2018 العدد الرابع والعشرون ديسمبر

أبحاث اقتصادية وإدارية

وعاء الزكاة في ظل معايير المحاسبية اإلسالمية
Zakat Fund under Islamic Accounting Standards
aidaanouar39@gmail.com ،أنور عيدة جامعة حمة لخضر الوادي
pr.aouadi@gmail.com، عوادي مصطفى جامعة حمة لخضر الوادي

2018-12-06:تاريخ النشر

2018-11-06 تاريخ القبول

2018 -08-26 تاريخ اإلرسال

:ملخص

يهتم هذا البحث بدراسة موضوع وعاء الزكاة في ظل معايير المحاسبة اإلسالمية حيث تهدف

هذه الدراسة االختالفات األساسية بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المحاسبة اإلسالمية وكذا
إلى دور المعايير المحاسبية المتعلقة في محاسبة زكاة حيث تم االستناد إلى بعض معايير المحاسبة

 والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة،)IASB( الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية

كما أوضحت هذه الورقة البحثية على ضرورة تبني و إعداد،)AAIOFO(للمؤسسات المالية اإلسالمية

إطار فكري للمحاسبة من منظور إسالمي وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها تميز

اإلطار الفكري المحاسبي من منظور إسالمي بمجموعة من القواعد غير متوافرة في األطر الفكرية
.للمحاسبية

.  الزكاة ؛ معايير المحاسبة الدولية ؛ معايير المحاسبة اإلسالمية: الكلمات المفتاحية
Abstract
This study aims to study the subject of Zakat Pot under the Islamic
Accounting Standards. This study aims at the role of the accounting standards
related to Zakat accounting. Some of the International Accounting Standards
issued by the International Accounting Standards Board (IASB), issued by the
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
(AAIOFO). This paper also pointed to the need to adopt and prepare an
intellectual framework for accounting from an Islamic perspective. The study
concluded with a number of results, most importantly the interest in the media
aspect of Zakat using all the media, As well as the importance of its
constructive role in reforming the economic and social aspects, as well as
distinguishing the intellectual and accounting framework from an Islamic
perspective .
Keywords:Zakat,International Accounting Standards Islamic Accounting Standards
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مقدمة
لق ددد ع ددالج ال فك ددر اإلس ددالمي الجوان ددي االقت ص ددادية ف ددي حي دداة الن دداس م ددن مخت لد د
جوانبهد ددا النظ ريد ددة والعلميد ددة فاإلسد ددالم مد ددنهج حيد دداة متاامد ددل د ددامل لاد ددل ن د دواحي الحيد دداة
و ريعته صدالحة لادل األزمندة واألمكندة وهدي د ريعة للنداس جمعيد اع وتقدوم ع لدى مجموعدة
مددن القواعددد الاليددة الثابتددة وهددذا يعطيهددا صددفة الثابددت كمددا أنهددا تركددت الفددروع والتفا صدديل
لتتايد

حسددي الظددروف واألحدواع وهددذا يعطيهددا صددفة المرونددة الوأرسددى الفكددر اإلسددالمي

النظ ريددات االقت صددادية التددي ال بددد للعددالم مددن العددودة إليهددا إن أ راد التقدددم والرخدداء دون
ضد رار أو فسداد ومددن الجواندي التددي عالجهدا الفكددر اإلقت صدادي اإلسددالمي ال دامل جانددي
من المحاسبة الذي أطلق عليده فقهداء المسدلمين ع لديهم كتابدة األمدواع وقدد وضد الفكدر
اإلسددالمي القواعددد الاليددة لع ل ددم المحاسددبة والتددي تعتبددر بمثاب ددة الدسددتور الحقيقددي لمهن ددة
المحاسبة ومما سبق ذك ره يمكن طرح اإل كالية اآلتية:
 التساؤل الرئيس
كيد د د

ي د ددتم المعالج د ددة المحاس د ددبية لوع د دداء ا لزك د دداة ف د ددي ظ د ددل مع د ددايير المحاس د ددبية

اإلسالمية؟
 األسئلة الفرعية

 ما المقصود بمفهوم المحاسبة من المنظور اإلسالمي؟
 كي

يتم تحديد وعاء الزكاة؟

 ماهي العالقة بين معايير المحاسبة اإلسالمية ومعايير المحاسبة الدولية؟
في ضوء األسئلة الفرعية صيغة فرضيات الد راسة على النحو التالي:
 الفرضيات

 ويقصد بها المحاسبة عن نتائج العمليات المادية نقدية أو عينية ،وذلك بكتابة وقياس
األ ياء لغرض االستفادة منها

178

أبحاث اقتصادية وإدارية

وعاء الزكاة في ظل معايير المحاسبة اإلسالمية
 يتم تحديد وعاء الزكاة إما عن طريق صافي الموجودات أو عدن طريقدة صدافي األمدواع
المستثمرة
 يمكددن النظددر إلددى العالقددة بددين معددايير المحاسددبة المالي دة اإلسددالمية ومعددايير المحاسددبة
الدوليددة مددن زوايددا مختلف دة أساسددها التصددني

الفئات.

الددذي يمكددن تقسدديمها إلددى مجوعددة مددن

 أهداف البحث

 التطرق إلى مفهوم وأهداف المحاسبة من المنظور اإلسالمي
 أهداف المحاسبة توصل إليها الفكر المحاسبي المعاصر
ِ
ِ
ِ
المحاسبة اإلسالمية.
معايير
المحاسبة الدولية ب
 مقارنة معايٍير
 نموذج البحث

بغي ددة الوص ددوع ألف ض ددل األس دداليي والط ددرق لدجاب ددة ع ل ددى إ ددكالية الد راس ددة ،ت ددم

االعتمدداد ع لددى المددنهج الوصددفي وذ لددك مددن خددالع مجموعددة مددن الم راجد وأدبيددات نظريددة
التي بحثت في الموضوع أو مواضي ذات الصلة.
المحور األول:مفهوم وأهداف المحاسبة من المنظور اإلسالمي

أوال :تعريف المحاسبة من المنظور اإلسالمي
هناك عدة تعاري

للمحاسبة من منظور إسالمي منها:

التعريف األول
المحاسدبة هدي المعرفدة اإلسدالمية النابعدة مدن الفقده اإلسدالمي فدي الندواحي المحاسدبية
المختلفة سواء أاانت ناحية نظرية المحاسبة واطارها األااديمي العام أو ناحية محاسي الزكداة
بمدا تحتويده مدن جواندي ماديدة وروحيدة وانسدانية مسدتمدة مدن دينندا اإلسدالمي الحنيد

كبدديل

للمحاسبة الضريبية التي ال تتم سوى بالجواني المادية والمحاسبية فقط .
التعريف الثاني
إن مفهوم المحاسبة في اإلسالم ينصرف إلى ناحيتين رئيستين هما:
أ-المحاسبة الذاتية
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ويقصدد بهدا محاسدبة كدل إنسدان لنفسده علدى نتدائج أعمالهدا مدن عبدادات أو معدامالت،
ويتسد هدذا المفهدوم لي دمل الندواحي الدنيويدة واألخرويدة نظد اعر ألن مفهدوم العبدادة فدي اإلسدالم

يتسد لي دمل كدل مدا مدن دننه تعميدر األرض ،ويتضد مفهدوم المحاسدبة الذاتيدة مدن قدوع هللا
ِ
ِ
هللا ِإ َّن
آمُنوا َّاتُقوا هللا َو َلتن ُ
سبحانه وتعالى ﴿َيا أَُّيها َّالذ َ
ظر كل َنفس َّما َق َّددمت ل َغدد َو َّاتُقدوا َ
ين َ
دل َنفدس ِب َمدا
هللا َخِبيدر ِب َمدا َتعملدون ﴾ سدورة الح در –اآليدة ،-18وقولده سدبحانه وتعدالى ﴿ ُك ُّ
َ
َك َس َدبت َرهيَندة ﴾ سدورة المددثر –اآليدة -38وهدذا الندوع مدن أندواع المحاسدبة مدن أجددى أنواعهدا
ألنه يؤدي إلى تحقيق التنمية وارتفاع كفاءة األداء.
ب-المحاسبة المادية

ويقصد بها المحاسبة عدن نتدائج العمليدات الماديدة نقديدة كاندت أو عينيدة ،وذلدك بكتابدة

وقياس األ ياء لغرض االستفادة منها في مجاالت مختلفة منها تحديد وعاء زكاة األمواع

ثانيا :أهداف المحاسبة نابعة من اإلسالم ولم يرد لها ذكر في الفكر المحاسبي المعاصر
وت مل ما يلي:
 تدوفير معلومدات عدن مددى التدزام الوحددة المحاسدبية بمبداد

ال دريعة اإلسدالمية

ومقاصدها في عملياتها ومعامالتها وتوثيق هذا االلتزام
 توفير معلومات تساعد على قياس صافي دخل الوحدة المحاسبية ومن ثم قياس الزكاة
الواجبدة فدي أموالهاالحيدث يجدوز أن تقدوم الوحددة المحاسدبية بإحراجهدا نيابدة عدن
أصحاي األمواع تسهيال لهم وتيسي ار على ولي األمر في جبايتها
 تدوفير معلومدات تسداعد علدى فصدل الاسدي غيدر الم دروع أو الم دتبه فيده فدي حالدة
حدوثه وذلك للتخلص منه بصرفه في وجوه الخير ،وعدم خلطة م األمواع األخرى،
وعدم توزيعه على المتعاملينال وهذا الهدف احتمالي أو ثانوي ،ألن األصل فدي ن دا

الوحددة المحاسدبية فدي اقتصداد إسدالمي ،وعددم الاسدي الحدرامال ولادن قدد يحددث هدذا
األسباي خارجدة عدن إرادة الوحددة المحاسدبية ،كدنن يكدون عمليدا فدي مجتمد ال يطبدق
ال ريعة اإلسدالمية ،وقدد يحددث نتيجدة اجتهداد خداط مدن اإلدارة أو جهدل مدن بعدض
العاملين
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 تدوفير معلومدات عدن مددي إسدهام الوحددة المحاسدبية فدي الجمعيدات الخيريدة ،وصدناديق
القدرض الحسدن للمحتداجين ،وفدي تنميدة المجتمد المسدلم الدذي تعمدل فيده وغيدره مدن
المجتمعدات المسدلمة مدن خدالع تدوفير فدرص العمدل والتددريي واإلسدهام فدي رفد
الناتج.

1

ثالثا :أهداف المحاسبة

المحاسبة كنظام للمعلومات تهدف إلى تحقيق مجموعة من األهداف نلخصها فيمايلى:

 تحديد نتيجة أعماع المن نة من رب أو خسارة

 تحديد ممتلاات المن نة والتزاماتها والتغيرات التي تط أر عليها
 توفير المعلومات المالية المالئمة إلدارة المن نة لمساعدتها في عملية التخطيط والرقابة
 ت ددوفير المعلوم ددات المالي ددة المالئم ددة للمس ددتفيدين خ ددار المن ددنة لمس دداعدتهم ف ددي اتخ دداذ
الق اررات االستثمارية وق اررات من القروض ،وفي تقيديم درجدة السديولة النقديدة والمدوارد

اإلقتصادية المتوفرة للمن نة.

