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  : AbstractAbstractAbstractAbstractملخص البحث  

  
مھا يتميز با,ط*ع علي تجارب الدول العربية في بناء معاييرھا للمحاسبة نجد ان معظ

ا ھتنظيم متكامل ,صدارعدم وجود  –بخصائص: البعد عن اصدار معايير اس*مية للمحاسبة 
وعلي . غير ذلكو ي ا,نترنت لمتابعتھاعلعدم وجود موقع مستقل  –بكل جديد ومتابعتھا 

كذلك تصدر  خ*ف ذلك ,حظ الباحث تميز التجربة الماليزية وشمولھا ,ھم المعايير ا,س*مية.
بالبحرين معايير  AAOIFIAAOIFIAAOIFIAAOIFIھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا,س*مية 

  .بالكاملبعد  لم يتم ا,ستفادة منھا محاسبية طبقا للشريعة ا,س*مية
  

 لمعاييرا ع بيان سبل استكمال بناء تلكلبحث موضو,عتبارات الباحث وقد دفعت تلك ا
ھذه ا,عتبارات من خ*ل قسمين: ا,ول شمل دراسة وقد تناول البحث  .والعربية الوطنية

وعرض وتقييم التجارب مقارنة لخصائص بناء المعايير في الدول والھيئات الوطنية والعربية، 
. ومجلس التعاون الخليجي في بناء معايير المحاسبة الماليةالمصرية والماليزية والسعودية 

مع السعودي فشمل اطارا مقترحا لبناء المعايير ا,س*مية لمحاسبة الزكاة اما القسم الثاني 
وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية ا,شارة الي المقترح المصري في ھذا الشأن، 

  .من المعيار الماليزي ا,س*مية
  

مدي شمول وجودة التجربة الماليرية واوجة قصور واستكمال قد انتھي البحث الي بيان و
اسBتكمال محورھBا التنظيمBي ضBرورة من خB*ل:  بيةفي بناء المعايير المحاسالتجارب العربية 

ودعمھBا  وبنBاء معاييرھBا ا,سB*ميةا,نترنت  مجالس معايير المحاسبة ومواقعھا عليوانشاء 
  Shari’a  Shari’a  Shari’a  Shari’aاسBB*مي  معيBBار 21212121ـ ين قBBي ھBذا الشBBأن ا,سترشBBاد بتجربBBة الBويتعBB .بكBل جديBBد

Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)  درتھاBBBي اصBBBة التBBBات الماليBBBة للمؤسسBBBبة والمراجعBBBة المحاسBBBھيئ
 AAAAccounting and Auditing ccounting and Auditing ccounting and Auditing ccounting and Auditing OOOOrganization for rganization for rganization for rganization for IIIIslamic slamic slamic slamicا,سB*مية 

FFFFinancialinancialinancialinancial    IIIInstitutionsnstitutionsnstitutionsnstitutions  البحرين.مملكة ب 2005200520052005عام  
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  مقدمة البحث :

ضمن معايير المملكة العربية السعودية اطارا فكريا للمحاسبة المالية ومعيارا اس*ميا تت
تصدر معايير المحاسبة من ناحية أخرى . مزاو,تمعيار  17171717، يتناول المحاسبة المالية للزكاة

للمحاسبات (شركات  من الجھاز المركزي المصرية كترجمة لبعض المعايير الدولية للمحاسبة
معيار من ھيئة سوق المال للشركات  39393939( ر) وھيئة الرقابة الماليةيامع 20202020 –عام القطاع ال

التكامل على مستوى .  ورغم الحاجة اليھا بدون اي معايير اس*مية المقيدة بالبورصة)
أنشئت ھيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، فقد العربى

GCCAAO  ما من شأنه تنظيم وتطوير مھنة المحاسبة والمراجعة فى بھدف القيام بكل
بينھا, وعلى المحاسبي والدولي والتكامل والتوحيد دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق 

اLخص مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المھنية من معايير المحاسبة والمراجعة 
المعايير الدولية ولكن بناء علي  (بعيدا عن مجرد ترجمة وقواعد سلوك وآداب المھنة
يتضمن  . وھذه الھيئة لھا موقع على ا,نترنت)غير ا,س*مية الظروف ا,قليمية او الوطنية

عربيا (با,ضافة لمعياري معياراً  13131313 حتي ا,ن عدد أصدرتقد و اھم مصادر تلك المعايير،
من ا,طار الفكري)  ضمن معايير – CDاھداف ومفاھيم المحاسبة باللغة العربية وعلي 

  1:معايير اس*مية)اي (بدون  معايير المحاسبة المالية ھى

  

  ).1111معيار العرض واPفصاح (يقابل المعيار الدولى رقم  - 1111

  ).16161616معيار اLصول الثابتة (يقابل المعيار الدولى رقم  - 2222

 ).38383838معيار اLصول غير الملموسة (يقابل المعيار الدولى رقم  - 3333
 ).2222لمعيار الدولى رقم معيار المخزون (يقابل ا - 4444
 ).40404040معيار ا,ستثمار فى اLوراق المالية (يقابل المعيار الدولى رقم  - 5555
 ).18181818معيار اPيرادات (يقابل المعيار الدولى رقم  - 6666
 ).17171717معيار عقود اPيجار (يقابل المعيار الدولى رقم  - 7777
 ).21212121معيار العم*ت اLجنبية (يقابل المعيار الدولى رقم  - 8888
 ).34343434الية المرحلية (يقابل المعيار الدولى رقم معيار القوائم الم - 9999
 ).سابقا 9999يقابل المعيار الدولي رقم معيار تكاليف البحث والتطوير ( -10101010
 ).24242424معيار اPفصاح عن العمليات مع ذوى الع*قة (يقابل المعيار الدولى رقم  -11111111
 ).سابقا 27272727معيار توحيد القوائم المالية (يقابل المعيار الدولى رقم  -12121212
 ).14141414ارير القطاعية (يقابل المعيار الدولى رقم معيار التق -13131313

ً◌ علBى دول أعضBاء مجلBس التعBاون - بعBد المراجعBة حاليBا -على أن تسرى ھذه المعBايير 
 لدول الخليج العربية وھى :

  دولة الكويت. -2222    المملكة العربية السعودية. - 1111

 دولة اPمارات العربية المتحدة. -4444      دولة قطر. - 3333

 سلطنة ُعمان. -6666      مملكة البحرين. - 5555

تشBمل التجربBة الماليزيBة ھBيك* رائBدا لبنBاء معBايير المحاسBبة يBرتبط مBن من ناحية ثالثBة 
والظBروف  ھBا فBي المنشBأت الخاصBة وغيBر الخاصBةلويتناوناحية بالمعايير الدولية للمحاسBبة 

                                                
1
 http://www.gccaao.org   
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ومBBن ناحيBBة اخBBري يشBBمل ايضBBا معBBايير مطBBورة محليBBا ومعيBBار اسBB*مي  .المحليBBة وا,سBB*مية
ة في المؤسسBات الماليBة ا,سB*مية (اھBم عناصBره واردة حرفيBا وان "عرض القوائم الماليبعن

  . بالقسم الثاني)

  

معBايير ھBذه الجھBات، بناء وفي ضوء ذلك يتناول ھذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لنمط 
ال منھBا فBي اسBتكم لمعايير ا,سB*مية بھBدف بيBان سBبل ا,سBتفادةبناء اھم امع اشارة خاصة ل

  .والعربية بناء المعايير الوطنية

  

  ھدف البحث 
  
دول ماليزيا والمملكة العربيBة بناء معايير المحاسبة المالية ب / استراتيجياترباتقييم تج - 1111

مجلBBس التعBBاون لBBدول و(تجBBارب محليBBة/ وطنيBBة) جمھوريBBة مصBBر العربيBBة السBBعودية و
صBدار معBايير محاسBبة دة PرائBرب اباعتبارھBا تجBالخليج العربية (تجربة عربية دوليBة) 

 .اسبةمالية او تنظيم السياسة المحاسبية محليا في ظل وجود المعايبر الدولية للمح

القاء الضوء علي التجربة الماليزية في اصدار المعايير المحاسبية الوطنيBة وا,سB*مية  - 2222
لعولمBة في ظل المعايير الدولية، مع اتجاھھا حاليBا للتوافBق مBع ا,تجBاه العBالمي الBرھن 

 المعايير الدولية للمحاسبة باستراتيجية محددة.

الزكاة وعBرض القBوائم الماليBة فBي  تقديم اطار مقترح لبناء المعايير ا,س*مية لمحاسبة - 3333
بھBBدف ا,سترشBBاد بھمBBا فBBي اسBBتكمال بنBBاء ادنBBي)  (كحBBد المؤسسBBات الماليBBة ا,سBB*مية 

 المعايير العربية.

 

  حدود البحث 
جمھورية مصBر العربيBة ن راسة حالة كل من معايير المحاسبة بكل ماقتصر البحث على د - 1111

حتBى  –المملكة العربية السعودية بسBبب أنھBا تقريبBاً مجلس التعاون الخليجي وتجربة و
 ماليةأصدرت معايير محاسبة  تيبالمنطقة ال ةالوحيدالعربية  جھاتال يھ –علم الباحث 

  اد تكون معروفة على ا,نترنت.تكلمصادرھما ا مواقع م, ولھوتحتاج استكمال

مBBن واقBBع محتويBBات  -التBBي عاصBBرھا  –التجربBBة السBBعودية بتقيBBيم فBBي ال الباحBBثاسترشBBد  - 2222
باعتبارھBا الجھBة ومطبوعاتھBا  2 موقع ا,نترنت للھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  الوحيدة المعنية بإصدار المعايير فى المملكة العربية السعودية.

بحث تقييم معايير المراجعBة, و, مشBاريع المعBايير تحBت اPصBدار المعروضBة , يتضمن ال - 3333
, و, يتضمن دراسة قواعد سلوك وآداب المھنة, و, بالدول العربية على مواقع ا,نترنت

 يتضمن دراسة نظام المحاسبين القانونيين.

النامية وا,جدر بالدول  يعتبر الباحث ان التجربة الماليزية ھي اشمل تجارب بناء المعايير - 4444
 –تBBرتبط تمامBBا بالمعBBايير الدوليBBة  –تشBBمل اكبBBر عBBدد مBBن المعBBايير  با,سترشBBاد ,نھBBا :

                                                
2
 http://www.socpa.org.sa  
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تصBدر ايضBا معBBايير  –تصBنف المعBايير لتسBري علBي المنشBأت غيBBر الخاصBة والخاصBة 
لھBBBBBBBBBBBا موقBBBBBBBBBBBع مميBBBBBBBBBBBز علBBBBBBBBBBBي ا,نترنBBBBBBBBBBBت  –مميBBBBBBBBBBBزة محليBBBBBBBBBBBة واسBBBBBBBBBBB*مية 

tp://www.masb.org.myht   اول ويعرضBايير. ويتنBل المعBث محتويات كBالمبح
بينمBBا , يعBBرض موقBBع ھيئBBة المحاسBBبة  الثالBBث اھBBم عناصBBر ھBBذه التجربBBة بالتفصBBيل.

