمار والتنمیة فرع الموصل

ھیثم ھاشم قاسم الخفاف
جامعة الموصل

: المستخلص

إنشاءشكلعلىسواءالمصرفیة اإلسالمیةالعملیاتتقدمفيھائًالتطورًاواإلقلیمیةالمحلیةالمصرفیةالساحةتشھد
لمصارفإسالمیةفروعفتحشكلعلىأمإسالمیة،إلى مصارفتقلیدیةمصارفتحولأوجدیدة،إسالمیةمصارف

العملیات یمبتقددولیةمالیةمؤسساتتقومالدولیةالساحةوعلىبالفعل،قائمةبنوك إسالمیةفضال عنتقلیدیة،ھذا
.لندنبمدینةالبریطانياإلسالميالبنكإنشاءمؤخرًاتمكمااإلسالمیة ،المصرفیة

لتطویروالجھدالتحدیاتمناإلسالمیة الكثیرالمصارفأمامزالفمااإلسالميالمصرفيالعملفيالتطورھذاورغم
تلبیةأجلمنودولیةمحلیةمالیةأدواتابتكاروالحدیثة، وتطویرالتكنولوجیةاألسالیبواستخدامالعملأنظمة

.والدولیةالمحلیةباألسواقالمصرفیةالمنافسةللعمالء ومواجھةالمتزایدةاالحتیاجات

. واالستثمار . العملیات

وأبرز ھذه النظم . االقتصادیة األخرى ، إذ أن لالستثمار اإلسالمي طرقا وأسالیب متمیزة تھدف إلى تحقیق الربح الحالل 
.ھي نظام المرابحة ونظام المضاربة ونظام المشاركة فضًال عن النظم األخرى المتعددة 

إن أالزمة المالیة العالمیة ا
)

.)276(البقرة ) اهللا الربا ویربي الصدقات
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المقدمة
ماریتمیز االستث

.رواه الترمذي" حتي تأكلھ الصدقة من ولي یتیما فلیتجر لھ في مالھ وال یتركھ" صلى اهللا علیھ وسلم 
إذ،تعد صیغ االستثمار اإلسالمیة السمة الرئیسة التي تمیز المصارف اإلو

) الغنم بالغرم  (
وھي القرض بفائدة ) الدائنین(فتستخدم صیغة واحدة للتعامل مع الزبائن 

بحة، (  تصناع مشاركة مضاربة، مرا اس  ، (
.رف غیر اإلسالمیةلألنشطة التي تقوم بھا المصااألخرى تعد البدیل 

تریلیون دوالر ، وال تزال تداعیات األزمة ) 13(م حوالي 2010اإلحصائیات أن العالم قد خسر في منتصف شھر فبرایر 
م تنھار أر19/2/2010مستمرة ، فیوم 

.  دولة تعد ضمن الدول األوروبیة المتقدمة 

، ول ) (
1929) البنوك(و من الصندوق النقدي ) البورصات(

.ملیار دوالر) 630(عاما وتقدر أصولھ بـ ) 150(البنوك األمریكیة الذي یتجاوز عمره 

البنوك ، وبعض المؤسسات المالیة ، واألسواق ا
. في المساء وفي أحسن األحوال تبقى مستقرة دون حراك 

كان تأثرھا مباشرا أم غیر مباشر؟
 "

ة "  واثر أالزمة المالیة العالمیة فیھا 
.المالیة الراھنة

:مشكلة البحث
وجود العدید من المشاكل والتحدیات المحاسبیة التي تواجھھا المصارف اإلسالمیة أثناء " تتلخص مشكلة البحث في

:مزاولتھا ألنشطتھا في الواقع العملي من أھمھا
إلسالمیة الُمستخدمة في السوقین عدم وجود أسواق مالیة ونقدیة محلیة و دولیة نشطة تتعامل بأدوات االستثمار ا. 1

.المالي والنقدي
عدم مراعاة بعض المصارف المركزیة لخصوصیة عمل المصارف اإلسالمیة التي تعمل في نطاقھا، إذ أن ُمعظم . 2

فضال عن خضوع القوانین واألنظمة الُمتعلقة بالعمل المصرفي جاءت لتناسب أعمال المصارف التقلیدیة بالدرجة األولى
.سسات المالیة اإلسالمیة لمعاییر و ضوابط ال تتفق مع طبیعة عملھا على المستوى الدوليالمؤ

وجود مشاكل ُمحاسبیة نتیجة االختالفات بین محاسبة المصارف اإلسالمیة ومحاسبة المصارف التقلیدیة، وبانھیار .  3
المر للبحث عن مدى تأثر المصارف االسالمیة االخیرة نتیجة لالزمة المالیة التي حدثت وما رافقھا من احداث، استلزم ا

.بتلك االزمة 
:اھمیة البحث

تنبع أھمیة البحث من أھمیة الموضوع وخصوصا ان المصارف اإلسالمیة باتت الیوم محط انظار العالم اجمع، وظھور 
لمحاسبة اإلسالمیة الكثیر من الدعوات على أھمیة اعتماد إجراءات تنظیمیة جدیدة أو معدلة، وعلى رأسھا معاییر ا

.وإدارة المخاطر
وعلیھ فإن الباحث سوف وكذلك الدعوة الى الزیادة الفكریة واألبحاث في مجال قطاع التمویل والصیرفة اإلسالمیة، 

المعالجة المحاسبیة لصیغ االستثمار في المصارف اإلسالمیة والمشاكل التي تكتنفھا، وھل یركز في ھذه الدراسة على
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ف االسالمیة دور في الخروج من االزمة المالیة العالمیة االخیرة؟ وھل انھا تأثرت بتلك االزمة بشكل مباشر ان للمصار
.ام غیر مباشر؟

:فرضیة البحث
یستند البحث على فرضیة مفادھا

ومات وجود قصور في إجراءات العمل المحاسبي للمصارف اإلسالمیة في معالجة صیغ االستثمار ، أدى إلى إنتاج معل" 
".محاسبیة غیر مالئمة

أھداف البحث
:یھدف البحث إلى تحقیق األمور التالیة

1 .
.فیھا

2 .
.محاسبیا

.مدى تأثر المصارف اإلسالمیة باألزمة المالیة العالمیة االخیرة. 3
منھج البحث 

. افھوالباحثون من آراء وأفكار تفید موضوع البحث وتحقق أھد

االسواق المالیة التي تعمل فیھاماھیة المصارف اإلسالمیة وفلسفة فكر االقتصاد اإلسالمي حول.اوال

) .الربا(بب حرمة الفوائد المسلمون أن ال یكون ھناك حرمان من التنمیة واالستثمار بس

}
َیَتَخبَُّطُھ الشَّْیَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك ِبَأنَُّھْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبْیُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ الّلُھ اْلَب

) 275(البقرة }َوَمْن َعاَد َفُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُھْم ِفیَھا َخاِلُدوَن َفانَتَھَى َفَلُھ َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى الّلِھ

.وخسارة وأخیرًا تقوم علي أن الربح وقایة لرأس المال استثمارھا والمشاركة في تحمل المخاطر ربحًا

.عقائدي من الشریعة اإلسالمیة وھو ما یمیزھا عن غیرھا من المصارفال

، 1996عمارة ، (:
48(

أن مصدر المال و توظیفھ ال بد أن یكون حالال؛
عیدا عن شبھة الربا؛أن توظیف المال ال بد أن یكون بعیدا ب
أن توزیع العوائد و المخاطر یتم بین أرباب المال و القائمین على إدارتھ و توظیفھ؛
أن الرقابة الشرعیة ھي أساس المراجعة و الرقابة في عمل المصارف اإلسالمیة؛
أن للمحتاجین حا في أموال القادرین عن طریق فریضة الزكاة؛
 في الشریعة اإلسالمیة والتوجھات اإلسالمیة األخرى؛التمسك بقاعدة الحالل والحرام
؛عدم الفصل بین الجانب المادي والجانبین الروحي واألخالقي
 ؛)الخاصة والعامة(الملكیة المزدوجة
الحریة االقتصادیة المقیدة؛
 مسلمون وغیر مسلمین(التكامل االجتماعي وتحقیق التوازن في المجتمع اإلنساني.(
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:فلسفة عمل المصارف اإلسالمیة على عدد من القواعد واألسس من أھمھاتقوم 
)www.arabsgate.comعبید، ( 

 أخذًا أو إعطاًء؛) الربا(منع التعامل بالفائدة
مبدأ الغنم بالغرم، أي الُمشاركة بالربح والخسارة؛
بفعل استثمارھا، وأن ھذا االستثمار یكون ُمعرضًا للمخاطر، وفي ضوء ذلك فإن مبدأ أن النقود ال تنمو إّال

نتیجة االستثمار قد تكون ربحًا أو خسارة؛
برفع . التعامل بصیغ التمویل اإلسالمیة من ُمشاركة، ُمضاربة، ُمرابحة، بیع السلم، وغیرھا من صیغ التمویل

شعار العمل أساس الكسب؛
لمجاالت التي تخدم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة؛توجیھ المدخرات إلى ا
ربط أھداف التنمیة االقتصادیة بالتنمیة االجتماعیة وأن للمصرف اإلسالمي دور في تحقیق ھذه التنمیة.

)2002،32شحادة، ( ض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفیذ تلك الخدماتتتعار

)
في تحقیق النمو اإلقتصادي ألن اإلسثمار ) رأس  المال

)67، 2004علي وعیسى ، ( .الدخل و استخدام القوى العاملة

:
)www.Khartoumstock.com(

المنافسة الحرة والعادلة؛
تحدید األسعار بناء على قوى السوق من خالل آلیة العرض والطلب؛
لف جوانب المعاملة التي ھم بصددھا وال سیما إذا كانت تلك توافر معلومات كاملة للمشترین والبائعین عن مخت

المعلومات تؤثر على سعر السلعة وھو ما یطابق مفھوم كفاءة السوق في األسواق المعاصرة؛
عدم السماح للقوى االحتكاریة بالتعامل في السوق تجنبًا لالستغالل؛
 في المعامالت إّال" الوساطة"العمل قدر المستطاع على تجنب

سالمة التعامل في السوق؛


.عیدًا عن األنشطة االقتصادیة المفیدة للمجتمعب
ویالحظ أن ھذه المبادئ نفسھا تطبق في تنظیم األسواق المالیة المعاصرة ففي السوق االقتصادیة اإلسالمیة تترك 
الحریة لقوى السوق كي تؤدي دورھا في تحدید األسعار في حالة االستقرار، أما إذا ظھرت في السوق تأثیرات 

.حتمل أن تؤدي إلى تشویھ آلیة التحدید الحر لألسعار فإنھ یجوز للدولة أن تتدخل حتى تعید العدل إلى السوقاحتكاریة ی

أن یتحملوا المخاطر التجاریة لألعمال التي یستثمر فیھ
.للتحكم في عناصر المخاطرة حتى یحتفظ بمكانتھ في األسواق ویكفل للمستثمرین األمان والحصول على عائد مناسب

