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أنموذج محاسبً مقترح لتقٌٌم أداء المصارف االسالمٌة عى وفق المعاٌٌر المحاسبٌة
والشرعٌة_ مصارف أسالمٌة عراقٌة نموذجا
الباحث مصطفى سبلـ الدفاعي

أ.د طبلؿ محمد عمي ججاكم
كمية االدارة كاالقتصاد –جامعة كرببلء
الممخص

اصبحت الصناعة المصرفية االسبلمية كاحدة مف اىـ المرتكزات االقتصادية في اقتصادات الدكؿ االسبلمية

كذلؾ بفضؿ ما حققتو مف نمك خبلؿ مدة االربعة عقكد المنصرمة اذ كصؿ عدد المصارؼ االسبلمية الى ما
يزيد عف  450مصرؼ كمؤسسة مالية اسبلمية في دكؿ العالـ المختمفة  .كيعزل ىذا الى عكامؿ رغبة
المجتمعات االسبلمية الباحثة عف بدائؿ مصرفية مبلئمة لكاقعيا بعيدا عف االنظمة المصرفية التقميدية  ،كفي

ضكء ىذه االىمية فاف المصارؼ االسبلمية العراقية نشات في بيئة مصرفية امتازت بالتعقيد الناتج عف

المشاكؿ كاالحداث المتبلحقة التي يعيشيا البمد اثر سمبيا عمييا اتضح عبر التذبذب الحاصؿ في اداءىا في
مدل السنكات االربع الماضية ،كبالرغـ مف اف الصناعة المصرفية االسبلمية حديثة النشأة اذ لـ يمض في

نشأتيا عشر سنكات كمف ثـ فأنيا بحاجة الى مزيد مف الكقت لمتغمب في ىذه االزمات كاف عدـ االنفتاح في

االخريف كتككيف شركات حقيقية مع مؤسسات مالية اسبلمية اقميمية اك دكلية جعمت المصارؼ العراقية

االسبلمية مصارفا متخمفة عف الركب العالمي  ،كىذا البحث محاكلة لتسميط الضكء في المصارؼ االسبلمية
العراقية كالتعرؼ في ادائيا عبر ما تمتمكو مف امكانيات مادية كفنية ،فضبل عف ابراز دكر المراقب الشرعي

المؤدل مف الييئات الشرعية الداخمية عبر ما قدمتو ىذه الييئات مف معايير شرعية عدت أنيا كاحدة مف اىـ
االدكات الرقابية لممصارؼ االسبلمية كاالرتقاء بالكاقع المحاسبي لممصارؼ االسبلمية العراقية في ضكء

المعايير المحاسبية كالشرعية  ،كتكصؿ البحث الى استنتاج أف المصارؼ االسبلمية العراقية بحاجة الى تطكير

ادكاتيا الفنية كالمالية بما ينسجـ مع كاقعيا االقتصادم كالمالي كالبحث عف ادكات استثمارية جديدة تمكنيا

مف تحسيف ادائيا فضبل عف ضركرة االلتزاـ بالمعايير الشرعية التي تضمف لممصرؼ االسبلمي الكصكؿ الى

افضؿ اداء كتحقيؽ مبد الرقابة الشرعية .

Abstract
)a
The Islamic banking industry becomes one of the most important
economic pillars of economies Islamic countries , that was because of the
achievements of the industry growth during the period of four decades past , as
the number of Islamic banking , according to the latest statistics to more than
450 bank and institutions in different countries . this is because development and
progress witnessed in the industry to factors liberation witnessed by Islamic
countries and desire of Muslim communities seeking banking alternative
appropriate to the realities of social , religious and economic away from banking
systems traditional menu , and in light of these important the Iraqi Islamic
banks like other financial institutions Iraqi inches in banking environment
characterized complex resulting from the problems and successive experienced
by the country in recent All this born negative impact reflected on the
performance of Iraqi Islamic banks dramatically demonstrated by the oscillation
happening in their performance over the past four years , and despite the fact
that the Islamic banking industry nascent as it does not go its inception ten years
and therefore they need more time to overcome these crises as the lack of
openness to others and the formation of real companies with Islamic financial
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institutions regional or international made Iraqi banks Islamic banks lagging
behind global , came this study in an attempt to shed light on Iraqi Islamic banks
and identify performance to highlight the economic role they play in the
economic development process through their existing possibilities of material
and technical , as well as highlight the role of the observer forensic leading from
the Bodies internal legitimacy and explain the role and the importance of
supreme regulatory bodies legitimacy which is the resident to perform bodies
internal legitimacy of Islamic banking through submitted these bodies of
standards legitimacy promised as one of the most important regulators tools to
detect deviations occurring in the performance of Islamic banks as well as the
upgrading of reality accounting for Islamic banks of Iraqi through the
assessment of their performance in light of the accounting standards of
legitimacy , the researcher reached to the conclusion that Iraqi Islamic banks
need to develop their tools technical and financial consistent with reality of
economic and financial and research for new investment tools to enable them to
improve their performance as well as the need to comply with legitimacy
standards which prevent into legitimacy for being longer tool and means to
ensure that the Islamic bank to reach the best performance and the achievement
principle of legitimacy regulate
 االطار العاـ لمبحث: اكال
 أىمية البحث-

 تناكلت االدبيات المالية عمكما كالمصرفية في كجو الخصكص كثي ار القطاع:  األىمية النظرية لمبحث-ُ
المصرفي بكؿ تفاصيمو كتعرضت الى الجكانب المعرفية الميمة ليذا القطاع الذم يشكؿ العصب الحيكم

 اال اف القطاع المصرفي االسبلمي لـ يأخذ نصيبا كبي ار كمتكامبل في ىذه، لبلقتصادات الدكلية كالمحمية

 كيمكف اف يشكؿ، االدبيات كاليزاؿ بحاجة مستمرة الى التأطير الفكرم لجكانبو المختمفة كخصكصياتو المميزة
.ىذا البحث اسياما في ىذا االتجاه

 يعد القطاع المصرفي االسبلمي في العراؽ قطاعا حديثا نسبيا مقارنة مع:  االىمية التطبيقية لمبحث-ِ

 كقد اخذت المصارؼ االسبلمية العراقية، القطاع المصرفي عمكما كمع القطاع المصرفي االسبلمي في العالـ

 كال تزاؿ الدراسات التطبيقية الخاصة بتقييـ اداؤىا، باالنتشار كالتكسع كالتزايد في مدة السنكات العشرة االخيرة
. المالي بحاجة الى المزيد مف االىتماـ كالتركيز كيعد البحث بجانبو التطبيقي اسياما عمميا في ذلؾ

 أىداؼ البحث-

:  يرمي ىذا البحث في جانبو النظرم الى تحقيؽ االتي:  االىداؼ النظرية لمبحث-ُ
. اثراء االدبيات المالية عمكما كالمصرفية خصكصا كالمصرفية االسبلمية تحديدا.  تأطير نظرم لمتطبيقات المصرفية االسبلمية-

. ابراز دكر الرقابة الشرعية كالمعايير المحاسبية الشرعية في العمؿ المصرفي االسبلمي.  كضع إطار نظرم مقترح لتقييـ اداء المصارؼ االسبلمية-

: يرمي البحث في جانبو التطبيقي الى تحقيؽ االتي:  االىداؼ التطبيقية لمبحث-ِ
.  استعراض تطبيقي لمممارسات المصرفية االسبلمية في القطاع المصرفي. اجراء تقييـ لؤلداء المالي لممصارؼ االسبلمية العراقية-
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 تقييـ االداء المالي لممصارؼ االسبلمية في ضكء إطار محاسبي مقترح في كفؽ المعايير المحاسبيةالشرعية لممؤسسات المالية كاالسبلمية.

 -مشكمة البحث

ُ -مشكمة البحث في صكرتيا النظرية  :في المستكل الفكرم تكاجو المصارؼ االسبلمية العديد مف

التحديات كالمعضبلت تتمثؿ في قصكر المعالجة النظرية إليجاد حمكؿ لممشاكؿ العديدة التي تكاجييا في

ارض الكاقع كتتجسد في االختبلفات الكبيرة بينيا كبيف المصارؼ التقميدية مف جية كخصكصية عمؿ ىذه
المصارؼ مف جية اخرل كمف ثـ سيظؿ البحث قائما لمكصكؿ الى الحمكؿ المثمى مستقببل.