2

رابعا:أهداف المحاسبة توصل إليها الفكر المحاسبي المعاصدر ،ويمكدن األخدذ بهدا بعدد إجدراء
بعض التعديالت عمليا لتتناسب مع مقاصد الشريعة اإلسالمية
وت مل ما يلي:

 تدوفير معلومدات دقيقدة عدن حقدوق والت ازمدات الوحددة المحاسدبية وكافدة األطدراف ذات
العالقة ،والتغيرات التي حدثت على هذه الحقوق وااللتزامات بمقتضي أحكام ال ريعة
اإلسدالمية ومقاصددها ،مدن مفداهيم العددع واإلحسدان وااللتدزام بنخالقيدات التعامدل
اإلسالمي ،دون إجحاف بالمصال الم روعة ألصحاي األمواع

 توفير معلومات دقيقدة لألطدراف ذات العالقدة تسداعدها علدى اتخداذ ق اررتهدا االقتصدادية
الم روعة في تعاملها م الوحدة المحاسبية
 المسداهمة فدي رفد الافداءة اإلداريدة واإلنتاجيدة ،وت دجي االلتدزام بالسياسدات واألهدداف
الموضدوعة للوحددة وعلدى رأس ذلدك ت دجي االلتدزام بمبداد ال دريعة اإلسدالمية فدي

كافة األن طة والمعامالت

 توفير معلومات تساعد على تقييم أداء إدارة الوحدة المحاسبية لألمانة المنوطة بها من
قبدل أصدحاي األمدواع ،دون إهمداع أو تقصدير أو تعدد سدواء فدي االلتدزام بمبداد

العدد الرابع والعشرون ديسمبر 2018

181

انور عيدة ،مصطفى عوادي
ال ريعة اإلسالمية أو حفظ األمواع وتنميتها وتحقيق عائد مالئم ألصحابها ،أو غير
ذلك من األهداف الم روعة ألصحاي األمواع
 تدوفير معلومدات عدن المدوارد الب درية المتاحدة للوحددة المحاسدبية ومددي إسدهامها فدي
االرتقاء بالعاملين فيها سواء في الندواحي ال درعية أو االقتصدادية ،وتددريبهم ،والعددع
في معامالتهم ،وت جيعهم على إتقان أعمالهم ورف كفاءتهم اإلنتاجية

 توفير معلومات تساعد على تقدير التدفقات النقدية التي يمكن أن تتحقق لمن يتعامل
م الوحدة المحاسبية ،وتوقيت هذه التدفقات ،ودرجة المخاطر المحيطة بتحققها.
خامسا:خصائص المحاسبة من منظور إسالمي

 تسدتمد المحاسدبة مدن منظدور إسدالمي قواعددها األساسدية مدن القدرءان والسدنة ،وتتسدم
بالثبدات والموضدوعية وعددم قابليتهدا للتغيدر ،وينحصدر مجداع االجتهداد فدي القواعدد
الفرعية أو في الطرق واإلجراءات واألساليي المحاسبية دون األسس واألحكام

 تتعلق المحاسبة من منظور إسالمي بالعمليات الم روعة ،وأي عمليات غير م روعة
مثل الربا والتجارة في الخمدور ولحدم الخنزيدر لديس لهدا مجداع فدي اإلسدالم ،ولادن إذا
حدث وأجرت المن نة أي معامالت غيدر م دروعة فيجدي المحاسدبة عنهدا واإلفصداح
عنهدا لتحقيدق ال دفافية المطلوبدة مد عدزع نتائجهدا فدي أجدزاء مسدتقلة مدن التقدارير،

وبذلك يتسنى إتبداع نظدم موحددة فدي تسدجيل وعدرض البياندات الماليدة بطريقدة أفضدل
مدن المحاسدبة فدي النظدام الوضدعي ،التدي بددأت فدي المطالبدة بإتبداع نظدم محاسدبة
موحدة في الفترة الحالية

 تهدتم المحاسدبة مدن منظدور إسدالمي بدالنواحي السدلوكية للعنصدر الب درى العامدل فدي

المن نة،ويتم ذلك بوض مؤ ار ت لتقييم األداء وتحفيز العنصر الب رى والعمل على

إنصافه مادي أو معنويا عند تصميم النظم المحاسبية.

3
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المحددور الثدداني:دور معددايير المحاسددبة المتعلقددة بمحاسددبة الزكدداة فددي الشددركات
المعالجة المحاسبية لوعاء الزكاة
أوال:تحديد وعاء الزكاة

يتم تحديد وعاء الزكاة إما عن طريق صافي الموجودات أو عدن طريقدة صدافي األمدواع

المستثمرة ،وذلك باستخدام نسبة  %2.5للسدنة القمريدة ،أو نسدبة  %2.5775للسدنة ال مسدية،
م العلم بننه إذا تم تصني

البنود وتقويمها بطريقة متسقة يراعى فيهدا الفدرق فدي أسدس التقدويم

المختلفة في الطريقتين فإنهما تؤديان إلى نتيجدة واحددة وذلدك اسدتنادا إلدى معادلدة قائمدة المركدز
المالي.
أ:طريقة صافي الموجودات

تم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي الموجودات على النحو التالي:

 وعد دداء الزكد دداة=الموجودات الزكويد ددة-المطلوبد ددات المسد ددتحقة الد دددف خد ددالع الفت د درة الماليد ددة
المنتهي د ددة ف د ددي ت د دداريم قائم د ددة المرك د ددز الم د ددالياحقوق أص د ددحاي حس د ددابات االس د ددتثمار

المطلق ددةاحقوق األقلي ددةاالحقوق الحكومي ددةاالحقوق الوقفي ددةاالحقوق الخيري ددةاحقوق
المؤسسات غير الهادفة للرب إذا لم يكن لها مالك معين

 ت ددمل الموجددودات الزكويددة النقددد ومددا فددي حكمدده ،والددذمم المدينددة محسددومة منهددا الددديون
الم ددكوك فددي تحصدديلها(غير مرجددوة السددداد) ،كمددا ت ددمل الموجددودات المقتندداة بغددرض
المتاجرة(مث د د د د د ددل البض د د د د د دداعة ،واألوراق المالي د د د د د ددة ،والعق د د د د د ددار ،)......،وموج د د د د د ددودات
التمويل(مض دداربة ،م دداركة ،س ددلم ،استص ددناع )....،ويحس ددم م ددن موج ددودات التموي ددل
المخصصات التي يتم تاوينها نتيجة لالنخفاض فدي قيمدة الموجدودات أو نتيجدة توقد

عدم تحصيل المبالغ التدي يدتم بهدا تمويدل تلدك الموجدودات ،كمدا يحسدم مدن موجدودات

التمويل الموجودات الثابتة المتعلقة بها
 تق د دداس الموج د ددودات المقتن د دداه بغ د ددرض المت د دداجرة عل د ددى أس د دداس القيم د ددة النقدي د ددة المتوقد د د
تحقيقها(القيمة السوقية للبي ) وقت وجوي الزكاة.
ب:طريقة صافي األموال المستثمرة