مBBن معBBايير الشBBريعة ا,سBB*مية بBBالبحرين اي والمراجعBة للمؤسسBBات ا,سBB*مية الماليBBة 
 .في ھذا الشأن التي طورھا

للمحاسBبة عBن زكBاة المBال ، باحث بشأن اصدار معيار مصBري مقتBرح انظر ايضا جھود ال - 5555
 .3وسبل تفعيل الصيرفة ا,س*مية في مصر 

 

  القسم ا,ول

  دراسة مقارنة لخصائص بناء معايير المحاسبة في الدول والھيئات المختارة

  في الدراسة

 

 )1111جدول رقم (

  الدراسة اوجه التشابه وا,خت*ف بين الدول والھيئات المختارة في

  **مع اشارة للمعايير ا,س*مية  ،معايير المحاسبة بھابناء وملخص موقف استراتيجية 

                                                
3

 –البنوك والمال  جريدة‘ "كيفية تفعيل نظام الصيرفة ا�س�مية داخل المحتمع المصري" 

  .14، صفحة 2013يناير  16جريدة ا�ھرام  

  

محمد شريف توفيق ، مقترح معيار المحاسبة المصري رقم( ) : معيار المحاسبة المالية لزكاة 
  المال وحسابھا الكترونيا

http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf  

 

  

http://mstawfik.tripod.com/zakatst.pdf  

 

  

http://mstawfik.tripod.com/zakatcal.zip  

  

ية للمؤسسات وعرض القوائم المال الصيرفة ا�س�مية في مصر محمد شريف توفيق، تفعيل
  المالية ا�س�مية:

http://mstawfik.tripod.com/ibs.pdf 
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    البند

    

    دولة ماليزيا

  

دولة المملكة العربية 
    يةيالسعود

  

دولة جمھورية مصر 
    العربية

ھيئة المحاسبة 
والمراجعة لدول 
مجلس التعاون 

  الخليحي

    دول) 6666(

ــتراتيجة  ـــ اســ
ـــاء  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ بن

    المعايير

ــــة ــــة  وطنيـــ ـــ ــــالمية بخلفي واســـ
    المعايير الدولية

ــــة  ــة واســــالمية بخلفي وطنيــ
    المعايير االمريكية

ترجمـــة المعـــايير الدوليـــة 
    مع تطويعها محليا

اقليميــة بخلفيــة المعــايير 
    االمريكية

 عـدد معـايير 
    المصدرة 

ــــرض  1111+ 53535353 ــــ ــــالمي لعــ ـــ اســـ
القوائم المالية فـي المؤسسـات 

ــالمية +  ـــ ــة االسـ ـــ = 36363636الماليـ
  )1111(انظر شكل  90909090

اسالمي لمحاسبة  1111+ 17171717
 2222+  وضريبة الـدخلالزكاة 

    20202020محلي(*) = 

20202020  +39393939         
ـــاز ا(ا ـــ ـــ ــــ ــزي لجهـ ـــ ــــ ـــ لمركـــ

ــــبات ووزارة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ للمحاســـ
    59595959) = االستثمار

13131313    

ــايير  ـــ ـــ ــــ ـــ معـــ
ــــار  ـــ ــــ ـــ ـــ االطــ
ــري  ــــ ـــ ـــ ــــ الفكــ

    المصدرة

ــاهيم  2222    واسالمي اطار فكريب ـــ ــــ ـــ ــداف ومفـ ـــ ـــ (اهـــــ
    المحاسبة)

ـــري 1111 ــــار فكــــ ـــر   اطـــ غيــــ
  مستقل

ـــاهيم  2222 ـــ ـــداف ومفـــ ـــ (اهـــ
    المحاسبة)

ــــ ـــ ــــ نيف تصـــ
ــايير  ـــ ـــ ــــ المعـ

    (ولغتها)

ــــر ــــ ـــركات غي ـــ ــة  لشــ ـــ  –خاصـــ
ـــركات خاصـــــة ـــي – لشــ  *محلــ

    (االنجليزية) واسالمي 

: شــركات تصــنيف محــدد     ال تصنيف محدد (العريية)
ـــدة  ــــ ــام ومقيــ ـــ ــــاع عــــ ـــ قطــ

    (العريية)بالبورصة 

ــدد  ــــ ـــ ـــ ـــنيف محـ ــــ ـــ ال تصـــ
    (العريية)

ـــود  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ وجــ
ــايير  ـــ ـــ ــــ ـــ معـــ

  **اسالمية

عرض القوائم النالية "معيار  1111
ــــة  ـــ ـــات الماليــ ــــ ــــي المؤسســ فـــــ

  (انظر القسم الثاني)"االسالمية

ــريبة "معيـــار  1111 ــاة وضـ الزكـ
  "الدخل

ــد ـــ ـــدم  ال يوجـــ ـــ ــ ـــد تق ـــ ــ (وق
ــــام  ــــث عـــــ  2011201120112011الباحـــــ

بمقتــرح معيــار المحاســبة 
ـــال  ــاة المـــــ ـــ ــــة لزكـــ الماليــــ

  ***وحسابها الكترونيا)

  ال يوجد

وجود سـوق 
    مال

 926926926926يوجــد ســوق مــال قــوي (
ـــدة +  ـــة مقيـــ ـــ ــركة محلي ـــ  4444شـ

    اجنبية)

    يوجد    يوجد    يوجد

ـــع  ـــ ـــ ــــ ـــ الموقــ
    جغرافيال

    اسيا    افريقيا    اسيا    اسيا
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ـــو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ النمــ
    االقتصادي

    نامية    نامية    نامية    نامية

    االسالم    االسالم    االسالم    االسالم    الدين

عـــدد مواقـــع 
ــــت  ـــ ــــ االنترنـ
ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ للمهنـ

    ولغاتها

  انجليزي: 3333

معهــد المحاســبين المــاليزيين: 
www.mia.org.mywww.mia.org.mywww.mia.org.mywww.mia.org.my     

ــ انونيين معهـــد المحاســـبين القـ
ـــاليزيين :  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ الم
www.micpa.com.mywww.micpa.com.mywww.micpa.com.mywww.micpa.com.my    

ـــايير المحاســـبة              مجلـــس مع
ــاليزي :  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ المــ
www.masb.org.mywww.masb.org.mywww.masb.org.mywww.masb.org.my        

  انجليزي/ عربي 1111

ــــعودية  ـــ ــــ ـــ ــة الســــ ـــ ــــ ـــ ـــ الهيئـــ
ـــانونيين:  ـــ ــــبين القـ للمحاســـ
www.socpa.org.sawww.socpa.org.sawww.socpa.org.sawww.socpa.org.sa        

  انجليزي/ عربي 2222

ــزي  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاز المركـ ــــ ـــ ـــ الجهــ
ــبات :  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ للمحاســـ
www.cao.gov.egwww.cao.gov.egwww.cao.gov.egwww.cao.gov.eg    

ـــة  ـــ ـــة المالي ـــ ــــة الرقاب هيئــ
  :بالموقع 

www.efsa.gov.eg/www.efsa.gov.eg/www.efsa.gov.eg/www.efsa.gov.eg/  

  

    

    

  انجليزي/ عربي 1111

ــبة  ــــ ـــ ـــ ــــة المحاســـ ـــ ــــ ـــ هيئـ
ــــة  ـــ ــــس والمراجعــــ ـــ ـــ لمجلـ

  التعاون الخليجي :

www.gccaao.orgwww.gccaao.orgwww.gccaao.orgwww.gccaao.org        

ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ المهنــ
ــــارات  ـــ (اختبـ
ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ الزمالـ
ــــد  ـــ ـــ ــــ وقواعـــ
ــلوك  ــــ ـــ ـــ الســـ
ـــة  ـــ ـــ ــــ ومراقبـــ
ـــودة  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ جــ

    االداء)

    متقدمة جدا  متقدمة  متقدمة  متقدمة

ــــنيف  ـــ ــــ تصـــ
ـــة  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ هيئ
ــت"  ـــ ـــ "ديلويــــ
ـــــي  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ لتبن
ــايير  ـــ ـــ ــــ المعـ

  الدولية

    

المعـايير الدوليـة غيـر مســموح 
المســجلة محليــا بهــا للشــركات 

    بسوق المال

ـــــر  ــة غيــ ـــ ــ ـــايير الدولي ـــ المعـ
ـــركات  ـــ ـــا للشـ ــــموح بهــــ مســـ
ــا بســـــوق  ـــ ــــجلة محلي المسـ

    المال

ـــايير الدوليـــة ملزمــــة  المع
ـــل الشـــركات المســـجلة  لك

    محليا بسوق المال

المعــايير الدوليــة غيــر  -
ـــا للشــــركات  ـــموح بهـ مسـ
المســـجلة محليـــا بســـوق 
ـــض دول  ـــي بعــ ــال فــ المـــ

  الخليج.

ــة  - ـــ ـــ ــ ـــايير الدولي ـــ المعــــ
مـــة لـــبعض الشـــركات ملز 

(البنوك) المسجلة محليا 
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ــوق المــــال فــــي دول  بســ
    الخليج االخري.   

(*) معايير محلية: ھي معايير للمحاسبة صادرة في دول�ة او ھيئ�ة ل�يس لھ�ا اي مقاب�ل س�واء ف�ي 
مع�ايير ف المحلي�ة فق�ط. مث�ل المعايير الدولية او معايير الدول ا(خري، وتنش�أ م�ن الظ�رو

  . ولية الصادرة بالسعوديةيقية وا(دارية والتقارير المالية ا(المصروفات التسو
  Shari’a  Shari’a  Shari’a  Shari’aمعيBار اسB*مي  21212121(**) يتعBين فBي ھBذا الشBأن ا,شBارة  ايضBا لتجربBة الBـ 

Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)  ةBBBات الماليBBBة للمؤسسBBBبة والمراجعBBBة المحاسBBBدرتھا ھيئBBBي اصBBBالت
 Accounting and Auditing Organization for Accounting and Auditing Organization for Accounting and Auditing Organization for Accounting and Auditing Organization for Islamic Islamic Islamic Islamicا,سB*مية 

Financial InstitutionsFinancial InstitutionsFinancial InstitutionsFinancial Institutions  بالبحرين  2005200520052005عامwww.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.com    .  

    ة المالية لزكاة المال وحسابه(***) مقترح معيار المحاسبة المالية المصري "المحاسب
    ::::الكترونيا

 awfik.7p.com/ZakatSt.pdfhttp://mst 

fhttp://mstawfik.tripod.com/zakatst.pd  

  تنظيم البحث 

  يتكون ھذا البحث من :

دراسBBة مقارنBBة لخصBBائص بنBBاء معBBايير المحاسBBبة فBBي الBBدول والھيئBBات   القسم ا,ول :
  الدراسة المختارة في

Lالحاجة الي معايير اس*مية للمحاسبة   ول: المبحث ا  

(بنBاء  جربBة مصBر فBى إصBدار معBايير المحاسBبة الماليBةتاستكمال يتناول   : ثانيالمبحث ال
  .علي ترجمة المعايير الدولية وتطويعھا للظروف المحلية)

(بنBاء  فBى إصBدار معBايير المحاسBبة الماليBةاليزيBا جربBة متعرض يتناول   : لثالمبحث الثا
  .لي الظروف المحلية وا,س*مية وبخلفية المعايير الدولية)ع

فBBى إصBBدار معBBايير  لكBBة العربيBBة السBBعوديةمالمجربBBة تاسBBتكمال يتنBBاول   : رابعالمبحث ال
(بنBBBاء علBBBي الظBBBروف المحليBBBة وا,سBBB*مية وبخلفيBBBة  المحاسBBBبة الماليBBBة
  .المعايير ا,مريكية)

س تعBBاون دول الخلBBيج فBBى إصBBدار معBBايير تجربBBة مجلBBاسBBتكمال يتنBBاول   : خامسالمبحث ال
علBBBي المسBBBتوي الخليجBBBي (بعيBBBدا عBBBن مجBBBرد ترجمBBBة  المحاسBBبة الماليBBBة

المعايير الدولية ولكن بناء علي الظروف ا,قليميBة او الخليجيBة وبخلفيBة 
  .المعايير ا,مريكية)

لسBعودي الزكBاة ااطBار مقتBرح لبنBاء المعBايير ا,سB*مية لمحاسBبة يتناول   : قسم الثانيال
BBرض القBBئمواوع BBة فBBميةي المالي*BBة ا,سBBات الماليBBار  المؤسسBBن المعيBBم

  .الماليزى

  الدراسات السابقة:اهم 
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  4)1987198719871987دراسة توفيق (

تناولت ھذه الدراسة تبرير تنظيم السياسة المحاسBبية فBى المجتمBع, مBن خB*ل إصBدار 
ربية السعودية, ھذا إلى جانب معايير المحاسبة المالية مع تطبيق ھذا التبرير على المملكة الع

تقBBديم نمBBوذج لمBBنھج تنظيمBBى مقتBBرح ,سBBتكمال بنBBاء ومتابعBBة معBBايير المحاسBBبة فBBى المملكBBة 
خصوصBBاً مBBا يتعلBBق باسBBتكمال العBBرض  –مسBBتقب*ً تنBBاول نوعيBBة المعBBايير الواجBBب صBBدورھا 

لمحاسBبية. إ, وتنظيم الجھة التى ستتولى إصBدار ومتابعBة المعBايير ا –واPفصاح فى المملكة 
، او أى دراسة اختبارية بشأن المعاييرأن ھذه الدراسة رغم أھميتھا فى ھذا الوقت لم تتضمن 

  معايير اس*مية.اي بناء 

  

  5)1989198919891989دراسة توفيق (
دراســة اختباريــة لقيــاس مــدى تــوافر متطلبــات اول تتميــز هــذه الدراســة بأنهــا تضــمنت 

فصاح بالمملكة العربية السعودية مقارنة بما هـو العرض واإلفصاح العام فى معيار العرض واإل
متاح فى التقارير المالية المنشورة فعًال من جهة ومن جهة أخرى من قائمة االستقصاء حسب 
متطلبـات قطـاع مسـتخدمى البيانــات المحاسـبية. وقـد أظهـرت النتــائج االختباريـة للدراسـة عــدم 

، ولم تشمل لمملكة للمعلومات المحاسبيةفى ا تجانس احتياجات قطاعات المستخدمين العامين
  اي معايير اسالمية.