ِ -مشكمة البحث في صكرتيا التطبيقية  :تعمؿ المصارؼ االسبلمية العراقية في ظركؼ اقتصادية متسارعة
كمتغيرة كفي اطار عمميا ىذا تكاجو مشكبلت متعددة تتمثؿ في الحاجة الى االطار السميـ لتقييـ اداء عمؿ

ىذه المصارؼ كذلؾ لتميزىا بالخصكصية مف جية كالتزاميا بمعايير مالية شرعية خاصة بيا
-افتراضات البحث :

 -االفتراضات النظرية لمبحث  :يقكـ البحث في اطاره النظرم في االفتراضات االتية :

 Th.H:1كجكد تأطير نظرم لممصارؼ االسبلمية يقدـ صكرة اكثر فيما ككضكحا ليا.

 Th.H:2كضع اطار نظرم لعممية تقييـ االداء لممصارؼ االسبلمية يرصف مف تطبيؽ ىذا االطار بجانبو
العممي

 -االفتراضات التطبيقية لمبحث  :يقكـ البحث في اطاره التطبيقي في االفتراضات االتية :

 p.H:1درجة التزاـ المصارؼ االسبلمية العراقية بالمعايير المحاسبية الشرعية يسيـ في تقييـ اداءىا.

 p.H:2كجكد إطار عممي لتقييـ االداء المحاسبي لممصارؼ االسبلمية العراقية يسيـ في تقييـ اداءىا بشكؿ
افضؿ.

إنمكذج البحث االفتراض

االداءغير معتمد
متغير
ٔعٕد إًَرط يحبعج ٙنزمٛٛى

دسعخ انزضاو انًظبسف
االعاليٛخ ثبنًؼبٛٚش انششػٛخ

متغير معتمد

انًحبعج ٙنهًظبسف االعاليٛخ

رمٛٛى االداء انًحبعجٙ
نهًظبسف االعاليٛخ انؼشالٛخ

-

عينة البحث
مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي :أيسس في ُ ََِٕ/ِ/كتـ زيادة رأسمالو عاـ ََِٖ ليصبح (َٓ)مميار

دينار كبمغت تخصيصاتو لغاية ُّ)ْ,ْ( َُُِ/ُِ/مميار دينار كاحتياطياتو (ّ )ٕ,مميار دينار كتـ
األكتتاب لزيادة رأس الماؿ الى (ََُ) مميار دينار  ،كأستمر المصرؼ في تطكير منتجاتو المصرفية كخدماتو

بيدؼ المساىمة بتطكير االقتصاد العراقي  ،كخبلؿ سنتي ََُِ كَُُِ تـ تحديث جدكؿ اسعار عممياتو

المصرفية كتأسيس ىيأة المستشاريف فضبل عف تطكير نظامو اآللي كيؤمؿ زيادة رأس مالو الى (ََّ) مميار
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دينار ليسيـ بصكرة فعالػة في أعادة تأىيؿ البنى التحتيػة لبلقتصاد العراقي كالتركيز في التمكيؿ ألغراض
االسكاف .

يرمي المصرؼ الى اف يككف رائدا في تقديـ افضؿ الخدمات كالمنتجات المصرفية كفي اماكف تكاجدىـ كما

يسعى لممساىمة في التنمية االقتصادية في العراؽ ضمف السياسة النقدية كالمالية لمدكلة كيعمؿ في تطكير

ميارات ككفاءات منتسبيو كتحقيؽ ارباح معقكلة لمساىميو كاعتماد المعايير العالمية لئلدارة الرشيدة.

المصرؼ العراقي االسبلمي  :أسس في ِْ ُّٗٗ/ْ/كتـ بزيادة رأسمالو مف (ٔ )ِٓ.مميار الى(ِ)ُٓ.
مميار دينار كزيادة اخرل عاـ َُُِ ليصبح ) (102.4مميار دينار ك بمغت تخصيصاتو لغاية

ُّ )ّ.ْ( َُُِ/ُِ/مميار دينار كاحتياطياتو (ّ)ُِ.مميار دينار.يرمي الى اف يككف احد المصارؼ
المميزة في تقديـ افضؿ الخدمات كالمنتجات المصرفية كما يسعى المصرؼ لممساىمة في التنمية االقتصادية
في العراؽ ضمف اطار السياسة النقدية كالمالية لمدكلة كيعمؿ في تطكير ميارات ككفاءات منتسبيو ليتمكنكا

مف اداء دكرىـ بشكؿ جيد خدمة لممصرؼ كلزبائنو لتحقيؽ العكائد الجيدة لمساىميو مع التقيد بالمعايير

العالمية لئلدارة.

ثانيا  :التقييـ المحاسبي لممصارؼ االسبلمية العراقية في ضكء االنمكذج المحاسبي المقترح

يتككف االنمكذج المحاسبي المقترح مف اربعة معايير تحكـ العمؿ المصرفي االسبلمي ككؿ معيار يضـ مجمكعة
مف المؤشرات ،كتـ تحديد نسبة  %100لكؿ معيار ثـ اعطاء كزنا متقاربا لكؿ مؤشر ضمف المعيار الكاحد
كبجمع اكزاف المؤشرات لممعيار ينتج كزف المعيار الكاحد اذ اف مجمكع المعايير االربعة ىك  %400كمف ثـ

يقسـ ىذا الرقـ في  4كمنيا يككف الكزف الصافي لممعايير االربعة %100
األنمكذج المحاسبي المقترح

يؼٛبس انشثحٛخ

يؼٛبس انضٕاثظ انششػٛخ
%100

يؼٛبس انزٕظٛف ( االعزضًبس)

%100

يؼٛبس انؼشع ٔاالفظبػ
%100

%100

الشكؿ رقـ (ُ ) االطار المحاسبي المقترح

انٕصٌ االعًبن ٙنهًؼبٛٚش االسثؼخ = %400
انٕصٌ انُٓبئ ٙنهًؼبٛٚش االسثؼخ = %100 = 4٪400
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ُ.معيار الضكابط الشرعية:

يعد االلتزاـ بالضكابط الشرعية مف أىـ خصائص المصارؼ اإلسبلمية كالتي تسعى إلى إبراز االلتزاـ بتمؾ

الضكابط عبر تقديـ منتجاتيا إلى العمبلء .كيعد معيار االلتزاـ بالضكابط الشرعية مف أىـ المعايير التي يجب
قياسيا عند تقكيـ أداء كسائؿ االستثمار  .كيمكف قياس ىذا المعيار عبر المؤشرات اآلتية:

ُُ/كجكد ىيأة شرعية :يبيف المؤشر مدل التزاـ المصارؼ االسبلمية بتعييف ىيأة شرعية تتكلى متابعة

االعماؿ المصرفية كتكييفيا بما ينسجـ مع مبادل الشريعة االسبلمية كاحكاميا عبر ما تصدره الييأة مف

فتاكل كتعميمات.

ُ ِ/مدل استقبلؿ الييأة الشرعية عف مجمس ادارة المصرؼ كعدد اعضائيا كطبيعة اختصاصاتيـ  -:اف

استقبلؿ الييئات الشرعية عف مجمس ادارة المصرؼ ام ار تركز عمية الشريعة االسبلمية ككف ذلؾ يضمف

الحيادية الكاممة لعمؿ ىذه الييأة بالنسية الى المبلؾ ككذلؾ عدد االعضاء كطبيعة اختصاصاتيـ.

ُ ّ/نشر التقرير السنكم الكامؿ لمييأة الشرعية  :يكضح التقرير رأم الييأة في جميع العمميات التي قاـ

بيا المصرؼ خبلؿ السنة  ،اذ اف الييأة قبؿ اصدار التقرير السنكم تقكـ باالطبلع في العقكد التي ابرميا
المصرؼ مع الغير بيدؼ مراجعتيا كالتأكد مف مطابقتيا لمشريعة االسبلمية .