يتم تحديد وعاء الزكاة باستخدام طريقة صافي األمواع المستثمرة على النحو التالي:
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 رأس الماع المدفوعااالحتياطياتاالمخصصات التي لم تحسم مدن الموجوداتااألربداح
المبقاةاصددافي الدددخلاالمطلوبات غيددر المسددتحقة الدددف خددالع الفتدرة الماليددة المنتهيددة
في تاريم قائمة المركز المالي(-صافي الموجودات الثابتةااالستثمارات المقتنداة لغيدر
المتاجرة مثل العقار المعد لديجار االخسائر المرحلة)
ثانيا:معالجة الزكاة في القوائم المالية

في الحاالت التالية التي يلزم فيها المصرف بإخ ار الزكاة ،وهي:

 صدور قانون بإخ ار المصرف للزكاة إلزاما

 ا تماع النظام األساسي للمصرف على نص يلزمه بإخ ار الزكاة
 صدور قرار من الجمعية العمومية للمصرف يلزمه بإخ ار الزكاة
 تعتب ر الزكاة مصدروفا مدن مصدروفات المصدرف(غير الت دغيلية) يجدي إثباتده فدي قائمدة
الد دددخل مد ددن أجد ددل تحديد ددد صد ددافي الد دددخلال وتعتبد ددر الزكد دداة غيد ددر المدفوعد ددة مد ددن بند ددود

المطلوبات في قائمة المركز المالي للمصرف.

الحاالت التي ال يلزم فيها المصرف بإخ ار الزكاة وهي:

 حالة توكيل كل أو بعض أصدحاي حقدوق الملايدة للمصدرف بدإخ ار الزكداة(التي وجبدت
عليهم) نيابدة عدنهم مدن نصديبهم مدن األربداح المقدرر توزيعهدا فدإن الزكداة تعتبدر حسدما

مددن نصدديبهم مددن األربدداح المقددرر توزيعهددا علددى أصددحاي حقددوق الملايددة الددذين وكل دوا
المصرف

 حالددة توكيددل كددل أو بعددض أصددحاي حقددوق الملايددة للمصددرف بددإخ ار الزكدداة دون تقيددد
بوجود أرباح لهم وموافقة المصرف على إخراجها فإنها تسجل ذمما على الموكلين
 يظهر مبلغ الزكاة المستحق على المصرف ومبالغ الزكاة التي يتم توريددها مدن مصدادر
أخرى في قائمة مصادر واستخدام أمواع صندوق الزكاة والصدقات.

ثالثا:متطلبات اإلفصاح

 يجددي اإلفصدداح فددي اإليضدداحات حددوع الق دوائم الماليددة عددن الطريقددة المسددتخدمة لتحديددد
وعاء الزكاة والبنود التي تدخل في تحديد هذا الوعاء
 يجددي اإلفصدداح فددي اإليضدداحات حددوع الق دوائم الماليددة عددن رأي هيئددة الرقابددة ال ددرعية
للمصرف ب ان الجواني المتعلقة بالزكاة التي لم ي تمل عليها هذا المعيار
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 يجددي اإلفصدداح فددي اإليضدداحات حددوع الق دوائم الماليددة عمددا إذا كددان المصددرف بصددفته
ال ركة األم يقوم بإخ ار زكاة حصته في ال ركات التابعة له
 فددي حالددة عدددم إخ د ار المصددرف للزكدداة يجددي عليدده أن يفص د فددي اإليضدداحات حددوع
القوائم المالية عن مقدار الزكاة الواجبة على السهم

 يجددي اإلفصدداح فددي اإليضدداحات حددوع الق دوائم الماليددة عددن مقدددار الزكدداة الواجيددة علددى
حقوق أصحاي حسابات االستثمار

 يجي اإلفصاح في اإليضاحات حوع القوائم الماليدة عمدا إذا كدان المصدرف يقدوم بجمد
الزكاة وتوزيعها نيابة عن أصحاي حسابات االستثمار والحسابات األخرى

 يجددي اإلفصدداح فددي اإليضدداحات حددوع الق دوائم الماليددة عددن القيددود التددي وضددعتها هيئددة
الرقابة ال رعية للمصرف في تحديد وعداء الزكداة ومدن أمثلدة ذلدك :فدي طريقدة صدافي
األمواع المستثمرة عدم تجاوز مجموع صافي الموجودات الثابتة واالسدتثمارات المقتنداة
لغير المتاجرة مجموع رأس الماع المدفوع واالحتياطيات.

4

المحددور الثالددث:مقارنددة للمعددايير المحاسددبية والمراجعددة اإلسددالمية المطبقددة فددي
المؤسسات المالية اإلسالمية

أوال :مدخل حول معايير المحاسبة

أ :مجلس معايير المحاسبية الدولية IASB

تمددت الموافقددة علددى النظددام األساسددي لمؤسسددة  IASCFبواسددطة مجلددس اإلدارة للجنددة

المعددايير المحاسددبة الدوليددة السددابق  IASCفددي فيفددري مددن سددنة  2001كهيئددة ال تهدددف لل درب

مستقلة وذات اهتمام دوليالأما عن اإلدارة فتق على عاتق أعضاء أمناء مؤسسة لجنة المعايير

المحاسبية الدولية (األمناء  22عضوا يتوزعون كاآلتي):

 06أعضداء مدن أمريكدا ال دماليةال 06مدن أوروبدداال 06ال مدن أسدياال  04مدن بداقي الدددوع

م احترام قواعد التوازن الجغرافي الالي.

5

ب:أهم وابرز األحداث التاريخية لتطور المحاسبة والمراجعة الدولية

 سنة  1973بدا االعتراف بنهمية المراجعة الدولية ( تس دوع)
 سنة  1977تاس االتحاد الدولي للمحاسبين والمراجعين ( 49دولة)
 سنة  1982تم توقي  78دولة وااتملت االتفاقية بين دوع االتحاد.
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ج:أهم محاور انعقاد المؤتمر العالمي للمحاسبين والمراجعين يعقد كل خمس سنوات لدراسة

اآلتي:

 الم اال والمعوقات التي تقابل عملية توحيد وتدويل المعايير واعطائها صفة دولية
 تطوير أسس إعداد التقارير المالية
 التوفيق والتنسيق بين اآلراء المختلفة حوع الممارسات المهنية للمحاسبة والمراجعة
الدولية.