  

  6)1990199019901990دراسة الوابل (

                                                

شريف توفيق , "رؤية مستقبلية نحو المحـاور الرئيسـية لتطـوير بنـاء المعـايير المحاسـبية فـى محمد  4
مجلـة لمحاسـبية علـى المسـتوى الكلـي", المملكة العربية السـعودية: مـنهج تنظيمـى للسياسـة ا

ــــد اإلدارة العامــــة , العــــدد  اإلدارة العامــــة ــــاض, معه ) , ص ص 1987198719871987, ســــبتمبر  55555555(الري
167167167167-235235235235. 

 

5
محمــد شــريف توفيــق , "قيــاس متطلبــات العــرض واإلفصــاح العــام وتقيــيم مــدى توافرهــا فــى التقــارير  

العـام بالمملكـة العربيـة السـعودية", المالية للشركات المسـاهمة وفـى معيـار العـرض واإلفصـاح 
ــة اإلدارة العامــة  ــدد مجل ) , ص ص 1989198919891989, فبرايــر  61616161(الريــاض, معهــد اإلدارة العامــة, الع

113113113113-201201201201. 
  

دراسة ميدانية لترتيب أولويـة إصـدار المعـايير",  –وابل بن على الوابل , "معايير المحاسبة السعودية  6
) , ص ص 1990199019901990, مــايو  66666666دارة العامــة , العــدد (الريــاض, معهــد اإل مجلــة اإلدارة العامــة

177177177177-212212212212 
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تناولت ھذه الدراسة ترتيب معايير المحاسبة التى يجب أن تصدرھا الجھBات المھيمنBة 
علBBى بنBBاء وإصBBدار المعBBايير بالمملكBBة العربيBBة السBBعودية بنBBاء علBBى اسBBتبيان ,سBBتط*ع آراء 

أعBدت الدراسBBة قائمBة بالمعBBايير المطلBوب إصBBدارھا بالمملكBة تضBBمنت  اLطBراف المعنيBة. وقBBد
القائمة المعايير التاليBة المقتBرح إصBدارھا علBى مBرحلتين: المرحلBة اLولBى وفيھBا يBتم إصBدار 

المحاسبة عن اLصول طويلBة اLجBل ومحاسBبة ا,سBتھ*ك  –معايير: تقييم وعرض المخزون 
اPفصاح عن  –التحقق وا,عتراف باPيراد  –لمتداولة قياس وعرض اLصول وا,لتزامات ا –

المحاسبة عن ا,لتزامBات طويلBة اLجBل  –المحاسبة عن ا,ستثمارات  –السياسات المحاسبية 
المحاسBبة عBن الزكBBاة  –المحاسBبة عBن العقBود واPنشBBاءات طويلBة اLجBل  –واPفصBاح عنھBا 

المحاسBبة عBن المBنح واPعانBات الحكوميBة  –والضرائب وكيفية معالجتھا فBى القBوائم الماليBة 
واPفصاح عنھا. أما المرحلة الثانية فيBتم فيھBا إصBدار معBايير: المحاسBبة عBن نفقBات البحBوث 

 –المحاسBBبة عBن آثBار التغيBر فBBى أسBعار العمB*ت اLجنبيBBة  –والتطBوير ومصBاريف التأسBيس 
المحاسبة عBن البنBود غيBر  –ومية اLحداث العرضية والطارئة وال*حقة لتاريخ الميزانية العم

 –التغير فى المركز المالى  –العادية وبنود الفترات السابقة والتغير فى السياسات المحاسبية 
 –المحاسBبة عBن عقBود اPيجBار طويلBة اLجBل  –التأمينات ا,جتماعية ومكافBآت تBرك الخدمBة 

ذه الدراسة إ, أنھا لم تتضمن اPفصاح عن المعام*ت بين الجھات ذات الع*قة. ورغم أھمية ھ
  .او اي معايير اس*مية دراسة اختبارية بشأن المعايير

  

 

 

 

 

  7)1991199119911991دراسة توفيق وقادوس (

دراسBBة اختباريBBة لمBBدى تفسBBير المBBدخل اPيجBBابى فBBى نظريBBة اول تنBBاول ھBBذا البحBBث 
سBBعودية الالمحاسBبة لقBBرارات اختيBار السياسBBات المحاسBبية المسBBتخدمة بالشBركات المسBBاھمة 

والعوامBل المBؤثرة فBBى ھBذه القBBرارات. وقBد ركBBز البحBث حBBول تطBوير الفرضBBيات التBى يقBBدمھا 
المدخل اPيجابى بما يت*ءم مع الظروف البيئية للمملكة. ثم اختبار مدى صحة ھذه الفرضيات 

ار باستخدام المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركات السعودية, وذلك لتفسير بواعث اختي
اPدارة للسياسات المحاسBبية. وقBد أظھBر البحBث أن العوامBل البيئيBة المتمثلBة فBى رأى مراقBب 
الحسابات ودرجة التحفظ شBكلت أكثBر العوامBل تBأثيراً فBى قBرارات اختيBار الشBركات السBعودية 

(دون لسياسBBBاتھا المحاسBBBبية. وأوصBBBى البحBBBث بأھميBBBة اسBBBتكمال بنBBBاء معBBBايير المBBBBزاو,ت 
ى المملكة بحيث تكون ملزمة , مع حث المحاسبين القانونيين على التقرير بشBأن فا,س*مية) 

  مدى التزام الوحدات بتطبيق المعايير المصدرة.

                                                                                                                                       
 

7
محمد شريف توفيق, حمـدى محمـود قـادوس, "دراسـة اختباريـة السـتخدام المـدخل اإليجـابى فـى بنـاء  

(الريــاض, معهــد  مجلــة اإلدارة العامــةالمعــايير المحاســبية فــى المملكــة العربيــة الســعودية", 
 .162162162162-93939393), ص ص 1111991991991991, أكتوبر 72727272اإلدارة العامة , العدد 
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  8)1997199719971997دراسة توفيق وقادوس (

قام الباحثان فى ھذا البحث بإجراء مقارنة نظرية (غير إيجابية) للمعايير بشأن تقييم أھم 
. ونظراً Lن 1996199619961996ھا الجھاز المركزى للمحاسبات فى سبتمبر المعايير المحاسبية التى أصدر

إصBBدار الجھBBاز المركBBزى للمعBBايير فBBى ذلBBك الوقBBت كBBان يمثBBل فBBى الواقBBع أول إصBBدار رسBBمى 
للمعايير المحاسبية فى مصر, بحيث أصبح يشكل ركنا ھاماً فى التنظيم المحاسبى أو السياسBة 

مدى صحة ثB*ث فرضBيات تBم صBياغتھا بنBاء علBى المحاسبية القائمة, فقد عنى البحث بتحديد 
  ما ورد فى مقدمة المعايير المصدرة ھي:

أن التنظيم والمنھج الذى اتبعه الجھاز (بديل تبنى المعBايير الدوليBة) PصBدار المعBايير  - 1111
  يشكل التنظيم المناسب للسياسة المحاسبية المصرية.

من مفاھيم النظام المحاسBبى  يتضمن محتوى المعايير المصدرة ما يقابل ھذا المحتوى -2222
  الموحد.

تتسBBBم اLسBBBس والقواعBBBد والمفBBBاھيم الBBBواردة بالنظBBBام المحاسBBBبى الموحBBBد بالمرونBBBة  -3333
 والتطوير وتتسق مع المعايير المحاسبية الدولية.

صحة الفرضيات من خالل إجراء دراسة نظرية شـاملة للسياسـة المحاسـبية  تحديدوقد تم 
ــدة المــؤثرة علــى  –نباطى طبقــًا للمــنهج االســت –المصــرية  ــايير الجدي ــيم أهــم المع ــت تقي تناول

العــرض واإلفصــاح العــام وأســلوب إصــدارها فــى ظــل هــدف تحقيــق إصــالح المســار المحاســبى 
 ليتسق مع اإلصالح االقتصادى.

  

  9)1998دراسة السيد (

                                                

8
محمد شريف توفيق, حمدى محمـود قـادوس , "تقيـيم أهـم المعـايير المحاسـبية التـى أصـدرها الجهـاز  

مجلــة البحــوث المركــزى للمحاســبات فــى ظــل هــدف إصــالح المســار المحاســبى المصــري" , 
ــد التاســع عشــر, العــدد األول, الجــزء االتجاريــة ألول , , كليــة التجــارة جامعــة الزقــازيق, المجل

 .60606060-15151515, ص ص 1997199719971997يناير 
 

9
أبو زيد كامـل السـيد , "دراسـة انتقاديـة لمنهجيـة إصـدار المعـايير المحاسـبية المصـرية واختبـار مـدى  

 المــؤتمر العلمــى الســنوى الثــانى,مالءمتهــا للبيئــة المصــرية لمواجهــة التحــديات المســتقبلية", 
 .274274274274/2222-227227227227/2222, ص ص 1998199819981998كلية التجارة جامعة الزقازيق, نوفمبر 
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قام الباحـث فـى هـذا البحـث بـإجراء دراسـة انتقاديـة لمنهجيـة إصـدار المعـايير المحاسـبية 
المصرية واختبار مدى مالءمتها للبيئة المصرية, وقد خلصت هـذه الدراسـة إلـى مجموعـة مـن 

  النتائج أهمها ما يلي:

  ضرورة وجود إطار فكرى ترتكز عليه المعايير المحاسبية. - 1111

الجھاز الذى يجب أن يتولى تنظيم السياسة المحاسبية على المستوى القومى يجب أن  - 2222
فBBة الجھBBات المھتمBBة بتنظBBيم السياسBBة المحاسBBبية كBBون جھBBاز متخصBBص تمثBBل فيBBه كاي

  ورسمى ومنتخب على مستوى علمى ومھنى.

 يجب تبنى منھج محدد وواضح ومعلن لعملية إصدار المعايير المحاسبية. - 3333

يجب عنBد تنظBيم السياسBة المحاسBبية علBى المسBتوى القBومى تBوفير درجBة معينBة مBن  - 4444
 التوحيد واPلزام.

يحتBاج إلBBى إعBBادة نظBBر  -غيBBر ا,سBB*مية  –ية المصBرية أن صBياغة المعBBايير المحاسBBب -5
حتBBى تحقBBق الغBBرض مBBن إصBBدارھا, وحتBBى تبBBرز المشBBكلة التBBى يعالجھBBا كBBل معيBBار, 

ــاريخ مــن الوالھBBدف  ــار ويحــدد نطــاق ســريان المعيــار وت معيــار ويضــمن وضــوح المعي
 سريانه.

