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ملخص البحث : Abstract
باالطالع علي تجارب الدول العربية في بناء معاييرھا للمحاسبة نجد ان معظمھا يتميز
بخصائص :البعد عن اصدار معايير اسالمية للمحاسبة – عدم وجود تنظيم متكامل الصدارھا
ومتابعتھا بكل جديد – عدم وجود موقع مستقل علي االنترنت لمتابعتھا وغير ذلك .وعلي
خالف ذلك الحظ الباحث تميز التجربة الماليزية وشمولھا الھم المعايير االسالمية .كذلك تصدر
ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية  AAOIFIبالبحرين معايير
محاسبية طبقا للشريعة االسالمية لم يتم االستفادة منھا بعد بالكامل.
وقد دفعت تلك االعتبارات الباحث لبحث موضوع بيان سبل استكمال بناء تلك المعايير
الوطنية والعربية .وقد تناول البحث ھذه االعتبارات من خالل قسمين :االول شمل دراسة
مقارنة لخصائص بناء المعايير في الدول والھيئات الوطنية والعربية ،وعرض وتقييم التجارب
المصرية والماليزية والسعودية ومجلس التعاون الخليجي في بناء معايير المحاسبة المالية.
اما القسم الثاني فشمل اطارا مقترحا لبناء المعايير االسالمية لمحاسبة الزكاة السعودي مع
االشارة الي المقترح المصري في ھذا الشأن ،وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية
االسالمية من المعيار الماليزي.
وقد انتھي البحث الي بيان مدي شمول وجودة التجربة الماليرية واوجة قصور واستكمال
التجارب العربية في بناء المعايير المحاسبية من خBالل :ضBرورة اسBتكمال محورھBا التنظيمBي
وانشاء مجالس معايير المحاسبة ومواقعھا علي االنترنت وبنBاء معاييرھBا االسBالمية ودعمھBا
Shari’a
بكBل جديBBد .ويتعBين قBBي ھBذا الشBBأن االسترشBBاد بتجربBBة الBـ  21معيBBار اسBBالمي
) Standards (SSsالتBBBي اصBBBدرتھا ھيئBBBة المحاسBBBبة والمراجعBBBة للمؤسسBBBات الماليBBBة
االسBالمية A ccounting and Auditing Organization for Islamic
 Financial Institutionsعام  2005بمملكة البحرين.
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ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺒﺤث :
تتضمن معايير المملكة العربية السعودية اطارا فكريا للمحاسبة المالية ومعيارا اسالميا
يتناول المحاسبة المالية للزكاة 17 ،معيار مزاوالت .من ناحية أخرى تصدر معايير المحاسبة
المصرية كترجمة لبعض المعايير الدولية للمحاسبة من الجھاز المركزي للمحاسبات )شركات
القطاع العام –  20معيار( وھيئة الرقابة المالية ) 39معيار من ھيئة سوق المال للشركات
المقيدة بالبورصة( بدون اي معايير اسالمية رغم الحاجة اليھا .وعلى مستوى التكامل
العربى ،فقد أنشئت ھيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
 GCCAAOبھدف القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مھنة المحاسبة والمراجعة فى
دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتوحيد والتكامل المحاسبي والدولي بينھا ,وعلى
األخص مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المھنية من معايير المحاسبة والمراجعة
وقواعد سلوك وآداب المھنة )بعيدا عن مجرد ترجمة المعايير الدولية ولكن بناء علي
الظروف االقليمية او الوطنية غير االسالمية( .وھذه الھيئة لھا موقع على االنترنت يتضمن
اھم مصادر تلك المعايير ،وقد أصدرت حتي االن عدد  13معياراً عربيا )باالضافة لمعياري
اھداف ومفاھيم المحاسبة باللغة العربية وعلي  – CDضمن معايير االطار الفكري( من
1
معايير المحاسبة المالية ھى )بدون اي معايير اسالمية(:
 -1معيار العرض واإلفصاح )يقابل المعيار الدولى رقم .(1
 -2معيار األصول الثابتة )يقابل المعيار الدولى رقم .(16
 -3معيار األصول غير الملموسة )يقابل المعيار الدولى رقم .(38
 -4معيار المخزون )يقابل المعيار الدولى رقم .(2
 -5معيار االستثمار فى األوراق المالية )يقابل المعيار الدولى رقم .(40
 -6معيار اإليرادات )يقابل المعيار الدولى رقم .(18
 -7معيار عقود اإليجار )يقابل المعيار الدولى رقم .(17
 -8معيار العمالت األجنبية )يقابل المعيار الدولى رقم .(21
 -9معيار القوائم المالية المرحلية )يقابل المعيار الدولى رقم .(34
 -10معيار تكاليف البحث والتطوير ) يقابل المعيار الدولي رقم  9سابقا(.
 -11معيار اإلفصاح عن العمليات مع ذوى العالقة )يقابل المعيار الدولى رقم .(24
 -12معيار توحيد القوائم المالية )يقابل المعيار الدولى رقم  27سابقا(.
 -13معيار التقارير القطاعية )يقابل المعيار الدولى رقم .(14
على أن تسرى ھذه المعBايير  -بعBد المراجعBة حاليBا  ً◌-علBى دول أعضBاء مجلBس التعBاون
لدول الخليج العربية وھى :
 -1المملكة العربية السعودية.

 -2دولة الكويت.

 -3دولة قطر.

 -4دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 -5مملكة البحرين.

 -6سلطنة ُعمان.

من ناحية ثالثBة تشBمل التجربBة الماليزيBة ھBيكال رائBدا لبنBاء معBايير المحاسBبة يBرتبط مBن
ناحية بالمعايير الدولية للمحاسBبة ويتناولھBا فBي المنشBأت الخاصBة وغيBر الخاصBة والظBروف
http://www.gccaao.org 1
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المحليBBة واالسBBالمية .ومBBن ناحيBBة اخBBري يشBBمل ايضBBا معBBايير مطBBورة محليBBا ومعيBBار اسBBالمي
بعنوان "عرض القوائم المالية في المؤسسBات الماليBة االسBالمية )اھBم عناصBره واردة حرفيBا
بالقسم الثاني(.

وفي ضوء ذلك يتناول ھذا البحث دراسة تحليلية مقارنة لنمط بناء معBايير ھBذه الجھBات،
مع اشارة خاصة لبناء اھم المعايير االسBالمية بھBدف بيBان سBبل االسBتفادة منھBا فBي اسBتكمال
بناء المعايير الوطنية والعربية.

ھدف البحث
 -1تقييم تجارب /استراتيجيات بناء معايير المحاسبة المالية بدول ماليزيا والمملكة العربيBة
السBBعودية وجمھوريBBة مصBBر العربيBBة )تجBBارب محليBBة /وطنيBBة( ومجلBBس التعBBاون لBBدول
الخليج العربية )تجربة عربية دوليBة( باعتبارھBا تجBارب رائBدة إلصBدار معBايير محاسBبة
مالية او تنظيم السياسة المحاسبية محليا في ظل وجود المعايبر الدولية للمحاسبة.
 -2القاء الضوء علي التجربة الماليزية في اصدار المعايير المحاسبية الوطنيBة واالسBالمية
في ظل المعايير الدولية ،مع اتجاھھا حاليBا للتوافBق مBع االتجBاه العBالمي الBرھن لعولمBة
المعايير الدولية للمحاسبة باستراتيجية محددة.
 -3تقديم اطار مقترح لبناء المعايير االسالمية لمحاسبة الزكاة وعBرض القBوائم الماليBة فBي
المؤسسBBات الماليBBة االسBBالمية )كحBBد ادنBBي( بھBBدف االسترشBBاد بھمBBا فBBي اسBBتكمال بنBBاء
المعايير العربية.

حدود البحث
 -1اقتصر البحث على دراسة حالة كل من معايير المحاسبة بكل من جمھورية مصBر العربيBة
ومجلس التعاون الخليجي وتجربة المملكة العربية السعودية بسBبب أنھBا تقريبBا ً – حتBى
علم الباحث – ھي الجھات العربية الوحيدة بالمنطقة التي أصدرت معايير محاسبة مالية
وتحتاج استكمال ,ولھما مواقع لمصادرھما تكاد تكون معروفة على االنترنت.
 -2استرشBBد الباحBBث فBBي التقيBBيم بالتجربBBة السBBعودية – التBBي عاصBBرھا  -مBBن واقBBع محتويBBات
موقع االنترنت للھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  2ومطبوعاتھBا باعتبارھBا الجھBة
الوحيدة المعنية بإصدار المعايير فى المملكة العربية السعودية.
 -3ال يتضمن البحث تقييم معايير المراجعBة ,وال مشBاريع المعBايير تحBت اإلصBدار المعروضBة
على مواقع االنترنت بالدول العربية ,وال يتضمن دراسة قواعد سلوك وآداب المھنة ,وال
يتضمن دراسة نظام المحاسبين القانونيين.
 -4يعتبر الباحث ان التجربة الماليزية ھي اشمل تجارب بناء المعايير بالدول النامية واالجدر
باالسترشBBاد النھBBا  :تشBBمل اكبBBر عBBدد مBBن المعBBايير – تBBرتبط تمامBBا بالمعBBايير الدوليBBة –
http://www.socpa.org.sa 2
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تصBنف المعBايير لتسBري علBي المنشBأت غيBBر الخاصBة والخاصBة – تصBدر ايضBا معBBايير
محليBBBBBBBBBBBة واسBBBBBBBBBBBالمية مميBBBBBBBBBBBزة – لھBBBBBBBBBBBا موقBBBBBBBBBBBع مميBBBBBBBBBBBز علBBBBBBBBBBBي االنترنBBBBBBBBBBBت
 http://www.masb.org.myويعرض محتويات كBل المعBايير .ويتنBاول المبحBث
الثالBBث اھBBم عناصBBر ھBBذه التجربBBة بالتفصBBيل .بينمBBا ال يعBBرض موقBBع ھيئBBة المحاسBBبة
والمراجعBة للمؤسسBBات االسBBالمية الماليBBة بBBالبحرين اي مBBن معBBايير الشBBريعة االسBBالمية
التي طورھا في ھذا الشأن.
 -5انظر ايضا جھود الباحث بشأن اصدار معيار مصBري مقتBرح للمحاسBبة عBن زكBاة المBال ،
وسبل تفعيل الصيرفة االسالمية في مصر .3

القسم االول
دراسة مقارنة لخصائص بناء معايير المحاسبة في الدول والھيئات المختارة
في الدراسة

جدول رقم ) (1
اوجه التشابه واالختالف بين الدول والھيئات المختارة في الدراسة
وملخص موقف استراتيجية بناء معايير المحاسبة بھا ،مع اشارة للمعايير االسالمية **

" 3كيفية تفعيل نظام الصيرفة االسالمية داخل المحتمع المصري"‘ جريدة البنوك والمال –
جريدة االھرام  16يناير  ،2013صفحة .14
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
محمد شريف توفيق ،تفعيل الصيرفة االسالمية في مصر وعرض القوائم المالية للمؤسسات
المالية االسالمية:
http://mstawfik.tripod.com/ibs.pdf
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دولة ماليزيا