د:مشكالت واحتياجات منشات المحاسبة والمراجعة الدولية

 مراجعة الفروع األجنبية وواجبات المن ات المحاسبة والمراجعة
 المساعدة واإلمداد بالمعلومات في مجاع تخطيط الضرائي الدولية

 مراجعة م كالت سعر صرف العمالت (معالجة فروق العملة المحلية واألجنبية)
 مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة الدولية ( ال ركة األم وال ركة التابعة)

 مراجعة تفاوت معدالت التضخم ( تذبذي القوى ال رائية للعمالت من فترة ألخرى)
 مراجع د ددة م د دددى ق د دددرة عل د ددى مواجه د ددة م د دداال التحاس د ددي الضد د دريبي ال د دددولي ( االزدوا
الضريبي).
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ثانيا :نشأة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

هيئ ددة المحاس ددبة والمراجع ددة للمؤسس ددات المالي ددة واإلس ددالمية مقره ددا ف ددي البحد درين ،وه ددي

عضوا مدن  40بلددا ،ومهمتهدا إصددار المعدايير
منظمة دولية مستقلة مؤلفة من أاثر من 140
ع
فددي ع د ٍ
ددد م ددن المج دداالت كالمحاس ددبة والمراجع ددة والضد دوابط األخالقي ددة وال ددرعية ،لتغط ددي كاف ددة
جوان ددي العم ددل المصد درفي والم ددالي اإلس ددالمي ،وحت ددى تجعل دده ينس ددجم مد د بعض دده ،ومد د الواقد د

التج دداري المح دديط ،وتس ددهل عل ددى المس ددتثمر والمس ددتهلك م ددن جه ددة ،وتيس ددر عل ددى البن ددوك إدارة
أموالهددا ،وتحقيددق عائددد أابددر ،وتددوفير بيئددة منددة مددن حيددث تقليددل مسددتوى المخدداطرة مددن جهددة

أخددرى( (نق دالع عددن صددحيفة ال ددرق األوسددط العدددد  .)10290وقددد بلددغ عدددد المعددايير ال ددرعية
الصددادرة عددن هيئددة المحاسددبة والمراجعددة للمؤسسددات الماليددة اإلسددالمية حتددى بدايددة سددنة 2010

معيار من المعايير ال رعية ،باإلضافة إلى معايير خاصة بالمحاسبة والمراجعة
عا
ثمانين
7
وأخالقيات العمل المصرفي اإلسالمي.
وتسعى الهيئة AAOIFIإلى تحقيق مجموعة من األهداف نذكر منها:
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 تطوير ِ
فكر المحاسبة والمراجعة والمجاالت المص ِدرفية ذات العالقدة بنن دطة المؤسسدات
المالية اإلسالمية

ِ
 ن َر ِ
وتطبيقاتده؛
فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بنن طة المؤسسات المالية اإلسالمية
وعوق ددد الن دددوات ،واص دددار الن د درات الدوري ددة ،واع ددداد األبح دداث
ع ددن طري ددق الت دددرييَ ،
والتقارير ،وغير ذلك من الوسائل
 إع ددداد واص دددار مع ددايير المحاس ددبية والمراجع ددة للمؤسس ددات المالي ددة اإلس ددالمية وتفس دديرها
للتوفي دق مددا بددين الممارسددات المحاسددبية التددي تتبعددا المؤسسددات الماليددة اإلسددالمية فددي
إعددداد قو ِ
ائمهددا الماليددة ،وكددذلك التوفيد ِ
دق بددين إجدراءات المراجعددة التددي تتبد فددي مراجعددة
القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية اإلسالمية

 مراجع ددة ،وتع ددديل مع ددايير المحاس ددبة والمراجع ددة للمؤسس ددات المالي ددة اإلس ددالمية لتواا ددي
التطد ددور فد ددي أن د ددطة المؤسسد ددات الماليد ددة اإلسد ددالمية ،والتطد ددور فد ددي فكد ددر وتطبيقد ددات
المحاسبة والمراجعة
دداد ،واصدددار ،ومراجعددة ،وتعددديل البيانددات واإلر ددادات الخاصددة بنن ددطة المؤسسددات
 إعد َ
المالية اإلسالمية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية واالستثمارية ،وأعماع التنمين؛
 السعي السدتخدام وتطبيدق معدايير المحاسدبة والمراجعدة ،والبياندات ،واإلر ِ
دادات المتعلقدة
ّ
بالممارس ِ
داع التدنمين ،التدي تصدددرها الهيئدةِ ،م ودن ِقبددلِ
دات المصدرفية واالسدتثمارية ،وأعمد ِ
َ
كد ِدل الجهددات الرقابيددة ِ
ذات الصددلة والمؤسسددات الماليددة اإلسددالمية وغيرهددا ِممد ودن يبا ددر
ّ
ِ
ومكاتي المحاسبة والمراجعة.
ن اطا ماليا إسالميا
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 لمعايير ال درعية لهيئدة المحاسدبة والمراجعدة للمؤسسدات الماليدة واإلسدالمية فدي البحدرين
تعتبر من أهم مرجعيات الرقابة ال درعية للمصدارف اإلسدالمية ،وان االلتدزام بهدا يعبدر
عدن مدددى التدزام المصددارف اإلسددالمية باألحكدام ال ددرعية ،كمددا أن االلتدزام بهددا يضددبط

معددامالت المصددارف اإلسددالمية ،ويقلددل إل ددى حدددا كبيددر االخددتالف فددي الفتدداوى ب ددين

هيئات الرقابدة ال درعية للمصدارف اإلسدالميةال كمدا أن االلتدزام بهدذه المعدايير ال درعية

ي ددوفر حماي ددة للمص ددارف اإلس ددالمية م ددن تالع ددي المتالعب ددين ال ددذين يتس ددترون تح ددت