 

 

 

 

 

 

  10) 2004200420042004( حسندراسة توفيق و 

اختبارية لمختلف مصادر معايير المحاسبة بمصBر والسBعودية تناولت ھذه الدراسة مقارنة     
ومجلس التعاون الخليجي علي شبكة ا,نترنت، مع تقييم لمBدي تBوافر مختلBف عناصBر ا,طBار 
الفكري ا,مريكي للمحاسبة بھا، مع تقييم ,مكانية ايجاد اليBة لبنBاء وا,لتBزام عربيBا بالمعBايير 

 .غير ا,س*مية المحاسبية

  11)2005200520052005( سويلموفيق و دراسة ت

                                                
10

محمد شريف توفيق ومحمود حسن عبد الفتاح، "نحو الية م�ئمة لبناء معايير المحاسCبة العربيCة وا�لCزام  
بھا (حالة جمھوريCة مصCر العربيCة والمملكCة العربيCة السCعودية ومجلCس التعCاون الخليجCي): دراسCة 

عمCCال اداة التكامCCل العربCCي فCCي المCCؤتمر الرابCCع لتوفيCCق بيئCCات منظمCCات ا�دوليCCة اختباريCCة مقارنCCة"، 
 -32المجلCد ا�ول ص  -2004سCبتمبر  – مواجھة تحديات العولمة، كلية التجCارة جامعCة ا�سCكندرية

74. 
11

محمد شريف توفيق وحسن محمد علي سويلم، "عولمة التقرير المالي والمعـايير الدوليـة للمحاسـبة فـي ظـل  
الدولية للمحاسبة ومعايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية): الشراكة مع االتحاد االوروبي (حالة المعايير 
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تناولت ھذه الدراسة التقديم لعولمة المعايير الدولية للمحاسبة كاساس للشراكة مع ا,تحاد     
ا,وروبي، ثم مقارنة اختبارية ,ھBم مصBادر معBايير المحاسBبة الخليجيBة والدوليBة علBي شBبكة 

تعBرض ,سBتراتيجيات ا,نترنت. وعلي الرغم مBن جBودة ھBذه الدراسBة ونتائجھBا، ا, انھBا لBم ت
توفيBق المعBBايير الوطنيBة والعربيBBة لتتوافBق مBBع ا,تجBBاه الBراھن نحBBو عولمBة المعBBايير الدوليBBة 

  .و, بناء المعايير ا,س*مية للمحاسبة

    ولالمبحث ا,

  حاجة الي معايير اسالمية للمحاسبةال
  

، بالدولة المالية تخضع غالبا �شراف البنك المركزيبنوك والمؤسسات ا�س�مية ال •
 المعايير المنظمة يصعب تحقيق الرقابة.وفي غيبة 

غياب المعايير ا�س�مية سيضر بالشفافية وامكانية اجراء المقارنات وسيزيد ا�جتھاد،  •
ويحسن الشفافية   بينما وجودھا سيحسن من فرص قيام سوق اوراق مالية اس�مية،

 الممارسات. وا�فصاح والعرض وتجانس

 حل المعايير الدولية محل المعايير ا�س�مية.ان ت  � يمكن •

معايير طبقا تصدر ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�س�مية بالبحرين  •
للشريعة ا�س�مية، وعلي مجالس المعايير الوطنية العربية ا�سترشاد بھا في استكمال 

 .ثمع تلك الواردة بالقسم الثاني من البح ا�س�مية معاييرھا

 مصدر المعايير ھو الشريعة ا�س�مية والسنة. •

 –المؤسسات المالية ا�س�مية  –الزكاة  –السنة  –تعاريف يتعين تحديدھا: الشريعة  •

التكافل  –ا�يجار  –المضاربة  –الھبات  –القرض  –انواع البيوع  –العائد  –المرابحة 
 صكوك ا�ستثمار. –الوديعة  –

 

  المبحث الثاني

  

  ر ا�صدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية عن وزارة ل�ستثما استكمال

 
واصدرتھا  2006صرية عام الم تثمار ا�صدار الثالث لمعايير المحاسبةا�س ةوزار اعدت   

  وھذه المعايير ھي: . 2007ية لتسري من بداية المال الرقابة  ھيئة

  

 رقم المعيار وصف المعيار

المالية إطار إعداد و عرض القوائم  

Framework 

 إطBBار إعBBداد و عBBرض القBBوائم

 المالية

  عرض القوائم المالية

  IAS 1 المالية عرض القوائم
 (1رقم( المحاسبة المصرية معيار

 المحاسبة المصرية رقم معيار المخزون

                                                                                                                                       

المـؤتمر الثـاني لكليـة التجـارة جامعـة القـاهرة "مسـتقبل مهنـة المحاسـبة والمراجعـة فـي دراسة دولية اختبارية"، 
  ،   2004ديسمبر  –عالم متغير" 



 14 

 IAS 2   (2)المخزون

يقوائم التدفق النقد  

  IAS 7النقدي قوائم التدفق

 المحاسبة المصرية رقم معيار

(4)  

 المحاسبية و اLخطاء السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات

   IAS 8ا_خطاء لتقديرات المحاسبية والسياسات المحاسبية والتغييرات فى ا

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(5)  

 اLحداث التالية لتاريخ الميزانية
   IAS 10الميزانية ا_حداث التالية لتاريخ

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(7)  

 عقود اPنشاء
 IAS 11 اbنشاء عقود

 محاسBبة المصBرية رقBمال معيBار

(8) 

  وإھ*كاتھا اLصول الثابتة
  IAS 16وإھ�كاتھا ا_صول الثابتة

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(10)  

 اPيــــــراد
 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(11)  

   IAS 18 اbيــــــراد

 الحكومية المحاسبة عن المنح الحكومية و اPفصاح عن المساعدات

  IAS 20المحاسبة عن المنح الحكومية و اbفصاح عن المساعدات الحكومية

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(12)  

 أثار التغيرات فى أسعار صرف العم*ت اLجنبية
   IAS 21أثار التغيرات فى أسعار صرف العم�ت ا_جنبية

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(13)  

 تكلفة ا,قتراض
 IAS 23ا�قتراض تكلفة

 سBبة المصBرية رقBمالمحا معيBار

(14) 

 اPفصاح عن اLطراف ذوى الع*قة
  IAS24الع�قة اbفصاح عن ا_طراف ذوى

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(15)  

قلةالقوائم المالية المجمعة و المست  
 IAS 27المستقلة القوائم المالية المجمعة و

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(17)  

  شقيقة   ستثمارات فى شركاتا,
 IAS 28 شقيقة ا�ستثمارات فى شركات

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(18)  

  المشابھة ا,فصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية
 IAS 30ا�فصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابھة

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(19)  

 التأجير التمويلى القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات
 

   IAS 17التمويلى القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(20)  

 المحاسبة و التقرير عن نظم مزايا التقاعد
 IAS 26المحاسبة و التقرير عن نظم مزايا التقاعد

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(21) 

 نصيب السھم في اLرباح
 IAS 33ا_رباح نصيب السھم في

 بة المصBرية رقBمالمحاسB معيBار

(22)  

 اLصول غير الملموسة
 IAS 38الملموسة ا_صول غير

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(23) 

 ضرائب الدخل
 IAS 12الدخل ضرائب

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(24) 

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار اLدوات المالية : اPفصاح والعرض
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  IAS 32 (25) والعرض ا_دوات المالية : اbفصاح

 اLدوات المالية : ا,عتراف والقياس
 IAS 39والقياس ا_دوات المالية : ا�عتراف

 رقBمالمحاسBبة المصBرية  معيBار

(26) 

 حصص الملكية فى المشروعات المشتركة
 IAS 31المشتركة حصص الملكية فى المشروعات

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(27) 

ةالمخصصات واLصول و ا,لتزامات المحتمل  
 IAS 37المحتملة المخصصات وا_صول و ا�لتزامات

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(28)  

 تجميع اLعمال
 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(29) 

 

   IFRS 3ا_عمال تجميع

 القوائم المالية الدورية
 IAS 34الدورية القوائم المالية

 اسBبة المصBرية رقBمالمح معيBار

(30) 

 اضمح*ل قيمة اLصول
 IAS 36ا_صول اضمح�ل قيمة

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(31) 

  ات غير المستمرةالعملي اLصول غير المتداولة المحتفظ بھا لغرض البيع و
 المستمرة ا_صول غير المتداولة المحتفظ بھا لغرض البيع و العمليات غير

IFRS 5 

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(32)  

 التقارير القطاعية
 IAS 14عيةالقطا التقارير

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(33) 

 ا,ستثمار العقارى
 IAS 40العقارى ا�ستثمار

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(34)  

 الزراعة
 IAS 41الزراعة

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(35)  

 التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية
 IFRS 6التعدينية تنقيب عن و تقييم المواردال

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(36)  

 عقود التأمين
 IFRS 4التأمين عقود

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(37) 

 مزايا العاملين
 IFRS 7العاملين مزايا

  (38)المحاسبة المصرية رقم معيار

  أسھم فوعات المبنية علىالمد
 IFRS 2أسھم المدفوعات المبنية على

 المحاسBبة المصBرية رقBم معيBار

(39) 

 قائمة تعريف المصطلحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية 
 Glossaryيف المصطلحات الواردة فى معايير المحاسبة المصريةقائمة تعر

  تعريف المصطلحات قائمة

  ,عداد التقارير المالية المعالجات المستثنى تطبيقھا طبقا للمعايير الدولية
الجات المستثنى تطبيقھا طبقا للمعايير الدولية �عدادالمع  التقارير المالية 

  المعالجات ملحق
 

 

Please see :standards.7p.com-://accountinghttp  
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صدرت معايير المحاسبة ا�خيرة متضمنة قائمCة تعريCف مصCطلحات المعCايير وتمھيCدا  -
 وبيان تصديري كامل با�ستثناءات من تطبيقھا شمل ما يلي:

محمود محي الدين  صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد ا_ستاذ الدكتور •
الجاري تطبيقھا حاليا والتي  و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبة 2006عام ل 243رقم 

  .2002لسنة  345 ،1997لسنة  503سبق إصدارھا بالقرارين الوزاريين رقمي 

   

bعداد التقارير المالية  طبقاً للمعايير الدولية 35والتى يبلغ عددھا  -أعدت معايير المحاسبة المصرية  •
 .المعالجات المشار إليھا بملحق المعالجات من ا�تحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناءالصادرة 

   

و يتضمن التمھيد ان  تتضمن المعايير الجديدة تمھيدا يعد جزء � يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية •
  : يتم مراعاة ما يلى

للمعايير الدولية  معالجتھا تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولھا فى المعايير المصرية فى .1
 . ھذه الموضوعات bعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول

   

فى ھذه  تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمھا المالية المعتمدة و المنشورة و .2
المصرية من  الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد ھذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة

 .معالجات و إفصاح و عرض

   

التقييم و  قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و .3
و بيانات داخلية  اتخاذ القرار، و فى ھذه الحالة تعد ھذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم

الواردة فى معايير  اbفصاح و العرض ليس من الضرورى ا�لتزام فى إعدادھا بالمعالجات و
أو البيانات إبعاد أى لبس  المحاسبة المصرية . ويجب على اbدارة عند تقديمھا لھذه القوائم

البيانات المالية المعتمدة و  لدى مستخدمھا قد يؤدى إلى أعتقاده بأنھا تمثل القوائم أو
 . المنشورة

   

مطبوع  ول موضوع المعيار . بعض ھذه الفقراتيحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتنا .4
و  بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات ا_خرى تمثل شرح للمعيار

 . يجب فى كل ا_حوال قراءة المعايير مع شرحھا كوحدة واحدة

  

 تعديل أرقام تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامھا بأنھا ملغاة بد�ً من حذفھا و .5

أرقام فقرات  فقرات المعيار التالية . وقد استخدم ھذا ا_سلوب للمحافظة على تسلسل
 . معايير أخرى المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند اbشارة إليھا فى

   

ا_ھمية فيمكن  يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الھامة نسبياً أما البنود قليلة .6
المستخدم العادى  المعايير فى معالجتھا. وتقاس أھمية البند بمدى تأثيره علىا�سترشاد ب

 . الظروف المحيطة  للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وع�قته بحجم المنشأة و

   

 �Conceptualول مCCرة يتضCCمن اصCCدار معCCايير المحاسCCبة المصCCرية اطCCار فكCCري  -

Framework Cرض القCرار شبه متكامل �عداد وعCع قCي مطلCا ورد فCة كمCوائم المالي
، حيCث يتضCمن الخصCائص النوعيCة للقCوائم (المعلومCات) الماليCة  )1وزيCر ا�سCتثمار(

اھCداف  –ا�ھميCة النسCبية  -(القابلية للفھCم، الم�ئمCة، المصCداقية، القابليCة للمقارنCة) 
عناصCر  –دل التعبيCر العCا –المسCتخدمون وحCاجتھم مCن المعلومCات   –القوائم المالية 

 مفاھيم راس المال والمحافظة عليه. –القوائم المالية وقياسھا وا�عتراف بھا 
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المتعلقCCCة بعمليCCCات التCCCأجير التمCCCويلي مختلفCCCة تمامCCCا عCCCن  20معالجCCCات المعيCCCار رقCCCم  -
 المعالجات الدولية بھذا الشأن.