ُ ْ/مدل خضكع المصرؼ لرقابة الييئات الشرعية العميا  :تختمؼ الصناعة المصرفية االسبلمية بخضكعيا

الى اكثر مف رقاب ة كمنيا الرقابة الشرعية العميا التي تمارسيا ىيئات شرعية مستقمة تضـ عدد مف المصارؼ

عف العالـ  ،تتكلى ىذه الييئات تقييـ اداء المصارؼ االسبلمية كىيئاتيا الشرعية كتصحيح االنحرافات عبر ما
تصدره مف معايير شرعية  ،لذا فاف خضكع المصارؼ االسبلمية لمثؿ ىذا النكع مف الرقابة ام ار ميما.

ُ ٓ/مدل التزاـ المصرؼ بالفتاكل كالتعميمات كاالرشادات الصادرة مف الييأة  :التزاـ المصارؼ االسبلمية بما تصدره
الييئات الشرعية ام ار ميما ككف ذلؾ يمنع المصرؼ مف الكقكع بشبيات التعامؿ بالربا اذ اف عدـ التزاـ

المصرؼ بالفتاكل ينفي الحاجة الى كجكد ىيأة شرعية الف مياـ الييئات ىي الرقابة الشرعية .

ُ ٔ/مدل االلتزاـ بالمعايير الشرعية الخاصة بالعمميات االسبلمية الصارة مف ىيأة المحاسبة كالمراجعة  :اف االلتزاـ

بما تصدره ىيأة المحاسبة كالمراجعة مف معايير ام ار ميما الف يمكف المصارؼ مف تقييـ ادائيا في ضكء ىذه
المعايير لمتحقؽ مف مدل تطبيقيا ألحكاـ الشريعة االسبلمية ككشؼ االنحرافات الحاصمة كمعالجتيا .
 )bالجدكؿ رقـ (ُ) معيار الضكابط الشرعية
 -1معيار الضكابط الشرعية
ت

مؤشرات معيار الضكابط الشرعية

كزف المؤشر

ُُ/

كجكد ىيأة شرعية

% 17

استقبلؿ الييأة الشرعية عف مجمس ادارة المصرؼ ،عدد

% 17

كزف
المعيار

ُِ/

اعضائيا ،طبيعة اختصاصاتيـ

ُّ/

نشر التقرير السنكم الكامؿ لمييأة الشرعية

% 16

ُْ/

خضكع المصرؼ لرقابة الييئات الشرعية العميا

% 16

ُٓ/

التزاـ المصرؼ بالفتاكل كالتعميمات الشرعية

% 17

ُٔ/

االلتزاـ بالمعايير الشرعية لييأة المحاسبة كالمراجعة

% 17
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%100

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

%100

ِ  .معيار الربحية :تعد األرباح مف أىـ األىداؼ التي يسعى المصرؼ إلى تحقيقيا عبر كسائؿ االستثمار
المتعددة كالتي تعد مف أىـ مصادر إيرادات المصرؼ اإلسبلمي  ،كترجع أىمية األرباح لككنيا مصد ار مف

مصادر ثقة المكدعيف كالمتعامميف مع المصرؼ بالفضبل عف أف األرباح تمكف المصرؼ مف زيادة اإلحتياطيات

كمف ثـ مكاجية إم خسائر محتممة  ،كما أنيا احد الكسائؿ لزيادة رأس الماؿ لذا يعد معيار الربحية مف أىـ

المعايير التي تقيس كفاءة استخداـ كسائؿ االستثمار  .كيمكف قياس ىذا المعيار عف طريؽ العديد مف

المؤشرات منيا.

ِ ُ/معدؿ العائد االستثمارم  :يقيس المؤشر حجـ العائد االستثمارم بالنسبة الى االستثمار كيعني مقدار الربح
االستثمارم الى تمكيؿ االستثمار كىذا مؤشر ميـ يعكس كفاءة المصارؼ في تكظيؼ امكاليا في مجاالت

استثمارية ذات العائد العالي.

ِ ِ/العائد االستثمارم الى صافي االرباح  :يشير المؤشر الى حجـ مساىمة العائد االستثمارم في االرباح الصافية
اذ اف ارتفاع ىذا المؤشر يدؿ في اف المصرؼ كظؼ امكالو في استثمارات مربحة .

ِ ّ/العائد االستثمارم في حؽ الممكية  :يبيف المؤشر حصة الدينار الكاحد مف حقكؽ المساىميف مف االرباح
االستثمارية كىذا المؤشر يعكس كفاءة المصرؼ في تكظيؼ امكاؿ مساىميو في استثمارات مالية تعظـ

ارباحيـ.

ِ ْ/العائد االستثمارم في اجمالي الكدائع  :يبيف المؤشر حصة الدينار الكاحد مف االمكاؿ المكدعة مف االرباح
االستثمارية كيعكس مدل قدرة المصرؼ في تكظيؼ امكاؿ مكدعيو في استثمارات مربحو تعظـ امكاليـ.

ِ ٓ/المصركفات االجمالية الى اجمالي االيرادات  :يعكس المؤشر مدل كفاءة المصرؼ في السيطرة في مصركفاتو
كتخفيضيا قدر االمكاف كاالبتعاد عف المصركفات الكمالية كغير الضركرية اذ اف ذلؾ يسيـ في زيادة االرباح.

ِ ٔ/االيرادات االستثمارية الى ايراد العمميات المصرفية  :يعكس المؤشر مدل كفاءة المصارؼ في االعتماد في
االستثمار بدؿ مف االعماؿ المصرفية التقميدية كىذا ىك المطمكب ككف اف المصارؼ االسبلمية ىي مصارؼ

استثمارية بالدرجة االساس.

الجدكؿ رقـ (ِ) معيار الربحية
 -2معيار الربحية

ت

مؤشرات معيار الربحية

كزف المؤشر

ُِ/

معدؿ العائد االستثمارم

%17

ِِ/

العائد االستثمارم الى صافي االرباح

% 16

ِّ/

العائد االستثمارم في حؽ الممكية

%17

ِْ/

العائد االستثمارم في اجمالي الكدائع

%17

ِٓ/

المصرفات االجمالية الى اجمالي االيرادات

%17

ِٔ/

االيرادات االستثمارية الى ايراد العمميات المصرفية

%16

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

%100

كزف المعيار

%100

ّ .معيار التكظيؼ (االستثمار) :يعد مؤش ارن ميمان لمحكـ في كفاءة المصرؼ في استخداـ األمكاؿ المتاحة
كمدل تمبيتو لحاجات المتعامميف  ،اذ أف عممية منح االئتماف ال تنتيي بمجرد منح العميؿ التمكيؿ المطمكب
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كانما يتطمب األمر متابعة العميؿ في السداد حتى يسترد المصرؼ أمكالو مرة أخرل .كيمكف قياس ىذا المعيار
عف طريؽ مجمكعة مف المؤشرات منيا:

ّ ُ/نسبة االئتماف النقدم  :تشير النسبة الى مدل مساىمة االئتماف النقدم في المكجكدات كىذا يعكس قدرة
ككفاءة المصرؼ في تكظيؼ االمكاؿ في قنكات استثمارية اسبلمية.

ّ ِ/االئتماف النقدم الى الكدائع  :تشير النسبة الى مدل كفاءة المصرؼ في تكظيؼ امكاؿ المكدعيف في مجاالت
ائتمانية متبلئمة مع الشريعة االسبلمية بالشكؿ الذم يسيـ في تعظيـ ارباحيـ كحماية امكاليـ .

ّ ّ/االئتماف النقدم الى حؽ الممكية  :تشير النسبة الى مدل كفاءة المصرؼ في تكظيؼ امكاؿ المساىميف في
مجاالت ائتمانية متبلئمة مع الشريعة االسبلمية بالشكؿ الذم يسيـ في تعظيـ ارباحيـ كحماية امكاليـ.

ّ ْ/نسبة االستثمار  :تشير النسبة الى مدل مساىمة االستثمار االسبلمي في المكجكدات كىذا يعكس قدرة ككفاءة
المصرؼ في تكظيؼ االمكاؿ في قنكات استثمارية اسبلمية .

ّ ٓ/االستثمار الى حؽ الممكية  :تشير النسبة الى مدل كفاءة المصرؼ في تكظيؼ امكاؿ مساىميو في مجاالت
استثمارية تعظـ ارباحيـ كمف ثـ تعظيـ حقكؽ المساىميف بشكؿ عاـ.