لتداول من إن السوق المالیة ھي سوق لتداول األوراق المالیة عن طریق البیع و الشراء ، فالسھم العادي مقبول ل
وجھة النظر اإلسالمیة ألنھ ال یعدو أن یكون شھادة بملكیة ووسیلة إثبات لھا، لكن اإلسالم یمانع في السھم الممتاز 
الذي یقوم على أساس حمایة أصحابھا من الخسائر إذا وجدت وتحمیلھا ألصحاب األسھم العادیة وھذا یخل بقاعدة 

ال یجوز : ال في اإلسالم، والى ھذا ذھب اجتھاد المجمع الفقھي السابعالمساواة بین األسھم فلیس مال أولى من م
.تخصیص األسھم الممتازة بأولویة في الربح في جمیع األحوال، أو أولویة االسترداد عند التصفیة

مال  
.ھي محرم إصدارھا أو تداولھا 
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.التداول في سوق المال
:صبح الورقة المالیة إسالمیة یمكن التعامل فیھا یجب أن تتوفر فیھا مجموعة شروط ھيو حتى ت



في مجال التطبیق و من أجل تفادي الحرج الواقع في بعض األوراق المالیة المصدرة مع أنھا إسالمیة؛


ت تتعامل بنظام الفائدة في أنشطتھا؛الربویة إلى مؤسسات تعمل وفق الشریعة اإلسالمیة ، شركا


.الربا
 وھو مرتبط بتعھد من الملتزم باالكتتاب في كل ما تبقي من الطرح العام كما تم ) التغطیة (ضمان اإلصدارات

.و تسویق األسھم تجویز حصول الملتزم علي مقابل لما یؤدیھ من أعمال  غیر التغطیة مثل إعداد الدراسات أ

 :
خالل المدى القصیر أو المتو

)187_186، 2001المعھد االسالمي للبحوث والتدریب ، ( .مثل صكوك تمویل التنقیب ، أو البحوث و التطویر

ق أھداف األسواق المالیة وھناك مجموعة من الشروط التي تضبط العمل في سوق األوراق المالیة من أجل تحقی
)435_434، 2001المعھد االسالمي للبحوث والتدریب ، (:اإلسالمیة منھا 


تراقبھا و تفرض األحكام التأدیبیة الالزمة مع االستفادة ببعض القو

التأكد من عدم تعارضھا مع قواعد الشریعة اإلسالمیة؛
 اإللتزام بمبدأ حریة الدخول إلى السوق وحریة المعامالت فیھا وھو مبدأ إسالمي قدیم معروف بالنسبة ألسواق

السلع، وعلى ذلك ال یصح فرض أیة قیود تمنع حق ممارسة أعمال السمسرة 

الفجوة بین أسعار التبادل و القیم الحقیقیة لألوراق المالیة؛


أو ضارة بالمسلمین و الناس؛


الغدر وحمایة السوق من المضاربة السعریة غیر الشرعیة؛
ر وكذا منع البیع اإلئتمانيمنع التعامل الصوري و المضاربة على ارتفاع األسعا.

إن التصور اإلسالمي ألسواق رأس المال یضع أصول وقواعد اإلفصاح الكامل فھو یحول دون استفادة أي طرف متعامل 

المنتجة وتنحاز

.اإلنھیارات و األزمات المالیة 
––مطالبة فحسب والواقع أن المؤسسات اإلسالمیة لیست

.الشرعیة فضًال عن المراجعة العادیة من جانب مراقبي الحسابات الخارجیین
تھا محاسبیاسالمیة وكیفیة معالجأنواع صیغ االستثمار في المصارف اإل. ثانیا

)2008،2ابو محیمید،( :اإلسالمي باالمور التالیةواالستثمارالتمویلتتمثل صیغ
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منافعبیععلىتقومالتيو اإلجارةالموجودات،بیععلىتقومالتي)واالستصناعوالسلم،المرابحة،(مثل موجودات.1
.الموجودات

.والمضاربةالمشاركةمثلاألرباحفيالمشاركة.2

وق
 .

). 2010،28السویلم، (قرارات مجمعیة بمنعھا لكونھا ربا من حیث الحقیقة 
)319-1999،318شبیر ، : (اذ یمكن تعریف كل منھا بأنھا

.أ
) .العین لطالبھ(وسمیت بالعینة لحصول النقد 

.ب
.رعا باعھا لغیره فھي تورق وان ھذه البیوع ظاھرھا البیع وباطنھا الربا وھي حیل من بیوع اآلجال المحرمة ش

: وفیما یلي توضیح للمعالجة المحاسبیة لبعض الصیغ االستثماریة في المصارف االسالمیة

بالشراءلآلمروالمرابحةالمرابحةبیع. 1

إذ وجد ا. العصر الراھن 

وذلك لتوفیر االحتیاجات الشخصیة ، أو توفیر احتیاجات التجارة الداخلیة عن
) .2001،393الربیدي ، (احتیاجات التجارة الخارجیة عن طریق نظام االعتمادات المستندیة 

:المرابحةشروط.أ
إضافة  بصفة في ما فیھیشترطالبیوعأنواعأحدباعتبارهالمرابحةبیعإن من ما إلى عامة 

)2008،74ابومحیمید، ( :وھيخاصةشروط
ما مضافاً األولالثمنأوالثمن األول،علىاشتملسواءالسلعةمالبرأسوالمشتريالمصرفمنكلیعلمأن-

.علیھاشیئًاأنفقكانإنالسلعةعلىالبائعأنفقھ
.البیوعشرط لصحةبالثمنوالعلمالثمنبعضألنبالربحوالمشتريالمصرفمنكلیعلمأن_
أنلھیجزلممثًالبجنسھأو الموزونالمكیلاشترىبأنالربا،أموالمنبجنسھمقابًالاألولبالعقدالثمنیكونالأن-

المرابحةمنبأسفالالجنسوإذا اختلف،ربافیھاألولالبیعألنمرابحة،یبیعھ
.المرابحةبیعیجزلمفاسدًاكانفإنصحیحًا،األولالعقدیكونأن-
.المؤجلالشراءحالةمثلالشراءثمنصفةیبینأن-

الخطوات العملیة لعقد المرابحة لآلمر بالشراء . ب
).1999،98الفضیالت ، (ھناك خطوات عدة لعقد المرابحة وھي كما یأتي 

.یحدد المشتري السلعة المطلوبة ونوعیتھا ومواصفاتھا ویحدد البائع الثمن المطلوب -
.سل البائع إلى المصرف فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معین یر-
.یعّد المشتري المصرف بشراء السلعة إذا اشتراھا المصرف وعدًا ملزمًا -
.یدرس المصرف الطلب ویحدد الشروط والضمانات من كفالة وغیرھا -
یقوم المصرف بشراء السلعة من البائع ویدفع ثمنھا نقدا ویرسل موظف مخول -

.في ملك المصرف
. یوقع المشتري عقد بیع مرابحة مع المصرف على شراء السلعة ودفع ثمنھا بحسب االتفاق ویستلم السلعة-

إثبات األرباح  . ج
.حالیة یتم إثبات األرباح عند التعاقد سواء كانت المرابحة نقدًا أم آجل ال یتجاوز الفترة المالیة ال-
-

:تدفع على فترات مالیة متعددة الحقة باستخدام إحدى طریقتین 
إثبات األرباح موزعة على الفترات المالیة المستقبلیة لفترة األجل بحیث یخصص لكل-

.بغض النظر عما إذا تم التسلیم نقدا أو ال
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-
. تلزم بذلك 

وفي الحالتین السابقتین یتم إثبات اإلیرادات وتكلفة البضاعة المباعة ع
.النحو المبین سابقًا

.یجب حسم األرباح المؤجلة من ذمم المرابحات في قائمة المركز المالي: األرباح المؤجلة. د

السداد المبكر مع حط جزء من الربح  .ھـ 
: حط جزء من الربح عند السداد -

. من الربح یتم االتفاق على تحدیده بین المصرف والزبون عند السداد 
.ذمم المرابحات بمبلغ الحط ویسري ھذا التخفیض أیضًا على األرباح المتعلقة باألقساط 

إذا عجل  : -
 .

وفي الحالتین . سابقة المصرف جزءًا من الربح فتعّد ھذه الحالة أیضًا حطًا لجزء من الثمن ویعالج محاسبیا كالحالة ال
.السابقتین ال یجوز عند جمھور الفقھاء اشتراط الحط مقابل السداد المبكر 

متطلبات اإلفصاح. و
  _

.في الوعد أو عدم اإللزام 
االستصناع . 2

)2008،79ابو محیمید، : ( االستصناع بأنھیعرف 
وصوفة  بضاعةاألولطلبعلىبناءالمصرف)والصانع(المشتري)المستصنع(بینعقد" حصول أوسلعة م ل ا

لصنع مادة تكونأنعلىالتسلیمأجلعند لعمل تكلفة أو/وا لصانع  ا الثمن على االتفاق أنمن ا
."تقسیطًاأونقدًاسواءسداده

)2008،81ابو محیمید، : ( شروط عقد االستصناع ھي
وافیًاتحدیدًاصناعتھالمطلوبالشيءمواصفاتبتحدید:معلومًاالمصنوعیكونأن.أ

.التسلیمعندالتنازعیمنع
.ذلكونحووالحبوبالبقولفيیصحفالالصناعة،تدخلھمماالمصنوعیكونأن.ب
امل یجريمماالمصنوعلشيءایكونأن.ج تع تصناع ألنال الس ً، فال  جائز ا تحسانا امل الاس تع

أما زمان، على زمان والمكان على مكان فالمكان وزمان،كلفيالسائدةاألعرافبحسبیختلفوذلك إذاو
السلمبطریقإلیھلتوصلایمكنفإنھبصناعتھالعادةبھتجرلممماصنعھالشيء المطلوبكان

عقد الإجارة عقدیكونالمستصنع فإنھمنكانتفإذاالصانع،منالمصنوعالشيءفيالمستخدمةالموادتكونأن.د
.استصناع

كاأللف:والعددالعراقي،كالدینار:فالجنسالتنازع،یمنعبماوعددًاجنسًاالثمنبیان.ھـ
.ذلكإلىاحتیجإذاالمبیعتسلیممكانبیان.و
.وتوضیحتفصیلإلىیحتاجخالفالشرطھذاوفيأجل،فیھیكونأال.ز
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الحاضرالعصرفياالستصناع
:المصارففياالستصناع.أ

بكونھأوصانعًا،بكون المصرفإماوذلكالبلد،فياالقتصادیةالحركةلتنشیطرائدةخطوةللمصارفاالستصناعیعد
:مستصنعًا

الرحبة،بآفاقھماوالمقاوالتالصناعةعالمدخولمناالستصناععقدأساسعلىیتمكنفإنھ:صانعًاونھكأما
مختصةإداریةأجھزةخاللمنبذلكالمصرفیقومذلك، حیثوغیروالطرق،والبیوتوالطائراتالسفنكصناعة

.للمستصنعینالمطلوبةاالحتیاجاتلتصنیعفي المصرف،الصناعيبالعمل
التمویللھمیوفروالذيمع الصناعییناالستصناععقدخاللمنالمصرفیحتاجھمافبتوفیر:مستصنعًاكونھوأما

بینالمالیةالسیولةبتداولالمجتمعرخاءمنیزیدممااألفراد،من دخلویزیدمصنوعاتھم،تسویقویضمنالمبكر،
.البلدأبناء

.الموازيباالستصناعیسمىوھو ماالوقت،نفسفيومستصنعًاصانعًاالمصرفیكونأنوھيثالثة،حالةوھناك

)     2شحاتھ ، بدون سنة نشر ،: (أسس المحاسبة على عملیات عقود االستصناع . ب
أسس حساب تكلفة العقد وتتضمن :
التكلفة المباشرة -
نصیب العقد من التكالیف غیر المباشرة-
.مالیة وھي مجموع التكالیف المباشرة وغیر المباشرةالتكلفة االج-

.وتعتبر ھذه التكلفة أساسًا لتحدید قیمة عقد االستصناع 

 مؤشرات قیاس ھامش الربح الذى یضاف إلى التكلفة.
العائد على رأس المال المستثمر حسب مراحلھ ومدده -
.مخاطر تتعلق بالعمیل -
.مخاطر تتعلق بموضوع العقد -
.الحالة االقتصادیة المحلیة -
.مؤشرات أخرى حسب ظروف المصرف اإلسالمي-

.ولیس ھناك من حرج شرعي من االسترشاد بمؤشر سعر الفائدة كوسیلة ولیس كتأصیل 
 أساس المقابلة بین التكالیف واإلیرادات

.   ستصناع والفرق یمثل الربححیث تمثل اإلیرادات قیمة عقد االستصناع والتكالیف ھي التكلفة اإلجمالیة لعقد اال
 أساس تحدید نصیب الفترة من ربح عقد االستصناع .