 

مCوذج العCرض ان القCوائم الماليCة للمنشCأة ھCي: الميزانيCة (طبقCا لن 1حدد المعيار رقCم  -
قائمة التدفقات  –قائمة التغيرات في حقوق الملكية  –قائمة الدخل  –الرأسي المتداخل) 

ا�يضاحات المتممة للقوائم المالية. كما تضمن ملحق المعيار دليل توضCيحي  –النقدية 
 شمل نموذجا واحدا للث�ث قوائم.

 

لبيعيCCة ايھمCCا اقCل، مCCع عCCدم المخCزون بالتكلفCCة او صCCافي القيمCة ا 2يقيCيم المعيCCار رقCCم  -
بحسCاب  سة سابقة له السماح بطريقة الوارد اخيرا صادر او�. وقد قام الباحث في درا

وبلغت تلك النسبة  IAS 2  نسبة توافق المعيار المصري للمخزون مع المعيار الدولي
 %.81ر4

 

سCات جل  باسCلوب الترجمCة مباشCرة مCن المعCايير الدوليCة، دون صدرت جميع المعCايير -
او شCCمولھا �ي معCCCايير صCCCيل محCCور اسCCCلوب بنCCاء المعCCCايير اسCCتماع ودون اتبCCاع تفا

 .لس�مية

 

يري الباحث ان  -بعد ا�ط�ع علي جميع المعايير المصدرة اخيرا وملحقاتھا، وتقييمھا  -
تجربة ا�صدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية تشكل افضCل تجربCة فCي ا�صCدارات 

بعمCCق لكCCل جوانCCب المعCCايير الدوليCCة، وانھCCا تCCدعم مبCCادئ حوكمCCة المصCCرية لشCCمولھا 
 :�ستكمالھا الشركات، وانھا توحد جھة ا�صدار لھذه المعايير تنظيميا، ا� انه

يجCCب اسCCتكمال محورھCCا التنظيمCCي بصCCفة دائمCCة وتحديCCد جھCCاز بنCCاء المعCCايير  .1
واختصاصCCCاته مCCCع تحديCCCد واضCCCح �ختصاصCCCات كCCCل مCCCن جمعيCCCة المحاسCCCبين 

صCCCCCرية والمعھCCCCCد المصCCCCCري للمحاسCCCCCبين القCCCCCانونيين والجھCCCCCازالمركزي الم
 للمحاسبات وھيئة سوق المال ووزارةا�ستثمار في ھذا الشأن.

 يجب اتباع محور اسلوب بناء المعايير في بناء ما يستجد من معايير. .2

يجب تخصيص موقع مستقل علي شبكة المعلومات الدولية (ا�نترنت) لمعايير  .3
وتحCديثھا والCCرد  PDFاجعCة المصCرية يتضCمن انزالھCا بCنمط المحاسCبة والمر

 علي ا�ستفسارات وا�يضاحات والتدريب عليھا ونطاق سريانھا.

 يجب استكمال معايير المراجعة المصرية بنفس المنھج. .4

 EASB المصCري لمعCايير المحاسCبة  يقترح فCي ھCذا الشCأن انشCاء المجلCس .5

(Egyptian Accounting Standards Board)  يCتقلة لتعنCة مسCكھيئ
بكل ما يتعلق بأصدار وتطبيق معCايير المحاسCبة الماليCة المصCرية. كمCا يقتCرح 
انشCاء موقCCع للمجلCCس علCCي شCCبكة ا�نترنCCت لتسCCھيل مھمCCة المجلCCس قCCي نشCCر 
المعايير المصدرة وا�ستفسارات وا�يضCاحات والدراسCات وا�بحCاث المتعلقCة 

 بھا.

ايير اس�مية سواء لحساب الزكاة او لعرض لم تشمل المعايير المصدرة اي مع .6
كحCد  –لCذا يتعCين اسCتكمالھما  القوائم المالية فCي المؤسCات الماليCة ا�س�Cمية.

بمقتCرح كامCل لمعيCار  2011عCام  فCي كما سيوضCح. وقCد تقCدم الباحCث –ادني 
 المحاسبة المالية المصري"المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابھا الكترونيا "

- http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf 

- http://mstawfik.tripod.com/zakatst.pdf 
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 Shari’a  Standards Shari’a  Standards Shari’a  Standards Shari’a  Standardsمعيار اسB*مي  21212121ويتعين في ھذا الشأن ا,سترشاد بتجربة الـ 
(SSs)(SSs)(SSs)(SSs)  مية*BBBBBة ا,سBBBBBات الماليBBBBBة للمؤسسBBBBBبة والمراجعBBBBBة المحاسBBBBBدرتھا ھيئBBBBBي اصBBBBBالت

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 
InstitutionsInstitutionsInstitutionsInstitutions  بالبحرين 2005200520052005عام www.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.com    .  

 

  

  

  المبحث الثالث

  

  ماليزىاطار بناء معايير المحاسبة ال
  

  )1شكل رقم (

  ھيكل بناء معايير المحاسبة الماليزي

==================================================  

  MASBالمحاسبة المالية التي اصدرھا مجلس معايير المحاسبة الماليزى ارقام معايير 

  

 3جCCدول  (انظCCرمعيCCار  54 للمنشCCأت غيCCر الخاصCCة  FRSارقCCام معCCايير التقريCCر المCCالي او�: 

  وما بقابلھا من المعايير الدولية للتفاصيل)

FRS 1-FRS 8 = IFRS 1-8 

FRS 101-FRS 140 = IAS 1-40 

FRS 41 = IAS 41 

FRS i-1 2004 = المعيار ا�س�مي عرض القوائم المالية للمؤسسات المالية ا�س�مية 
FRS 201 – FRS 204 = معايير محلية 

 

  

 4(انظCCCر جCCCدول معيCCCار  PERS 36 الخاصCCCة ر المCCCالي للمنشCCCأتيCCCا: ارقCCCام معCCCايير التقريCCCثان

  للتفاصيل)

MASB 1-32 

IAS 25 

IAS 29 

MAS 5 

IB 1 

  

  )3جدول رقم (

  معايير التقرير المالي الماليزي للمنشأت غير الخاصة
 

    

Standard Title  Effective 

Date 

Status Comparison 

with previous 
Standard

FRS 1 First-time Adoption of Financial Reporting Standards 1 Jan 2006 Enacted - 
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FRS 2 Share-based Payment 1 Jan 2006 Enacted - 

FRS 3 Business Combinations 1 Jan 2006 Enacted View

IFRS 4 Insurance Contracts - Exposure Draft issued   

FRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 1 Jan 2007 Enacted - 

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - In progress - 

IFRS 8 Operating Segments - In progress - 

FRS 101 Presentation of Financial Statements 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 102 Inventories 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 107 Cash Flow Statements 1 July 2007 Enacted - 

FRS 108 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 110 Events After the Balance Sheet Date 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 111 Construction Contracts 1 July 2007 Enacted - 

FRS 112 Income Taxes 1 July 2007 Enacted - 

FRS 1142004 Segment Reporting 1 Jan 2002 Enacted - 

FRS 116 Property, Plant and Equipment 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 117 Leases 1 Oct 2006 Enacted View

FRS 118 Revenue 1 July 2007 Enacted - 

FRS 119 Employee Benefits 1 Jan 2003 Enacted - 

FRS 120 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 
Assistance 

1 July 2007 Enacted - 

FRS 121 The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates 1 Jan 2006 Enacted View

  Amendment to Financial Reporting Standard FRS 121 The Effects of 
Changes in Foreign Exchange Rates – Net Investment in a Foreign 
Operation 

1 July 2007 Enacted - 

FRS 1232004 Borrowing Costs 1 July 2002 Enacted - 

FRS 124 Related Party Disclosures 1 Oct 2006 Enacted View

FRS 126 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 1 Jan 2003 Enacted - 

FRS 127 Consolidated and Separate Financial Statements 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 128 Investments in Associates 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 129 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 1 Jan 2003 Enacted - 

FRS 131 Interests in Joint Ventures 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 132 Financial Instruments: Disclosure and Presentation 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 133 Earnings Per Share 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 134 Interim Financial Reporting 1 July 2007 Enacted - 

FRS 136 Impairment of Assets 1 Jan 2006 Enacted View

FRS 137 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 1 July 2007 Enacted - 

FRS 138 Intangible Assets 1 Jan 2006 Enacted - 
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FRS 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement - Enacted - 

FRS 140 Investment Property 1 Jan 2006 Enacted - 

IAS 41 Agriculture - Exposure Draft issued - 

FRS i-12004 Presentation of Financial Statements of Islamic Financial Institutions 1 Jan 2003 Enacted - 

FRS 2012004 Property Development Activities 1 Jan 2004 Enacted - 

FRS 2022004 General Insurance Business 1 July 2001 Enacted - 

FRS 2032004 Life Insurance Business 1 July 2001 Enacted - 

FRS 2042004 Accounting for Aquaculture 1 Sept 1998 Enacted - 

The numbering of the FRSs corresponds to the IFRSs issued by the IASB. For example, FRS 1 in Malaysia is equivalent to IFRS 1. FRS with a 
‘100 prefix’ corresponds to its equivalent IASs. Thus FRS 101 is equivalent to IAS 1. FRS with a ‘200 prefix’ denotes locally developed Standard 
with no equivalent International Standard. 

Hence, FRS 1 = IFRS 1 
FRS 101 = IAS 1 
FRS 201 = locally developed standard 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  )4جدول رقم (

  ر المالي الماليزي للمنشأت الخاصةمعايير التقري

  
 
 

  
  
  

  Standard   Title    
Effective 
Date    Status     

  MASB 1     
Presentation of Financial 
Statements    1 July 1999    Enacted    View Summary 

 MASB 2    Inventories     1 July 1999   Enacted   View Summary 

  MASB 3    

Net Profit or Loss for the 
Period, Fundamental Errors 
and Changes in Accounting 
Policies 

   1 July 1999    Enacted    View Summary 

 MASB 4    
Research and Development 
Costs    1 July 1999   Enacted   View Summary 

 MASB 5   Cash Flow Statements    1 July 1999   Enacted   View Summary 
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 MASB 6   
The Effects of Changes in 
Foreign Exchange Rates    1 July 1999   Enacted   View Summary 

 MASB 7   Construction Contracts    1 July 1999   Enacted   View Summary 

 MASB 9   Revenue    1 Jan 2000   Enacted   View Summary 

  MASB 10    Leases    1 Jan 2000    Enacted    View Summary 

  MASB 11    

Consolidated Financial 
Statements and Investments 
in Subsidiaries  

   1 Jan 2000    Enacted    View Summary 

 MASB 12   Investments in Associates    1 Jan 2000   Enacted   View Summary 

  MASB 14    Depreciation Accounting    1 July 2000    Enacted    View Summary 

  MASB 15    Property, Plant & Equipment    1 July 2000    Enacted    View Summary 

  MASB 16    
Financial Reporting of 
Interests in Joint Venture    1 July 2000    Enacted    View Summary 

 MASB 19   
Events after the Balance 
Sheet Date     1 July 2001   Enacted   View Summary 

  MASB 20    

Provisions, Contingent 
Liabilities & Contingent 
Assets  

   1 July 2001    Enacted    View Summary 

 MASB 23   Impairment of Assets    1 Jan 2002   Enacted   View Summary 

 MASB 25   Income Taxes    1 July 2002   Enacted   View Summary 

  MASB 27    Borrowing Costs    1 July 2002    Enacted    View Summary 

 MASB 28   Discontinuing Operations     1 Jan 2003   Enacted   View Summary 

 MASB 29   Employee Benefits     1 Jan 2003   Enacted   View Summary 

  MASB 30    
Accounting and Reporting by 
Retirement Benefit Plans    1 Jan 2003    Enacted    View Summary 

  MASB 31    

Accounting for Government 
Grants and Disclosure of 
Government Assistance  

   1 Jan 2004    Enacted    View Summary 

  MASB 32    
Property Development 
Activities     1 Jan 2004    Enacted    View Summary 

 IAS 25   Accounting for Investments     1 Sept 1998   Enacted   - 

  IAS 29    
Financial Reporting in 
Hyperinflationary Economies   

  1 Jan 2003    Enacted    - 

  MAS 5    Accounting for Aquaculture     1 Sept 1998    Enacted    - 

  IB-1    
Preliminary and Pre-
operating Expenditure     1 Jan 2001    Enacted    - 

 
 

 

     وي�حظ علي التجربة الماليزية ما يلي:

 IFRSتتمشي بالكامل وتتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة بنوعيھا انھا  .1

& IAS . 