ّ ٔ/التكظيؼ االجتماعي  :تشير النسبة الى مساىمة المصرؼ في عمميات التكافؿ االجتماعي لممجتمعات
االسبلمية كتطكرىا عبر استقطاع جزءا مف ارباحيا ألغراض الزكاة.

الجدكؿ رقـ ( )3معيار التكظيؼ
 -3معيار التكظيؼ
مؤشرات معيار التكظيؼ

كزف المؤشر

ُّ/

نسبة االئتماف النقدم

%17

ِّ/

االئتماف النقدم الى الكدائع

%16.5

ّّ/

االئتماف النقدم الى حؽ الممكية

%16.5

ّْ/

نسبة االستثمار

%17

ّٓ/

االستثمار الى حؽ الممكية

%16.5

ّٔ/

التكظيؼ االجتماعي

%16.5

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

%100

ت

ت

كزف المعيار

%100

ْ .معيار العرض كاالفصاح المحاسبي الصادر مف ىيأة المحاسبة كالمراجعة

نص المعيار  :ينطبؽ ىذا المعيار في القكائـ المالية التي تنشرىا المصارؼ لخدمة اغراض المستخدميف
الرئيسيف ليذه القكائـ  ،كتخضع إلحكاـ ىذا المعيار جميع المصارؼ بجميع انكاعيا بغض النظر عف اشكاليا

القانكنية اك مكاطنيا اك احجاميا  ،كاذا كانت متطمبات القكانيف كاالنظمة التي تعمؿ في اطارىا مخالفو لبعض

ما جاء في ىذا المعيار  ،فيجب االفصاح عما تتطمبو المعايير الصادرة عف الييأة كاثره في كؿ عنصر مف

عناصر القكائـ المالية كىذه المؤشرات ىي :

ْ ُ/يجب اف تشمؿ المجمكعة الكاممة لمقكائـ المالية التي تنشرىا المصارؼ في :قائمة المركز المالي  -قائمة
الدخؿ  -قائمة التدفقات النقدية -قائمة التغيرات في حقكؽ اصحاب الممكية اك قائمة االرباح المبقاة

ْ ِ/االيضاحات عف القكائـ المالية  :تعد االيضاحات جزءا ال يتج أز مف القكائـ المالية كيجب اف تظير في نياية كؿ
صفحة تحتكم في قائمة مف القكائـ المالية
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ْ ّ/االفصاح عف المعمكمات االساسية  :يجب االفصاح في القكائـ المالية عف المعمكمات االساسية اآلتية الى

المدل المناسب لظركؼ المصرؼ كىي :اسـ المصرؼ -جنسية المصرؼ  -تاريخ التأسيس كالشكؿ القانكني

طبيعة االنشطة المصرح بيا

ْ ْ/االفصاح عف السياسات المحاسبية  :يقصد بالسياسات المحاسبية المبادئ ،كالقكاعد  ،كاالسس ،كالطرؽ ،
التي اعتمدتيا ادارة المصرؼ لمف اعدادكنشر القكائـ المالية كاىـ السياسات ىي

 السياسات المحاسبية التي تمثؿ اختيا ار مف بدائؿ مقبكلة (في سبيؿ المثاؿ طريقة استيبلؾ احد المكجكدات
القابمة لبلستيبلؾ .

 السياسات المحاسبية التي اعتمدتيا ادارة المصرؼ إلثبات االيرادات اك المكاسب اك الخسائر ذات االىمية
النسبية

ْ ٓ/االفصاح عف الطريقة التي يستخدميا المصرؼ لتكزيع الربح اك الخسارة بيف اصحاب حسابات االستثمار كما
في حكميا كالمصرؼ بصفتو مضاربا اك مدي ار لبلستثمارات سكاء بالمشاركة بمالو اـ بدكف المشاركة.

ْ ٔ/عرض تقريرم لجنة الحسابات كمراقب الحسابات.

الجدكؿ رقـ ( )4معيار العرض كاالفصاح المحاسبي
 -4معيار العرض كاالفصاح المحاسبي

ت

مؤشرات معيار العرض كاالفصاح

كزف المؤشر

ُْ/

المجمكعة الكاممة لمقكائـ المالية

%17

ِْ/

االيضاحات عف القكائـ المالية

%17

ّْ/

االفصاح عف المعمكمات االساسية

%17

ْْ/

االفصاح عف السياسات المحاسبية

%17

ْٓ/

االفصاح عف الية تكزيع االرباح كالخسائر

%16

ْٔ/

عرض تقريرم لجنة مراجعة الحسابات كمراقب الحسابات

%16
%100

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف المعيار

%100

الجدكؿ رقـ (ٓ) معايير االنمكذج المحاسبي المقترح
ت

المعيار

كزف المعيار

ُ

معيار الضكابط الشرعية

ََُ%

ِ

معيار الربحية

ََُ %

ّ

معيار التكظيؼ

ََُ%

ْ

معيار العرض كاالفصاح المحاسبي

ََُ%

التقييـ النيائي (مجمكع اكزاف المعايير٘ عدد المعايير)

ََْ%ََُ = ْ٘ %

ىناؾ طريقتاف لمتقييـ الطريقة االكلى يتـ التقييـ في اساس عدد المخالفات التي ارتكبيا المصرؼ في مدة

السنكات االربع اذ تقسـ درجة المؤشر في عدد المخالفات  ،اما الطريقة االخرل فيي اف يتـ تقييـ المصرؼ

باالعتماد في عدد النسب المالية الكفكءة اذ تأخذ كؿ نسبة كفكءة ربع النسبة المئكية الخاصة بالمؤشر

اكال  -التقييـ المحاسبي لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي بضكء االنمكذج المحاسبي المقترح (2011-
)2008

ُ .معيار الضكابط الشرعية كمؤشراتو
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ُ ُ/كجكد ىيأة شرعية تعاقد المصرؼ مع ىيأة شرعية في سنة  2009اذ اف المصرؼ فتح أبكابو اماـ الزبائف في
سنة  2007كبيذا يككف عمؿ المصرؼ في سنة  2008مف دكف ىيأة شرعية كىذه مخالفة صريحة لمشريعة
االسبلمية كالى كؿ مف البنؾ المركزم كىيأة المحاسبة كالمراجعة  ،اذ اف الييأة العامة لممصرؼ قد كمفت

االدارة بالتعاقد مع ىيأة شرعية

ُ ِ/مدل استقبلؿ الييأة الشرعية عف مجمس ادارة المصرؼ كما عدد اعضائيا كطبيعة اختصاصاتيـ :اتضح أف

جميع اعضاء الييأة الشرعية مستقمكف تماما عف مجمس ادارة المصرؼ كىذه مف اىـ االمكر التي ينبغي اف
تتكافر في عمؿ الييئات الشرعية  ،اما بخصكص عدد اعضاء الييأة فقد كاف مطابؽ لمتعميمات الصارة لمبنؾ

المركزم اذ بمغ عددىـ ( )3مؤلؼ مف رئيس ىيأة كعضكيف كىذا ايضا مطابؽ لمتعميمات ،اما بخصكص

اختصاص اعضاء الييأة فاف المصرؼ لـ يفصح عنيا كاكتفى بذكر االلقاب العممية فقط ،كاف اعضاء الييأة

ىـ مف حممة الشيادات العميا في كمية الشريعة االسبلمية كبيذا يتضح اف اعضاء الييأة لـ يككنكا مف الذيف

يجمعكف بيف المجاؿ الديني كاالكاديمي كىذه تعد مخالفة لتعميمات البنؾ المركزم

ُ ّ/نشر التقرير السنكم الكامؿ لمييأة الشرعية  -:عبر االطبلع في البيانات المالية السنكات االربع اذ انيا لـ

تشيد عرض التقرير السنكم باستثناء سنة  2010التي شيدت عرض تقرير سنكم لمييأة الشرعية  ،كىذه
مخالفة لمتعميمات كالتكصيات اذ يجب في المصرؼ اف يككف ممزـ في عرض تقرير الييأة كفي نفس الكقت

في الييأة اف تصدر تقريرىا السنكم الخاص أنشطة المصرؼ خبلؿ سنة كاممة كتعرضو في الجمعية العمكمية

بالشكؿ الذم يكضح الصكرة الكاممة لدل مساىميف المصرؼ عف طبيعة عمؿ المصرؼ كمدل التزامو بأحكاـ