تم التعاقد واالنجاز والتحصیل خالل الفترة، حیث یرحل الربح إلى قائمة الدخل باعتباره من نصیب : الحالة األولى
. ھذه الفترة
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على سنتین ، حیث یوزع ربح عقد االستصناع المحسوب والتحصیل , تم التعاقد واإلنجاز خالل الفترة : الحالة الثانیة 
.على السنوات حسب مبدأ التحصیل 

إجمالي العقدربح العقدxالمحصل فعًال ربح الفترة ــــــــــــــــــــــ

تكلفة إجمالى التكلفة التقدیریة وإجمالي(التنفیذ على عدة سنوات یتطلب فى ھذه الحالة معرفة : الحالة الثالثة -
).األرباح التقدیریة و األرباح المحسوبة للفترات السابقة إجمالى قیمة العقد وإجمالى تكلفة الفترة وو الفترة السابقة

:بالمعادلة اآلتیة } المرحلة{فى ضوء المعلومات السابقة یحسب نصیب الفترة 

تكلفة مقدرة + تكلفة الفترات السابقة _التقدیري الربحxـــــــــــــــــــ = تكلفة عقد االستصناع خالل الفترة  
الفترات السابقة لالتمام

أسس المحاسبة على مخاطر عقود االستصناع
:یكتنف تمویل عقود االستصناع مجموعة من المخاطر من أھمھا 

.مخاطر عدم سداد العمیل االقساط فى مواعیدھا -
.قھریة مخاطر المتغیرات السیادیة ال-
.مخاطر عدم اتمام التنفیذ أو التأخیرفى ذلك -
.مخاطرأخرى تختلف من مصرف إلى آخر ومن زمان إلى زمان-

تكوین مخصص لھا حسب األصول العلمیة والخبرات المشتركة ویتطلب اآلمر تحدید وتشخیص المخاطر و بیان سبل تأمینھا مع 
.صادرة من الھیئةوطبقاً ألسس ومعاییر المحاسبة ال

 مخاطر عقود االستصناع ) قیاس(أسس حساب.

 تقدیر دیون عمالء عقود االستصناع المشكوك في تحصیلھا وفقًا ألسس
.المحاسبة المتعارف علیھا 

 تقدیر االضرار والخسائر المتوقعة من القرارات السیادیة من عدم االنماء
.والتأخیر 

یل االستالم بسبب تعسره وغیرھا من تقدیر الخسائر المتوقعة من نكول عم
.االسباب

حیث یعتبر من البنود الواجبة الخصم ) أرباح الفترة(ویقدر رقم المخصص لكل عقد ویجنب ذلك من اإلیرادات 
.قبل تحدید صافى ربح الفترة 

 أسس المحاسبة على نكول العمیل في عقود االستصناع.
ن لتأمین مخاطر األضرار الناجمة عن نكولھیؤخذ من العمیل الضمانات والكفاالت والرھو.

.یباع الشیئ المصنع لحسابة ألن العقد ملزم 
 یحمل العمیل باألضرار الفعلیة الناجمة عن نكولھ مثل:

.خسائر البیع-
.المصاریف التسویقیة لعملیة البیع -
.المصاریف القضائیة إن وجدت -
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.أى مصاریف أخرى ناجمة عن النكول -
المبیع صافى ربح بعد خصم المصروفات یرد للعمیل ألنھ ھو المالك لھا إذا حقق الشيء.

المضاربة.3
فھي عقد یجمع بین طرفین أحدھما من یملك المال وال . المضاربة ھي دفع المال إلى من یتجر فیھ بجزء من ربحھ 

یحسن التجارة واآلخر یحسن التجارة وال یملك المال أو یملك المال ویحسن ال
)2001،137المصلح والصاوي، . (بینھما من خالل ھذا العقد 

أركان المضاربة -
)459-2001،456الربیدي ، (للمضاربة خمسة أركان ھي رأس المال ، العمل ، الربح ، الصیغة ، العاقدان 

أنواع عقود المضاربة -
) 2001،459الربیدي ،         (ة وفقًا لألسس التي تستخدم لتبویبھا على النحو اآلتي تقسم المضاربة على أنواع عد

:من حیث أسلوب االستثمار تقسم المضاربة الى . أ
: التمویل بالمضاربة -

.من ربح بینھما حسب عقد المضاربة بوصفھ المضارب ویوزع ما ینتج
الستثمار  - ا ات  اب حساب ) (: أصح

بشروط محددة وتسمى حقوق أصحاب حسا
.بین المصرف وأصحاب حسابات االستثمار حسب العقد

: سندات المقارضة -
القیمة المحررة بھا على أساس المشاركة في األرباح

.بكل إصدار على حده وھي على نوعین ، سندات المقارضة المشتركة وسندات المقارضة المخصصة 

 .
)74، 1996حمود ، (وتجاریة حسب القطاع 

المضاربة فحامل السند یعّد مالكا ل
)1999،190شبیر ، (وغیره وان ھذه السندات قابلة للتداول في سوق األوراق المالیة 

من حیث تعدد أطراف المضاربة  . ب
-

.من المضاربة األشخاص الطبیعیین
-

)471-470، 1998الھیتي ، )(مضاربة مشتركة(عكسیة أو یتعدد كل من المالكین والمضاربین 
:تقسم المضاربة على : یت المحاسبة على األرباح من حیث توق. ج

) : مؤقتة(مضاربة محددة المدة -
.قصیرة نسبیًا ویتم التحاسب على األرباح ویرد رأس المال 

. وتستمر ألكثر من فترة مالیة وھي مضاربة طویلة األجل وتتكرر تلقائیا : مضاربة مستمرة -

) 2003،13الشرع ، (خسائر محتملة مستقبال وھي جائزة باتفاق الفقھاء 
:مضاربة وتقسم على من حیث ملكیة رأس المال المستثمر في عملیة ال. د

.وھي المضاربة التي تكون فیھا مضاربة المال من جانب رب المال فقط: المضاربة غیر المخلوطة -
: المضاربة المخلوطة -

) .116-115، 1983الناغي ، (الطرفین 
:من حیث حدود تصرفات المضارب في المضاربة وتقسم على . ھـ
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: مضاربة مطلقة -
) .2001،462الربیدي ، (االستثمار المطلقة المعاصر حقوق أصحاب حسابات 

: المضاربة المقیدة -

) .302، 1996شبیر ، (المضاربین 
من حیث مدى توافر الشروط  . و

.فر الشروط السابقة عقود صحیحة ، تنتج آثارھا بتوا-
) .116-115، 1983الناغي ، (عقود فاسدة ، وھي التي یتخلف عنھا شرط من الشروط السابقة -

احتساب االرباح في عملیة المضاربة
3یبین معیار المحاسبة رقم 

:ي أربعة أنواع ھي كاآلت
.في حالة كون المضاربة عملیة واحدة تمثل نشاط المضارب -
.في حالة كون المضاربة تمثل أحد أنشطة المضارب ولھا حساباتھا المستقلة عن نشاطاتھ -
-

.والجزء اآلخر مستقل 
-

.مفروزة خاصة بھا 

.بالمضاربة المقابلة بین اإلیرادات والمصروفات الخاصة 

. المصروفات محدد ممكن تحمیلھ على عملیة المضاربة لكن الجزء اآلخر شائع غیر محدد المعالم 

من (
).المصروفات غیر المباشرة الشائعة

.ربح المقترض في تحقیق ال

. مضاربًا 
) 1982،110الغندور ، (الجمع بین عقدین في صورة واحدة في عقد واحد 

المشاركة. 4

. مشاركة كل منھم في رأس المال 

لغنم بالغرم (القاعدة الفقھیة ولیس من مستثمر واحد ، ویقوم ھذا الشكل من التمویل أساسًا على ) ا
 .

.والمشاركة في النشاط االقتصادي 
) ،2001،10 . (

) .522، 2001الراوي ، ) (منتھیة بالتملیك(

أنواع المشاركات-
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)78- 2006،77عبداهللا، ، (:تقسم المشاركات على أربعة أنواع، وكما یأتي 
.وتقسم الى مشاركة ثابتة مستمرة ومشاركة ثابتة منتھیةشاركة الثابتة الم.أ

)  المنتھیة بالتملیك(المشاركة المتناقصة .ب
المشاركة على أساس صفة معینة  . ج
المشاركة بالمساھمات. د

التمویل بالمشاركة في المصارف اإلسالمیة 

) .256-1982،255عطیة ، ) (مشاركة متناقصة(ومتوسط األجل وطویل األجل أو مشاركة منتھیة بالتملیك 

. مشروع بل یتم االتفاق على تقویم األصول بسعر السوق الحالي القیم التاریخیة لل
 .

. السیولة النقدیة إذا لم یدخل ھذا االعتبار في الحسبان 
 .

