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الملخص
تعالج معايير المحاسبة المالية اإلسالمية النواحي التي ال تتصدى لها معايير المحاسبة الدولية بالقدر الكافي
والمالئم ،كما أن المعايير اإلسالمية تنطلق من السمات الخاصة التي تميز العمل المصرفي والمالي اإلسالمي.
ويؤخذ في االعتبار عند تطوير المعايير اإلسالمية العودة إلى معايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير
المالية الدولية .وعليه ،يمكن النظر إلى العالقة بين معايير المحاسبة المالية اإلسالمية ومعايير المحاسبة
الدولية من زوايا مختلفة ،أساسها التصنيف التالي الذي يضعها في فئات عدة:
.1المعايير اإلسالمية الصادرة بسبب عدم قدرة المؤسسات المالية اإلسالمية على تبني معايير المحاسبة
الدولية ،وعدم رغبتها في ذلك ،ويرجع هذا إلى مسائل تتصل بااللتزام بأحكام الشريعة ،أو بسبب عدم شمول
معايير المحاسبة الدولية للنواحي التي ينفرد بها العمل المصرفي والمالي اإلسالميإذ يشمل معيار المحاسبة
المالية رقم (« )1العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية» ،ومعيار
المحاسبة المالية رقم (« )12العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين اإلسالمية
 .2المعايير اإلسالمية التي تشمل عدداً من الممارسات المالية والمصرفية اإلسالمية ،والتي ال تشملها
معايير المحاسبة الدولية ،وينطبق ذلك على المعامالت المالية التي تنفرد بإنجازها المؤسسات المالية
اإلسالمية ،وذلك بحكم األساس الشرعي الذي تقوم عليه .وفي هذه الحالة تطبق المعايير اإلسالمية على
النواحي التي لم تتطرق لها معايير المحاسبة الدولية ،مثل معيار المحاسبة المالية رقم () «2المرابحة
والمرابحة لآلمر بالشراء» ومعيار المحاسبة المالية رقم (« )3التمويل بالمضاربة» ومعيار المحاسبة المالية
رقم (« )4التمويل بالمشاركة» ومعيار المحاسبة المالية رقم (« )9الزكاة
 .3معايير المحاسبة الدولية التي يمكن أن تعتمدها المؤسسات المالية اإلسالمية ،وبالتالي ،لم تصدر معايير
إسالمية مماثلة ،ألنه ليس ثمة ما يضير في تطبيق هذه المعايير من قبل تلك المؤسسات ،إذ إن هذه المعايير
ال تثير مسائل االلتزام بأحكام الشريعة ،وتعتبر كافية لمعالجة النواحي الخاصة بممارسات وعمليات المؤسسات
المالية اإلسالمية

) «المخزون» ومعيار المحاسبة الدولي رقم2(  في معيار المحاسبة الدولي رقم،ويتجلى هذا على سبيل المثال
) «الممتلكات16( ) «منافع العاملين (تكلفة منافع الموظفين)» باإلضافة إلى معيار المحاسبة الدولي رقم19(
.والتجهيزات والمعدات

Abstract
Dealing with standards for Islamic financial accounting aspects that are not addressed by the
International Accounting Standards and appropriate enough, and the Islamic standards emanating from
the
special
features
which
distinguish
the
Islamic
banking
and
finance.
Be taken into account when developing a return to Islamic standards of international accounting
standards and International Financial Reporting Standards. Accordingly, consideration could be the
relationship between the accounting standards of Islamic financial and international accounting
standards from different angles, the basis of the following classification, which places them in several
categories
1. Islamic standards issued by the inability of Islamic financial institutions to adopt international
accounting standards, and unwilling to do so, due to issues related to abide by the provisions of Sharia,
or because of lack of coverage of international accounting standards for the aspects which are unique to
the banking and financial Alislamiiz include Financial Accounting Standard No. (1) «supply and public
disclosure in the financial statements of banks and Islamic financial institutions», and Financial
Accounting Standard No. (12) «supply and public disclosure in the financial statements of Islamic
insurance
companies

2. Islamic standards, which include a number of financial practices and Islamic banking, which are not
covered by international accounting standards, and applies to financial transactions accomplished
through the unique Islamic financial institutions, by virtue of the legal foundation upon which the. In
this case, the Islamic standards on areas that are not addressed in the international accounting
standards, such as Financial Accounting Standard No. (2) «Murabaha and Murabaha to the purchase
orderer» and Financial Accounting Standard No. (3) «financial speculation» and Financial Accounting
Standard No. (4) «funding participation »and Financial Accounting Standard No. (9)« Zakat

3. International accounting standards that could be adopted by Islamic financial institutions and,
therefore, has not made the standards of similar Islamist, because there is no harm in applying these
standards by those institutions, as these standards do not raise issues of compliance with the provisions
of Sharia, and is sufficient to deal with aspects special practices and operations of Islamic financial
institutions
This is reflected, for example, in the IAS (2) «stock» and International Accounting Standard No. (19)
«benefits of employees (the cost of employee benefits)» In addition to International Accounting
Standard No. (16) «property, plant and equipment.