البند

دولة المملكة العربية
السعوديية

دولة جمھورية مصر
العربية

ھيئة المحاسبة
والمراجعة لدول
مجلس التعاون
الخليحي
)  6دول(

اﺴـــــــﺘراﺘﻴﺠﺔ وطﻨﻴـــــــﺔ واﺴـــــــﻼﻤﻴﺔ ﺒﺨﻠﻔﻴـــــــﺔ وطﻨﻴ ـــﺔ واﺴــــﻼﻤﻴﺔ ﺒﺨﻠﻔﻴــــﺔ ﺘرﺠﻤ ــﺔ اﻝﻤﻌـــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـــﺔ اﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺒﺨﻠﻔﻴــﺔ اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر
ﺒﻨ ــــــــــــــــــــــــﺎء اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ

اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ

ﻤﻊ ﺘطوﻴﻌﻬﺎ ﻤﺤﻠﻴﺎ

اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ

اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
ﻋـدد ﻤﻌـﺎﻴﻴر  1+ 53اﺴــــــــــﻼﻤﻲ ﻝﻌـــــــــرض  1 +17اﺴﻼﻤﻲ ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 39 + 20
اﻝﻤﺼدرة
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اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝزﻜﺎة وﻀرﻴﺒﺔ اﻝـدﺨل ) 2 +اﻝﺠﻬــــــــــــــﺎز اﻝﻤرﻜـــــــــــــــزي
اﻝﻤﺎﻝﻴــــــﺔ اﻻﺴــــــﻼﻤﻴﺔ  =36 +ﻤﺤﻠﻲ)*( = 20

ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــــــــــــــــــــــــﺒﺎت ووزارة

) 90اﻨظر ﺸﻜل (1

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر( = 59

ﻤﻌــــــــــــــــــﺎﻴﻴر ﺒﺎطﺎر ﻓﻜري واﺴﻼﻤﻲ
اﻻط ــــــــــــــــــﺎر

) 2اﻫ ــــــــــــداف وﻤﻔ ــــــــــــﺎﻫﻴم  1اطـــــــﺎر ﻓﻜـــــــري ﻏﻴ ــــــر ) 2اﻫـــــــــداف وﻤﻔـــــــــﺎﻫﻴم
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ(

ﻤﺴﺘﻘل

اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ(

اﻝﻔﻜ ـــــــــــــــــري
اﻝﻤﺼدرة
ﺘﺼــــــــــــــﻨﻴف ﻝﺸــــــــرﻜﺎت ﻏﻴــــــــر ﺨﺎﺼــــــــﺔ – ﻻ ﺘﺼﻨﻴف ﻤﺤدد )اﻝﻌرﻴﻴﺔ(

ﺘﺼــﻨﻴف ﻤﺤــدد  :ﺸــرﻜﺎت ﻻ ﺘﺼـــــــــــــﻨﻴف ﻤﺤـــــــــــــدد

اﻝﻤﻌ ــــــــــــﺎﻴﻴر ﻝﺸــــرﻜﺎت ﺨﺎﺼ ــــﺔ – ﻤﺤﻠ ــــﻲ*

ﻗطــــــــﺎع ﻋـــــــــﺎم وﻤﻘﻴــــــــدة )اﻝﻌرﻴﻴﺔ(

)وﻝﻐﺘﻬﺎ(

ﺒﺎﻝﺒورﺼﺔ )اﻝﻌرﻴﻴﺔ(

واﺴﻼﻤﻲ )اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ(

وﺠ ـــــــــــــــــــــود  1ﻤﻌﻴﺎر "ﻋرض اﻝﻘواﺌم اﻝﻨﺎﻝﻴﺔ  1ﻤﻌﻴـــﺎر "اﻝزﻜـــﺎة وﻀـــرﻴﺒﺔ ﻻ ﻴوﺠــــــــد )وﻗ ـــــــد ﺘﻘ ـــــــدم ﻻ ﻴوﺠد
ﻤﻌــــــــــــــــــﺎﻴﻴر ﻓ ــــــــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴ ــــــــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــــــــﺔ اﻝدﺨل"
اﺴﻼﻤﻴﺔ**

اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ")اﻨظر اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ(

اﻝﺒﺎﺤــــــــث ﻋــــــــﺎم 2011
ﺒﻤﻘﺘــرح ﻤﻌﻴــﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ
اﻝﻤﺎﻝﻴــــــــﺔ ﻝزﻜــــــــﺎة اﻝﻤ ـــــــﺎل
وﺤﺴﺎﺒﻬﺎ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ(***

وﺠود ﺴـوق ﻴوﺠــد ﺴــوق ﻤــﺎل ﻗــوي ) 926ﻴوﺠد
ﻤﺎل

ﻴوﺠد

ﻴوﺠد

ﺸــــــرﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴــــــﺔ ﻤﻘﻴــــــدة 4 +
اﺠﻨﺒﻴﺔ(

اﻝﻤوﻗـــــــــــــــــﻊ اﺴﻴﺎ
اﻝﺠﻐراﻓﻲ

اﺴﻴﺎ

اﻓرﻴﻘﻴﺎ

اﺴﻴﺎ
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اﻝﻨﻤ ـــــــــــــــــــــو ﻨﺎﻤﻴﺔ

ﻨﺎﻤﻴﺔ

ﻨﺎﻤﻴﺔ

ﻨﺎﻤﻴﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻝدﻴن

اﻻﺴﻼم

ﻋـــدد ﻤواﻗ ــﻊ  3اﻨﺠﻠﻴزي:

اﻻﺴﻼم

اﻻﺴﻼم

اﻻﺴﻼم

 1اﻨﺠﻠﻴزي /ﻋرﺒﻲ

 2اﻨﺠﻠﻴزي /ﻋرﺒﻲ

 1اﻨﺠﻠﻴزي /ﻋرﺒﻲ

اﻻﻨﺘرﻨ ـــــــــــت
ﻤﻌﻬــد اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴن اﻝﻤــﺎﻝﻴزﻴﻴن :اﻝﻬﻴﺌــــــــــــــــــﺔ اﻝﺴـــــــــــــــــﻌودﻴﺔ اﻝﺠﻬ ـــــــــــــــﺎز اﻝﻤرﻜ ـــــــــــــــزي ﻫﻴﺌ ــــــــــــــﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴـــــــــــــــﺒﺔ
ﻝﻠﻤﻬﻨـــــــــــــــــﺔ
www.mia.org.my
ﻝﻠﻤﺤﺎﺴـــــــﺒﻴن اﻝﻘـــــــﺎﻨوﻨﻴﻴن :ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺒﺎت  :واﻝﻤراﺠﻌـــــــــــﺔ ﻝﻤﺠﻠ ــــــــــس
وﻝﻐﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻌﻬـــد اﻝﻤﺤﺎﺴـــﺒﻴن اﻝﻘـ ـﺎﻨوﻨﻴﻴن  www.cao.gov.eg www.socpa.org.saاﻝﺘﻌﺎون اﻝﺨﻠﻴﺠﻲ :
ﻫﻴﺌــــــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــــــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــــــﺔ

اﻝﻤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻝﻴزﻴﻴن :
www.micpa.com.my
ﻤﺠﻠـــس ﻤﻌـــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـــﺒﺔ

ﺒﺎﻝﻤوﻗﻊ :
www.efsa.gov.eg/

اﻝﻤــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻝﻴزي :
www.masb.org.my

اﻝﻤﻬﻨـــــــــــــــــﺔ ﻤﺘﻘدﻤﺔ

www.gccaao.org

ﻤﺘﻘدﻤﺔ

ﻤﺘﻘدﻤﺔ

ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﺠدا

)اﺨﺘﺒــــــــﺎرات
اﻝزﻤﺎﻝ ــــــــــــــــﺔ
وﻗواﻋـــــــــــــــــد
اﻝﺴـــــــــــــــﻠوك
وﻤراﻗﺒــــــــــــــــﺔ
ﺠ ـــــــــــــــــــــودة
اﻻداء(
ﺘﺼــــــــــــــﻨﻴف اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻏﻴـر ﻤﺴــﻤوح اﻝﻤﻌ ــــــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴ ــــــﺔ ﻏﻴـــــــر اﻝﻤﻌـــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـــﺔ ﻤﻠزﻤـــﺔ  -اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻏﻴــر
ﻫﻴﺌـــــــــــــــــــــــﺔ ﺒﻬــﺎ ﻝﻠﺸــرﻜﺎت اﻝﻤﺴــﺠﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ ﻤﺴـــــــﻤوح ﺒﻬ ــــــﺎ ﻝﻠﺸ ــــــرﻜﺎت ﻝﻜـــل اﻝﺸـــرﻜﺎت اﻝﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﻤﺴ ـــﻤوح ﺒﻬ ـــﺎ ﻝﻠﺸــــرﻜﺎت
"دﻴﻠوﻴــــــــــــت" ﺒﺴوق اﻝﻤﺎل

اﻝﻤﺴ ــــﺠﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴـــــﺎ ﺒﺴـــــوق ﻤﺤﻠﻴﺎ ﺒﺴوق اﻝﻤﺎل

اﻝﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴــﺎ ﺒﺴ ــوق

ﻝﺘﺒﻨـــــــــــــــــــــﻲ

اﻝﻤﺎل

اﻝﻤـــــﺎل ﻓ ــــﻲ ﺒﻌ ــــض دول

اﻝﻤﻌ ــــــــــــﺎﻴﻴر
اﻝدوﻝﻴﺔ

اﻝﺨﻠﻴﺞ.
 اﻝﻤﻌــــــــــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴ ـــــــــﺔﻤﻠزﻤــﺔ ﻝـــﺒﻌض اﻝﺸـــرﻜﺎت
)اﻝﺒﻨوك( اﻝﻤﺴﺠﻠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎ

8
ﺒﺴ ـــوق اﻝ ﻤــــﺎل ﻓــــﻲ دول
اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻻﺨري.

)*( معايير محلية :ھي معايير للمحاسبة صادرة في دولة او ھيئة ليس لھا اي مقابل سواء في
المعايير الدولية او معايير الدول االخري ،وتنشأ من الظروف المحلية فقط .مثل معايير
المصروفات التسويقية واالدارية والتقارير المالية االولية الصادرة بالسعودية.
)**( يتعBين فBي ھBذا الشBأن االشBارة ايضBا لتجربBة الBـ  21معيBار اسBالمي Shari’a
) Standards (SSsالتBBBي اصBBBدرتھا ھيئBBBة المحاسBBBبة والمراجعBBBة للمؤسسBBBات الماليBBBة
االسBالمية Accounting and Auditing Organization for Islamic
 Financial Institutionsعام  2005بالبحرين . www.aaoifi.com
)***( مقترح معيار المحاسبة المالية المصري "المحاسبة المالية لزكاة المال وحسابه
الكترونيا:
http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf
http://mstawfik.tripod.com/zakatst.pd f

تنظيم البحث
يتكون ھذا البحث من :
القسم االول :

دراسBBة مقارنBBة لخصBBائص بنBBاء معBBايير المحاسBBبة فBBي الBBدول والھيئBBات
المختارة في الدراسة

المبحث األول:

الحاجة الي معايير اسالمية للمحاسبة

المبحث الثاني:

يتناول استكمال تجربBة مصBر فBى إصBدار معBايير المحاسBبة الماليBة )بنBاء
علي ترجمة المعايير الدولية وتطويعھا للظروف المحلية(.