الشريعة االسبلمية

ُ ْ/مدل خضكع المصرؼ لرقابة الييئات الشرعية العميا  -:يتضح أف المصرؼ لـ يخضع الى رقابة خارجية كمف
اىـ ىيئات الرقابة الشرعية الخارجية ىيأة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات كالمصارؼ االسبلمية التي تضـ
اغمب المصارؼ االسبلمية المنتشرة في دكؿ العالـ العربي كاالسيكم ،ك اف المصارؼ االسبلمية العراقية ال

تزاؿ قيد التطكير كتحتاج الى مزيد مف الكقت حتى تستطيع مكاكبة المصارؼ االسبلمية الكبيرة ككذلؾ فاف قمة

االنفتاح في العالـ المصرفي االسبلمي يعد السبب في انعزاؿ المصارؼ االسبلمية العراقية عف المصارؼ
االسبلمية المكجكدة في المحي ط االقميمي  ،اك قد يككف السبب ىك نظرة المصارؼ االسبلمية الخارجية الى

المصارؼ االسبلمية العراقية أنيا التزاؿ مصارؼ بدائية تحتاج الى كقت لمتطكير

ُ ٓ/مدل التزاـ المصرؼ بالفتاكل كالتعميمات كاالرشادات الصادرة مف الييأة  -:اف الييأة تفصح عف التزاـ
المصرؼ بكافة احكاـ الشريعة االسبلمية الخاصة التعامبلت االسبلمية عبر مراجعة الييأة لجميع تعامبلت

انحسار في عكائد االئتماف مف مرابحة
ا
المصرؼ في خبلؿ السنة  ،فقد بينت الييأة في تقريرىا في اف ىناؾ
كاستصناع مع االشارة الى اف المصرؼ اقتصر في مجاؿ االستثمار في المضاربات كالمشاركات .

ُ ٔ/مدل االلتزاـ بالمعايير الشرعية الخاصة بالعمميات االسبلمية الصارة مف ىيأة المحاسبة كالمراجعة -:عبر
التقرير السنكم لمييأة في سنة 2010

أف المصرؼ ممزـ بيذه المعايير ككف اف تعامبلتو خالية مف ام

شبة شرعية بالرغـ مف اف التقرير لـ يشر الى التزاـ المصرؼ بيذه المعايير
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 )cالجدكؿ رقـ (ٔ) معيار الضكابط الشرعية لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي
 -1معيار الضكابط الشرعية
ت

مؤشرات معيار الضكابط الشرعية

كزف المؤشر

ُُ/

كجكد ىيأة شرعية

% 12.75

ُِ/

استقبلؿ الييأة الشرعية عف مجمس ادارة المصرؼ ،عدد

% 12.75

ُّ/

نشر التقرير السنكم الكامؿ لمييأة الشرعية

%4

ُْ/

خضكع المصرؼ لرقابة الييئات الشرعية العميا

%0

ُٓ/

التزاـ المصرؼ بالفتاكل كالتعميمات الشرعية

% 17

ُٔ/

االلتزاـ بالمعايير الشرعية لييأة المحاسبة كالمراجعة

% 17

اعضائيا ،طبيعة اختصاصاتيـ

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف

المعيار

%100

%63.5

 .2معيار الربحية كمؤشراتو

الجدكؿ رقـ (ٕ) مؤشرات معيار الربحية لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي ()2011-2008

السنة

معدؿ

العائد

العائد

االستثمارم الى

االستثمارم

االرباح الصافية

%

%

العائد

االستثمارم في

حؽ الممكية %

العائد

االستثمارم في

الكدائع

%

المصرفات

الى االيرادات
%

العائد االستثمارم الى
ايراد العمميات

المصرفية

2008

7.6802

92.1915

3.6484

2.8564

74.1531

31.4278

2009

4.1611

23.8410

2.6246

1.6266

57.3715

11.326

2010

6.3875

41.8030

3.4032

2.6414

62.9136

19.1793

2011

6.2269

34.3753

3.7494

1.2208

56.6409

18.5547

 ُ/2معدؿ العائد االستثمارم :

%

يتضح أف المؤشر حقؽ معدالت نمك متذبذبة في مدل السنكات االربعة

كالسبب في ذلؾ ىك التبايف الحاصؿ في كؿ مف العائد االستثمارم كحجـ التمكيؿ االستثمارم كىذا ام ار طبيعي

اذ انو ارتفعت االستثمارات ارتفع عائدىا كالعكس بالعكس  ،اذ اف افي معدؿ بمغو ىذا المؤشر في السنة

االكلى اذ اف كؿ دينار مستثمر حقؽ  % 7.5ربح خبلؿ السنة  ،كاما السنة االخرل فقد حققت اقؿ معدؿ نمك

كالبالغ  ،% 4اما السنة االخيرة فقد حققت انخفاضا طفيفا جدا بالمقارنة مع السنة السابقة ليا كالسبب في
ذلؾ ىك االرتفاع الحاصؿ م حجـ االستثمار كاف اكبر مف حجـ االرتفاع الحاصؿ في االرباح  ،كمف ىنا

يتطمب مف المصرؼ اف يبذؿ جيكده الى استغبلؿ امكالو كتكظيفيا في مكجكدات استثمارية مدره لؤلرباح .

ِ ِ/العائد االستثمارم الى االرباح الصافية :يتضح ايضا أف ىناؾ تذبذبا في ىذا المؤشر كالسبب في ذلؾ ىك

التفاكت الحاصؿ في كؿ مف االرباح االستثمارية كاالرباح الصافية خبلؿ السنكات االربعة  ،اذ بمغ افي معدؿ

ليذا المؤشر في السنة االكلى ىك  %92مف اجمالي االرباح الصافية كىذا يعني اف المصرؼ في ىذه السنة
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قد اعتمد تقريبا بالكامؿ في االرباح االستثمارية كىذا ىك المطمكب بالرغـ مف اف االرباح المتحققة في السنة
نفسيا قميمة بالمقارنة مع حجـ المكجكدات  ،في حيف شيدت السنة االخرل انخفاض كالسبب ىك انخفاض

االرباح االستثمارية مقابؿ ارتفاع صافي االرباح كىذا عكس الصكرة السابقة  ،اما السنتيف االخريتيف فيناؾ

انخفاضا كالسبب ىك ارتفاع االرباح الصافية كاف اكبر مف االرباح االستثمارية

ِ ّ/العائد االستثمارم في حؽ الممكية  :يتضح أف ىناؾ تفاكتا في ىذا المؤشر كسابقو  ،اذ بمغ افي معدؿ ليذا
المؤشر في السنة االخيرة ىك  % 3.7حصة الدينار الكاحد مف امكاؿ المساىميف المستثمرة مف االرباح
االستثمارية  ،اما اقؿ معدؿ حصؿ في السنة االخرل كالسبب ىك انخفاض االرباح االستثمارية كارتفاع حقكؽ

المساىميف  ،كالكبلـ نفسو ينطبؽ في السنتيف المتبقيتيف

ِ ْ/العائد في الكدائع :يتضح أف ىذا المؤشر شيد ايضا معدالت متذبذبة كالسبب ىك التفاكت في حجـ االيداع
خبلؿ السنكات االربع  ،اذ بمغ افي معدؿ ليذا المؤشر في السنة االكلى ىك  %2.8كالسبب ىك اف حجـ
االيداع في ىذه السنة كاف اقؿ حجما بالمقارنة مع السنكات االخرل  ،في حيف كاف اصغر معدال ليذا المؤشر

في السنة االخيرة كالسبب ىك االرتفاع الكبير الحاصؿ في حجـ االيداع مقابؿ االرتفاع القميؿ في حجـ االرباح

االستثمارية  ،كىذا يتطمب مف المصرؼ اف يستغؿ السيكلة النقدية المكجكدة لدية في استثمارات مربحة

بالشكؿ الذم يزيد حصة ارباح مكدعيو

ِ ٓ/المصاريؼ االجمالية الى االيرادات االجمالية  :يتضح أف ىذا المؤشر كاف متذبذبا في مستكاه في مدل
السنكات االربع  ،اذ بمغ افي معدؿ ليذا المؤشر في السنة االكلى كىك  %75تقريبا كىذه النسبة كبيرة اذ اف
المصاريؼ تشكؿ ثبلثة ارباع االرباح االجمالية ىذا يعني اف المصرؼ لـ يكف كفكء في السيطرة في مصاريفو