انھا اشمل تجربة لدولة نامية من ناحية عدد معاييرھا واكملھا حيث شملت  .2
 القطاعين غير الخاص والخاص،مع حسن ترقيمھما.

 انھا تشمل اطار فكري اس�مي ومعيار اس�مي ھام ومعايير مطورة محليا. .3

يمكن ا�ط�ع علي جميع معاييرھا علي ا�نترنت من خ�ل موقع مجلس معايير  .4
  .  www.masb.org.myالمحاسبة الماليزى 

  رابعالمبحث ال
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  ة فى المملكة العربية السعوديةمعايير المحاسبة المالياستكمال 
  

صدرت معايير المحاسبة المالية السعودية مـن وزارة التجـارة السـعودية ألول مـرة منـذ أكثـر 
سبعة عشر عامًا, وهذه المعايير لم تصـدر كمجـرد ترجمـة لمعـايير المحاسـبة الدوليـة,  17171717من 

  من واقع ظروف المملكة. شبة كامل وٕانما صدرت متضمنة إطار فكرى

د شــملت معــايير المحاســبة الماليــة الســعودية إطــارًا فكريــًا للمحاســبة بالمملكــة (أهــداف وقــ
المحاسبة المالية, ومفـاهيم المحاسـبة) ومعيـار العـرض واإلفصـاح العـام محـددًا القـوائم الماليـة 

معيار  15151515معيار اطار فكري +  2222معيارا بخلفية امريكية =  20202020( الرئيسية وٕايضاحاتها المرفقة
ــار محلــي، بينهــا مع 3333ة + مزاولــ , باإلضــافة إلــى معــايير المراجعــة, وقــد ) اســالمي للزكــاة 1111ي

  اتخذت هذه المعايير كأساس لبناء معايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هـ أصبحت الهيئة السعودية للمحاسـبين القـانونيين (تتبـع وزارة التجـارة)  1412141214121412وفى عام 
والمراجعــة م المحاسـبين القــانونيين ومراجعـة معــايير المحاسـبة هـى الجهـة المكلفــة بإعـداد نظــا

  ا.موتطويره

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة وٕانشاء موقع للهيئة يتضـمن عـرض 
  .HTM او لغة بنمط ى المملكةلمعايير الصادرة فلعلى الشاشة 

  تقييم معايير المحاسبة السعودية:
 يشمل كل المعايير  هيئة السعودية للمحاسبين القانونيينيوجد موقع على االنترنت لل -1111

http://www.socpa.org.sa  .  

يوجد إطار فكرى انطلقت منه المعايير يشمل األهداف والمفـاهيم وعناصـر القـوائم الماليـة  -2222
باإلضافة لمـا سـبق أهـداف  يتضمنالكامل وأسس التحقق, بينما اإلطار الفكرى األمريكى 

القوائم الماليـة للمنشـآت غيـر الهادفـة للـربح واسـتخدام معلومـات التـدفق النقـدى والقيمـة 
 .)i(الحالية فى القياس المحاسبي

، بـل بنيـت لم تصدر المعايير كترجمة للمعايير الدولية كما هو الحـال فـى النظـام المصـرى -3333
معـايير  3333كمـا اصـدرت المملكـة  .المريكيـةفي ضوء الظروف المحليـة وبخلفيـة المعـايير ا

 محلية: للزكاة والتقارير المالية االولية والمصاريف التسويقية واالدارية.
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يوجد على موقع الهيئة السعودية باالنترنت صـفحة لـآلراء والتفسـيرات يمكـن مـن خاللهـا  -4444
المــزاوالت إنـزال جميــع معـايير اإلطــار الفكـرى ومعــايير تنظـيم امكــان دون  ، وذلـكاالطـالع
 .PDFمعيارًا بنمط  19191919وعددها 

تصدر معايير المحاسبة من جهاز حكومى يتبع الدولة ويشترك فى إعداد المعايير الهيئة  -5555
, بينمـا فـى الواليـات المتحـدة األمريكيـة تصـدر المعـايير  القـانونيين السعودية للمحاسـبين

صويت الحر المباشر من هيئة ذات طابع خاص ويتم التصويت على إصدار كل معيار بالت
وباألغلبيـة , وفــى حالـة رفــض أى عضـو إلصــدار المعيـار عليــه أن يـذكر كتابــة مســببات 

 ذلك وتلحق بالمعيار.

تحتاج معايير المملكة الي استرايجية مناسبة للتوافق مع المعايير الدولية في حالة رغبـة  -6666
سـالمي بشـأن عـرض كمـا تحتـاج المملكـة اسـتكمال معيـار ا   منشأتها في التعامـل دوليـا.

 القوائم المالية في المؤسسات االسالمية.

  Shari’a  Shari’a  Shari’a  Shari’aمعيBBBار اسBBB*مي  21212121ويتعBBBين فBBBي ھBBBذا الشBBBأن ا,سترشBBBاد بتجربBBBة الBBBـ 
Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)  ةBBBات الماليBBBة للمؤسسBBBبة والمراجعBBBة المحاسBBBدرتھا ھيئBBBي اصBBBالت

 Accounting and Auditing Organization for Islamic Accounting and Auditing Organization for Islamic Accounting and Auditing Organization for Islamic Accounting and Auditing Organization for Islamicا,سB*مية 
al Institutionsal Institutionsal Institutionsal InstitutionsFinanciFinanciFinanciFinanci  بالبحرين  2005200520052005عامwww.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.com    .  

 

  
 

 

 

  خامسالمبحث ال
  العربية دول الخليجلتعاون التجربة مجلس استكمال 

  فى إصدار معايير المحاسبة المالية
(تجربة بناء المعايير بعيدا عن ترجمة المعايير الدولية وبناء عن 

  لفية المعايير االمريكية)االسالمية وبخ دونف االقليمية الظرو 

ــة (يشــمل عــدد  ــيج العربي دول) إلــى تحقيــق التنســيق  6666يهــدف مجلــس تعــاون دول الخل
والتكامل والترابط بين الدول األعضاء فى جميع الميادين وصـوًال إلـى وحـدتها وتعميـق وتوثيـق 

ف المجاالت, وقد أنشئت هيئة المحاسـبة الروابط والصلة وأوجه التعاون بين شعوبها فى مختل
والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقـرار المجلـس األعلـى لمجلـس التعـاون, 
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م , وبـدأت 1998199819981998ديسـمبر  9999-7777وذلك فى الدورة التاسعة عشرة المنعقـدة فـى أبـوظبى بتـاريخ 
  س.يان معايير المجلوقد تضمنت مقدمة البحث ب م.2001200120012001مايو  20202020الهيئة عملها بتاريخ 

 
 

  الهيئة: تقييم معايير
ال شك ان معـايير الهيئـة ونشـاطاتها تعكـس تجربـة رائـدة فـي بنـاء وتكامـل معـايير  .1111

 المحاسبة العربية.

ـــة ( .2222 ــايير الهيئ ــتند معـ ـــم تسـ ـــة  13131313ل ــايير الدولي ــة المعـ ـــي ترجمـ ــة) عل ـــار مزاولـ معي
 .دون االسالمية كيةللمحاسبة بل علي الظروف االقليمية وبخلفية المعايير االمري

اطارا شبه متكامال لالطار الفكري للمحاسبة (االهـداف  -الول مرة  –وفرت الهيئة  .3333
 والمفاهيم فقط) باللغة العربية.

 عدد المعايير المصدرة اقل من نصف عدد المعايير الدولية المصدرة. .4444

 محاسبة.تحتاج معايير الهيئة الستراتيجية مناسبة لتتوافق مع المعايير الدولية لل .5555

(القســـم الثـــاني مـــن  الســـتكمالها تحتـــاج الهيئـــة لمعيـــارين اســـالميين كحـــد ادنـــي .6666
 .البحث)

  Shari’a  Shari’a  Shari’a  Shari’aمعيBBBار اسBBB*مي  21212121ويتعBBBين فBBBي ھBBBذا الشBBBأن ا,سترشBBBاد بتجربBBBة الBBBـ 
Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)Standards (SSs)  ةBBBات الماليBBBة للمؤسسBBBبة والمراجعBBBة المحاسBBBدرتھا ھيئBBBي اصBBBالت

 Accounting and Auditing OrAccounting and Auditing OrAccounting and Auditing OrAccounting and Auditing Organization for Islamic ganization for Islamic ganization for Islamic ganization for Islamicا,سB*مية 
Financial InstitutionsFinancial InstitutionsFinancial InstitutionsFinancial Institutions  بالبحرين  2005200520052005عامwww.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.comwww.aaoifi.com    .  

 

  

  القسم الثاني

  السعودي اطار مقترح لبناء المعايير االسالمية لمحاسبة الزكاة

  الماليزيمن المعيار  وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية االسالمية
  

  (المملكة العربية السعودية) معيار المحاسبة المالية للزكاة
  نطاق المعيار
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  هدف المعيار

  نص المعيار

  التعاريف

  خلفية المعيار (صالحية فرض الزكاة علي المنشأت ونصابها وحسابها)

  
  معيار المحاسبة المالية للزكاة

   

  نطاق المعيار :ـ  1

قي��اس وع��رض مخص��ص الزك��اة وا4فص��اح يحدد ھذا المعيار متطلبات  1/1

عنھا في القوائم المالية للمنشآت الھادفة للربح بغض النظر عن حجمھ��ا 

  أو شكلھا النظامي.

  )101(الفقرة 

( يشمل ھذا المعيار تحديد أسلوب احتساب الزكاة ال��ذي ي��تم تحدي��ده ف��ي  1/2

  ضوء أحكام وقواعد فريضة الزكاة والتعليمات المنظمة لھا.

  )102ة (الفقر

تقرأ فقرات ھذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة  1/3

، وف���ى إط����ار أھ����داف ومف����اھيم المحاس����بة المالي����ة ومعي����ار الع����رض 

  وا4فصاح العام.

  )103(الفقرة 

  ھدف المعيار :ـ  2

يھدف ھذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض وا4فصاح لمخصص الزكاة 

  ئم المالية بحيث تظھر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا.في القوا

  )104(الفقرة 

  نص المعيار :ـ  3

  : القيــاس 3/1

يجب قياس وإثبات مخصص الزكاة لك��ل فت��رة مالي��ة عل��ى ح��دة 3/1/1

  وفقا Hحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة.
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  )105(الفقرة 

نة المالي��ة الت��ي ي��تم خIلھ��ا تتم تسوية مخصص الزكاة ف��ي الس�� 3/1/2

اعتماد الربط النھائي. ويتم إثبات أي فروق��ات ب��ين مخص��ص 

الزك����اة وال����ربط النھ����ائي وف����ق متطلب����ات معي����ار الع����رض 

  وا4فصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية. 

  )106(الفقرة 

  : العــرض 3/2

) أدن���اه ، يج���ب ع���رض 3/2/2م���ع مراع���اة م���ا ورد ف���ي الفق���رة ( 3/2/1
خصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل بعد بنود المكاسب م

  أو الخسائر ا(ستثنائية وقبل صافي الدخل.

  )107(الفقرة 

يجب عرض مخصص الزكاة للمنشآت المختلطة في بند مستقل في  3/2/2
قائمة التغيرات في حقوق أص��حاب رأس الم��ال أو قائم��ة اHرب��اح 

  المبقاة حسب اHحوال. 

  )108(الفقرة 

  : اPفصـاح 3/3

  يجب أن تفصح القوائم المالية على اHقل عما يلي : 

  السياسة المحاسبية المستخدمة في معالجة مخصص الزكاة. 3/3/1

  )109(الفقرة 

ملخص بعناصر ومبالغ وعاء الزكاة الرئيسة للفترة الحالية والفترة  3/3/2
  السابقة.

  )110(الفقرة 

الفت��رة وا4ض��افات وا(س��تبعادات  رصيد مخصص الزكاة ف��ي أول 3/3/3
  التي تمت خIل الفترة ورصيد آخر الفترة.