) .1982،78الغندور، (صكوك المضاربة 

المعالجات المحاسبیة للتمویل بالمشاركة 
إثبات حصة المصرف في رأسمال المشاركة عند التعاقد  . آ

) (
) مع اسم الزبون(المشاركة وتظھر تلك الحصة في دفاتر المصرف في حساب التمویل بالمشاركة 

.المالیة تحت اسم التمویل بالمشاركات 
قیاس حصة المصرف في رأس مال المشاركة عند التعاقد  . ب
إذ-

.حساب المشاركة 
) عروض أو في صورة موجودات(إذا قدم المصرف حصتھ في رأس مال المشاركة عینا -

إذا نتج  ) . ( و
.یعترف بھ ربحا أو خسارة للمصرف نفسھ

دوى أو ما في      (- لج اسات ا ثل در م
.خالف ذلك ضمن رأس مال المشاركة إال إذا اتفق الطرفان على) حكمھا

قیاس حصة المصرف في رأس مال المشاركة بعد التعاقد في نھایة السنة المالیة . جـ
ذي دفع أو    (- ل بلغ ا الم

 (

.
.المفاھیم 

-
.أو خسارة في قائمة الدخلالقیمة التاریخیة للحصة المبیعة بالقیمة العادلة التي یتفق علیھا ویثبت الفرق ربحا 

مصرف  ) بالتصفیة(إذا صفیت المشاركة المتناقصة قبل حصول التملیك للشریك فیتم تنزیل ما تم استرداده - ل حصة ا من 
. فیھا من حساب التمویل بالمشاركات 

.في قائمة الدخل) بالتصفیة(وما تم استرداده 
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-
.المصرف ذمما على الشریك 

إثبات نصیب المصرف في أرباح المشاركة أو خسائرھا  .د
) ناقصةالثابتة أو المت(میز المعیار بین عملیات التمویل بالمشاركة 

وفي ذلك تطبیق للمبدأ الشرعي في انھ ال ربح إال . وفي الحالة األولى یتم إثبات األرباح أو الخسائر بعد التصفیة . مالیة 
أما في   ). خسارة () ربح(بعد سالمة رأس المال ، أي التصفیة التي تدل على وجود زیادة عن رأس المال 

أما  . 
الخسائر فیتم تحققھا في ا

) (وقد تم االستناد في ذلك إلى مفھوم الدوریة . 
.ان األھدافھدف تحدید حقوق والتزامات كافة األطراف ذات العالقة الذي نص علیھ بی

-
.التصفیة 

-
بالتحاسب التام علیھ

.یخفض بھا نصیب المصرف في رأس مال المشاركة 
ینطبق ما جاء في البند السابق على الم-

.لتناقص حصة المصرف في رأس مال المشاركة وأرباحھ وخسائره
-

.على الشریك 
لة وقوع خسائر في المشاركة بسبب تعدي الشریك أو تقصیره فانھ یتم تحمیل الشریك نصیب المصرف من تلك في حا-

.الخسارة ویتم إثباتھا ذمما على الشریك
-

.في تحصیلھا مخصص إذا كانت مشكوكا
متطلبات اإلفصاح  . ھـ

.التمویل بالمشاركة خالل تلك الفترة المالیة 

أالزمة المالیة العالمیة األخیرة اسبابھا وآثارھا .ثالثا
)االسباب( الیة العالمیة نشوء األزمة الم. أ

 ,
2000 ,

.لوالیات المتحدة األمریكیةالعقارات باالرتفاع في ا
:األول : ونتج عن ارتفاع األسعار أمران

: و الثاني. ھا
.المسحوبة،ورھن عقاراتھم وبشكل طردي؛ فكلما زاد سعر العقار ازداد حجم القرض المسحوب علیھ  

)4-2، 2009العلي، : (وقد لعبت المصارف دورًا أساسیًا لزیادة األزمة تمثل في األمور اآلتیة
1: ,

 .
ف قیمة العقار علما أن المصرف یعطي قرضًا قد تعادل قیمتھ نص
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2 :
,فقط، ولیس لسداد القرض ذاتھ

. ثالث سنوات على بدء دفعھم ألقساط القرض
3 :

, بفوائد أكبر، بدافع الربح السریع 
, ترلیون دوالر13, 3والعوائد المرتفعة حوالي 

.subprime mortgageأتت تسمیتھا
4 :

فعلى  , ,
بل قد یدفع المدین عدة أمثال الدین األصلي دون أن یتمكن , الرغم من استمرار المقرضین في السداد فإن الدین ال ینتھي

. من سداده، وھذا األمر أدى  إلى إعسار المقترض بحیث ال یتمكن الكثیر من سداد دیونھم
یملك

. التقییم غیر الحقیقي، ومضاعفة قیمة القرض إلى ثالثة أضعاف عند التأخر عن السداد أو عدم السداد
و لّما بدأت مؤشرات انخفاض أسعار العقارات التي كانت أسعارھ: 5

ي 
 .

.بشرائھا باعتبار أنھا مضمونة بعقارات ، ومؤمَّن علیھا لدى شركات تأمین كبیرة، تحمل تصنیفًا ائتمانیًا متقدمًا
-

. , لیحصلوا على قرض جدید من بنوك أخرى وھكذا
.وھذا األمر أَدى إلى زیادة تشعب األزمة، وصعوبة معالجتھا فیما بعد

قام مستثمروا ھذه السندات بالت-

.مدعومة برھن عقاري، وشركات التأمین التي تعتقد أن لھا حقًا في ھذا العقار
.أدى ما سبق إلى نقص في سیولة المصارف بسبب عدم قدرة المقترضین على سداد قروضھم-
.ثم إفالس المصارف وصنادیق االستثمار-
-)

).األفراد
)7-2009،5العلي ، : (یتضح مما سبق أن أسباب األزمة یمكن إجمالھا في ما یأتي

)اإلقراض بفائدة( الربا.1
بیع الدین.2
تداول الرھن.3
طبیعة مبادئ االقتصاد الرأسمالي.4
سماليالفصل بین االقتصاد واألخالق في النظام الرأ.5

آثار االزمة المالیة. ب
إفالس وخسائر عدد من المؤسسات المالیة العمالقة.1
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أزمة سیولة عالمیة.2
األمر الذي   , 

 ,
.السیولة وإعادة الثقة إلى النظام المصرفي

مدى تأثر المصارف اإلسالمیة باألزمة المالیة العالمیة االخیرة.رابعا
ة، فلم تكن 

المؤسسات
 .

(المؤسسات المالیة الغربیة كانت تنظر
)www.isegs.com،2009االوسط

المصارف التقلیدیة رغم أن المصارف اإلسالمیة تؤدي نف

.تقوم بأنشطتھا وفقًا لمقتضیات الشریعة اإلسالمیة 

المالیة األخرى ، و یعود الفضل في ذلك إلى أحكام الشریعة اإلسالمیة ال إلى المصارف ذاتھا 

المال األحكام الشرعیة ا
.مقاصد الشریعة اإلسالمیة الخمسة و ھي حفظ النفس و الدین ، و العقل و المال و النسل 

: إن السؤال الذي یضع نفسھ ھو ھل فعًال 
–إن وجد –المصارف التقلیدیة و ھل تأثرھا 

بحكم استثماراتھا المباشرة بالقطاع العقاري ؟
ة و غیر مباشرة كالتالي إن الواقع المشاھد أن المصارف اإلسالمیة قد تأثرت باألزمة من خالل عدة أوجھ بطریقة مباشر

)19فرحان، بدون سنة نشر،: (
. أ

شك انھ قد عن طریق المحافظ االستثماریة الدولیة أو صنادیق االستثمار الدولي و ھذا القسم من المصارف اإلسالمیة ال 

.العقاري إال إن تلك االستثمارات كانت محدودة ، و لم تؤثر على مراكزھا المالیة ، كما لم تؤثر على ربحیتھا كثیرًا 
القسم اآلخر من المصارف اإلسالمیة ھب 

األمر الذي    تأثرًا باألزمة و من ثم فقد شملھا األثر مثلھا مثل أي مؤسسة اقتصادیة تأثرت بالوضع  األزمة إال إن  م من  ا لع ا

.المصارف المركزیة بسبب األزمة كما إن بعضًا من التأثر كان ایجابیًا مثل زیادة ودائع المصارف اإلسالمیة 
و طالما أن الم

:سنتناولھ فیما یلي 
 اآلثار االیجابیة:

. ا
.جال لعملھا بل و اإلشادة الدولیة بھا الدولي بھا ، و إفساح الم
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. ب
المنتدى (

)2009،52إلسالمي، العالمي لالقتصاد ا
. ج

ي العمل المصرفي اإلسالمي ، فیھ مؤتمر أو ندوة أو ملتقى أو ورشة عمل تبحث ف
. د

)2008،37طاھر، ( االقتصادي
:ازدیاد ودائع المصارف اإلسالمیة عقب األزمة متأثرة بعدة عوامل أھمھا .ھـ

-)أ(
.التي اتضحت أبعادھا عقب األزمة و خوفًا من إفالس المصارف التقلیدیة 

.افتتاح كثیر من المصارف اإلسالمیة خاصة في دول الخلیج العربي و بقیة دول العالم -)ب(
، و ) (-)ج(

)2009،54المنتدى العالمي لالقتصاد االسالمي، .( البعض اآلخر افتتح نوافذ إسالمیة
.و بریطانیا اتجاه الحكومات في العالم لالستفادة من معطیات العمل المصرفي اإلسالمي مثل فرنسا -)د(

)1.(
أن الصیرفة اإلسالمیة ال یزال حجمھا على المستوى العالمي ضئیل إذ ال یمثل سوى 

فقط من حجم الصیرفة العالمیة ، إال أن معدالت نموھا متسارعة %) 3-4(
نست  (%) 26(%) 23(%) 24(م 2008عام  آر

) اند یونغ

االستثمارات في المصارف اإلسالمیة ال تؤدي إلى مثل ھذا األزمات ، و من ثم فان دخول المصارف اإلسالمیة 

. مثل ھذه األزمة أو على األقل التخفیف من حدتھا 
)2.(

ملیار دوالر و تعد مالیزیا من الدول التي تصدر ) 60(م إلى 2008الصكوك المالیة اإلسالمیة قد وصل في نھایة 

. سندات مالیة إسالمیة خاصة بھا  

:اآلثار السلبیة على المصارف اإلسالمیة من جراء األزمة المالیة العالمیة الحالیة : ثانیًا 
فاض  -1

. ودائع العمالء الذي تأثر بانخفاض النشاط االقتصادي
انخفاض قیمة أصول المصارف اإلسالمیة ، فكما ھو معروف فان المصارف اإلسالمیة تحتفظ باألصول العینیة أكثر -2

مست
.من أصولھا بشكل عیني%) 20(اإلسالمیة تحتفظ على األقل بنسبة 

3-
المصارف اإلسالمی
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.اإلسالمیة تقتطع مزیدًا من المخصصات 

:عوامل أھمھا انخفاض صافي أرباح المصارف اإلسالمیة نتیجة لعدة-4
.انخفاض أنشطتھا االستثماریة نتیجة األزمة -أ

انخفاض حجم الخدمات المصرفیة ، و بالتالي انخفاض عوائدھا خاصة تلك الخدمات المرتبطة بالجانب -ب
.االستثماري كخدمات الضمانات و االعتمادات 

اقتطاع جزء من األرباح لمواجھة المخصصات ، و قد أثبتت بعض اإلحصائیات أن دخول المصارف -ج
%)  .16(اإلسالمیة انخفضت بنسبة 

5-
.تأثرًا باألزمة 

یل نتیجة إلعادة ھیكلة األنشطة و من ثم ھیكلة اإلیرادات و المصروفات ، و      بالذات ارتفاع تكالیف التشغ-6
ارتفاع تكالیف تأھیل الید العاملة التي تحتاج إلى تأھیل في الجانب المصرفي و الجانب الشرعي