المبحث الثالث:

يتناول عرض تجربBة ماليزيBا فBى إصBدار معBايير المحاسBبة الماليBة )بنBاء
علي الظروف المحلية واالسالمية وبخلفية المعايير الدولية(.

المبحث الرابع:

يتنBBاول اسBBتكمال تجربBBة المملكBBة العربيBBة السBBعودية فBBى إصBBدار معBBايير
المحاسBBBبة الماليBBBة )بنBBBاء علBBBي الظBBBروف المحليBBBة واالسBBBالمية وبخلفيBBBة
المعايير االمريكية(.

المبحث الخامس:

يتنBBاول اسBBتكمال تجربBBة مجل Bس تعBBاون دول الخلBBيج فBBى إصBBدار معBBايير
المحاسBBبة الماليBBBة علBBBي المسBBBتوي الخليجBBBي )بعيBBBدا عBBBن مجBBBرد ترجمBBBة
المعايير الدولية ولكن بناء علي الظروف االقليميBة او الخليجيBة وبخلفيBة
المعايير االمريكية(.

القسم الثاني:

يتناول اطBار مقتBرح لبنBاء المعBايير االسBالمية لمحاسBبة الزكBاة السBعودي
وعBBرض الق Bوائم الماليBBة ف Bي المؤسسBBات الماليBBة االسBBالمية مBBن المعيBBار
الماليزى.

اﻫم اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ:
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دراﺴﺔ ﺘوﻓﻴق ) (1987
تناولت ھذه الدراسة تبرير تنظيم السياسة المحاسBبية فBى المجتمBع ,مBن خBالل إصBدار
معايير المحاسبة المالية مع تطبيق ھذا التبرير على المملكة العربية السعودية ,ھذا إلى جانب
تقBBديم نمBBوذج لمBBنھج تنظيمBBى مقتBBرح السBBتكمال بنBBاء ومتابعBBة معBBايير المحاسBBبة فBBى المملكBBة
مسBBتقبالً تنBBاول نوعيBBة المعBBايير الواجBBب صBBدورھا – خصوص Bا ً مBBا يتعلBBق باسBBتكمال العBBرض
واإلفصاح فى المملكة – وتنظيم الجھة التى ستتولى إصBدار ومتابعBة المعBايير المحاسBبية .إال
أن ھذه الدراسة رغم أھميتھا فى ھذا الوقت لم تتضمن أى دراسة اختبارية بشأن المعايير ،او
بناء اي معايير اسالمية.
دراﺴﺔ ﺘوﻓﻴق ) (1989

5

ﺘﺘﻤﻴــز ﻫــذﻩ اﻝد راﺴــﺔ ﺒﺄﻨﻬــﺎ ﺘﻀــﻤﻨت اول دراﺴــﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻝﻘﻴــﺎس ﻤــدى ﺘ ـواﻓر ﻤﺘطﻠﺒــﺎت
اﻝﻌرض واﻹﻓﺼﺎح اﻝﻌﺎم ﻓﻰ ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻌرض واﻹﻓﺼﺎح ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻫـو
ﻼ ﻤن ﺠﻬﺔ وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى ﻤن ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻻﺴﺘﻘﺼﺎء ﺤﺴب
ﻤﺘﺎح ﻓﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸورة ﻓﻌ ً
ﻤﺘطﻠﺒـﺎت ﻗطـﺎع ﻤﺴـﺘﺨدﻤﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ .وﻗـد أظ ﻬـرت اﻝﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻻﺨﺘﺒﺎرﻴـﺔ ﻝﻠدراﺴـﺔ ﻋــدم
ﺘﺠﺎﻨس اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن اﻝﻌﺎﻤﻴن ﻓﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ،وﻝم ﺘﺸﻤل
اي ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺴﻼﻤﻴﺔ.
دراﺴﺔ اﻝواﺒل ) (1990
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 4ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق " ,رؤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻨﺤو اﻝﻤﺤـﺎور اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻝﺘطـوﻴر ﺒﻨـﺎء اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻓـﻰ

اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ :ﻤـﻨﻬﺞ ﺘﻨظﻴﻤـﻰ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻜﻠـﻲ" ,ﻤﺠﻠـﺔ
اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــــﺔ )اﻝرﻴــــﺎض ,ﻤﻌﻬ ـــد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤ ـــﺔ  ,اﻝﻌــــدد  , 55ﺴ ـــﺒﺘﻤﺒر  , (1987ص ص
.235-167
 5ﻤﺤﻤــد ﺸــرﻴف ﺘوﻓﻴــق " ,ﻗﻴــﺎس ﻤﺘطﻠﺒــﺎت اﻝﻌــرض واﻹﻓﺼــﺎح اﻝﻌــﺎم وﺘﻘﻴــﻴم ﻤــدى ﺘواﻓرﻫــﺎ ﻓــﻰ اﻝﺘﻘــﺎرﻴر
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ وﻓـﻰ ﻤﻌﻴـﺎر اﻝﻌـرض واﻹﻓﺼـﺎح اﻝﻌـﺎم ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ",
ﻤﺠﻠــﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ )اﻝرﻴــﺎض ,ﻤﻌﻬــد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ ,اﻝﻌــدد  , 61ﻓﺒراﻴــر  , (1989ص ص
.201-113
 6واﺒل ﺒن ﻋﻠﻰ اﻝواﺒل " ,ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ – دراﺴﺔ ﻤﻴداﻨﻴﺔ ﻝﺘرﺘﻴب أوﻝوﻴـﺔ إﺼـدار اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر",
ﻤﺠﻠــﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ )اﻝرﻴــﺎض ,ﻤﻌﻬــد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ  ,اﻝﻌــدد  , 66ﻤــﺎﻴو  , (1990ص ص
212-177

10
تناولت ھذه الدراسة ترتيب معايير المحاسبة التى يجب أن تصدرھا الجھBات المھيمنBة
علBBى بنBBاء وإصBBدار المعBBايير بالمملكBBة العربيBBة السBBعودية بنBBاء علBBى اسBBتبيان السBBتطالع آراء
األطBراف المعنيBة .وقBBد أعBدت الدراسBBة قائمBة بالمعBBايير المطلBوب إصBBدارھا بالمملكBة تضBBمنت
القائمة المعايير التاليBة المقتBرح إصBدارھا علBى مBرحلتين :المرحلBة األولBى وفيھBا يBتم إصBدار
معايير :تقييم وعرض المخزون – المحاسبة عن األصول طويلBة األجBل ومحاسBبة االسBتھالك
– قياس وعرض األصول وااللتزامات المتداولة – التحقق واالعتراف باإليراد – اإلفصاح عن
السياسات المحاسبية – المحاسبة عن االستثمارات – المحاسبة عن االلتزامBات طويلBة األجBل
واإلفصBاح عنھBا – المحاسBبة عBن العقBود واإلنشBBاءات طويلBة األجBل – المحاسBبة عBن الزكBBاة
والضرائب وكيفية معالجتھا فBى القBوائم الماليBة – المحاسBبة عBن المBنح واإلعانBات الحكوميBة
واإلفصاح عنھا .أما المرحلة الثانية فيBتم فيھBا إصBدار معBايير :المحاسBبة عBن نفقBات البحBوث
والتطBوير ومصBاريف التأسBيس – المحاسBBبة عBن آثBار التغيBر فBBى أسBعار العمBالت األجنبيBBة –
األحداث العرضية والطارئة والالحقة لتاريخ الميزانية العمومية – المحاسبة عBن البنBود غيBر
العادية وبنود الفترات السابقة والتغير فى السياسات المحاسبية – التغير فى المركز المالى –
التأمينات االجتماعية ومكافBآت تBرك الخدمBة – المحاسBبة عBن عقBود اإليجBار طويلBة األجBل –
اإلفصاح عن المعامالت بين الجھات ذات العالقة .ورغم أھمية ھذه الدراسة إال أنھا لم تتضمن
دراسة اختبارية بشأن المعايير او اي معايير اسالمية.

7

دراﺴﺔ ﺘوﻓﻴق وﻗﺎدوس ) (1991
تنBBاول ھBBذا البحBBث اول دراسBBة اختباريBBة لمBBدى تفسBBير المBBدخل اإليجBBابى فBBى نظريBBة
المحاسBبة لقBBرارات اختيBار السياسBBات المحاسBبية المسBBتخدمة بالشBركات المسBBاھمة السBBعودية
والعوامBل المBؤثرة فBBى ھBذه القBBرارات .وقBد ركBBز البحBث حBBول تطBوير الفرضBBيات التBى يقBBدمھا
المدخل اإليجابى بما يتالءم مع الظروف البيئية للمملكة .ثم اختبار مدى صحة ھذه الفرضيات
باستخدام المعلومات الواردة بالتقارير المالية للشركات السعودية ,وذلك لتفسير بواعث اختيار
اإلدارة للسياسات المحاسBبية .وقBد أظھBر البحBث أن العوامBل البيئيBة المتمثلBة فBى رأى مراقBب
الحسابات ودرجة التحفظ شBكلت أكثBر العوامBل تBأثيراً فBى قBرارات اختيBار الشBركات السBعودية
لسياسBBBاتھا المحاسBBBبية .وأوصBBBى البحBBBث بأھميBBBة اسBBBتكمال بنBBBاء معBBBايير المBBBBزاوالت )دون
االسالمية( فى المملكة بحيث تكون ملزمة  ,مع حث المحاسبين القانونيين على التقرير بشBأن
مدى التزام الوحدات بتطبيق المعايير المصدرة.