  )111(الفقرة 

مبلغ الربط النھائي المعتمد لكل فت��رة ومب��الغ الفروق��ات بين��ه وب��ين  3/3/4
  مخصص الزكاة لتلك الفترة وملخص عن طبيعتھا.

  )112(الفقرة 
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وأس��باب ذل��ك  الس��نوات الت��ي ل��م ت��ربط عنھ��ا الزك��اة ربط��ا نھائي��ا 3/3/5
ب���ين المص���لحة  -إن وج���د–والجھ���ة المع���روض عليھ���ا الخ���Iف 

  الخ) والمبلغ محل الخIف. 00والمنشأة (لجنة ا(عتراض ، 

  )113(الفقرة 

  مخصص الزكاة للمنشأة التابعة الذي التزمت به المنشأة المسيطرة. 3/3/6

  )114(الفقرة 

  ـ التعاريــف : 4

  : الربط النھائي 4/1

زك��وي النھ��ائي ال��ذي يص��در م��ن مص��لحة الزك��اة وال��دخل ول��م ھ��و ال��ربط ال
تعت���رض علي���ه المنش���أة خ���Iل م���دة ا(عت���راض النظامي���ة ، أو ال���ربط 
الزكوي المعدل الصادر من المصلحة ولم يستأنف أو الص��ادر بموج��ب 

  )115(الفقرة قرار من اللجنة ا(ستئنافية. 

  : الشركة المختلطة 4/2

بموج��ب نظ��ام اس��تثمار رأس الم��ال اHجنب��ي  ھي الشركات الت��ي ي��تم تأسيس��ھا
و( يتمت��ع جمي��ع م��الكي حص��ص رأس��مالھا بجنس��ية المملك��ة العربي��ة 

  )116(الفقرة السعودية ومن في حكمھا. 

  سريان مفعول المعيار : - 5

يجب أن تعد ، وفق ھذا المعيار ، الق��وائم المالي��ة الت��ي تع��د ع��ن فت��رة مالي��ة تب��دأ بع��د 
  )117ة (الفقرصدور المعيار. 

  

(انظر ايضا المعيار المصري المقترح من الباحث للمحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا 

http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf 

ripod.com/zakatst.pdfhttp://mstawfik.t 

  الماليزية سسات المالية االسالميةمؤٍ المالية لل قوائمعرض المعيار 
  غرض المعيار

العرض واالفصاح العام للمؤسسات المالية االسالمية وتلك التي تمارس نشاط البنوك االسالمية 
ائم اصـر القـو ات الزمنية وغيرها والحد االدني مـن االفصـاح حيـث عنحسن المقارنوذلك لتحقيق 

  المالية تتمشي مع الشريعة االسالمية.
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  نطاق المعيار

المؤسسـات الماليـة االسـالمية  اعداد القـوائم الماليـة للمؤسسـات والمنشـأت التـي تمـارس نشـاط
  ومنها نشاط البنوك والمصارف االسالمية.

  تعاريف

 –تكافــل  –هبــة  –فجــأة  –بيــوع  – IFI المؤسســات الماليــة االســالمية –الشــريعة االســالمية 
  عائد. –قرض  –مرابحة  –مشاركة  –مضاربة  –ايجار  –زكاة  –وديعة 

  القوائم المالة واهدافها

االيضـاحات المرفقـة. –التغير في حقوق الملكيـة  –التدفقات النقدية  –الدخل  –المركز المالي 
 –الخسـائر الـدخل شـامال المكاسـب و  –االصول، االلتزامات، حقوق الملكيـة  :ويجب ان تعرض

  تحليل التدفقات النقدية.

  

  ) www.masb.org.my  محتويات القوائم المالية (المصدر المعيار الماليزي

  (يجب االلتزام بها حرفيا) 
41. The assets of an IFI include cash balances and short-term funds, placements with 

other financial institutions, dealing and investment securities, and financing of 
customers. The cash balances usually comprise deposits made based on the Shariah 
principle of Wadiah. The placement usually comprises money market placement made 
on the basis of Mudarabah principle. Dealing securities usually comprises equity and 
other capital market instruments acquired for trading purposes and investment 
securities are acquired for long-term investment purposes. The financing of customers 
usually comprises financing extended to customers based on various Shariah 
principles. Other items include receivables, statutory deposits with BNM, and property, 
plant and equipment. 

42. The liabilities of an IFI usually comprise deposits from customers, deposits and 
placements of other financial institutions, bills payable, and other liabilities. Deposits 
from customers comprise Mudarabah and non-Mudarabah deposits. Non-Mudarabah 
deposits include savings, current and Negotiable Islamic Debt Certificates and other 
similar instruments. Mudarabah deposits consist of deposits accepted by an IFI in the 
form of investment and other profit-sharing deposit accounts. The non-Mudarabah 
deposits include money deposited based on Wadiah contracts or any other non-profit-
sharing contracts. Other liabilities include provision for taxation and Zakat. 

43. In the case of conventional banks and other financial institutions that carry out IBS, 
funds allocated for the IBS operation is normally disclosed as a separate item after all 
liabilities of the IBS. The nature of the funds is such that it is deemed to be an 
advance from the IFIs for purposes of establishing the scheme. 

44. Equity of an IFI can be defined as the residual interest in the assets of the IFI after 
deducting all liabilities. It comprises paid up capital, distributable and non-distributable 
reserves. 

45. Separate disclosure of assets, liabilities and equity shall be presented in the 
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notes. 

46. Within each classification, distinction is normally made between types, nature and 
value of the assets in the notes. For example, in dealing securities, type of securities 
and impairment losses need to be disclosed. In the case of financing of customers, the 
example of disclosure would include, analysis by product, by concept and by types of 
customers. Such distinction has reporting consequences in terms of classification of 
financing accounts. 

47. This disclosure is useful to users due to the unique features and associated risks of 
each type of contract. For example, Wadiah contracts guarantee safe custody of 
deposits. The IFI can decide on a discretionary share of income (hibah) to be paid to 
the depositors. Mudarabah deposits are profit sharing deposits where the profit paid is 
based on a pre-agreed sharing ratio. Their risk profiles are different. Other forms of 
liabilities are those that are based on Wadiah contracts. 

48. The presentation of liabilities is useful to decision makers due to their distinguishing 
features as described in paragraph 42. Detailed disclosures of contract types and 
nature of obligations are normally made in the notes. 

49. Other liabilities include Istisna payables, Salam payables, dividend payables, Zakat 
and tax payables, which are non-profit sharing liability. 

Information to be Presented on Face of Income Statement  
or in Notes 
50. The income statement of an IFI shall include income, expenses, and profit or 

loss for the period. These elements shall be presented separately such that 
they present fairly the results and performance of the IFI's operations. 

51. Additional line items, headings and subtotals shall be presented on the face of 
the income statement when such presentation is relevant to an understanding 
of the IFI's financial performance. 

52. The descriptions and the ordering of items presented shall assist preparers in 
providing information that is necessary for the overall understanding of an IFI's 
financial performance. Such descriptions and ordering may be made in order to apply 
more specific requirements of regulatory authorities. 

53. The income of an IFI includes income derived from investment of depositors' funds, 
income derived from the investment of shareholders' funds (in the case of 
conventional banks and other financial institutions that carry out IBS, income derived 
from the investment of Islamic banking capital funds), income attributable to the 
shareholders (in the case of conventional banks and other financial institutions that 
carry out IBS, income attributable to the bank/group), and other income. Income 
derived from investment of depositors' funds comprise all income from investment of 
general investment deposits, specific investment deposits, and other depositors' 
fund. Embedded in this are portions of income attributable to depositors. Income 
derived from investment of shareholders' funds usually comprises income from 
financing, trading, and investment activities, which comes from dealing and 
investment securities in and outside Malaysia. 

54. The expenses of an IFI usually comprise allowance for loan and financing, expenses 
directly attributable to the investment of the depositors and shareholders/Islamic 
banking capital funds, personnel expenses, and other expenditure. Allowance for 
loan and financing comprise specific and general allowance as well as bad debts 
recovered and written-off during the financial year. Other expenditure includes 
Shariah committee members' remuneration, hire of equipment, general administrative 
expenses and other expenses. 

55. An IFI shall present in the notes, an analysis of income according to types of 
investments and financing of customers. 
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56. An IFI shall present in the notes, an analysis of expenses using a classification 
based on either the nature of expenses or their function within the IFI, 
whichever provides information that is reliable and more relevant. 

57. An IFI shall disclose, either on the face of income statement or the statement of 
changes in equity, or in the notes, the amount of dividends recognised as 
distributions to equity holders during the period, and the related amount per 
share. 

58. Such disclosure of dividends per share may not be applicable in the case of 
conventional banks or financial institutions that carry out IBS. 

Information to be Presented on Face of Statement of  
Changes in Equity or in Notes 
59. An IFI shall present a statement of changes in equity showing on the face of 

the statement: 

(a) profit or loss for the period; 

(b) each item of income and expense for the period that, as required by other 
Standards or by Interpretations, is recognised directly in equity, and the 
total of these items; 

(c) total income and expense for the period (calculated as the sum of (a) and 
(b)), showing separately the total amounts attributable to equity holders 
of the parent and to minority interest; and 

(d) for each component of equity, the effects of changes in accounting 
policies and corrections of errors recognised in accordance with FRS 
108. 

(e)  

(f)  

 

  
59A. An IFI shall also present, either on the face of the statement of changes in 

equity or in the notes: 

(a) the amounts of transactions with equity holders acting in their capacity 
as equity holders, showing separately distributions to equity holders; 

(b) the balance of retained earnings (ie accumulated profit or loss) at the 
beginning of the period and at the balance sheet date, and the changes 
during the period; and 

(c) a reconciliation between the carrying amount of each class of contributed 
equity and each reserve at the beginning and the end of the period, 
separately disclosing each change. 

 

60. The descriptions and the ordering of items presented shall assist preparers in 
providing information that is necessary for the overall understanding of an IFI's 
financial performance. Such descriptions and ordering may be made in order to 
apply more specific requirements of regulatory authorities. 

Cash Flow Statement 
61. An IFI's cash flow statement shall report cash flows during the period 
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classified by operating, investing, and financing activities. 

62. Additional line items, headings and sub-totals, shall be presented on the face 
of the cash flow statement when an FRS requires it, or, when such 
presentation is necessary in order to present fairly the cash flows of an IFI. 

63. The descriptions and the ordering of items presented shall assist preparers in 
providing information that is necessary for the overall understanding of an IFI's cash 
flows. Such descriptions and ordering may be made in order to apply more specific 
requirements of FRS 1072004 Cash Flow Statements and guidelines issued by 
regulatory authorities. 

Notes 
Structure 

64. The notes shall: 

(a) present information about the basis of preparation of the financial 
statements and the specific accounting policies used in accordance with 
paragraphs 108-115 of FRS 101 Presentation of Financial Statements; 

(b) disclose the information required by FRSs that is not presented on the 
face of the balance sheet, income statement, statement of changes in 
equity or cash flow statement; and 

(c) provide additional information that is not presented on the face of the 
balance sheet, income statement, statement of changes in equity or cash 
flow statement, but is relevant to an understanding of any of them. 

 

65. Notes shall, as far as practicable, be presented in a systematic manner. Each 
item on the face of the balance sheet, income statement, statement of changes 
in equity and cash flow statement shall be cross-referenced to any related 
information in the notes. 

Disclosure of Accounting Policies 

66. An IFI shall disclose in the summary of significant accounting policies: 

(a) the measurement basis (or bases) used in preparing the financial 
statements; and 

(b) the other accounting policies used that are relevant to an understanding 
of the financial statements. 

 

66A. An IFI shall disclose, in the summary of significant accounting policies or 
other notes, the judgements, apart from those involving estimations (see 
paragraph 116 of FRS 101 Presentation of Financial Statements), management 
has made in the process of applying the IFI's accounting policies that have the 
most significant effect on the amounts recognised in the financial statements. 

Key Sources of Estimation Uncertainty 

66B. An IFI shall disclose in the notes information about the key assumptions 
concerning the future, and other key sources of estimation uncertainty at the 
balance sheet date, that have a significant risk of causing a material 
adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next 
financial year. In respect of those assets and liabilities, the notes shall include 
details of: 
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(a) their nature; and 

(b) their carrying amount as at the balance sheet date. 