.انخفاض العائد على حقوق الملكیة نتیجة النخفاض صافي األرباح لألسباب المذكورة سابقًا -7
ثرت المصارف اإلسالمیة بالركود الذي حصل للبلدان التي تتواجد فیھا أنشطتھا جراء األزمة ، فقد أظھرت تأ-8

م ، أن جمیع الدول التي تأثرت باألزمة تباطأ النمو االقتصادي فیھا دون 2009اإلحصائیات التي ظھرت في عام 
فاض حجم التجارة الدولیة قد وصل إلى استثناء و لكن بدرجات متفاوتة ، و قد ذكرت سابقًا أن متوسط انخ

، و كانت الصین و ھي من اقل الدول تأثرًا باألزمة العالمیة قد انخفضت تجارتھا مع العالم الخارجي %) 34(
%)  .17(بنسبة 

: تكدس السیولة لدى بعض المصارف اإلسالمیة نتیجة لعدم قدرتھا على توظیفھا ألسباب متعددة منھا-9
.تثماریة أمامھا في ظل األزمة انخفاض الفرص االس-أ

.انخفاض طلبات العمالء نتیجة تخوفھم من آثار األزمة -ب
.تشدد البنوك المركزیة في إجراءات الرقابة على التمویالت -ج
انخفاض العوائد نتیجة للركود االقتصادي مقابل ارتفاع المخاطر خاصة مخاطر التعثر و اإلفالس - د

:ة ھیكلة إیراداتھا و استخداماتھا من عدة أوجھ أھمھا اضطرار المصارف اإلسالمیة إلعاد- 10
.إعادة الھیكلة بین األوعیة االستثماریة في الداخل -أ

.إعادة الھیكلة بین األوعیة االستثماریة في الخارج -ب
.إعادة الھیكلة بین العمالت األجنبیة و العمالت المحلیة ، و كذلك بین أنواع العمالت الخارجیة-ج
.بین حجم االستثمار في الداخل و حجم االستثمار في الخارج إعادة الھیكلة - د

. خامسا
)الجانب العملي( الموصل 

من خالل ما تم عرضھ في الجانب النظري وألجل تعمیق ھذه الدراسة  فانھ ال بد من تعزیزھا 

ل إلیھ الجانب النظري من البحث ة السبل التي تعمل على تطویرھا وزیادة فاعلیتھا في ضوء ما توصوالمعالجات ودراس

نینوى الذي یتعاطى العمل المصرفي وفق صیغ االستثمار اإلسالمیة و

والتي یجب 
.في عملیة صنع القرار سواء على مستوى المصرف أو على المستوى القومي واألطراف الخارجیة 

احتیاجات محافظة نینوى م لتلبیة1994یعّد فرع الموصل أحد فروع المصرف العراقي اإلسالمي، تم تأسیسھ عام 
ویمارس نشاطھ المصرفي جنبا إلى جنب مع المصارف التقلیدیة في المحافظة من خالل مجموعة من األقسام الفنیة 

سابات الخزینة ، الحواالت ، خطابات الضمان، الحسابات الجاریة والحسابات االدخاریة وح(واالختصاصیة مثل قسم 
قسم االستثمار بممارسة األنشطة االستثماریة وفقًا لقاعدة الغنم بالغرم ویمارس ویقومالتوفیر، السفاتج، األرشیف

.عملیة المرابحة لآلمر بالشراء ، فضًال عن قسم الحسابات العامة وقسم األرشیف
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ذا 

. االستثمار اإلسالمیةالخدمات المصرفیة والعملیة االستثماریة وفق صیغ

وصول وإثباتھا في السجالت المحاسبیة واإلحصائیة الخاصة لتحدید حقوق والتزامات المصرف تجاه اآلخرین ولغرض ال
إلى نتیجة النشاط ومعرفة المركز المالي للمصرف

1988
لمرقم  1976لسنة 64المركزي العراقي المرقم البنك  ات ا لشرك نون ا 1983لسنة  36وقا

سیاسات المحاسبیةبادئ واألسس والبیانات مالیة موحدة على مستوى القطر وتوحید الم
:إن أھم األقسام الفنیة للمصرف ھي اآلتي : األقسام الفنیة للمصرف-

: قسم الخزینة . اوال
:على قسمین 

:تیة ویقوم قسم الخزینة الرئیسة باألعمال اآل: الخزینة الرئیسة . آ
1 .

.إلیداعھ في ھذا الحساب وفق تعلیمات المصرف
2 .

إلی
.العام ویتم شھریا تنظیم كشف بالموجود النقدي ویجب أن یطابق أیضا مع الرصید في سجل األستاذ العام

مسك سجل للنقد األجنبي تضاف إلیھ الكمیات المودعة من الفروع. 3
.السجل مع رصید سجل األستاذ العام

4 .
.دوریًا 

: . ب

.ومختوم من قبل أمین الصندوق
ة وقبض  

... .قیم الحواالت الداخلیة المباعة والعموالت والرسوم الخ

:األخرى وتقوم الصنادیق الفرعیة بما یأتي
.استالم النقد الالزم صباح كل یوم من الخزینة الرئیسة فیما إذا كان ھناك صنادیق فرعیة للدفع. 1
.استالم المبالغ المودعة من الزبائن بموجب قسائم إیداع ویجري تسجیل ذلك في سجل المقبوضات . 2
.ت ومستندات السحب والنفقات اإلداریة والتسجیل في استمارات یومیة المدفوعات دفع مبالغ الصكوك والحواال. 3
4 .

.أي انحراف لغرض معالجتھ في نفس الیوم 
.ل الیومي للصندوق الرئیس تسلیم النقد المتجمع في نھایة العم. 5
.تنظیم المستندات الالزمة الخاصة بالمقبوضات والمدفوعات الیومیة وإرسالھا إلى قسم الحسابات العامة. 6

قسم االستثمار . ثانیا
:یرأس ھذا القسم المعاون ویعاونھ في ذلك أحد الموظفین ویقوم ھذا القسم باألعمال اآلتیة

).مضاربة ، مشاركة، مرابحة(ماریة المقدمة للمصرف دراسة العملیات االستث.  آ
.وضع السیاسة االستثماریة للمصرف . ب
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.المتابعة واإلشراف على العملیات االستثماریة التي ینفذھا المصرف. جـ
.  د

.حصة المصرف في المشروعات وتحدید التزاماتھ تجاه العملیة وتحدید حصة المصرف في األرباح
.إعداد التقاریر والدراسات الخاصة باالستثمارات. ھـ

.بالشراء فقط 
ءات نظام المرابحة إجرا-

:إن إجراءات نظام المرابحة لآلمر بالشراء في المصرف اإلسالمي لالستثمار والتنمیة بالموصل تكون كاآلتي 
) الزبون(یقدم المرابح .1

.ضمن معلومات تتعلق بعنوان ومالءة الزبون المركز الرئیس ویحتفظ بالصورة في الفرع ویت
2.

(واألموال المنقولة 
) دمة للمصرفنوع الضمانات المق

.في حالة التعامل مع الشركات 
3.

.خمسة عشر ألف دینار عن كل كشف ) 15(بمقدار 
/ حة البنك المركزي العراقي مفات.4

.یتم مفاتحة المركز الرئیس للغرض نفسھ 
5.

.رھنھا لمصلحة المصرف تقدیم سندات أمالك لغرض
یوقع ھذا الكشف من الزبون ) . استمارة طلب رھن وتأمین وتقریر كشف أموال غیر منقولة(یقوم المصرف بإمالء .6

.طالب االئتمان ولجنة الكشف في دائرة التسجیل العقاري والخبیر األھلي 
لتوقیع على معاملة الرھن یقوم المصرف بمفاتحة التسجیل العقاري حول تخویل مدیر المصرف صالحیة ا.7
8.

.ة المرابحة ، والثانیة تحفظ مع اضبارة معامل
9.

.ذلك یطلب موافقة المركز الرئیس على الموافقة على منح التمویل 
10.

% 10باسم المصرف اإلسالمي العراقي ویتم تحدید تكلفة البضاعة بعد إضافة نسبة 
. البیع مع الزبون طالب المرابحة 

 .
.األولى إلى المركز الرئیس ، والثانیة للزبون والثالثة تحفظ في ملف المعاملة 

11.
.من مخازن البائع طالب المرابحة باستالم البضاعة 

یجري تسلیم البضاعة إلى الزبون طالب المرابحة مباشرة من مخازن البائع .12
دورة تجھیز البیانات لنظام المرابحة لآلمر بالشراء -

:ر ھذا النظام تتكون من بالموصل وان عناص
بحة ، عقد  " مرابحة " طلب تمویل استثماري ( تتمثل مدخالت النظام في : المدخالت .  آ لمرا لة ا ام اسة مع در ارة  تم اس  ،

) .البیع 
/ . ب

) باسم الزبون(عملیات المرابحة إیراد/ بتكلفة شراء البضاعة و حـ ) باسم الزبون(عملیة المرابحة / من حـ الدائن 
.ویتم إرسال إشعار مدین بذلك إلى المركز الرئیسي

 /
. المركز الرئیس / القسط واألرباح والجانب الدائن من حـ 

.ھذه العملیة لحین سداد جمیع األقساط ، حیث یتم تقسیم مبلغ معاملة المرابحة مع االرباح على أربعة أقساط شھریة 
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) .تنفیذ عملیة استثماریة أمر( إن مخرجات النظام ھي : المخرجات . جـ

قسم الحسابات الجاریة وحسابات التوفیر والودائع األخرى. ثالثا

:الصغیرة والسحب منھا حسب الشروط الخاصة بھا وأھمھا 
تكون مشاركة.  آ

.المصرف بإشراكھا في عملیة االستثمار من أدنى رصید یحتفظ بھ خالل كل شھر على حدة 
لمبالغ   . ب سر ا

.المسحوبة نصیبھا من المشاركة ابتداًء من بدایة الشھر الذي تم فیھ السحب
% 15% 70. جـ
.منھا مجمدة في المصرف العراقي اإلسالمي لمواجھ متطلبات السیولة كاحتیاطي قانوني% 15و

تختلف ودائع التوفیر عن الحسابات الجاریة في أن األخیرة ال تشارك في األرباح والخسائر و
إجراءات فتح حساب التوفیر -

یتم فتح حساب التوفیر نقدًا أو بموجب شیكات مسحوبة على عمالء في نفس المصرف ونفس الفرع أو بموجب شیكات 
مسحوبة على عمالء في نفس المصرف ولكن في فرع آخر 

:المصارف ، وكآالتي
1 . :

اع 
.والسحب والرصید ویتم إدخال جمیع ھذه البیانات إلى الحاسوب لتشغیلھا إلكترونیًا

.  یتم اإلیداع نقدًا أو بموجب صكوك أو حواالت من صاحب الحساب أو الغیر: اإلیداع . 2
: السحب . 3

.الحساب الجاري
:یتم احتساب أرباح ودائع التوفیر حسب طریقة النمر وحسب المعادلة اآلتیة . 4