مس ددميات التموي ددل اإلس ددالمي المختلف ددة .ول ددذلك كل دده ف ددإنني أرى أن اعتم دداد المع ددايير
ال ددرعية الصددادرة عددن هيئددة المحاسددبة والمراجعددة للمؤسسددات الماليددة واإلسددالمية فددي
العدد الرابع والعشرون ديسمبر 2018
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البحرين ،ألمر جد ضروري ،لضبط معامالت المصارف اإلسالمية ،ولتوحيدد الفتداوى
الصادرة عن هيئات الرقابة ال رعية في المصارف اإلسالمية.
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دار إلدى غايدة سدنة 2015؛
وصل عدد المعايير التي أصددرتها هيئدة  80 AAOIFIمعي ا
حيث ت مل:
 27 معيا ار محاسبيا
 5 معايير م ارجعة
 7 معايير ضبط

ِ
معايير أخالقيات العمل
 2 من
 40 معيا ار رعيا

وهذه المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة :AAOIFI

 أهداف المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
 مفاهيم المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية
 العددرض واإلفصدداح العددام فددي الق دوائم الماليددة للمصددارف والمؤسسددات الماليددة اإلسددالمية
ِ
لآلمر بال راء
المراجعة والمرابحة

 التمويل بالمضاربة
 التمويل بالم اركة

 اإلفصدداح عددن أسددس توزي د ِ األربدداح بددين أصددحاي حقددوق الملايددة ،وأصد ِ
دحاي حسددابات
ع
االستثمار
 حقو عق أصحاي حسابات االستثمار ،وما في حكمه
 السلم والسلم الموازي
 اإلجارة ،واإلجارة المنتهية بالتملك
 الزكاة

 المخصصات واالحتياطات
 العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية ل ركات التنمين اإلسالمية
 اإلفصاح عن أسس تحديد وتوزي الفائض في ركات التنمين اإلسالمية
صناديق االستثمار

ع
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 المخصصات واالحتياطات في ركات التنمين اإلسالمية
 المعامالت بالعمالت األجنبية
 االستثمار
 الخدمات المالية اإلسالمية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية
 اال ترااات في ركات التنمين اإلسالمية
 البي اآلجل
 اإلفصاح عن تحويالت الموجودات
 التقرير عن القطاعات

توحيد القوائم المالية

ع
ِ
ركات الزميلة
 االستثمار في ال

 االستثمار في الصكوك ،والحصص ،واألدوات الم اِبهة.
ثالثا:مقارنة معايير المحاسبة الدولية بمعايير المحاسبة اإلسالمية
توحي دد الممارس ددات المحاسددبية للمؤسس د ِ
دات المالي ددة جميعددا عب ددر العددالم يض ددمن التطبي ددق
الجيد لها ،وكذا ضمان القدرة على مقار ِ
نة القوائم المالية لمختل المؤسساتال لان هنداك بعدض
المؤسسات المالية التي تتميز بخصوصيتها باعتمادها في األساس على تطبيدق تعداليم ال دريعة
اإلسددالمية فددذلك قددد يتعددارض هددذا األسدداس مد بعد ِ
دض المبدداد المطبقددة فددي المؤسسددات الماليددة

التقليدية.
أ :منهج وضع معايير المحاسبة للمصارف اإلسالمية

تتميددز المؤسسددات الماليددة اإلسددالمية بخصوصددية باعتبارهددا أن كددل معامالتهددا يجددي أن
ِ
معامالتهددا يمكنهددا تطبيددق
تاددون مطابقددة لل دريعة اإلسددالمية ،ولاددن مددن جهددة أخددرى فددي بعددض
ِ
المعايير المحاسبية الدولية ،ومن ثم فإن هيئة  AAOIFIتقوم بإصدار المعايير التي ال تغطيها
المعايير المحاسبية ،أو تتعارض معها وهذا بإتباع المنهج التالي:
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الشكل رقم : 01منهج وض معايير المحاسبية المصرف اإلسالمية

المصدرhttp://aaoifi.com:

من خالع ال كل السابق فانه يتم قبوع معايير المحاسبية الدولية التي تتوافق م أحكام
دإن الهيئدة
ال ريعة اإلسالمية ،أما في حالة غياي معدايير تغطدي معدامالت المؤسسدات الماليدة ف ّ
ددر معد ددايير لد ددذلك ،وهد ددذا ي د ددكل عالق د دة تاام د دل بد ددين معد ددايير المحاسد ددبية الدوليد ددة ومعد ددايير
تص د ع
المحاسدبية اإلسددالميةالأما تلدك المعددايير المحاسدبية الدوليددة التددي يدتم رفضددها كونهدا تتعددارض مد
فإنهدا ت دكل تحدديا أمدام المص ِ
دارف اإلسدالمية خاصدة إذا كاندت تن دط فدي بيئدة
أحكام ال دريعةال ّ

تلزم بتطبيق معايير المحاسبية الدولية.

10

ب :عالقة المعايير المحاسبية والمراجعة اإلسالمية بالمعايير المحاسبية الدولية

إن المؤسسات المالية اإلسالمية ليس لها مان من استخدام المعدايير المحاسدبية الدوليدة
إذا مددا خلددت علددى مددا يخددال ال دريعة اإلسددالمية ،تعددالج معددايير المحاسد ِ
دبة الماليددة اإلسددالمية
الند دواحي الت ددي ال تتناوله ددا مع ددايير المحاس ددبة الدولي ددة بالق دددر الا ددافي المالئم،كم ددا أن المع ددايير

اإلسالمية تنطلق من السمات الخاصة التمييز العمل المصرفي والمالي اإلسالمي.
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وعاء الزكاة في ظل معايير المحاسبة اإلسالمية
ويؤخذ في االعتبار عند تطوير المعايير اإلسالمية العودة إلى معايير المحاسبة الدولية
ومعددايير التقددارير الماليددة الدوليةالوعليدده يمكددن النظددر إلددى العالقددة بددين معددايير المحاسددبة الماليددة
اإلسددالمية ومعددايير المحاسددبة الدوليددة مددن زوايددا مختلفدة أساسددها التصددني

التددالي الددذي يضددعها

في خمس فئات:

 المعايير اإلسالمية الصادرة بسبي عدم قدرة المؤسسات المالية اإلسالمية على تبني
معايير المحاسبة الدولية ،وعد ِم رغبتها في ذلك ،ويرج هذا إلى مسائل تتصل

بااللت ازم بنحكام ال ريعة ،أو بسبي عدم

موع معايير المحاسبة الدولية للنواحي

التي ينفرد بها العمل المصرفي والمالي اإلسالمي،وفي هذه الحالة ،تطبق المعايير
اإلسالمية على النواحي التي تغطيها معايير المحاسبة الدولية؛ إذ ي مل معيار
المحاسبة المالية رقم (( )1العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية للمصارف
والمؤسسات المالية اإلسالمية( ،ومعايير المحاسبة المالية رقم (( )12العرض
واإلفصاح العام في القوائم المالية ل ركات التنمين اإلسالمية(،معايير المحاسبة
الدولية رقم (( )1عرض القوائم المالية(و(( )7قائمة التدفقات النقدية(و(( )8السياسات
المحاسبية،والتغيرات في التقدير ِ
ات األخطاء المحاسبية و األخطاء(و(( )10األحداث
الالحقة لتاريم الميزانية(و(( )18اإليراد( و(( )24اإلفصاح عن األطراف ذات
ِ
المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة( كما
العالقة(و(( )37المخصصات و
ِ
تحديد ،وتوزي ِ الفائض
ي مل معيار المحاسبة المالية رقم (( )13اإلفصاح عن اسس
في ركات التنمين اإلسالمية(معيار المحاسبة الدولي رقم (( )14التقرير عن
ِ
المعلومات المالية لقطاعات المؤسسة (.

ِ
المعايير اإلسالمية التي ت مل عددا ِمن الممارسات المالية والمصرفية اإلسالمية،

ِ
المعامالت المالية التي
والتي ال ت ملها معايير المحاسبة الدولية ،وينطبق ذلك على
تنفرد بانجازها المؤسسات المالية اإلسالمية؛ وذلك بحكم األساس ال رعي الذي تقوم
ِ
الحالة تطبق المعايير اإلسالمية على النواحي التي لم تتطرق لها
عليه وفي هذه
ِ
معيار المحاسبة المالية رقم (( )2المرابحة و المرابحة
معايير المحاسبة الدولية ،مثل

مر بال راء( ومعيار المحاسبة المالية رقم (( )3التمويل بالمضاربة(ومعيار المحاسبة
المالية رقم (( )4التمويل بالم اركة(ومعيار المحاسبة المالية رقم (( )9الزكاة(.
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 كما أن ثمة معايير دولية ال تقدم المعايير اإلسالمية بديال عنها؛ ألنها تنتج أساسا
عن معامالت تصن

في بنود المعامالت المحرمة ،وخير مثاع على ذلك ،معيار

المحاسبة الدولي رقم ( -)23تاالي

االقتراض،وبالتالي،فان مثل هذه العناصر ال

تجد لها مكانا في القوائم المالية للمؤسسات المالية اإلسالمية
 معايير المحاسبة المالية اإلسالمية الم ابهة وليس المطابقة لمعايير المحاسبة الدولية،
ِ
عناصر القوائم المالية ،وهذا يص على معيار
والتي تتناوع مجموعة مقاربة من

المحاسبة المالية رقم (( )10االستصناع و االستصناع الموازي( .ويتفق هذا المعيار

في جوهره م معيار (( )11عقود المقاوالت(؛ لانه يتطرق إلى جواني ال يتناولها
المعيار األخير.
ع
ِ
معايير المحاسبة الدولية التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات المالية اإلسالمية ،وبالتالي

لم تصدر معايير إسالمية مماثلة؛ ألنه ليس ثمة ما يضر في تطبيق هذه المعايير
من قبل تلك المؤسسات؛ ألن هذه المعايير ال تثير مسائل االلتزام بنحكام ال ريعة،
ِ
بممارسات وعمليات المؤسسات المالية
وتعتبر كافية لمعالجة النواحي الخاصة
اإلسالمية وفي هذه الحاالت ال يوجد حتى اآلن معايير مقابلة ،ويجوز للمؤسسات

ِ
معايير المحاسبة
المالية اإلسالمية التي تعتمد المعايير اإلسالمية ،السير على

ِ
المعايير،ويتجلى هذا
الدولية وما سواها في الحاالت التي ال تقدم فيها بديال عن تلك
ِ
ومعيار المحاسبة
على سبيل المثاع في معيار المحاسبة الدولي رقم (( )2المخزون(

العاملين (تالفة مناف الموظفين)( باإلضافة إلى معيار
َ
الدولي رقم ( ( )19مناف ع
المحاسبة الدولي رقم (( )16الممتلاات والتجهيزات والمعدات(.
 معايير المحاسبة المالية اإلسالمية التي تعالج عناصر مت ابهة لتلك التي ت ملها
معايير المحاسبة الدولية ،دون أن يحمل المعياران قيد المقار ِ
نة أيا من أوجه التوافق.
ِ
المحاسبة المالية اإلسالمية رقم (( )2المرابحة
ومن األمثلة على ذلك معيار
والمرابحة لآلمر بال راء( الذي يتصدى لمعامالت البي االنتمائي التي ي تري فيها
المصرف عموما سلعة محددة القدر والصفة ،بناء على وعد من العميل ب رائها من
دينا في ذمة الم تري مرابحة لان هذه الصيغة التمويلية على

المصرف ،مما يخل
الرغم ِمن أوجه ال به الظاهرية لها م االقتراض بفائدة هي أبعد ما تاون عن
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ِ
التعامل الربوي ،فيما إن أحسن تطبيقها و ِمن هنا،فان متطلبات هذا المعيار ال تتوافق
ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (( )18اإليراد( لمثل هذا ال كل من
المعامالت االئتمانية.