كتقميميا  ،في حيف انخفضت ىذه النسبة في السنة االخرل اذ اصبحت المصاريؼ تشكؿ مايقارب نصؼ

االيرادات االجمالية كىي ايضا نسبة كبيرة  ،كبعدىا في السنة الثالثة شيدت ارتفاعا في ىذه النسبة كالسبب
ىك اف االنخفاض في حجـ االرباح كاف اكبر مف االنخفاض الحاصؿ في المصاريؼ  ،اما السنة االخيرة كادت

النسبة الى النصؼ  ،عمكما اف المصاريؼ كانت مرتفعة بالنسبة الى مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي خبلؿ

السنكات االربعة كىذا يتطمب مف المصرؼ اف يبحث عف بدائؿ تقمؿ لو مصاريفو السنكية ألنيا عالية جدا

ِ ٔ/العائد االستثمارم الى ايراد العمميات المصرفية  -:يتبيف أف ىذا المؤشر ككسابقو ايضا تذبذب في مدل

السنكات االربع  ،اذ بمغ افي معدؿ في السنة االكلى اذ شكمت االرباح االستثمارية مايقارب ثمث ايراد العمميات
المصرفية  ،في حيف انخفضت ىذه النسبة في السنكات االخرل كالسبب في ذلؾ ىك ارتفاع ايراد العمميات

المصرفية كاف اكبر مف ارتفاع ايراد االستثمار ،كىذا يدؿ في اف المصرؼ يعتمد بالجزء االكبر مف ارباحو في
العمميات المصرفية

الجدكؿ رقـ (ٖ) معيار الربحية لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي
-2معيار الربحية
كزف المؤشر

ت

مؤشرات معيار الربحية

ُِ/

معدؿ العائد االستثمارم

%8.5

ِِ/

العائد االستثمارم الى صافي االرباح

%12

ِّ/

العائد االستثمارم في حؽ الممكية

%12.75

ِْ/

العائد االستثمارم في اجمالي الكدائع

%12.75

ِٓ/

المصرفات االجمالية الى اجمالي االيرادات

%4.25

ِٔ/

االيرادات االستثمارية الى ايراد العمميات المصرفية

%12
%62.25

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار
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 .3معيار التكظيؼ (االستثمار) كمؤشراتو

الجدكؿ رقـ (ٗ) مؤشرات معيار التكظؼ لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي ()2011-2008
نسبة االئتماف

االئتماف النقدم الى

االئتماف النقدم الى حؽ

نسبة

االستثمار الى حؽ

السنة

النقدم %

الكدائع %

الممكية %

االستثمار %

الممكية %

2008

19.9368

37.0353

47.3038

20.0210

47.5037

2009

33.3089

58.5309

94.4429

22.2454

63.0738

2010

22.1970

63.4930

81.8027

14.4568

53.2780

2011

16.1209

25.0030

76.7923

12.6404

60.2129

مستمر في مدل السنكات الثبلث االخيرة
ا
ّ ُ/نسبة االئتماف النقدم  :يتضح أف ىذه النسبة شيدت انخفاضا
كالسبب في ذلؾ ىك االرتفاع الكبير الحاصؿ في حجـ المكجكدات مقابؿ حجـ االئتماف النقدم بالرغـ مف اف

حجـ االئتماف انخفض خبلؿ ىذه السنكات كبيذا يككف افي معدؿ كصؿ اليو المصرؼ في مدل السنكات االربع
في السنة االخرل كالبالغ  % 33كالسبب ىك اف حجـ االئتماف النقدم في ىذه السنة ىك افي ما كصؿ الية
المصرؼ ام اف حجـ االئتماف النقدم يشكؿ مايقارب ثمث المكجكدات  ،ىناؾ انخفاض في ىذا المؤشر
المقارنة مع حجـ المكجكدات لذا يتطمب مف المصرؼ زيادة حجـ االئتماف النقدم عبر ايجاد القنكات المبلئمة

لتكظيؼ السيكلة النقدية .

ّ ِ/اال ئتماف النقدم الى الكدائع  :يتبيف أف ىذه النسبة عكس سابقتيا اذ شيدت نمك خبلؿ السنكات الثبلث

االكلى كالسبب في ذلؾ ىك اف االرتفاع الحاصؿ في حجـ االئتماف النقدم اكبر مف االرتفاع الحاصؿ في حجـ

االيداع لمسنة االكلى االخرل اما السنة الثالثة فأنيا شيدت انخفاض في كؿ مف االئتماف النقدم كااليداع

بالرغـ مف اف ىذه السنة حققت افي معدؿ كىك  %63.4كالسبب في ذلؾ اف االنخفاض الحاصؿ في االيداع

كاف اكبر مف االنخفاض الحاصؿ في حجـ االئتماف ،اما السنة االخيرة فأنيا شيدت اقؿ معدؿ كالسبب ىك

انخفاض االئتماف النقدم كارتفاع كبير في حجـ االيداع

ّ ّ/االئتماف النقدم الى حؽ الممكية  :يتضح أف ىناؾ تباينا في نمك ىذا المؤشر في مدل السنكات االربع  ،اذ
بمغ افي معدؿ في السنة االخرل كىك  %94كىذه نسبة مرتفعة جدا جدا اذ اف حجـ االئتماف في ىذه السنة
كاف قريب جدا مف حجـ حؽ الممكية كىذا يعني اف المصرؼ كظؼ الجزء االكبر مف امكاؿ المساىميف في

قنكات االئتماف النقدم  ،اما بقية السنكات االخرل فأنيا شيدت ارتفاع كالسبب في ذلؾ ارتفاع حجـ االئتماف
كاف اكبر مف االرتفاع الحاصؿ في حؽ الممكية كىذا ىك المطمكب

ّ ْ/نسبة االستثمار  :يتضح أف ىناؾ انخفاضا في نمك ىذا المؤشر كالسبب في ذلؾ التبايف الحاصؿ في حجـ

االستثمار في مدل االربع سنكات مقابؿ االرتفاع الحاصؿ في حجـ المكجكدات اذ بمغ افي معدؿ في السنة

االخرل كالبالغ  % 22كالسبب في ذلؾ ىك اف حجـ االئتماف بمغ افي مستكل لو في ىذه السنة عمما أف ىذه

النسبة ىي االفي مف بيف المصارؼ الثبلث في مدل السنكات االربعة ،اما السنتيف االخيرة فأنيا شيدت
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انخفاضا كالسبب في ذلؾ اف االرتفاع الحاصؿ في حجـ المكجكدات كاف اكبر بكثير مف االرتفاع الحاصؿ في
حجـ االستثمار كلذا يتطمب مف المصرؼ السعي الى تكظيؼ اكبر قدر ممكف مف امكالو في قنكات استثمارية

ّ ٓ/االستثمار الى حؽ الممكية  :ىناؾ تبايف في نمك ىذا المؤشر كالسبب ىك التبايف الحاصؿ في كؿ مف حقكؽ
المساىميف كاالستثمار اذ بمغ افي معدؿ ليذا المؤشر في السنة االخرل كالسبب كما بيف في اعبله اذ بمغ

 %63كىذه نسبة جيدة كمف اف المفترض اف تككف كذلؾ في مدل السنكات المتبقية  ،اف السبب في ارتفاع
ىذا المؤشر ىك اف حجـ االستثمار يشكؿ تقريبا اكثر مف نصؼ حؽ الممكية .

ّ ٔ/التكظيؼ االجتماعي  :لـ يتبيف أف المصرؼ ممزـ بيذا المؤشر في تكظيؼ جزء مف ارباحو ألغراض الزكاة اك
لتحقيؽ المنافع االجتماعية لممجتمعات االسبلمية .