نسبة المشاركة × عدد أیام الشھر × أدنى رصید في الشھر = نمر الشھر األول 
إجمالي عدد نمر حساب التوفیر× نصیب النمرة لحساب التوفیر = ربح حساب التوفیر 

 .
وسجل األستاذ العام

قسم الحواالت الداخلیة. رابعا
:تقسم الحواالت على األقسام اآلتیة 

: . آ

.أو بریدیة أو بصك

. والجانب الدائن من حساب حواالت داخلیة مباعة

. بالتحویل 
: الحواالت الداخلیة المبتاعة . ب

.أحد المصارف خارج مدینة الموصل مقابل عمولة
:وتكون إجراءات عملیة ابتیاع الصكوك كآالتي

1.
.للشروط القانونیة

.في حالة تجاوز مبلغ الصك للصالحیات یجري حجز الصك ھاتفیا أو استحصال موافقة المركز الرئیس على ذلك .2
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3.
.رصید سجل األستاذ العام في قسم الحسابات العامة

4.
.إلى الیومیة العامة واألستاذ العام 

.اعة من واقع الیومیة العامة واألستاذ العامیجري إعداد التقاریر الالزمة عن الحواالت المبت.5

حواالت الفروع المسحوبة على المصرف. جـ
یقوم القسم بدفع مبالغ الحواالت المسحوبة على المصرف الواردة ھاتفیًا أو بریدیًا أو بصك إلى المستفیدین منھا نقدًا أو 

إضافتھا إلى حساباتھم الجاریة وتنفیذ اإلشعارات المتعلقة بھا و
.الواردة وإشعارات تسدیدھا وتجري عملیة المطابقة مع سجل األستاذ العام

السفاتج المسحوبة على المصرف  . د

لفر  لى ا ً ع مسحوبا
وإذا كان تسدید مبلغ السفتجة نقدا فان عملیة التشغیل تكون بالتأثیر على الجانب المدین . أسعار العملیات المصرفیة 

لعمولة/ / ا ا كان . ف وحساب  أما إذ
.التسدید من الحساب الجاري للزبون فیحل الحساب الجاري للزبون بدًال من حساب الصندوق في عملیة تشغیل البیانات

. غیر المسددة مساوي لرصی

.بصورة نصف سنویة من ثالث نسخ ، نسخة للقسم ونسختان ترسل إلى قسم الحسابات العامة

) الكفاالت المصرفیة(قسم خطابات الضمان الداخلیة . خامسا
مقاولین وعلى شكل یقوم المصرف اإلسالمي بتقدیم التسھیالت المصرفیة للزبائن الذین تتطلب طبیعة نشاطھم ذلك كال

).خطاب ضمان(كفالة مصرفیة 
-:ویقوم قسم خطابات الضمان بمسك عدة سجالت وكاآلتي

.وھو بمثابة سجل مساعد خاص بعملیات خطابات الضمان: سجل األساس .1
وھو سجل للمتعاملین بخطابات الضمان حیث یخصص لكل زبون صفحة من السجل تدرج فیھا : سجل اآلمرین .2

.الخاصة بھكافة البیانات
.وتدرج فیھ خطابات الضمان المصدرة حسب تواریخ استحقاقھا: سجل االستحقاق .3
: سجل المكفولین .4

.من قیمة خطابات الضمان% 100
شھریة ، فصلیة ، (تقاریر حین الطلب كما یعد تقاریر دوریة ویعّد القسم تقاریر دوریة لشعبة التسھیالت المصرفیة أو

.لقسم الحسابات العامة) سنویة

قسم الودائع االستثماریة . سادسا
ھي الودائع التي یقوم أصحابھا بإیداعھا في المصرف لغرض استثمارھا بصیغة المضاربة الشرعیة باعتبار المودعین 

وال والمصرف مضارب، ویستثمر المصرف أموالھ الذاتیة مع أموال المودعین أرباب األم) أصحاب حسابات االستثمار(
:وإن ھذه الحسابات یقسمھا المصرف على قسمین. بوعاء واحد وبصورة مطلقة 

حسابات ودائع استثماریة لمدة سنة ولیس ألصحابھا الحق في سحبھا قبل مرور سنة ویستثمرھا المصرف .  أ
.حھا یجري إقفالھا تلقائیًا وتحول لحساب أصحابھابصورة مطلقة، وبعد سنة من فت

وتودع لسنة واحدة وتتجدد تلقائیًا بعد كل سنة دون ) ألكثر من سنة(حسابات ودائع استثماریة مستمرة . ب
استشارة المودع ، وفي حالة رغبة المودع سحبھا علیھ إخبار المصرف قبل ثالثین یومًا من انتھاء السنة ، 

.من الودائع االستثماریة ألكثر من سنة % 85من الودائع االستثماریة لمدة سنة، و % 80ویستثمر المصرف 
وھي الودائع التي یشترط أصحابھا على المصرف استثمارھا في : حسابات الودائع االستثماریة المقیدة . جـ

.مشروع محدد بذاتھ أو في نشاط معین دون غیره
صفھ نظام جزئيإجراءات نظام الودائع االستثماریة بو-
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بعد إتمام اإلجراءات الشكلیة لفتح حساب الودیعة االستثماریة والمصادقة على نموذج طلب فتح حساب ودیعة 
وإدخالھ مع نموذج التوقیع إلى الحاسبة االلكترونیة للحصول على رقم الحساب الخاص ) حسب نوعھا(استثماریة 

.ودیعة استثماریة/ للزبون 
دیعة االستثماریة إلى المصرف ، فضًال عن العمولة عن طریق تعبئة استمارة إیداع وحسب نوع یجري تورید مبلغ الو

، فضًال عن العمولة ، وإذا عددنا ھذه العملیة كنظام جزئي فإن مدخالتھ ھي استمارة طلب ) نقدي، شیك، جاري(اإلیداع 
جاري أو حساب / المدین من حساب الزبونفتح ودیعة استثماریة، وإن عملیة التشغیل تكون بالتأثیر على الجانب 

الصندوق، والجانب الدائن من حساب الزبون ودیعة استثماریة والعمولة، وإن مخرجات ھذا النظام ھو شھادة ودیعة 
استثماریة، تعطى نسخة منھا للزبون ونسخة ثانیة تحفظ مع طلب فتح ودیعة استثماریة في الملف الخاص بالزبون في 

.األرشیف
لمصرف بتشغیل الودائع االستثماریة في الصیغ اإلسالمیة المختلفة ویتحمل المودع الربح والخسارة، وفي حالة یقوم ا

: تحقق الربح یتم احتساب الودیعة االستثماریة وفق الصیغة اآلتیة 

:وتحدد عدد النمر بموجب المعادلة% 100احتساب نسبة مشاركة رأس المال بنسبة . 1
یومX365رأس المال = نمر المصرف 

نسبة المشاركةXعدد األیام Xالمبلغ = عدد النمر لكل ودیعة 
نصیب النمرة الواحدة من األرباح Xإجمالي عدد نمر الودیعة = نصیب كل ودیعة 

مدة مشاركة وعند انتھاء. وعند تحدید أرباح الودیعة االستثماریة یتم صرفھا إلى المودع نقدًا أو یتم إضافتھا لحسابھ
الودیع االستثماریة أو الحصول على إشعار من الزبون بطلب إلعادة ودیعتھ یقوم المصرف بإعادتھا نقدًا أو یضیفھا إلى 

.حساب الزبون

قسم الحسابات العامة. سابعا
حصائیات الالزمة ، یعّد ھذا القسم من أھم األقسام في المصرف ، إذ یقوم بتزوید اإلدارة بكافة البیانات والمعلومات واإل

حیث یقوم بمراقبة عملیات األقسام األخرى للتأكد من تنفیذھا للعملیات المحاسبیة بدقة ، وتعّد بمثابة المصب الذي تصب 
فیھ جمیع البیانات والمعلومات الخاصة بجمیع أقسام المصرف، ویستخدم النظام الیدوي في ھذا القسم ، فضًال عن 

:تمد على ثالثة أنظمة ھي كاآلتيالنظام االلكتروني حیث یع
یشمل ھذا النظام حسابات األقسام المصرفیة كافة مبوبة حسب أرقامھا في دلیل النظام : نظام األستاذ العام .  آ

المحاسبي الموحد الخاص بالمصارف، وتظھر حسابات األقسام في سجل األستاذ العام بصورة إجمالیة لضخامة 
ألقسام في دفاتر األستاذ الفرعیة لألقسام بصورة مفصلة لغرض إعداد التقاریر عدد الحسابات وتظھر حسابات ا

.المطلوبة، وتتم المطابقة بین حسابي األستاذ الفرعي واألستاذ العام لكل قسم
یتم الترحیل إلى سجل األستاذ العام بمجرد إدخال البیانات إلى سجل الیومیة العامة من واقع خالصات الجداول 

لألقسام المصرفیة ویجب أن یتطابق الجانب الدائن مع الجانب المدین، وبعد ذلك یتم إنتاج ثالثة تقاریر المحاسبیة 
:محاسبیة وبصورة یومیة وھي كاآلتي

.ویتضمن الحركات المدینة والدائنة للحسابات: سجل الیومیة العامة.1
.اتویتضمن الحركات المدینة والدائنة وأرصدة الحساب: سجل األستاذ العام.2
ویتضمن أرصدة الحسابات المفتوحة في سجل األستاذ العام ویتم تدقیق : میزان المراجعة الیومي.3

.الجداول الیومیة مع سجل الیومیة العامة للتأكد من إدخال كافة القیود

راقبة الحركات الیومیة أما الحسابات التي تخص قسم الحسابات العامة فیتم إدخالھا بصورة مفردات لتسھیل عملیة م
التفصیلیة في سجالت األستاذ الفرعیة وذلك ألھمیة الحسابات الخاصة بھذا القسم، والبد من استخدام العمل الیدوي ألن 

.نظام األستاذ العام على الحاسوب یظھر تفاصیل العملیات المحاسبیة كأرقام بدون شرح للتفاصیل
اتب صفحة لكل موظف في سجل رواتب الفرع تحتوي على بیانات یخصص بموجب نظام الرو: نظام الرواتب. ب

مفصلة یجري بموجبھا صرف مستحقاتھ من الراتب األسمي والمخصصات واالستقطاعات ویجري التحدیث على ھذا 
بین النظام كلما استجد متغیر معین یؤثر على الراتب، ویتم تزوید قسم الحسابات العامة بجمیع البیانات المتعلقة بالمنتس

.من قسم إدارة األفراد
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یتم التعامل مع المركز الرئیس والفروع األخرى عن طریق إشعارات القید المدینة والدائنة : نظام الفروع الداخلیة . جـ
والتي یصدرھا الفرع أو التي ترد من الفروع األخرى أو من المركز الرئیس ، ولكل إشعار من ھذه اإلشعارات رقم 

اإلشعارات لغرض تقلیل األخطاء والتالعب وإمكانیة استخدام الجداول اإللكترونیة في تنظیم ھذه یمیزه عن غیره من
.التعامالت

الكشوفات والتقاریر التي یصدرھا القسم -
:یقوم القسم بإصدار عدد من الكشوف والتقاریر وكاآلتي

(یقوم قسم الحسابات العامة بمسك سجالت عدیدة منھا .1
) یومي

.إعداد میزانیة شھریة على مستوى الفرع ویتم إرسالھا إلى اإلدارة العامة إلعداد میزانیة على مستوى المصرف
2.