 7ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق ,ﺤﻤـدى ﻤﺤﻤـود ﻗـﺎدوس" ,د ارﺴـﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻴـﺔ ﻻﺴـﺘﺨدام اﻝﻤـدﺨل اﻹﻴﺠـﺎﺒﻰ ﻓـﻰ ﺒﻨـﺎء
اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ ﻓــﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺴــﻌودﻴﺔ" ,ﻤﺠﻠــﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ )اﻝرﻴــﺎض ,ﻤﻌﻬــد
اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ  ,اﻝﻌدد  ,72أﻜﺘوﺒر  ,(1991ص ص .162-93
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8

دراﺴﺔ ﺘوﻓﻴق وﻗﺎدوس ) (1997
قام الباحثان فى ھذا البحث بإجراء مقارنة نظرية )غير إيجابية( للمعايير بشأن تقييم أھم
المعايير المحاسبية التى أصدرھا الجھاز المركزى للمحاسبات فى سبتمبر  .1996ونظراً ألن
إصBBدار الجھBBاز المركBBزى للمعBBايير فBBى ذلBBك الوقBBت كBBان يمثBBل فBBى الواقBBع أول إصBBدار رسBBمى
للمعايير المحاسبية فى مصر ,بحيث أصبح يشكل ركنا ھاما ً فى التنظيم المحاسبى أو السياسBة
المحاسبية القائمة ,فقد عنى البحث بتحديد مدى صحة ثBالث فرضBيات تBم صBياغتھا بنBاء علBى
ما ورد فى مقدمة المعايير المصدرة ھي:
أن التنظيم والمنھج الذى اتبعه الجھاز )بديل تبنى المعBايير الدوليBة( إلصBدار المعBايير
-1
يشكل التنظيم المناسب للسياسة المحاسبية المصرية.
 -2يتضمن محتوى المعايير المصدرة ما يقابل ھذا المحتوى من مفاھيم النظام المحاسBبى
الموحد.
 -3تتسBBBم األسBBBس والقواعBBBد والمفBBBاھيم الBBBواردة بالنظBBBام المحاسBBBبى الموحBBBد بالمرونBBBة
والتطوير وتتسق مع المعايير المحاسبية الدولية.
وﻗد ﺘم ﺘﺤدﻴد ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت ﻤن ﺨﻼل إﺠراء دراﺴﺔ ﻨظرﻴﺔ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺼــرﻴﺔ – طﺒﻘــﺎً ﻝﻠﻤــﻨﻬﺞ اﻻﺴــﺘﻨﺒﺎطﻰ – ﺘﻨﺎوﻝــت ﺘﻘﻴــﻴم أﻫــم اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﺠدﻴــدة اﻝﻤــؤﺜرة ﻋﻠــﻰ
اﻝﻌــرض واﻹﻓﺼــﺎح اﻝﻌــﺎم وأﺴــﻠوب إﺼــدارﻫﺎ ﻓــﻰ ظــل ﻫــدف ﺘﺤﻘﻴــق إﺼــﻼح اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻰ
ﻝﻴﺘﺴق ﻤﻊ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدى.

دراﺴﺔ اﻝﺴﻴد ) (1998

9

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

اﻝﻤرﻜــزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــﺒﺎت ﻓــﻰ ظــل ﻫــدف إﺼــﻼح اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻰ اﻝﻤﺼــري"  ,ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﺒﺤــوث
اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ,ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺠــﺎرة ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝزﻗــﺎزﻴق ,اﻝﻤﺠﻠــد اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر ,اﻝﻌــدد اﻷول ,اﻝﺠــزء اﻷول ,
ﻴﻨﺎﻴر  ,1997ص ص .60-15
 9أﺒو زﻴد ﻜﺎﻤـل اﻝﺴـﻴد " ,د ارﺴـﺔ اﻨﺘﻘﺎدﻴـﺔ ﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ إﺼـدار اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ واﺨﺘﺒـﺎر ﻤـدى

ﻤﻼءﻤﺘﻬــﺎ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ" ,اﻝﻤــؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤــﻰ اﻝﺴــﻨوى اﻝﺜــﺎﻨﻰ,
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝزﻗﺎزﻴق ,ﻨوﻓﻤﺒر  ,1998ص ص .2/274-2/227
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ﻗﺎم اﻝﺒﺎﺤـث ﻓـﻰ ﻫـذا اﻝﺒﺤـث ﺒـﺈﺠراء دراﺴـﺔ اﻨﺘﻘﺎدﻴـﺔ ﻝﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ إﺼـدار اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ
اﻝﻤﺼرﻴﺔ واﺨﺘﺒﺎر ﻤدى ﻤﻼءﻤﺘﻬﺎ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ,وﻗد ﺨﻠﺼت ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـﺔ إﻝـﻰ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
-1

ضرورة وجود إطار فكرى ترتكز عليه المعايير المحاسبية.

-2

الجھاز الذى يجب أن يتولى تنظيم السياسة المحاسبية على المستوى القومى يجب أن
يكBBون جھBBاز متخصBBص تمثBBل فيBBه كافBBة الجھBBات المھتمBBة بتنظBBيم السياسBBة المحاسBBبية
ورسمى ومنتخب على مستوى علمى ومھنى.

-3

يجب تبنى منھج محدد وواضح ومعلن لعملية إصدار المعايير المحاسبية.

-4

يجب عنBد تنظBيم السياسBة المحاسBبية علBى المسBتوى القBومى تBوفير درجBة معينBة مBن
التوحيد واإللزام.

-5

أن صBياغة المعBBايير المحاسBBبية المصBرية – غيBBر االسBBالمية  -يحتBاج إلBBى إعBBادة نظBBر
حتBBى تحقBBق الغBBرض مBBن إصBBدارھا ,وحتBBى تبBBرز المشBBكلة التBBى يعالجھBBا كBBل معيBBار,
والھBBدف ﻤــن اﻝﻤﻌﻴــﺎر وﻴﻀــﻤن وﻀــوح اﻝﻤﻌﻴــﺎر وﻴﺤــدد ﻨطــﺎق ﺴــرﻴﺎن اﻝﻤﻌﻴــﺎر وﺘــﺎرﻴﺦ
ﺴرﻴﺎﻨﻪ.

دراﺴﺔ ﺘوﻓﻴق وﺤﺴن ) (2004

10

تناولت ھذه الدراسة مقارنة اختبارية لمختلف مصادر معايير المحاسبة بمصBر والسBعودية
ومجلس التعاون الخليجي علي شبكة االنترنت ،مع تقييم لمBدي تBوافر مختلBف عناصBر االطBار
الفكري االمريكي للمحاسبة بھا ،مع تقييم المكانية ايجاد اليBة لبنBاء وااللتBزام عربيBا بالمعBايير
المحاسبية غير االسالمية.
دراﺴﺔ ﺘوﻓﻴق وﺴوﻴﻠم ) (2005

11

 10محمد شريف توفيق ومحمود حسن عبد الفتاح" ،نحو الية مالئمة لبناء معايير المحاسCبة العربيCة وااللCزام
بھا )حالة جمھوريCة مصCر العربيCة والمملكCة العربيCة السCعودية ومجلCس التعCاون الخليجCي( :دراسCة
دوليCCة اختباريCCة مقارنCCة" ،المCCؤتمر الرابCCع لتوفيCCق بيئCCات منظمCCات االعمCCال اداة التكامCCل العربCCي فCCي
مواجھة تحديات العولمة ،كلية التجCارة جامعCة االسCكندرية – سCبتمبر  -2004المجلCد االول ص -32
.74
 11ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق وﺤﺴن ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ ﺴوﻴﻠم" ،ﻋوﻝﻤﺔ اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻲ واﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ظـل
اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻻوروﺒﻲ )ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ(:

13
تناولت ھذه الدراسة التقديم لعولمة المعايير الدولية للمحاسبة كاساس للشراكة مع االتحاد
االوروبي ،ثم مقارنة اختبارية الھBم مصBادر معBايير المحاسBبة الخليجيBة والدوليBة علBي شBبكة
االنترنت .وعلي الرغم مBن جBودة ھBذه الدراسBة ونتائجھBا ،اال انھBا لBم تتعBرض السBتراتيجيات
توفيBق المعBBايير الوطنيBة والعربيBBة لتتوافBق مBBع االتجBBاه الBراھن نحBBو عولمBة المعBBايير الدوليBBة
للمحاسبة وال بناء المعايير االسالمية.

المبحث االول
اﻝﺤﺎﺠﺔ اﻝﻲ ﻤﻌﺎﻴﻴر اﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ
•
•

•
•

•
•

البنوك والمؤسسات االسالمية المالية تخضع غالبا الشراف البنك المركزي بالدولة،
وفي غيبة المعايير المنظمة يصعب تحقيق الرقابة.
غياب المعايير االسالمية سيضر بالشفافية وامكانية اجراء المقارنات وسيزيد االجتھاد،
بينما وجودھا سيحسن من فرص قيام سوق اوراق مالية اسالمية ،ويحسن الشفافية
واالفصاح والعرض وتجانس الممارسات.
ال يمكن ان تحل المعايير الدولية محل المعايير االسالمية.
تصدر ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية بالبحرين معايير طبقا
للشريعة االسالمية ،وعلي مجالس المعايير الوطنية العربية االسترشاد بھا في استكمال
معاييرھا االسالمية مع تلك الواردة بالقسم الثاني من البحث.
مصدر المعايير ھو الشريعة االسالمية والسنة.
تعاريف يتعين تحديدھا :الشريعة – السنة – الزكاة – المؤسسات المالية االسالمية –
المرابحة – العائد – انواع البيوع – القرض – الھبات – المضاربة – االيجار – التكافل
– الوديعة – صكوك االستثمار.

المبحث الثاني
استكمال االصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية عن وزارة لالستثمار
اعدت وزارة االستثمار االصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية عام  2006واصدرتھا
ھيئة الرقابة المالية لتسري من بداية  . 2007وھذه المعايير ھي:
رقم المعيار
إطBBار إعBBداد و عBBرض القBBوائم
المالية
معيار المحاسبة المصرية رقم))1
معيار المحاسبة المصرية رقم

وصف المعيار
إطار إعداد و عرض القوائم المالية
Framework
عرض القوائم المالية
عرض القوائم المالية IAS 1
المخزون

دراﺴﺔ دوﻝﻴﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻴﺔ" ،اﻝﻤـؤﺘﻤر اﻝﺜـﺎﻨﻲ ﻝﻜﻠﻴـﺔ اﻝﺘ ﺠـﺎرة ﺠﺎﻤﻌـﺔ اﻝﻘـﺎﻫرة "ﻤﺴـﺘﻘﺒل ﻤﻬﻨـﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌـﺔ ﻓـﻲ
ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻐﻴر" – دﻴﺴﻤﺒر ،2004
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المخزون IAS 2

)(2
معيار المحاسبة المصرية رقم
)(4

قوائم التدفق النقدي
قوائم التدفق النقديIAS 7

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و األخطاء
)(5
السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية و األخطاء IAS 8
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم األحداث التالية لتاريخ الميزانية
)(7

األحداث التالية لتاريخ الميزانية IAS 10

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم عقود اإلنشاء
)(8

عقود اإلنشاءIAS 11

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم األصول الثابتة وإھالكاتھا
)(10
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم
)(11

األصول الثابتة وإھالكاتھا IAS 16

اإليــــــراد
اإليــــــراد IAS 18

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم المحاسبة عن المنح الحكومية و اإلفصاح عن المساعدات الحكومية
)(12
المحاسبة عن المنح الحكومية و اإلفصاح عن المساعدات الحكومية IAS 20
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم أثار التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية
)(13
أثار التغيرات فى أسعار صرف العمالت األجنبية IAS 21
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم تكلفة االقتراض
)(14

تكلفة االقتراضIAS 23

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة
)(15

اإلفصاح عن األطراف ذوى العالقة IAS24

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم القوائم المالية المجمعة و المستقلة
)(17

القوائم المالية المجمعة و المستقلةIAS 27

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم االستثمارات فى شركات شقيقة
)(18

االستثمارات فى شركات شقيقة IAS 28

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم االفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابھة
)(19
االفصاح بالقوائم المالية للبنوك و المؤسسات المالية المشابھةIAS 30
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم
)(20

التأجير التمويلى القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات
القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى IAS 17