الجدكؿ رقـ (َُ) معيار التكظيؼ لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي
 -3معيار التكظيؼ

ت

مؤشرات معيار التكظيؼ

كزف المؤشر

ُّ/

نسبة االئتماف النقدم

%12.75

ِّ/

االئتماف النقدم الى الكدائع

%12.375

ّّ/

االئتماف النقدم الى حؽ الممكية

%16.5

ّْ/

نسبة االستثمار

%8.5

ّٓ/

االستثمار الى حؽ الممكية

%16.5

ّٔ/

التكظيؼ االجتماعي

%0
%66.625

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف المعيار

%100

 .4معيار العرض كاالفصاح المحاسبي كمؤشراتو

ْ ُ/المجمكعة الكاممة لمقكائـ المالية  :اتضح أف المصرؼ ممزـ في عرض القكائـ الثبلث (قائمة المركز المالي ،

قائمة الدخؿ  ،قائمة التدفقات النقدية ) كلـ يمتزـ في عرض القائمة االخيرة الخاصة بعرض التغيرات الحاصمة

في حقكؽ المساىميف .

ْ ِ/االيضاحات عف القكائـ المالية  :اتضح أف المصرؼ خالؼ الفقرة التي تنص في عرض عبارة "تعد

االيضاحات المرفقة جزءا ال يتج أز مف القكائـ المالية " كىذه العبارة تككف اسفؿ كؿ قائمة مف القكائـ المالية ،
اال اف المصرؼ التزـ في الفقرة االخرل التي تنص في عرض االيضاحات مباشرة بعد اخر قائمة مف القكائـ

المالية

ْ ّ/االفصاح عف المعمكمات االساسية  :اتضح أف المصرؼ كاف ممزما في عرض جميع الفقرات كىي (اسـ

المصرؼ  ،جنسية المصرؼ ،تاريخ التأسيس كالشكؿ القانكني  ،طبيعة االنشطة المصرح بيا التي يمارسيا

المصرؼ كالخدمات المصرفية الرئيسة التي يقدميا ) كجميع ىذه الفقرات ىي ايضا مف تعميمات البنؾ المركزم

العراقي .

ْ ْ/االفصاح عف السياسات المحاسبية  :يطبؽ المصرؼ النظاـ المحاسبي المكحد لممصارؼ في تنفيذ االعماؿ
المحاسبية كما يعتمد مبدأ االستحقاؽ عند مف اعدادالبيانات المالية كالحسابات المالية كالحسابات الختامية ،
اال اف المصرؼ لـ يشير الى الية احتساب االندثار فضبل عف ذلؾ فانو لـ يمتزـ بتعميمات البنؾ المركزم

العراقي كالتي تشير الى احتساب نسبة  %5قسط ثابت في المأني كنسبة %20في المكجكدات الثابتة  ،اذ
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احتسب المصرؼ نسبة  %2في المأني كنسبة  %10في المكجكدات الثابتة كىذه مخالفة لتعميمات البنؾ
المركزم العراقي ،كما اف النسبة المنخفضة تزيد مف االرباح كتؤدم الى تأكؿ في راس الماؿ.

ْ ٓ/االفصاح عف الطريقة التي يستخدميا المصرؼ لتكزيع الربح اك الخسارة بيف اصحاب حسابات االستثمار كما
في حكميا كالمصرؼ بصفتو مضاربا اك مدي ار لبلستثمارات سكاء بالمشاركة بمالو اـ بدكف المشاركة  :لـ

يفصح المصرؼ عف الية تكزيع االرباح بيف اصحاب الكدائع سكاء كاف مضاربا اـ مشاركا بالرغـ مف قبكؿ
المصرؼ لمكدائع االستثمارية .

ْ ٔ/عرض تقريرم لجنة مراجعة الحسابات كمراقب الحسابات  :اتضح أف المصرؼ ممزـ بيذه الفقرة اذ تـ عرض
كبل النكعيف مف التقارير في جميع بياناتو المالية .

الجدكؿ رقـ (ُُ) معيار العرض كاالفصاح لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي
 -4معيار العرض كاالفصاح

ت

مؤشرات معيار العرض كاالفصاح

كزف المؤشر

ُْ/

المجمكعة الكاممة لمقكائـ المالية

%12.75

ِْ/

االيضاحات عف القكائـ المالية

%8.5

ّْ/

االفصاح عف المعمكمات االساسية

%17

ْْ/

االفصاح عف السياسات المحاسبية

%12.75

ْٓ/

االفصاح عف الية تكزيع االرباح كالخسائر

%0

ْٔ/

عرض تقريرم لجنة مراجعة الحسابات كمراقب الحسابات

%16
%67

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف المعيار

%100

الجدكؿ رقـ (ُِ) معايير االطار المقترح لمصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي
ت

المعيار

كزف المعيار

ُ

معيار الضكابط الشرعية

ٓ%ّٔ.

ِ

معيار الربحية

ِٓ%ِٔ.

ّ

معيار التكظيؼ

ِٓٔ%ٔٔ.

ْ

معيار العرض كاالفصاح المحاسبي

ٕٔ%

التقييـ النيائي (مجمكع اكزاف المعايير٘ عدد المعايير)

ّٕٓ%ْٔ.ْٖ = ْ٘ %ِٓٗ.

ثانيا -:التقييـ المحاسبي لممصرؼ العراقي االسبلمي في ضكء االطار المحاسبي المقترح ()2011-2008

ُ .معيار الضكابط الشرعية كمؤشراتو

ُ ُ/كجكد ىيأة شرعية  :لـ تبيف كجكد ىيأة شرعية تابعة الى المصرؼ باستثناء السنة االخيرة كىذا يعني اف

المصرؼ يعمؿ مف دكف ىيأة شرعية تتابع عممو في مدل ثبلث سنكات كىذه مخالفة صريحة الى احكاـ
الشريعة االسبلمية التي تؤكد في كجكد ىيأة شرعية لكؿ مصرؼ تنظـ كتراجع عممو في مدار السنة كبذلؾ

يككف المصرؼ قد ٌعرض نفسو الى شبيات الكقكع في تعامؿ الربا اذ اف العامميف اك اعضاء مجمس االدارة ال
تكجد لدييـ الخبرة الدينية الكافية لتنظيـ العقكد الشرعية
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ُ ِ/مدل استقبلؿ الييأة الشرعية عف مجمس ادارة المصرؼ كما عدد اعضائيا كطبيعة اختصاصاتيـ :اتضح
عبر البيانات المالية لسنة 2011فقط انيا بينت اف اعضاء الييأة الشرعية مستقمكف تماما في مجمس ادارة
المصرؼ .

ُ ّ/نشر التقرير السنكم الكامؿ لمييأة الشرعية  :السنة االخيرة فقط شيدت عرض تقرير الييأة الشرعية السنكم
.

ُ ْ/مدل خضكع المصرؼ لرقابة الييئات الشرعية العميا  :ما داـ المصرؼ غير خاضع لرقابة شرعية داخمية في
مدل ثبلث سنكات فكيؼ يككف خاضع لرقابة شرعية خارجية عميا.

ُ ٓ/مدل التزاـ المصرؼ بالفتاكل كالتعميمات كاالرشادات الصادرة مف الييأة  :اتضح عبر تقرير الييأة الشرعية
لمسنة االخيرة أف المصرؼ ممزـ بجميع الفتاكل الشرعية الصادرة عف الييأة .

ُ ٔ/مدل االلتزاـ بالمعايير الشرعية الخاصة بالعمميات االسبلمية الصارة مف ىيأة المحاسبة كالمراجعة :ال يزاؿ
المصرؼ ممزما بجميع تكجييات الييأة الشرعية بحسب التقرير السنكم لمييأة في السنة االخيرة فيذا دليؿ في
التزاـ المصرؼ بالمعايير الشرعية بالرغـ مف اف التقرير الخاص بالييأة الشرعية لـ يفصح عف ذلؾ .
الجدكؿ رقـ (ُّ)معيار الضكابط الشرعية لممصرؼ العراقي االسبلمي
 -1معيار الضكابط الشرعية
ت