.نسخة منھا إلى قسم الحسابات العامة ونسخة إلى القسم المعني ونسخة إلى اإلدارة العامة
من كل سنة باالعتماد على الحسابات الختامیة لجمیع فروع المصرف 31/12أما الحسابات الختامیة للفرع فتعد في 

.المركز الرئیس إذ یتم إعداد حسابات ختامیة على مستوى المصرفمن قبل 
النظام المحاسبي المستخدم -

یقوم المصرف اإلسالمي لالستثمار والتنمیة بالموصل بإعداد البیانات المالیة والقوائم الختامیة التي جاء بھا النظام 
ن الشركات واألنظمة والتعلیمات الصادرة وطبقًا لقانو1988المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمین لعام 

. بموجبھ وقانون البنك المركزي العراقي
الحسابات الختامیة والقوائم المالیة -

إن القوائم المالیة الختامیة التي یعدھا المصرف ھي قوائم مالیة جزئیة یتم إعدادھا وفقًا لما جاء بھ النظام المحاسبي 
، وأن البیانات المالیة قد نظمت على أساس التكلفة التاریخیة ، ولم تأخذ آثار 1988للمصارف وشركات التأمین لعام 

التغیر في مستویات األسعار بنظر االعتبار ، كما أن ھذه القوائم ال تعكس طبیعة نشاط المصرف بوصفھ مصرفًا إسالمیًا 
مصارف وشركات التأمین جاء لیتالءم مع یزاول نشاطھ وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ، وذلك ألن النظام المحاسبي لل

طبیعة نشاط المصارف غیر اإلسالمیة وذلك من خالل أھم مقوماتھ المتمثل بالدلیل المحاسبي، لذلك فإن نظام المعلومات 
في المصرف اإلسالمي لالستثمار والتنمیة بالموصل قاصر عن تلبیة احتیاجات مستخدمیھ وال سیما فیما یتعلق بإنتاج 

ات عن األنشطة االستثماریة التي تمارسھا المصارف اإلسالمیة ، ، لذا یجب إعداد قوائم مالیة تلبي احتیاجات المعلوم
قائمة ) 1(المستخدمین الداخلیین والخارجیین من المعلومات المالئمة التي تساعدھم في اتخاذ القرارات، ویبین الجدول 

): 2004-2003(ثمار والتنمیة لسنتي االرباح والخسائر للمصرف العراقي االسالمي لالست
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) 1(الجدول 
المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمیة فرع الموصل

31/12/2004قائمة األرباح والخسائر للسنة المنتھیة في 
رقم الدلیل 
المحاسبي

20032004اسم الحساب

إیرادات النشاط الجاري
40769033400578إیرادات العملیات المصرفیة44
1680000إیرادات االستثمار46

40769035080578
ینزل مصروفات النشاط الجاري

مصروفات العملیات المصرفیة34
31572405349315االندثار39ـ 37
1574359033228919المصروفات اإلداریة33ـ 31

1890083038578234مجموع المصروفات
)33497656()14823927(لجاریةفائض العملیات ا

یضاف اإلیرادات التحویلیة واألخرى49ـ 48
إیرادات سنوات سابقة491

ینزل المصروفات التحویلیة واألخرى39ـ 38
)33497656()14823927(الفائض الموزع
حساب التوزیع

احتیاطي رأس المال212
حصة ضریبة الدخل

د والضمان االجتماعيحصة التقاع
إطفاء جزء من خسائر االستثمارات

فائض ، أرباح غیر موزعة) / عجز(
المجموع

القوائم المالیة المقترحة للمصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمیة -

. المطلوبة
: وتتمثل ھذه القوائم فیما یأتي 

قائمة الدخل.1
) المیزانیة(قائمة المركز المالي .2
قائمة التدفقات النقدیة.3
ندوق القرض الحسنقائمة مصادر واستخدام أموال ص.4
قائمة التغیرات في حقوق المساھمین  .5

:وسیتم في ھذا البحث اقتراح قائمتین رئیسیتین وھما قائمة الدخل وقائمة المركز المالي

قائمة الدخل والتوزیع  . اوال
لناتجة عن إن مكونات ھذه القائمة ھي اإلیرادات والمصروفات من األنشطة التمویلیة واالستثماریة واإلیرادات ا

ونتیجة مقابلة . الخدمات التي یقدمھا المصرف إلى زبائنھ على شكل أتعاب ورسوم وإیرادات بیع العمالت األجنبیة 
المصروفات باإلیرادات نتوصل إلى الربح القابل للتوزیع الذي یتم توزیعھ ما بین المخصصات واالحتیاطیات وأرباح 

: لیة اآلتیة المساھمین وأرباح مدورة إلى الفترة الما
: إن قائمة الدخل تبدأ باإلیرادات مفصلة حسب مصادرھا ، وكاآلتي 

: إیرادات تمویل عقود البیوع .1
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 .
تعاب    . كل رسوم وأ

.  الناتجة عن بیع أصول على ذمة عقود عملیات المرابحة
2. :

أصحاب        . للبنوك اإلسالمیة  افي حصة  عد خصم ص ب لمشترك  ا ار  ادات االستثم ر
 .

تمویل المشاركا

ھذا العائد نصیب المصرف في عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بصفتھ مضا
.أعمال المضاربة والمشاركة والمرابحة 

بحة   (: دخل المصرف من استثماراتھ الذاتیة .3 بة ، مرا ار مض
.التي یقوم بتمویلھا ومن موارده الذاتیة ویدیرھا بنفسھ خالل الفترة المالیة ) ، مشاركة

: دخل.4
مشاركة (العملیات االستثماریة المختلفة  بحة ،  بة ، مرا ار ) مض

. المقیدة التي یتم تحدیدھا مسبقا بین المصرف وأصحاب حسابات االستثمار 
: إیرادات عموالت وأتعاب الخدمات المصرفیة .5

)عمولة خطابات الضمان ، عمولة الحواالت ،عمولة تحصیل (التي یقدمھا المصرف إلى زبائنھ والتي تتكون من 
6. (

.أخرى یحصل علیھا المصرف نظیر الخدمات المصرفیة للزبائن والمصارف األخرى 
: ) (أرباح  .7

األجنبیة أو نتیجة إعادة تقییم
. ، إذ یؤخذ فرق التقییم في قائمة الدخل سواء ربح أو خسارة 

8. :

.خالل الفترة المالیة 
: اإلیرادات األخرى.9

. للمصرف وفاء للدیون المستحقة على الغیر 

: المصروفات 
: اآلتیة 

.یتحملھا المصرف التي) مضاربة ، مرابحة ، مشاركة(مصروفات وأتعاب األنشطة االستثماریة .1
2. :

.على المصرف نتیجة تقدیم الخدمات المصرفیة إلیھ من مصارف أخرى 
: مصروفات عامة وإداریة .3

. للعاملین فیھ مثل السكن ، النقل ، الرعایة الصحیة 
المكتبیة ، الدعایة واإلعالن ، مصاریف الصیانة ، التدریب ، الضرائب والرسوم ، إھالك األصول الثابتة ، اإلیجار ، 

.التبرعات 
یمثل ھذا البند من المصروفات عملیات متعلقة بالنشاط ولم تدرج ضمن بنود المصاریف المشار : أخرى مصروفات .4

.بذمة الزبائن 
یمثل بند المكاسب والخسائر أیة: المكاسب والخسائر .5

.بیع األصول الثابتة وأرباح أو خسائر بیع المخلفات 
: األرباح والخسائر قبل الضرائب والزكاة .6

الخسائر المدورة من الفترة المالیة السابقة نصل إلى صافي الربح القابل للتوزیع والذي یوزع على شكل احتیاطیات 
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.لتالي ا

: نموذج مقترح لقائمة الدخل للمصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمیة) 2(ویبین الجدول 

المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمیة )2(الجدول 
/ ...قائمة الدخل لسنة 

السنة التفاصیلرقم الدلیل
الحالیة

سنة 
المقارنة

رقم 
اإلیضاح

R1البیوعإیرادات تمویل عقود
R11 بعد طرح المخصص(إیرادات تمویل عقود المرابحة(××××
R12 بعد طرح المخصص(إیرادات تمویل عقود البیع بالتقسیط(××××
R13إیرادات رسوم خدمة القروض الحسنة××××

××××××××اجمالي إیرادات تمویل عقود البیوع

R2إیرادات االستثمار المشترك
R23 بعد طرح المخصص(إیرادات االستثمار في عقود المشاركة(××××
R22 بعد طرح المخصص(إیرادات االستثمار في عقود المضاربة(××××

R21)بعد طرح المخصص(××××

R3 د طرح المخصصبع(إیرادات المصرف من االستثمارات المقیدة(××××
R4دخل المصرف من استثماراتھ الذاتیة××××
R5إیرادات ودائع االستثمار في المصارف

××××××××مجموع إیرادات المصرف من االستثمار المشترك
إیرادات عملیات الخدمات المصرفیة

R6 العموالت(إیراد عموالت وأتعاب الخدمات المصرفیة(××××
R68 عملیات النقد األجنبي) خسائر(أرباح××××
R69دخل المصرف عن إدارة االستمارات المقیدة××××
R7إیرادات أخرى متنوعة××××

××××××××مجموع إیراد الخدمات المصرفیة
××××××××مجموع اإلیرادات

)المصروفات(

E1رواتب وأجور××××
E2 سلعیةمستلزمات××××
E3مستلزمات خدمیة××××
E7عموالت مصرفیة مدینة××××

××××××مجموع المصروفات
L7 النشاط) خسائر(أرباح××××××
R71 الخسائر(المكاسب(××××

××××××قبل الضرائب والزكاة) الخسائر(األرباح 
E37الزكاة××××

××××××صافي الدخل قبل الضرائب
L33ضرائب الدخل××××

××××××صافي الربح للفترة المالیة
L85 المرحلة من الفترة السابقة) الخسائر(األرباح××××

××××××صافي الربح القابل للتوزیع
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حساب التوزیع
L61مخصص مخاطر االستثمار××××
L42أتعاب ومكافأة مجلس اإلدارة××××
L82احتیاطي قانوني××××
L83احتیاطي عام××××
L41أرباح للتوزیع على المساھمین××××

××××××مجموع المبالغ الموزعة من أرباح الفترة
××××)أرباح محتجزة(أرباح مستبقاة في نھایة الفترة 

××××ربحیة السھم الواحد

الجدول من اعداد الباحث: المصدر 
) قائمة الدخل(لمالحظ على ھذه القائمة ومن ا

. ولم نجد معالجة محاسبیة للزكاة في المصرف العراقي اإلسالمي 2001و2000المصارف للعام 

)  المیزانیة(قائمة المركز المالي .ثانیا

: المساھمین والحسابات النظامیة وكما یأتي 
-:ویتم تبویب الموجودات حسب سیولتھا وتتكون من :الموجودات . أوًال