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم المحاسبة و التقرير عن نظم مزايا التقاعد
)(21
المحاسبة و التقرير عن نظم مزايا التقاعدIAS 26
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم نصيب السھم في األرباح
)(22
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم األصول غير الملموسة
)(23
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم ضرائب الدخل
)(24
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم األدوات المالية  :اإلفصاح والعرض

نصيب السھم في األرباحIAS 33
األصول غير الملموسةIAS 38
ضرائب الدخلIAS 12
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األدوات المالية  :اإلفصاح والعرضIAS 32

)(25

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم األدوات المالية  :االعتراف والقياس
)(26
األدوات المالية  :االعتراف والقياسIAS 39
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم حصص الملكية فى المشروعات المشتركة
)(27
حصص الملكية فى المشروعات المشتركةIAS 31
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم المخصصات واألصول و االلتزامات المحتملة
)(28
المخصصات واألصول و االلتزامات المحتملةIAS 37
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم
)(29

تجميع األعمال
تجميع األعمال IFRS 3

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم القوائم المالية الدورية
)(30

القوائم المالية الدوريةIAS 34

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم اضمحالل قيمة األصول
)(31

اضمحالل قيمة األصولIAS 36

األصول غير المتداولة المحتفظ بھا لغرض البيع و العمليات غير المستمرة
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم
األصول غير المتداولة المحتفظ بھا لغرض البيع و العمليات غير المستمرة
)(32
IFRS 5
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم التقارير القطاعية
)(33

التقارير القطاعيةIAS 14

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم االستثمار العقارى
)(34

االستثمار العقارىIAS 40

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم الزراعة
)(35

الزراعةIAS 41

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينية
)(36
التنقيب عن و تقييم الموارد التعدينيةIFRS 6
معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم عقود التأمين
)(37
معيار المحاسبة المصرية رقم)(38

مزايا العاملين

معيBار المحاسBبة المصBرية رقBم المدفوعات المبنية على أسھم
)(39
قائمة تعريف المصطلحات
ملحق المعالجات

عقود التأمينIFRS 4
مزايا العاملينIFRS 7
المدفوعات المبنية على أسھمIFRS 2

قائمة تعريف المصطلحات الواردة فى معايير المحاسبة المصرية
قائمة تعريف المصطلحات الواردة فى معايير المحاسبة المصريةGlossary
المعالجات المستثنى تطبيقھا طبقا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية
التقارير المالية المعالجات المستثنى تطبيقھا طبقا للمعايير الدولية العداد

http://accounting-standards.7p.com :Please see
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 صدرت معايير المحاسبة االخيرة متضمنة قائمCة تعريCف مصCطلحات المعCايير وتمھيCداوبيان تصديري كامل باالستثناءات من تطبيقھا شمل ما يلي:
•

صدرت المعايير المصرية الجديدة للمحاسبة بموجب قرار السيد األستاذ الدكتور محمود محي الدين
رقم  243لعام  2006و تحل المعايير الجديدة محل معايير المحاسبة الجاري تطبيقھا حاليا والتي
سبق إصدارھا بالقرارين الوزاريين رقمي  503لسنة  345 ،1997لسنة . 2002

•

أعدت معايير المحاسبة المصرية  -والتى يبلغ عددھا  35طبقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
الصادرة من االتحاد الدولى للمحاسبين وذلك باستثناء المعالجات المشار إليھا بملحق المعالجات.

•

تتضمن المعايير الجديدة تمھيدا يعد جزء ال يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية و يتضمن التمھيد ان
يتم مراعاة ما يلى :
 .1تخضع الموضوعات التى لم يتم تناولھا فى المعايير المصرية فى معالجتھا للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول ھذه الموضوعات.
 .2تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمھا المالية المعتمدة و المنشورة و فى ھذه
الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد ھذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية من
معالجات و إفصاح و عرض.
 .3قد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل و التقييم و
اتخاذ القرار ،و فى ھذه الحالة تعد ھذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم و بيانات داخلية
ليس من الضرورى االلتزام فى إعدادھا بالمعالجات و اإلفصاح و العرض الواردة فى معايير
المحاسبة المصرية  .ويجب على اإلدارة عند تقديمھا لھذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس
لدى مستخدمھا قد يؤدى إلى أعتقاده بأنھا تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة و
المنشورة.
 .4يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار  .بعض ھذه الفقرات مطبوع
بخط سميك مائل و تمثل نص المعيار فى حين أن الفقرات األخرى تمثل شرح للمعيار و
يجب فى كل األحوال قراءة المعايير مع شرحھا كوحدة واحدة.

 .5تحتوى بعض المعايير على فقرات أشير أمامھا بأنھا ملغاة بدالً من حذفھا و تعديل أرقام
فقرات المعيار التالية  .وقد استخدم ھذا األسلوب للمحافظة على تسلسل أرقام فقرات
المعايير وعدم اللجوء إلى تغيير أرقام الفقرات عند اإلشارة إليھا فى معايير أخرى.
 .6يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الھامة نسبيا ً أما البنود قليلة األھمية فيمكن
االسترشاد بالمعايير فى معالجتھا .وتقاس أھمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادى
للقوائم المالية وذلك فى ضوء حجم البند وعالقته بحجم المنشأة و الظروف المحيطة .

 الول مCCرة يتضCCمن اصCCدار معCCايير المحاسCCبة المصCCرية اطCCار فكCCري Conceptual Frameworkشبه متكامل العداد وعCرض القCوائم الماليCة كمCا ورد فCي مطلCع قCرار
وزيCر االسCتثمار)  ، (1حيCث يتضCمن الخصCائص النوعيCة للقCوائم )المعلومCات( الماليCة
)القابلية للفھCم ،المالئمCة ،المصCداقية ،القابليCة للمقارنCة(  -االھميCة النسCبية – اھCداف
القوائم المالية – المسCتخدمون وحCاجتھم مCن المعلومCات – التعبيCر العCادل – عناصCر
القوائم المالية وقياسھا واالعتراف بھا – مفاھيم راس المال والمحافظة عليه.
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 معالجCCCات المعيCCCار رقCCCم  20المتعلقCCCة بعمليCCCات التCCCأجير التمCCCويلي مختلفCCCة تمامCCCا عCCCنالمعالجات الدولية بھذا الشأن.
 حدد المعيار رقCم  1ان القCوائم الماليCة للمنشCأة ھCي :الميزانيCة )طبقCا لنمCوذج العCرضالرأسي المتداخل( – قائمة الدخل – قائمة التغيرات في حقوق الملكية – قائمة التدفقات
النقدية – االيضاحات المتممة للقوائم المالية .كما تضمن ملحق المعيار دليل توضCيحي
شمل نموذجا واحدا للثالث قوائم.
 يقيCيم المعيCCار رقCCم  2المخCزون بالتكلفCCة او صCCافي القيمCة البيعيCCة ايھمCCا اقCل ،مCCع عCCدمالسماح بطريقة الوارد اخيرا صادر اوال .وقد قام الباحث في دراسة سابقة له بحسCاب
نسبة توافق المعيار المصري للمخزون مع المعيار الدولي  IAS 2وبلغت تلك النسبة
4ر.%81
 صدرت جميع المعCايير باسCلوب الترجمCة مباشCرة مCن المعCايير الدوليCة ،دون جلسCاتاسCCتماع ودون اتبCCاع تفاصCCCيل محCCور اسCCCلوب بنCCاء المعCCCايير او شCCمولھا الي معCCCايير
لسالمية.
 بعد االطالع علي جميع المعايير المصدرة اخيرا وملحقاتھا ،وتقييمھا  -يري الباحث انتجربة االصدار الثالث لمعايير المحاسبة المصرية تشكل افضCل تجربCة فCي االصCدارات
المصCCرية لشCCمولھا بعمCCق لكCCل جوانCCب المعCCايير الدوليCCة ،وانھCCا تCCدعم مبCCادئ حوكمCCة
الشركات ،وانھا توحد جھة االصدار لھذه المعايير تنظيميا ،اال انه الستكمالھا:
 .1يجCCب اسCCتكمال محورھCCا التنظيمCCي بصCCفة دائمCCة وتحديCCد جھCCاز بنCCاء المعCCايير
واختصاصCCCاته مCCCع تحديCCCد واضCCCح الختصاصCCCات كCCCل مCCCن جمعيCCCة المحاسCCCبين
المصCCCCCرية والمعھCCCCCد المصCCCCCري للمحاسCCCCCبين القCCCCCانونيين والجھCCCCCازالمركزي
للمحاسبات وھيئة سوق المال ووزارةاالستثمار في ھذا الشأن.
 .2يجب اتباع محور اسلوب بناء المعايير في بناء ما يستجد من معايير.
 .3يجب تخصيص موقع مستقل علي شبكة المعلومات الدولية )االنترنت( لمعايير
المحاسCبة والمراجعCة المصCرية يتضCمن انزالھCا بCنمط  PDFوتحCديثھا والCCرد
علي االستفسارات وااليضاحات والتدريب عليھا ونطاق سريانھا.
 .4يجب استكمال معايير المراجعة المصرية بنفس المنھج.
 .5يقترح فCي ھCذا الشCأن انشCاء المجلCس المصCري لمعCايير المحاسCبة EASB
) (Egyptian Accounting Standards BoardكھيئCة مسCتقلة لتعنCي
بكل ما يتعلق بأصدار وتطبيق معCايير المحاسCبة الماليCة المصCرية .كمCا يقتCرح
انشCاء موقCCع للمجلCCس علCCي شCCبكة االنترنCCت لتسCCھيل مھمCCة المجلCCس قCCي نشCCر
المعايير المصدرة واالستفسارات وااليضCاحات والدراسCات واالبحCاث المتعلقCة
بھا.
 .6لم تشمل المعايير المصدرة اي معايير اسالمية سواء لحساب الزكاة او لعرض
القوائم المالية فCي المؤسCات الماليCة االسCالمية .لCذا يتعCين اسCتكمالھما – كحCد
ادني – كما سيوضCح .وقCد تقCدم الباحCث فCي عCام  2011بمقتCرح كامCل لمعيCار
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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ويتعين في ھذا الشأن االسترشاد بتجربة الـ  21معيار اسBالمي Shari’a Standards
) (SSsالتBBBBBي اصBBBBBدرتھا ھيئBBBBBة المحاسBBBBBبة والمراجعBBBBBة للمؤسسBBBBBات الماليBBBBBة االسBBBBBالمية
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
 Institutionsعام  2005بالبحرين . www.aaoifi.com

المبحث الثالث
اطار بناء معايير المحاسبة الماليزى
شكل رقم )(1
ھيكل بناء معايير المحاسبة الماليزي
==================================================
ارقام معايير المحاسبة المالية التي اصدرھا مجلس معايير المحاسبة الماليزى MASB
اوال :ارقCCام معCCايير التقريCCر المCCالي  FRSللمنشCCأت غيCCر الخاصCCة  54معيCCار )انظCCر جCCدول 3
للتفاصيل( وما بقابلھا من المعايير الدولية
FRS 1-FRS 8 = IFRS 1-8
FRS 101-FRS 140 = IAS 1-40
FRS 41 = IAS 41
المعيار االسالمي عرض القوائم المالية للمؤسسات المالية االسالمية = FRS i-1 2004
معايير محلية = FRS 201 – FRS 204
ثانيCCCا :ارقCCCام معCCCايير التقريCCCر المCCCالي للمنشCCCأت الخاصCCCة  36 PERSمعيCCCار )انظCCCر جCCCدول 4
للتفاصيل(
MASB 1-32
IAS 25
IAS 29
MAS 5
IB 1
جدول رقم ) (3
معايير التقرير المالي الماليزي للمنشأت غير الخاصة