11

ج:االختالفات األساسية بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المحاسبة اإلسالمية
الجدول رقم 01:االختالفات األساسية بين المعايير المحاسبية الدولية ومعايير المحاسبة اإلسالمية

المعايير المحاسبية
اإلسالمية
االختالف في
العالقات التعاقدية

المعايير المحاسبية الدولية
االعتماد على أساس الم اركة
وتحمل
في الرب والخسارة
ُّ
المخاطر

االعتماد أساس الفائدة على االقتراض
واإلقراض (عالقة الدائنية والمديونية).

يتركز االهتمام في األساس على
المعلومات غير المالية؛ كامتثاع
المؤسسات المالية لمباد
االختالف في
أهداف مستخدمي
القوائم المالية

الحصوع على معلومات مفيدة في
اتخاذ القرار حوع التخصيص الا ء

جل؛
ال ريعة وارضاء هللا ّ
عز ّ
من خالع االستثمار ،والتعامل

لمواردهم في استخدامات أاثر
ربحية؛حيث تعرِّكز على تحديد

المالية بغرض تنمية أموالهم ،و

بغرض تلبية الحاجة من المعلومات

تحقيق دخل مالئم على

المالية.

الحالع باإلضافة إلى المعلومات األحداث ،والمعامالت االقتصادية؛

االستثمار.

االختالف في

-خاصة بالصناعة المصرفية

-خاصة باألن طة االقتصادية

اإلسالمية؛

واالجتماعية بكاملها؛

المجاالت التي
ترِّكز على متطلبات الممارساتت ملها المعايير
ومعظمها غير خاص بصناعة محددة.
المالية اإلسالمية.
-تاون المعايير بصورة عامة،

المصدرhttp://aaoifi.com :
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الخاتمة

انطالقا من طريقة المعالجة النظرية ،تدم توصدل إلدى مجموعدة مدن النتدائج والتوصديات

نوجز أهمها فيما يلي:
 إن أساس إعداد المعايير المحاسبية اإلسالمية يعتمد في الجاني المحاسبي على
ِ
المعايير التي ال تتعارض م تعاليم
المعايير المحاسبية الدولية حيث يتم تطبيق
ال ريعة اإلسالمية،وفي المقابل إصدار معايير جديدة في المسائل الجوهرية التي

يكون فيها اختالف

 تميز اإلطار الفكري المحاسبي من منظور إسالمي بمجموعة من القواعد غير متوافرة
في األطر الفكرية للمحاسبية

 إن المعايير المحاسبية اإلسالمية التي يتم إصدارها ِمن قبل هيئة المحاسبة والمراجعة
غير ملزمة لال المؤسسات المالية اإلسالمية وال تلقى قبوال عاما

 االهتمام بالجاني اإلعالمي للزكاة باستخدام كافة وسائل اإلعالم المرئي والمسموع
وغيرها لتوعية المجتم

بمكانتها وأهميتها ودورها البناء في إصالح الجواني

االقتصادية واالجتماعية

 أن هناك اختالفات جوهرية بين المعايير اإلسالمية ،والمعايير الصادرة عن مجلس
معايير المحاسبة الدولية ،وستظل هذه االختالفات قائمة بسبي الفرق الجوهري بين
الممارسات المصرفية والمالية التقليدية،والممارسات المصرفية والمالية اإلسالمية،كما

أن الفروق الفكرية بين الممارسات التقليدية واإلسالمية تعني أن مجموعتي المعايير
لهما مسوغ لوجدها واألساس العلمي والتطبيقي الذي تستمد منه استم اررها.

 تحسين معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية اإلسالمية المتعلقة بالزكاة ،بما تتالءم م الفتاوى ال رعية المستجدة الصادرة
عن مجام الفقه اإلسالمي.
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توصيات
 ضرورة إن اء هيئة للمحاسبة من منظور إسالمي تضم في عضويتها جمي المنظمات
المحاسبية المهنية في جمي الدوع اإلسالمية أو غير اإلسالمية الراغبة في ذلك،

 أن يكون لهذه البيئة دور حقيقي وفعاع فيما يحدث اآلن من م روع التقاري بين
مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكي ومجلس معايير المحاسبة الدولية الذي

يهدف إلى تطوير اإلطار الفكري المحاسبي والمعايير المحاسبية لاال المجلسين،
بحيث تظهر وجهة النظر اإلسالمية في هذا المجاع
 ضرورة ت جي الباحثين على عمل أبحاث في مجاع المحاسبة من منظور إسالمي م
 تمويليا وتدعيمها من الجامعات أو من هيئة المحاسبة من منظور إسالمي الموصى
بإن ائها إلبراز ما تتميز به المحاسبة من منظور إسالمي من مفاهيم وأهداف
وخصائص واطار فكري.

الهوامش و المراجع
 1براهمي فوزيةاللعروسي لخضر نحو تحسين جودة التقارير المالية وفق اإلطار الفكري للمحاسبة

اإلسالميةالالملتقى العلمي الوطني حوع التدقيق والمحاسبة كدعامة لتحسين االستثمار قي المؤسسة

الجزائريةالجامعة المدية ص4 :ال .5

http://arabacc-dir.blogspot.com

2

3

براهمي فوزيةاللعروسي لخضر نحو تحسين جودة التقارير المالية وفق اإلطار الفكري للمحاسبة

4

بهاء الدين عبد الخالق بكر دور الفكر المحاسبي المعاصر في قياس وعاء زكاة ال ركات المساهمة.

اإلسالميةالمرج سابقالص5:ال .6

المصارف اإلسالمية الفلسطينية –نموذجا مجلة االقتصاد اإلسالمي العالمية ص14:ال .15
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 5عري

عبد الرزاقالانعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على عملية التحليل المالي في

المؤسسات .االقتصادية الجزائريةال أطروحة دكتوراهالتخصصالعلوم التسييرالجامعة محمد
خيضرالبسكرةال الجزائرال2016ال 2017الص24:ال .25

 6نهاع محمود السيدال(المحاسبة االلاترونية والتقييد التانولوجي(مؤسسة باي الجامعيةالكلية التجارة
الخارجيةالجامعة القاهرةال2017الص12 :بتصرف.

https://ar.islamway.net
8

7

معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ،هيئة المحاسبة والمراجعة

للمؤسسات .المالية اإلسالمية ،البحرين.2007 ،

https://ar.islamway.net
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