النقدیة ) 1(
ویتم

.المصارف اإلسالمیة وفي المؤسسات المالیة اإلسالمیة العمالت األجنبیة باإلضافة إلى أرصدة المصرف في فروع 
)   االئتمان النقدي(ذمم البیوع المؤجلة ) 2(

. مع الزبائن ویظھر ھذا البند بالصافي بعد خصم مخصص معام
.وذمم البیع بالتقسیط ) القرض الحسن(القروض بدون فائدة 

االستثمارات  ) 3(
االستثمار في عقود المشاركة

) مخصص معامالت المشاركة(

.المبتاعة 
: االستثمار في عقود المضاربة

وتشمل ال
تمویل عقود المضاربة  

المدینون) 4(
: ویتضمن ھذا البند فقرات عدة كاآلتي 

- :
.تسبین ، مدینو الدیون المتأخرة السداد ، طلبات التعویض ، فروقات نقدیة المن

- :

. ونفقات ایرادیة مؤجلة والدیون المعدومة 
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األصول الثابتة ) 5(
وتتكون من أثاث ، أجھزة حاسبات، معدات ، سیارات ، األراضي ، المباني ، ویظھر رصید ھذا الحساب بالمبلغ 

. الصافي بعد خصم مخصص االندثار المتراكم

المطلوبات وحقوق المساھمین    . ثانیًا
:وتشمل ما یأتي : المطلوبات

:یتضمن ھذا البند: الحسابات الجاریة وحسابات االدخار والودائع األخرى .  آ
.أفراد ومؤسسات وجمعیات ومصارف / وتمثل الودائع تحت الطلب : الحسابات الجاریة الدائنة -
.وتشمل حسابات التوفیر ) ودائع التوفیر(الحسابات االدخاریة -
.شمل ودائع ثابتة وبإخطار الحسابات االستثماریة وت-
: الودائع األخرى-

. الشیكات مقبولة الدفع ، الشیكات المحجوزة ھاتفیًا ، األرصدة غیر المتحركة ، الحواالت المباعة 
ألرصدة المستحقة للمصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة في حالة وجود أرصدة ویتضمن ھذا البند ا: بنوك دائنة . ب

.دائنة مع تجنب التعامل مع المصارف التي تتعامل بالفائدة 
وتتمثل بالتأمینات الخاصة بعملیات المرابحة أو ما یسمى بھامش الجدیة أو : أرصدة دائنة لعملیات المرابحة . جـ

.العربون 
مبالغ غیر (ویتضمن ھذا البند المصروفات المستحقة والحسابات الدائنة تحت التسویة : نة أخرى حسابات دائ.  د 

.، الضریبة على أرباح البنك المستحقة عن العام،أرصدة وتعویضات المتوفین، الزكاة المستحقة) مطالب بھا
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ویتضمن ھذا البند حصة المساھمین في األرباح و: دائنو توزیعات األرباح .  ھـ

: ویتكون من الفقرات اآلتیة : حقوق المساھمین 
المدفوع  .1 : رأس المال 

. اإلفصاح عن الجزء غیر المدفوع من راس المال المصدر 
( : االحتیاطیات .2

 (
في فقرة واحدة وتنفیذا لمتطلبات القانون أو بناء على مقترحات مجلس اإلدارة في المصرف وقد تظھر االحتیاطیات 

في المیزانیة على أن تفصل بنود ھذه االحتیاطیات في قائمة التغیر في حقوق المساھمین وھذا ھو ما معمول بھ في .3

األخرى ، إذ درجت المصارف اإلسالمیة على عرض 
 .

.معلومات تفصیلیة عن مكونات ھذا البند خاصة في حالة عدم تنظیم كشف التغیرات في حقوق المساھمین 
: المدورة واألرباح تحت التوزیعاألرباح .4

یع األرباح من قبل مجلس اإلدارة ویظھر صافي أرباح وخسائر العام في المیزانیة في حالة عدم وجود مقترح لتوز

الحسابات النظامیة -
التزا( 

 .(
ربات وإن المصرف العراقي التزام فعلي في المستقبل مثل ارتباطات غیر قابلة لإللغاء عن مرابحات ، مشاركات ، مضا

. یعّد أصول للمصرف لھـذا یظھر ھذا البند في المیزانیة بعد مجموع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین 
: ج مقترح لقائمة المركز المالي للمصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمیةنموذ) 3(ویبین الجدول 



2012Mansour Journal / No.17/ Special Issue-ALخاص/ 17/عدد/مجلة المنصور 

231 2011الثانيتشرین 20-19) 11(المؤتمــر العلمــي |

المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمیة )3(الجدول 
31/12/000قائمة المركز المالي كما في 

تاریخ السنة التفاصیلرقم الدلیل
الحالیة

تاریخ السنة 
المقارنة

رقم 
اإلیضاح

Aǒ

A1

A11نقدیة في الصندوق××××

A12ودائع نقدیة لدى المصارف اإلسالمیة××××

A13ودائع نقدیة لدى البنك المركزي××××

××××××مجموع النقدیة

A4 االئتمان النقدي(ذمم البیوع المؤجلة(

A41ذمم تمویل عقود المرابحة××××

A42ذمم تمویل عقود البیع بالتقسیط××××

A2 القروض الحسنة××××

××××××××مجموع االئتمان النقدي 

A5االستثمارات

A53استثمارات مالیة في عقود المشاركة××××

A52استثمارات مالیة في عقود المضاربة××××

A55استثمارات عقاریة ×× ××

A56الیة مقیدةاستثمارات م××××

××××××××صافي مجموع االستثمارات

A6حسابات مدینة متنوعة××××
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)3(جدولتابع
A7حسابات مدینة وأصول أخرى××××
A8 بعد خصم مخصص اإلھالك(الموجودات الثابتة(××××

××××××إجمالي الموجودات

A91

A92

L

L1الحسابات الجاریة واالدخاریة والودائع األخرى××××
L2أرصدة مستحقة للمصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة××××
L38 الجدیةھامش(أرصدة دائنة لعملیات المرابحة(××××
L3أرصدة دائنة والتزامات أخرى××××
L4دائنو توزیعات األرباح××××

××××××××مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

L8رأس المال واالحتیاطیات××××
L81رأس المال المدفوع
L82االحتیاطي القانوني
L83احتیاطي عام××××
L84احتیاطي رأس المال××××
L85أرباح محتجزة××××
L86احتیاطي استبدال موجودات ثابتة××××

××××××××إجمالي حقوق المساھمین 
××××××××

L9الحسابات النظامیة
L92المستندیةالتزامات االعتمادات××××
L91التزامات خطابات الضمان××××

الجدول من اعداد الباحث
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االستنتاجات

استنتاجات الجانب النظري-

إن المصارف اإلسالمیة تختلف عن المصارف التقلیدیة من حیث الھدف، فان ھدف المصارف التقلیدیة ھو تعظیم .1
 .

.والمشاركة في األرباح والخسائر ) الغنم بالغرم(قتصادي اعتمادًا على قاعدة النشاط اال
إن ما یمیز النظم المحاسبیة اإلسالمیة في المصارف اإلسالمیة عن النظم المحاسبیة التقلیدیة ھو صیغ االستثمار .2

لخسائر  والتي تقوم على أساس المشارك) المرابحة، االستصناع، المضاربة، المشاركة(اإلسالمیة  اح وا األرب في  ة 

.المعلنة 
3.

.مباشرة
جابیة لالزمة العالمیة االخیرة على المصارف االسالمیة ھوان من االثار االی.4

.اعتراف المجتمع الدولي بھا ، و إفساح المجال لعملھا بل و اإلشادة الدولیة بھا 
5.

.المحرم شرعا) الربا(تتعامل بالفائدة 

استنتاجات الجانب العملي-

إن المصرف العراقي اإلسالمي لالستثمار والتنمیة یخضع لقانون البنك المركزي العراقي ، ولذلك فھو ملزم بتطبیق . 1
ة ، وإن النظام المحاسبي الموحد النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمین في إعداد حساباتھ وقوائمھ المالی
.یمثل القاعدة األساسیة التي یعتمد علیھا المصرف في عمل نظام المعلومات المحاسبیة

2.
اإلسالمیة كما ال یتضمن تفاصیل عن موارد الزكاة وص

.القرض الحسن 

یقتصر عمل المصرف على صیغة واحدة من صیغ االستثمار اإلسالمیة وھي صیغة المرابحة لآلمر بالشراء لذلك .3
یة سوى في فإن أسالیب العمل المطبقة في ھذا المصرف ال تختلف عن األسالیب المطبقة في المصارف غیر اإلسالم

.عدم التعامل بالفائدة بسبب محدودیة عمل ھذا المصرف
4.

.الكلف الجاریة وأسعار السوق

.مصروفات الخاصة باألنشطة االستثماریة إن القوائم المالیة الختامیة ال تحتوي على تفاصیل اإلیرادات وال.5
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التوصیات
:وبناًء على ما توصل الیھ الباحث من استنتاجات، فھو یقترح التوصیات اآلتیة

1.
.المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیةیستند إلى الشریعة اإلسالمیة تعتمده

بحة   (ضرورة قیام المصرف اإلسالمي بتوسیع أنشطتھ االستثماریة وفق صیغ االستثمار اإلسالمیة .2 بة ، مرا ار مض
.لتعزیز التعامل اإلیجابي للمصارف اإلسالمیة بما یخدم أھدافھا المعلنة ) ، مشاركة

3.
) .ما ال یتم الواجب إّال بھ فھو واجب(دورات خاصة بفقھ المعامالت انطالقا من القاعدة الفقھیة 

4.
.یة للمراجعة الشرع

.ضرورة وضع قوانین تناسب عمل المصارف االسالمیة.5
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Accounting Opproaches to Investment forms in Islamic Banks and the Impact of the
World Financial Crisis on It

(An Applied Study on Iraqi Islamic Banck for Investment and Development –Mosul Branch )

Haitham Hashim Alkafaf
Al-Mosil University

Abstract :

Witness the banking arena of local and regional development dramatically in
the progress of operations of Islamic banking, whether in the form of the
establishment of Islamic banks, new or turning conventional banks to Islamic
banks, or in the form of open Islamic branches of conventional banks, in
addition to Islamic banks already exist, and in the international arena
institutions are international financial operations to provide Islamic banking,
has also been recently established Islamic Bank of Britain in London.
Although this development in Islamic banking is still in front of the Islamic
banks a lot of challenges and effort to the development of work systems and
the use of modern technology, and development and innovation of financial
instruments, local and international to meet the growing needs of clients and
face the competition banking domestic and international markets.
Islamic banks are different operations, all aimed to boost development in the
community and the investment comes in the forefront of these operations.
Investment and work legally acceptable as long as the methods and means are
not contrary to the provisions of Islamic law. This means the abandon interest
rate system currently in place in banks, non-Islamic, and to find a replacement
on the basis of partnership between the capital and the factor that will invest
the money and this is what distinguishes the Islamic economic system from
other systems, other economic, since the Islamic Investment ways and
methods of distinct aims to achieve the income from it. The most prominent of
these systems is the system of profit-sharing and speculative system and the
system of participation as well as multiple other systems .