 

66C. An IFI shall disclose in the notes: 

(a) the amount of dividends proposed or declared before the financial 
statements were authorised for issue but not recognised as a distribution 
to equity holders during the period, and the related amount per share; 
and 

(b) the amount of any cumulative preference dividends not recognised. 

 

Additional Disclosures in Financial Statements 

67. An IFI shall disclose the following, if not disclosed elsewhere in information 
published with the financial statements: 

(a) the domicile and legal form of the IFI, its country of incorporation and the 
address of its registered office (or principal place of business, if different 
from the registered office); 

(b) a description of the nature of the IFI's operations and its principal 
activities; and 

(c) the name of the parent and the ultimate parent of the group. 

(d) [ 

 

  
Disclosure of Unusual Supervisory Restrictions 

69. An IFI is encouraged to disclose any unusual supervisory restrictions imposed on the 
IFI by any regulatory or supervisory agency with respect to any regulations regarding 
such restrictions. 

70. The situation where the regulatory and supervisory agency may impose the 
restriction contrary to Shariah principles on IFI is very rare. Such restriction can 
impair the IFI's ability to make decisions necessary to manage the IFI or it prevents 
the IFI from carrying out some of the activities it has been authorised to carry out by 
its charter. 

Disclosure of Shariah Advisor or Shariah Board and Zakat Obligations 

71. An IFI shall disclose the role and authority of the Shariah advisor or board in 
monitoring the IFI's activities pertaining to Shariah matters. 

72. An IFI shall also disclose, where applicable, its responsibility towards payment 
of Zakat on behalf of depositors, shareholders and others. 

Disclosure of Earnings or Expenditure Prohibited by Shariah 

73. An IFI is encouraged to disclose: 

(a) the amount and nature of earnings realised from sources or means which are 
not permitted by Shariah; 
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(b) the amount and nature of expenses not permitted by Shariah; and 

(c) the manner of disposal of prohibited earnings. 

 

Concentrations of Asset Risks 

74. Disclosure shall be made in the financial statements of any significant 
concentrations of its assets invested or deposited in the following ways: 

(a) by geographical areas; 

(b) by customer groups; 

(c) by industry sectors; or 

(d) other concentrations of risk that are appropriate. 

 

Concentration and Distribution of Investment Accounts 

75. Disclosure of concentrations of sources of investment accounts and their 
equivalent and other accounts shall be made in the financial statements. 

76. Disclosure of the distribution of investment accounts and their equivalent and 
other accounts in accordance with respective periods to maturity shall be 
made in the financial statements. 

Distribution of Assets 

77. Disclosure of the distribution of assets in accordance with respective periods 
to maturity or expected periods to cash conversion shall be made in the 
financial statements. 

Commitments and Contingencies including Off-Balance Sheet Items 

78. Disclosure of commitments and contingencies shall be made in the financial 
statements of the IFIs and include: 

(a) the nature and amount of commitments that are irrevocable; and 

(b) the nature and amount of contingencies arising from off-balance sheet 
items including direct credit substitutes, transaction related 
contingencies, sales and repurchase agreements, and other 
contingencies of similar nature. 

 

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

79. The disclosure requirements as per FRS 108 Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors shall apply to an IFI. In addition, any 
accounting effect on investment account shall be disclosed. 

Profit Distribution Policy 

80. An IFI that co-mingles various types of deposits into a single pool of funds 
shall disclose the method of allocation of income among various categories of 
deposits. 

81. An IFI shall disclose the distribution of profit derived from investment of 
depositors' funds at gross level, after deducting expenditure to the extent that 
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they are directly attributable to the investment of those funds. 

82. An IFI normally allocates income by using a weighted average method balances and 
allocates a total income to various categories of depositors. 

83. An IFI normally distributes profit derived from investment of depositors' funds based 
on a pre-determined ratio in the case of Mudarabah deposits, and on a ratio 
determined at the discretion of the IFIs in the case of Wadiah and other non-
Mudarabah deposits. 

Related Party Disclosures 

84. An IFI shall comply with FRS 124 Related Party Disclosures. 

Specific Investment Accounts 

85. Specific investment accounts are restricted as to their co-mingling with other funds. 
They are to be used for specified financing or investment. Additional disclosures on 
the nature of fund, profit sharing policy, nature of financing, and investment are 
encouraged. 

86. Any profits or losses of the specific investment account shall be separately 
disclosed. They shall not be offset with other types of the IFI's profit or loss. 

  الفترة االنتقالية

 تاريخ بدء سريان المعيار

  

  

  مراجعال
  

عبد الفتاح، "نحو الية مالئمة لبناء معايير المحاسبة العربيـة وااللـزام بهـا محمد شريف توفيق ومحمود حسن 
(حالة جمهورية مصر العربية والمملكـة العربيـة السـعودية ومجلـس التعـاون الخليجـي): دراسـة دوليـة 

المــؤتمر الرابــع لتوفيــق بيئــات منظمــات االعمــال اداة التكامــل العربــي فــي مواجهــة اختباريــة مقارنــة"، 
  .2004سبتمبر  – ت العولمة، كلية التجارة جامعة االسكندريةتحديا

محمد شريف توفيق وحسن السيد سالم ، "نحو الية لتطـوير معـايير المحاسـبة الماليـة فـي مصـر لتتواكـب مـع 
المـؤتمر الرابـع لتوفيـق بيئـات معايير المحاسبة الدولية في ظل المتغيرات العالمية: دراسة اختباريـة"، 

 – ال اداة التكامل العربي في مواجهة تحديات العولمة، كلية التجارة جامعة االسكندريةمنظمات االعم
 .2004سبتمبر 

محمد شريف توفيق وحسـن محمـد علـي سـويلم، "عولمـة التقريـر المـالي والمعـايير الدوليـة للمحاسـبة فـي ظـل 
لس التعاون لدول الخلـيج الشراكة مع االتحاد االوروبي (حالة المعايير الدولية للمحاسبة ومعايير مج
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المـــؤتمر الثـــاني لكليـــة التجـــارة جامعـــة القـــاهرة "مســـتقبل مهنـــة العربيــة): دراســـة دوليـــة اختباريـــة"،  
  ،  2004ديسمبر  –المحاسبة والمراجعة في عالم متغير" 

، مكتبة دار النهضة العربية بالقاهرة –،Accounting -Eالمحاسبة االلكترونية  محمد شريف توفيق،
2004/2005.  

شريف توفيـق , "رؤيـة مسـتقبلية نحـو المحـاور الرئيسـية لتطـوير بنـاء المعـايير المحاسـبية فـى محمد 
مجلـة المملكة العربية السـعودية: مـنهج تنظيمـى للسياسـة المحاسـبية علـى المسـتوى الكلـي", 

ــــد اإلدارة العامــــة , العــــدد  اإلدارة العامــــة ــــاض, معه ) , ص ص 1987198719871987, ســــبتمبر  55555555(الري
167167167167-235235235235. 

محمد شريف توفيق , "قياس متطلبات العرض واإلفصاح العام وتقييم مدى توافرها فى التقارير الماليـة 
مجلــة للشــركات المســاهمة وفــى معيــار العــرض واإلفصــاح العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية", 

-111111113333) , ص ص 1989198919891989, فبرايــر  61616161(الريــاض, معهــد اإلدارة العامــة, العــدد اإلدارة العامـة 
201201201201. 

دراسـة ميدانيـة لترتيـب أولويـة إصـدار المعـايير",  –وابل بن على الوابل , "معايير المحاسبة السـعودية 
) , ص ص 1990199019901990, مــايو  66666666(الريــاض, معهــد اإلدارة العامــة , العــدد  مجلــة اإلدارة العامــة

177177177177-212212212212 

إليجــابى فــى بنــاء محمـد شــريف توفيــق, حمـدى محمــود قــادوس, "دراسـة اختباريــة الســتخدام المـدخل ا
(الريــاض, معهــد  مجلــة اإلدارة العامــةالمعــايير المحاســبية فــى المملكــة العربيــة الســعودية", 

  .162162162162-93939393), ص ص 1991199119911991, أكتوبر 72727272اإلدارة العامة , العدد 

محمـد شـريف توفيــق, حمـدى محمــود قـادوس , "تقيــيم أهـم المعــايير المحاسـبية التــى أصـدرها الجهــاز 
مجلــة البحــوث ى ظــل هــدف إصــالح المســار المحاســبى المصــري" , المركــزى للمحاســبات فــ

ــد التاســع عشــر, العــدد األول, الجــزء األول , التجاريــة , كليــة التجــارة جامعــة الزقــازيق, المجل
 .60606060-15151515, ص ص 1997199719971997يناير 

أبــو زيــد كامــل الســيد , "دراســة انتقاديــة لمنهجيــة إصــدار المعــايير المحاســبية المصــرية واختبــار مــدى 
 المــؤتمر العلمــى الســنوى الثــانى,تهــا للبيئــة المصــرية لمواجهــة التحــديات المســتقبلية", مالءم

 .274274274274/2222-227227227227/2222, ص ص 1998199819981998كلية التجارة جامعة الزقازيق, نوفمبر 

, بشـأن معـايير  1997199719971997لسـنة  503503503503قـرار وزيـر االقتصـاد رقـم الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية, 
ذج القــوائم الماليــة لشـركات المســاهمة والتوصــية باألســهم, المحاسـبة المصــرية وتعــديالت نمـا

 . 2002200220022002الطبعة السادسة , 
 –(تـابع)  215215215215, العـدد  الوقائع المصـريةالمعايير المحاسبية كإطار مكمل للنظام المحاسبى الموحد , 

ــرار رئــيس الجهــاز المركــزى للمحاســبات رقــم 1996199619961996ســبتمبر  23232323  1996199619961996لســنة  2644264426442644, وق
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 2222ان معايير المحاسـبة كإطـار مكمـل للنظـام المحاسـبى الموحـد , ص ص بشأن اعتماد وسري
– 167167167167. 

  .1990199019901990", الكويت, ذات السالسل للنشر, نظرية المحاسبةعباس مهدى الشيرازى , " 

المعيار المصري المقترح من الباحث للمحاسبة المالية لزكاة المال وحسابها الكترونيا 

http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf 

http://mstawfik.tripod.com/zakatst.pdf 

   المعايير المحاسبية المصرية:

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_account/efsa2_http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_account/efsa2_http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_account/efsa2_http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_account/efsa2_
merge_account.htmmerge_account.htmmerge_account.htmmerge_account.htm  

جريـدة االهـرام   –جريدة البنوك والمـال ‘ "كيفية تفعيل نظام الصيرفة االسالمية داخل المحتمع المصري"
  .14141414، صفحة 2013201320132013يناير  16161616

  

اسـبة المصـري رقـم( ) : معيـار المحاسـبة الماليـة لزكـاة المـال محمد شريف توفيق ، مقترح معيار المح
  وحسابها الكترونيا

http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf 

 

  

  

http://mstawfik.tripod.com/zakatst.pdf 

 

  

  

http://mstawfik.tripod.com/zakatcal.zip 

 

  

وعـرض القـوائم الماليـة للمؤسسـات الماليـة  ر، تفعيـل الصـيرفة االسـالمية فـي مصـمحمد شريف توفيق
  االسالمية:

mstawfik.tripod.com/ibs.pdfhttp://  
- http://www.aaoifi.comhttp://www.aaoifi.comhttp://www.aaoifi.comhttp://www.aaoifi.com    
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- http://www.cao.gov.eghttp://www.cao.gov.eghttp://www.cao.gov.eghttp://www.cao.gov.eg    
- http://www.cma.gov.eghttp://www.cma.gov.eghttp://www.cma.gov.eghttp://www.cma.gov.eg    
- http:http:http:http://www.masb.org.my//www.masb.org.my//www.masb.org.my//www.masb.org.my    
- http://www.socpa.org.sahttp://www.socpa.org.sahttp://www.socpa.org.sahttp://www.socpa.org.sa    
- http://www.gccaao.orghttp://www.gccaao.orghttp://www.gccaao.orghttp://www.gccaao.org        
- http://accountinghttp://accountinghttp://accountinghttp://accounting----standards.7p.comstandards.7p.comstandards.7p.comstandards.7p.com        
- http://mstawfik.7p.com/ita.htmhttp://mstawfik.7p.com/ita.htmhttp://mstawfik.7p.com/ita.htmhttp://mstawfik.7p.com/ita.htm        

 
                                                

    