Com
with
Stan

Status

Effective
Date

Title

Standard

-

Enacted

1 Jan 2006

First-time Adoption of Financial Reporting Standards

FRS 1
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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. FR
‘100 prefix’ corresponds to its equivalent IASs. Thus FRS 101 is equivalent to IAS 1. FRS with a ‘200 prefix’ denotes locally developed
with no equivalent International Standard.
Hence, FRS 1 = IFRS 1
FRS 101 = IAS 1
FRS 201 = locally developed standard

(4 ) جدول رقم
معايير التقرير المالي الماليزي للمنشأت الخاصة

Standard
MASB 1
MASB 2
MASB 3
MASB 4
MASB 5

Title
Presentation of Financial
Statements
Inventories
Net Profit or Loss for the
Period, Fundamental Errors
and Changes in Accounting
Policies
Research and Development
Costs
Cash Flow Statements

Effective
Date

Status

1 July 1999

Enacted

View Summary

1 July 1999

Enacted

View Summary

1 July 1999

Enacted

View Summary

1 July 1999

Enacted

View Summary

1 July 1999

Enacted

View Summary
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MASB 7

The Effects of Changes in
Foreign Exchange Rates
Construction Contracts

MASB 9

Revenue

1 Jan 2000

Enacted

View Summary

MASB 10

1 Jan 2000

Enacted

View Summary

1 Jan 2000

Enacted

View Summary

MASB 12

Leases
Consolidated Financial
Statements and Investments
in Subsidiaries
Investments in Associates

1 Jan 2000

Enacted

View Summary

MASB 14

Depreciation Accounting

1 July 2000

Enacted

View Summary

MASB 15

1 July 2000

Enacted

View Summary

1 July 2000

Enacted

View Summary

1 July 2001

Enacted

View Summary

1 July 2001

Enacted

View Summary

MASB 23

Property, Plant & Equipment
Financial Reporting of
Interests in Joint Venture
Events after the Balance
Sheet Date
Provisions, Contingent
Liabilities & Contingent
Assets
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

1 Jan 2003

Enacted

View Summary

1 Jan 2004

Enacted

View Summary

1 Jan 2004

Enacted

View Summary

1 Sept 1998

Enacted

-

1 Jan 2003

Enacted

-

1 Sept 1998

Enacted

-

1 Jan 2001

Enacted

-

MASB 6

MASB 11

MASB 16
MASB 19
MASB 20

MASB 30
MASB 31
MASB 32
IAS 25
IAS 29
MAS 5
IB-1

Accounting and Reporting by
Retirement Benefit Plans
Accounting for Government
Grants and Disclosure of
Government Assistance
Property Development
Activities
Accounting for Investments
Financial Reporting in
Hyperinflationary Economies
Accounting for Aquaculture
Preliminary and Preoperating Expenditure

1 July 1999

Enacted

View Summary

1 July 1999

Enacted

View Summary

:ويالحظ علي التجربة الماليزية ما يلي
IFRS  انھا تتمشي بالكامل وتتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة بنوعيھا.1
. & IAS
 انھا اشمل تجربة لدولة نامية من ناحية عدد معاييرھا واكملھا حيث شملت.2
.مع حسن ترقيمھما،القطاعين غير الخاص والخاص
. انھا تشمل اطار فكري اسالمي ومعيار اسالمي ھام ومعايير مطورة محليا.3
 يمكن االطالع علي جميع معاييرھا علي االنترنت من خالل موقع مجلس معايير.4
. www.masb.org.my المحاسبة الماليزى

المبحث الرابع
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اﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
ﺼدرت ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻤـن وزارة اﻝﺘﺠـﺎرة اﻝﺴـﻌودﻴﺔ ﻷول ﻤـرة ﻤﻨـذ أﻜﺜـر
ﻤن  17ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎً ,وﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻝم ﺘﺼـدر ﻜﻤﺠـرد ﺘرﺠﻤـﺔ ﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝدوﻝﻴـﺔ,
ٕواﻨﻤﺎ ﺼدرت ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ إطﺎر ﻓﻜرى ﺸﺒﺔ ﻜﺎﻤل ﻤن واﻗﻊ ظروف اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ.
وﻗ ـد ﺸــﻤﻠت ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺴــﻌودﻴﺔ إطــﺎراً ﻓﻜرﻴ ـﺎً ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ )أﻫــداف
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ,وﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ( وﻤﻌﻴـﺎر اﻝﻌـرض واﻹﻓﺼـﺎح اﻝﻌـﺎم ﻤﺤـدداً اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ
اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ٕواﻴﻀﺎﺤﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤرﻓﻘﺔ )  20ﻤﻌﻴﺎرا ﺒﺨﻠﻔﻴﺔ اﻤرﻴﻜﻴﺔ =  2ﻤﻌﻴﺎر اطﺎر ﻓﻜري  15 +ﻤﻌﻴﺎر

ﻤزاوﻝ ـﺔ  3 +ﻤﻌﻴــﺎر ﻤﺤﻠــﻲ ،ﺒﻴﻨﻬــﺎ  1اﺴــﻼﻤﻲ ﻝﻠزﻜــﺎة ( ,ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤراﺠﻌــﺔ ,وﻗــد
اﺘﺨذت ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻜﺄﺴﺎس ﻝﺒﻨﺎء ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
وﻓﻰ ﻋﺎم  1412ﻫـ أﺼﺒﺤت اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﻴن اﻝﻘـﺎﻨوﻨﻴﻴن )ﺘﺘﺒـﻊ وزارة اﻝﺘﺠـﺎرة(
ﻫـﻰ اﻝﺠﻬـﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺒﺈﻋـداد ﻨظــﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴن اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻴﻴن وﻤراﺠﻌـﺔ ﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌــﺔ
وﺘطوﻴرﻫﻤﺎ.
وﻋﻠﻰ ﻀوء ذﻝك ﻗرر ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﻬﻴﺌﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻝﺠﻨﺔ ٕواﻨﺸﺎء ﻤوﻗﻊ ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ ﻴﺘﻀـﻤن ﻋـرض
ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺎﺸﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺼﺎدرة ﻓﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺒﻨﻤط او ﻝﻐﺔ .HTM

ﺘﻘﻴﻴم ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ:
 -1ﻴوﺠد ﻤوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺘرﻨت ﻝﻠﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻴﺸﻤل ﻜل اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر
. http://www.socpa.org.sa
 -2ﻴوﺠد إطﺎر ﻓﻜرى اﻨطﻠﻘت ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻴﺸﻤل اﻷﻫداف واﻝﻤﻔـﺎﻫﻴم وﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻘـ واﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ
وأﺴس اﻝﺘﺤﻘق ,ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻹطﺎر اﻝﻔﻜرى اﻷﻤرﻴﻜﻰ اﻝﻜﺎﻤل ﻴﺘﻀﻤن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻝﻤـﺎ ﺴـﺒق أﻫـداف
اﻝﻘ واﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸـﺂت ﻏﻴـر اﻝﻬﺎدﻓـﺔ ﻝﻠـرﺒﺢ واﺴـﺘﺨدام ﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺘـدﻓق اﻝﻨﻘـدى واﻝﻘﻴﻤـﺔ

اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻰ اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻲ).(i
 -3ﻝم ﺘﺼدر اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﻜﺘرﺠﻤﺔ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤـﺎل ﻓـﻰ اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﺼـرى ،ﺒـل ﺒﻨﻴـت
ﻓﻲ ﻀوء اﻝظروف اﻝﻤﺤﻠﻴـﺔ وﺒﺨﻠﻔﻴـﺔ اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻻﻤرﻴﻜﻴـﺔ .ﻜﻤـﺎ اﺼـدرت اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ  3ﻤﻌـﺎﻴﻴر
ﻤﺤﻠﻴﺔ :ﻝﻠزﻜﺎة واﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻوﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﺴوﻴﻘﻴﺔ واﻻدارﻴﺔ.
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 -4ﻴوﺠد ﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘرﻨت ﺼـﻔﺤﺔ ﻝـﻶراء واﻝﺘﻔﺴـﻴرات ﻴﻤﻜـن ﻤـن ﺨﻼﻝﻬـﺎ
اﻻطـﻼع ،وذﻝـك دون اﻤﻜــﺎن إﻨـزال ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻹطــﺎر اﻝﻔﻜـرى وﻤﻌــﺎﻴﻴر ﺘﻨظـﻴم اﻝﻤـ زاوﻻت
وﻋددﻫﺎ  19ﻤﻌﻴﺎراً ﺒﻨﻤط .PDF
 -5ﺘﺼدر ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤن ﺠﻬﺎز ﺤﻜوﻤﻰ ﻴﺘﺒﻊ اﻝدوﻝﺔ وﻴﺸﺘرك ﻓﻰ إﻋداد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻬﻴﺌﺔ
اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﻴن اﻝﻘـﺎﻨوﻨﻴﻴن  ,ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻓـﻰ اﻝوﻻﻴـﺎت اﻝﻤﺘﺤـدة اﻷﻤرﻴﻜﻴـﺔ ﺘﺼـدر اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر
ﻤن ﻫﻴﺌﺔ ذات طﺎﺒﻊ ﺨﺎص وﻴﺘم اﻝﺘﺼوﻴت ﻋﻠﻰ إﺼدار ﻜل ﻤﻌﻴﺎر ﺒﺎﻝﺘ ﺼوﻴت اﻝﺤر اﻝﻤﺒﺎﺸر
وﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ  ,وﻓــﻰ ﺤﺎﻝـﺔ رﻓــض أى ﻋﻀـو ﻹﺼــدار اﻝﻤﻌﻴـﺎر ﻋﻠﻴــﻪ أن ﻴـذﻜر ﻜﺘﺎﺒــﺔ ﻤﺴــﺒﺒﺎت
ذﻝك وﺘﻠﺤق ﺒﺎﻝﻤﻌﻴﺎر.
 -6ﺘﺤﺘﺎج ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻲ اﺴﺘراﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ رﻏﺒـﺔ
ﻤﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺎﻤـل دوﻝﻴـﺎ .ﻜﻤـﺎ ﺘﺤﺘـﺎج اﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ اﺴـﺘﻜﻤﺎل ﻤﻌﻴـﺎر اﺴـﻼﻤﻲ ﺒﺸـﺄن ﻋـرض
اﻝﻘ واﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
Shari’a
ويتعBBBين فBBBي ھBBBذا الشBBBأن االسترشBBBاد بتجربBBBة الBBBـ  21معيBBBار اسBBBالمي
) Standards (SSsالتBBBي اصBBBدرتھا ھيئBBBة المحاسBBBبة والمراجعBBBة للمؤسسBBBات الماليBBBة
االسBالمية Accounting and Auditing Organization for Islamic
 Financial Institutionsعام  2005بالبحرين . www.aaoifi.com

اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺨﺎﻤس
اﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﺠرﺒﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ
ﻓﻰ إﺼدار ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ

)ﺘﺠرﺒﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر ﺒﻌﻴدا ﻋن ﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ وﺒﻨﺎء ﻋن
اﻝظروف اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ دون اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ وﺒﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ(
ﻴﻬــدف ﻤﺠﻠــس ﺘﻌــﺎون دول اﻝﺨﻠــﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ )ﻴﺸــﻤل ﻋــدد  6دول( إ ﻝــﻰ ﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺘﻨﺴــﻴق
واﻝﺘﻜﺎﻤل واﻝﺘراﺒط ﺒﻴن اﻝدول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻴﺎدﻴن وﺼـو ًﻻ إﻝـﻰ وﺤـدﺘﻬﺎ وﺘﻌﻤﻴـق وﺘوﺜﻴـق
اﻝرواﺒط واﻝﺼﻠﺔ وأوﺠﻪ اﻝﺘﻌﺎون ﺒﻴن ﺸﻌوﺒﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺠﺎﻻت ,وﻗد أﻨﺸﺌت ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ
واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝدول ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻘـرار اﻝﻤﺠﻠـس اﻷﻋﻠـﻰ ﻝﻤﺠﻠـس اﻝﺘﻌـﺎون,
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وذﻝك ﻓﻰ اﻝدورة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة اﻝﻤﻨﻌﻘـدة ﻓـﻰ أﺒـوظﺒﻰ ﺒﺘـﺎرﻴﺦ  9-7دﻴﺴـﻤﺒر 1998م  ,وﺒـدأت
اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺒﺘﺎرﻴﺦ  20ﻤﺎﻴو 2001م .وﻗد ﺘﻀﻤﻨت ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺒﺤث ﺒﻴﺎن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺠﻠس.

ﺘﻘﻴﻴم ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻬﻴﺌﺔ:
 .1ﻻ ﺸك ان ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻬﻴﺌـﺔ وﻨﺸـﺎطﺎﺘﻬﺎ ﺘﻌﻜـس ﺘﺠرﺒـﺔ راﺌـدة ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎء وﺘﻜﺎﻤـل ﻤﻌـﺎﻴﻴر
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
 .2ﻝـــم ﺘﺴـــﺘﻨد ﻤﻌـــﺎﻴﻴر اﻝﻬﻴﺌـــﺔ )  13ﻤﻌﻴـــﺎر ﻤزاوﻝـــﺔ( ﻋﻠـــﻲ ﺘرﺠﻤـــﺔ اﻝﻤﻌـــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـــﺔ
ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒل ﻋﻠﻲ اﻝظروف اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺒﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﻤرﻴﻜﻴﺔ دون اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
 .3وﻓرت اﻝﻬﻴﺌﺔ – ﻻول ﻤرة  -اطﺎرا ﺸﺒﻪ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻝﻼطﺎر اﻝﻔﻜري ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ )اﻻ ﻫـداف
واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻓﻘط( ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ.
 .4ﻋدد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺼدرة اﻗل ﻤن ﻨﺼف ﻋدد اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة.
 .5ﺘﺤﺘﺎج ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻬﻴﺌﺔ ﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ.
 .6ﺘﺤﺘـــﺎج اﻝﻬﻴﺌـــﺔ ﻝﻤﻌﻴـــﺎرﻴن اﺴـــﻼﻤﻴﻴن ﻜﺤـــد ادﻨ ــﻲ ﻻﺴـــﺘﻜﻤﺎﻝﻬﺎ )اﻝﻘﺴـــم اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻤ ــن
اﻝﺒﺤث(.
Shari’a
ويتعBBBين فBBBي ھBBBذا الشBBBأن االسترشBBBاد بتجربBBBة الBBBـ  21معيBBBار اسBBBالمي
) Standards (SSsالتBBBي اصBBBدرتھا ھيئBBBة المحاسBBBبة والمراجعBBBة للمؤسسBBBات الماليBBBة
Accounting and Auditing Organization
االسBالمية Or ganization for Islamic
 Financial Institutionsعام  2005بالبحرين . www.aaoifi.com

اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ
اطﺎر ﻤﻘﺘرح ﻝﺒﻨﺎء اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝزﻜﺎة اﻝﺴﻌودي
وﻋرض اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻴزي
ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠزﻜﺎة )اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ(
ﻨطﺎق اﻝﻤﻌﻴﺎر
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ﻫدف اﻝﻤﻌﻴﺎر
ﻨص اﻝﻤﻌﻴﺎر
اﻝﺘﻌﺎرﻴف
ﺨﻠﻔﻴﺔ اﻝﻤﻌﻴﺎر )ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓرض اﻝزﻜﺎة ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻨﺸﺄت وﻨﺼﺎﺒﻬﺎ وﺤﺴﺎﺒﻬﺎ(

معيار المحاسبة المالية للزكاة
 1ـ نطاق المعيار :
 1/1يحدد ھذا المعيار متطلبات قياس وعرض مخصص الزكاة واإلفصاح
عنھا في القوائم المالية للمنشآت الھادفة للربح بغض النظر عن حجمھا
أو شكلھا النظامي.
)الفقرة (101
 2/1ال يشمل ھذا المعيار تحديد أسلوب احتساب الزكاة الذي يتم تحديده في
ضوء أحكام وقواعد فريضة الزكاة والتعليمات المنظمة لھا.
)الفقرة (102
 3/1تقرأ فقرات ھذا المعيار في سياق ما ورد من شرح في الدراسة المرفقة
 ،وفى إطار أھداف ومفاھيم المحاسبة المالية ومعيار العرض
واإلفصاح العام.
)الفقرة (103
 2ـ ھدف المعيار :
يھدف ھذا المعيار إلى تحديد متطلبات القياس والعرض واإلفصاح لمخصص الزكاة
في القوائم المالية بحيث تظھر بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالھا.
)الفقرة (104
 3ـ نص المعيار :
 1/3القيــاس :
1/1/3يجب قياس وإثبات مخصص الزكاة لكل فترة مالية على حدة
وفقا ألحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكة.
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)الفقرة (105
 2/1/3تتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خاللھا
اعتماد الربط النھائي .ويتم إثبات أي فروقات بين مخصص
الزكاة والربط النھائي وفق متطلبات معيار العرض
واإلفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية.
)الفقرة (106
 2/3العــرض :
 1/2/3مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) (2/2/3أدناه  ،يجب عرض
مخصص الزكاة في بند مستقل في قائمة الدخل بعد بنود المكاسب
أو الخسائر االستثنائية وقبل صافي الدخل.
)الفقرة (107
 2/2/3يجب عرض مخصص الزكاة للمنشآت المختلطة في بند مستقل في
قائمة التغيرات في حقوق أصحاب رأس المال أو قائمة األرباح
المبقاة حسب األحوال.
)الفقرة (108
 3/3اإلفصـاح :
يجب أن تفصح القوائم المالية على األقل عما يلي :
 1/3/3السياسة المحاسبية المستخدمة في معالجة مخصص الزكاة.
)الفقرة (109
 2/3/3ملخص بعناصر ومبالغ وعاء الزكاة الرئيسة للفترة الحالية والفترة
السابقة.
)الفقرة (110
 3/3/3رصيد مخصص الزكاة في أول الفترة واإلضافات واالستبعادات
التي تمت خالل الفترة ورصيد آخر الفترة.
)الفقرة (111
 4/3/3مبلغ الربط النھائي المعتمد لكل فترة ومبالغ الفروقات بينه وبين
مخصص الزكاة لتلك الفترة وملخص عن طبيعتھا.
)الفقرة (112
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 5/3/3السنوات التي لم تربط عنھا الزكاة ربطا نھائيا وأسباب ذلك
والجھة المعروض عليھا الخالف –إن وجد -بين المصلحة
والمنشأة )لجنة االعتراض  00 ،الخ( والمبلغ محل الخالف.
)الفقرة (113
 6/3/3مخصص الزكاة للمنشأة التابعة الذي التزمت به المنشأة المسيطرة.
)الفقرة (114
 4ـ التعاريــف :
 1/4الربط النھائي :
ھو الربط الزكوي النھائي الذي يصدر من مصلحة الزكاة والدخل ولم
تعترض عليه المنشأة خالل مدة االعتراض النظامية  ،أو الربط
الزكوي المعدل الصادر من المصلحة ولم يستأنف أو الصادر بموجب
قرار من اللجنة االستئنافية) .الفقرة (115
 2/4الشركة المختلطة :
ھي الشركات التي يتم تأسيسھا بموجب نظام استثمار رأس المال األجنبي
وال يتمتع جميع مالكي حصص رأسمالھا بجنسية المملكة العربية
السعودية ومن في حكمھا) .الفقرة (116
 - 5سريان مفعول المعيار :
يجب أن تعد  ،وفق ھذا المعيار  ،القوائم المالية التي تعد عن فترة مالية تبدأ بعد
صدور المعيار) .الفقرة (117

)اﻨظر اﻴﻀﺎ اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺼري اﻝﻤﻘﺘرح ﻤن اﻝﺒﺎﺤث ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝزﻜﺎة اﻝﻤﺎل وﺤﺴﺎﺒﻬﺎ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ
http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf
http://mstawfik.tripod.com/zakatst.pdf

ﻤﻌﻴﺎر ﻋرض اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠ ٍ
ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴزﻴﺔ
ﻏرض اﻝﻤﻌﻴﺎر
اﻝﻌرض واﻻﻓﺼﺎح اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ وﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎرس ﻨﺸﺎط اﻝﺒﻨوك اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
وذﻝك ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺤﺴن اﻝﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻝزﻤﻨﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ واﻝﺤد اﻻدﻨﻲ ﻤـن اﻻﻓﺼـﺎح ﺤﻴـث ﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻘـواﺌم
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘﻤﺸﻲ ﻤﻊ اﻝﺸرﻴﻌﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ.
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ﻨطﺎق اﻝﻤﻌﻴﺎر
اﻋداد اﻝﻘـ واﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺎت واﻝﻤﻨﺸـﺄت اﻝﺘـﻲ ﺘﻤـﺎرس ﻨﺸـﺎط اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ اﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ
.وﻤﻨﻬﺎ ﻨﺸﺎط اﻝﺒﻨوك واﻝﻤﺼﺎرف اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺘﻌﺎرﻴف
–  – ﺒﻴــوع – ﻓﺠــﺄة – ﻫﺒــﺔ – ﺘﻜﺎﻓــلIFI اﻝﺸــرﻴﻌﺔ اﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ – اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻻﺴــﻼﻤﻴﺔ
.ودﻴﻌﺔ – زﻜﺎة – اﻴﺠﺎر – ﻤﻀﺎرﺒﺔ – ﻤﺸﺎرﻜﺔ – ﻤراﺒﺤﺔ – ﻗرض – ﻋﺎﺌد
اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﺔ واﻫداﻓﻬﺎ
.اﻝﻤرﻜز اﻝﻤﺎﻝﻲ – اﻝدﺨل – اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ – اﻝﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ –اﻻﻴﻀـﺎﺤﺎت اﻝﻤرﻓﻘـﺔ
–  ﺤﻘوق اﻝﻤﻠﻜﻴـﺔ – اﻝـدﺨل ﺸـﺎﻤﻼ اﻝﻤﻜﺎﺴـب واﻝﺨﺴـﺎﺌر، اﻻﻝﺘزاﻤﺎت، اﻻﺼول:وﻴﺠب ان ﺘﻌرض
.ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ

( www.masb.org.my ﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )اﻝﻤﺼدر اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺎﻝﻴزي
()ﻴﺠب اﻻﻝﺘ زام 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-profitsharing 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

31
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 nonMudarabah 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 اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ
ﺘﺎرﻴﺦ ﺒدء ﺴرﻴﺎن اﻝﻤﻌﻴﺎر

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

 اﻝﻤــؤﺘﻤر اﻝ ارﺒــﻊ ﻝﺘوﻓﻴــق ﺒﻴﺌــﺎت ﻤﻨظﻤــﺎت اﻻﻋﻤــﺎل اداة اﻝﺘﻜﺎﻤــل اﻝﻌرﺒــﻲ ﻓــﻲ ﻤواﺠﻬــﺔ،"اﺨﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻤﻘﺎرﻨــﺔ
.2004  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ – ﺴﺒﺘﻤﺒر،ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ
 "ﻨﺤو اﻝﻴﺔ ﻝﺘطـوﻴر ﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـر ﻝﺘﺘواﻜـب ﻤـﻊ، ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق وﺤﺴن اﻝﺴﻴد ﺴﺎﻝم

 اﻝﻤـؤﺘﻤر اﻝراﺒـﻊ ﻝﺘوﻓﻴـق ﺒﻴﺌـﺎت،" دراﺴﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻴـﺔ:ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ظل اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ
–  ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ،ﻤﻨظﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اداة اﻝﺘﻜﺎﻤل اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻤواﺠﻬﺔ ﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌوﻝﻤﺔ
.2004 ﺴﺒﺘﻤﺒر
 "ﻋوﻝﻤـﺔ اﻝﺘﻘرﻴـر اﻝﻤـﺎﻝﻲ واﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻓـﻲ ظـل،ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق وﺤﺴـن ﻤﺤﻤـد ﻋﻠـﻲ ﺴـوﻴﻠم
اﻝﺸراﻜﺔ ﻤﻊ اﻻﺘﺤﺎد اﻻوروﺒﻲ )ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ وﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤﺠﻠس اﻝﺘﻌﺎون ﻝدول اﻝﺨﻠـﻴﺞ
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اﻝﻌرﺒﻴــﺔ( :دراﺴـــﺔ دوﻝﻴـــﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻴـــﺔ" ،اﻝﻤـــؤﺘﻤر اﻝﺜـــﺎﻨﻲ ﻝﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺠـــﺎرة ﺠﺎﻤﻌـــﺔ اﻝﻘـــﺎﻫرة "ﻤﺴـــﺘﻘﺒل ﻤﻬﻨـــﺔ
اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم ﻤﺘﻐﻴر" – دﻴﺴﻤﺒر ،2004

ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق ،اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ

 – ،E-Accountingﻤﻜﺘﺒﺔ دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺎﻫرة،

.2005/2004

ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴـق " ,رؤﻴـﺔ ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻨﺤـو اﻝﻤﺤـﺎور اﻝرﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻝﺘطـوﻴر ﺒﻨـﺎء اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻓـﻰ

اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ :ﻤـﻨﻬﺞ ﺘﻨظﻴﻤـﻰ ﻝﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺴـﺘوى اﻝﻜﻠـﻲ" ,ﻤﺠﻠـﺔ
اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــــﺔ )اﻝرﻴــــﺎض ,ﻤﻌﻬ ـــد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤ ـــﺔ  ,اﻝﻌــــدد  , 55ﺴ ـــﺒﺘﻤﺒر  , (1987ص ص
.235-167
ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق " ,ﻗﻴﺎس ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻌرض واﻹﻓﺼﺎح اﻝﻌﺎم وﺘﻘﻴﻴم ﻤدى ﺘواﻓرﻫﺎ ﻓﻰ اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ

ﻝﻠﺸــرﻜﺎت اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ وﻓــﻰ ﻤﻌﻴــﺎر اﻝﻌــرض واﻹﻓﺼــﺎح اﻝﻌــﺎم ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺴــﻌودﻴﺔ" ,ﻤﺠﻠــﺔ
-113
اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤـﺔ )اﻝرﻴــﺎض ,ﻤﻌﻬــد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ ,اﻝﻌــدد  , 61ﻓﺒراﻴــر  , (1989ص ص 113
.201
واﺒل ﺒن ﻋﻠﻰ اﻝواﺒل " ,ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻝﺴـﻌودﻴﺔ – دراﺴـﺔ ﻤﻴداﻨﻴـﺔ ﻝﺘرﺘﻴـب أوﻝوﻴـﺔ إﺼـدار اﻝﻤﻌـﺎﻴﻴر",
ﻤﺠﻠــﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ )اﻝرﻴــﺎض ,ﻤﻌﻬــد اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ  ,اﻝﻌــدد  , 66ﻤــﺎﻴو  , (1990ص ص
212-177
ﻤﺤﻤـد ﺸــرﻴف ﺘوﻓﻴــق ,ﺤﻤـدى ﻤﺤﻤــود ﻗــﺎدوس" ,دراﺴـﺔ اﺨﺘﺒﺎرﻴــﺔ ﻻﺴــﺘﺨدام اﻝﻤـدﺨل اﻹﻴﺠــﺎﺒﻰ ﻓــﻰ ﺒﻨــﺎء
اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ ﻓــﻰ اﻝﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﺴــﻌودﻴﺔ" ,ﻤﺠﻠــﺔ اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤــﺔ )اﻝرﻴــﺎض ,ﻤﻌﻬــد
اﻹدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ  ,اﻝﻌدد  ,72أﻜﺘوﺒر  ,(1991ص ص .162-93
ﻤﺤﻤـد ﺸـرﻴف ﺘوﻓﻴــق ,ﺤﻤـدى ﻤﺤﻤــود ﻗـﺎدوس " ,ﺘﻘﻴــﻴم أﻫـم اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ اﻝﺘــﻰ أﺼـدرﻫﺎ اﻝﺠﻬــﺎز

اﻝﻤرﻜــزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــﺒﺎت ﻓــﻰ ظــل ﻫــدف إﺼــﻼح اﻝﻤﺴــﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻰ اﻝﻤﺼــري"  ,ﻤﺠﻠــﺔ اﻝﺒﺤــوث
اﻝﺘﺠﺎرﻴــﺔ ,ﻜﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺠــﺎرة ﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝزﻗــﺎزﻴق ,اﻝﻤﺠﻠــد اﻝﺘﺎﺴــﻊ ﻋﺸــر ,اﻝﻌــدد اﻷول ,اﻝﺠــزء اﻷول ,
ﻴﻨﺎﻴر  ,1997ص ص .60-15
أﺒــو زﻴــد ﻜﺎﻤــل اﻝﺴــﻴد " ,دراﺴــﺔ اﻨﺘﻘﺎدﻴــﺔ ﻝﻤﻨﻬﺠﻴــﺔ إﺼــدار اﻝﻤﻌــﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴــﺒﻴﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ واﺨﺘﺒــﺎر ﻤــدى

ﻤﻼءﻤﺘﻬــﺎ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ ﻝﻤواﺠﻬــﺔ اﻝﺘﺤــدﻴﺎت اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ" ,اﻝﻤــؤﺘﻤر اﻝﻌﻠﻤــﻰ اﻝﺴــﻨوى اﻝﺜــﺎﻨﻰ,
ﻜﻠﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرة ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝزﻗﺎزﻴق ,ﻨوﻓﻤﺒر  ,1998ص ص .2/274-2/227
اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺸﺌون اﻝﻤطﺎﺒﻊ اﻷﻤﻴرﻴﺔ ,ﻗـرار وزﻴـر اﻻﻗﺘﺼـﺎد رﻗـم  503ﻝﺴـﻨﺔ  , 1997ﺒﺸـﺄن ﻤﻌـﺎﻴﻴر
اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺼــرﻴﺔ وﺘﻌــدﻴﻼت ﻨﻤـﺎذج اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻝﺸـرﻜﺎت اﻝﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ واﻝﺘوﺼــﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴــﻬم,
اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺴﺎدﺴﺔ . 2002 ,
اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﻜﺈطﺎر ﻤﻜﻤل ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻰ اﻝﻤوﺤد  ,اﻝوﻗﺎﺌﻊ اﻝﻤﺼـرﻴﺔ  ,اﻝﻌـدد ) 215ﺘـﺎﺒﻊ( –
 23ﺴــﺒﺘﻤﺒر  ,1996وﻗ ـرار رﺌــﻴس اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻤرﻜــزى ﻝﻠﻤﺤﺎﺴــﺒﺎت رﻗــم  2644ﻝﺴــﻨﺔ 1996
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ﺒﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد وﺴرﻴﺎن ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﻜﺈطـﺎر ﻤﻜﻤـل ﻝﻠﻨظـﺎم اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﻰ اﻝﻤوﺤـد  ,ص ص 2
– .167
ﻋﺒﺎس ﻤﻬدى اﻝﺸﻴرازى " ,ﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ" ,اﻝﻜوﻴت ,ذات اﻝﺴﻼﺴل ﻝﻠﻨﺸر.1990 ,

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
merge_account.htm
"ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻔﻌﻴل ﻨظﺎم اﻝﺼﻴرﻓﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ داﺨل اﻝﻤﺤﺘﻤﻊ اﻝﻤﺼري"‘ ﺠرﻴدة اﻝﺒﻨوك واﻝﻤـﺎل – ﺠرﻴـدة اﻻﻫـرام
 16ﻴﻨﺎﻴر  ،2013ﺼﻔﺤﺔ .14

ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق  ،ﻤﻘﺘرح ﻤﻌﻴﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺼـري رﻗـم) (  :ﻤﻌﻴـﺎر اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝزﻜـﺎة اﻝﻤـﺎل
وﺤﺴﺎﺒﻬﺎ اﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ
http://mstawfik.7p.com/ZakatSt.pdf

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

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

ﻤﺤﻤد ﺸرﻴف ﺘوﻓﻴق ،ﺘﻔﻌﻴـل اﻝﺼـﻴرﻓﺔ اﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـر وﻋـرض اﻝﻘـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ
اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ:
http://mstawfik.tripod.com/ibs.pdf
http://www.aaoifi.com

-
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http://www.cao.gov.eg
http://www.cma.gov.eg
http://www.masb.org.my
http://www.masb.org.my
http://www.socpa.org.sa
http://www.gccaao.org
http://accountinghttp://accounting-standards.7p.com
http://mstawfik.7p.com/ita.htm