مؤشرات معيار الضكابط الشرعية

كزف المؤشر

ُُ/

كجكد ىيأة شرعية

% 4.25

ُِ/

استقبلؿ الييأة الشرعية عف مجمس ادارة المصرؼ  ،عدد

% 12.75

ُّ/

نشر التقرير السنكم الكامؿ لمييأة الشرعية

%4

ُْ/

خضكع المصرؼ لرقابة الييئات الشرعية العميا

%0

ُٓ/

التزاـ المصرؼ بالفتاكل كالتعميمات الشرعية

% 4.25

ُٔ/

االلتزاـ بالمعايير الشرعية لييأة المحاسبة كالمراجعة

% 4.25

اعضائيا ،طبيعة اختصاصاتيـ

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف المعيار

%100

%29.5

 .2معيار الربحية كمؤشراتو

الجدكؿ رقـ (ُْ) مؤشرات معيار الربحية لممصرؼ العراقي االسبلمي ()2011-2008

السنة

العائد في

العائد االستثمارم

العائد االستثمارم

العائد

المصرفات

العائد االستثمارم الى

االستثمار

الى االرباح

في حؽ الممكية %

االستثمارم في

الى االيرادات

ايراد العمميات المصرفية

24.262

خسارة

1.3887

1.3254

110.5798

19.5299

%

2008

الصافية %

الكدائع %

%

%

6
2009

9.2209

83.9418

1.0055

1.6210

74.5291

29.232

2010

14.280

895.8448

1.7170

3.4867

96.1691

53.7408

2
2011

3.3262

1.6646

0.1114

0.1858
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ِ ُ/معدؿ العائد االستثمارم  :شيد المؤشر معدؿ متبايف في مدل السنكات االربعة  ،اذ بمغ افي معدؿ في السنة
االكلى

 % 24كيعني اف ارباح االستثمار تقريبا تشكؿ ثمث تمكيميا كالنسبة مقبكلة اذ اف كؿ دينار

مستثمر يحصؿ في ربع دينار ربح في السنة  ،ىذا التقييـ بغض النظر عف المصاريؼ  ،اما السنة االخرل

فقد شيدت انخفاضا بسبب االرتفاع الحاصؿ في حجـ االستثمار كاف اكبر مف االرتفاع الحاصؿ في االرباح
االستثمارية  ،بينما السنة الثالثة شيدت ارتفاع بسبب ارتفاع االرباح اكبر مف حجـ االستثمار  ،السنة الرابعة

شيدت انخفاضا كبير بسبب االنخفاض الكبير في االرباح االستثمارية مقابؿ ارتفاعا حجـ االستثمار اذ بمغت
النسبة  %0.3كىي نسبة قميمة جدا  ،ىذا مؤشر في اف المصرؼ كظؼ امكالو في استثمارات ذات عكائد

صغيرة لذا يتطمب تعظيـ ارباحو عبر السعي الى استثمار االمكاؿ في استثمارات مربحة بالشكؿ الذم يعظـ
العكائد االستثمارية بشكؿ خاص كاالرباح االجمالية بشكؿ عاـ .

ِ ِ/االيرادات االستثمارية الى صافي االرباح  :شيد المؤشر تذبذبا خبلؿ السنكات االربعة  ،اذ بمغ افي معدؿ في
السنة الثالثة  % 895.8بسبب حصكؿ ارتفاع في االرباح االستثمارية مقابؿ انخفاضا كبير في صافي
االرباح اذ اف المصرؼ تعرض الى الكصاية مف قبؿ البنؾ المركزم  ،اما السنة االكلى فمـ يبيف المؤشر ام

نسبة بسبب الخسائر التي شيدتيا ،بينما السنة االخرل مرتفعة بسبب اف االرباح االستثمارية كانت مقاربة

الى االرباح الصافية كىذا يعني اف المصرؼ اعتمد بالجزء االكبر في تكليد االرباح في االستثمارات بالرغـ مف
انخفاض حجـ االرباح الصافية ،اما السنة االخيرة فقد انخفضت النسبة بشكؿ كبير جدا بسبب االنخفاض

الحاد الذم شيدتو االرباح االستثمارية مقابؿ االرتفاع الكبير في االرباح الصافية كىذا دليؿ في اعتماد

المصرؼ في تكليد االرباح في العمميات المصرفية االخرل .

ِ ّ/العائد االستثمارم في حؽ الممكية :شيدت ىذه النسبة تذبذبا في نمكىا خبلؿ السنكات االربع اذ بمغ افي معدؿ
في السنة الثالثة كالسبب في ذلؾ ىك اف االرباح االستثمارية كصمت افي مستكل ليا في السنة الثالثة  ،في

حيف اف السنة االكلى كانت حصة كؿ دينار مف حقكؽ المساىميف تقريبا  %1.3سنكيا كىذه نسبة منخفضة

بحسب رام الباحثيف  ،اما السنكات البقية فقد شيدت انخفاض كالسبب في ذلؾ ىك اف النمك الحاصؿ في
حقكؽ المساىميف ال يقابمو النمك الحاصؿ في االرباح االستثمارية

ِ ْ/العائد االستثمارم الى الكدائع  :ىناؾ تبايف في كؿ مف االرباح االستثمارية كحجـ االيداع في مدل السنكات
االربع  ،اذ بمغ افي معدؿ في السنة الثالثة كالسبب كما بيناه في اعبله .

ِ ٓ/المصركفات االجمالية الى اجمالي االيرادات :ىناؾ ارتفاعا في ىذا المؤشر بسبب

االرتفاع افي حجـ

المصركفات مقابؿ االيرادات االجمالية المنخفضة اذ اف ىناؾ تقارب في حجـ المصركفات بالمقارنة مع
االيرادات بؿ في السنة االكلى كاف حجـ المصرفات فاؽ االيرادات االجمالية كىذا امر غير جيد كىذه اشارة في

فشؿ المصرؼ في تكليد االرباح الكافية التي تمكنو مف تغطية مصاريفو اك اف المصرؼ لـ يتمكف مف ادارة
مصاريفو بشكؿ كفكء باستثناء السنة االخيرة التي شيدت انخفاض .

ِ ٔ/االيرادات االستثمارية الى ايراد العمميات المصرفية  :ىناؾ تبايف في ىذا المؤشر اذ بمغ افي معدؿ في السنة
الثالثة كالسبب كاضح في اعبله اذ شكمت االرباح االستثمارية تقريبا نصؼ ايراد العمميات المصرفية  ،اما بقية

السنكات فقد شيدت انخفاضا بسبب ارتفاع حجـ ايراد العمميات كالسيما في السنة الرابعة كىذا مؤشر في

اعتماد المصرؼ في العمميات المصرفية في تكليد االرباح .
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الجدكؿ رقـ (ُٓ) معيار الربحية لممصرؼ العراقي االسبلمي
 -2معيار الربحية
ت

مؤشرات معيار الربحية

كزف المؤشر

ُِ/

معدؿ العائد االستثمارم

%12.75

ِِ/

العائد االستثمارم الى صافي االرباح

%12

ِّ/

العائد االستثمارم في حؽ الممكية

%8.5

ِْ/

العائد االستثمارم في اجمالي الكدائع

%8.5

ِٓ/

المصرفات االجمالية الى اجمالي االيرادات

%4.25

ِٔ/

االيرادات االستثمارية الى ايراد العمميات المصرفية

%12

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف المعيار

%100

%58

ّ .معيار التكظيؼ (االستثمار) كمؤشراتو

الجدكؿ رقـ (ُٔ)مؤشرات معيار التكظيؼ لممصرؼ العراقي االسبلمي ()2011-2008

السنة

نسبة االئتماف

االئتماف النقدم الى

االستثمار%

الممكية %

2008

16.8634

33.9005

35.5209

2.7173

5.7237

2009

5.6445

15.3707

9.5338

6.4559

10.9043

2010

19.7358

62.1565

30.6086

7.7526

12.0236

2011

15.1430

24.6748

41.1547

2.0552

5.5855

النقدم %

الكدائع %

االئتماف النقدم الى حؽ
الممكية %

نسبة

االستثمار الى حؽ

ّ ُ/نسبة االئتماف النقدم  -:يتضح أف ىناؾ انخفاضا في ىذا المؤشر اذ بمغ افي معدؿ في السنة الثالثة كىك
 %19كالسبب في ذلؾ حصكؿ ارتفاعا في حجـ االئتماف مقابؿ انخفاضا حجـ المكجكدات  ،اما بقية السنكات
فاف معدالتيا منخفضة جدا اذ كصؿ حجـ االئتماف في السنة االخرل الى  % 5كىذه نسبة منخفضة جدا كفي
المصرؼ اف يبذؿ جيكده في ايجاد قنكات ائتمانية يستفيد منيا في تكظيؼ امكالو

ّ ِ/االئتماف النقدم الى الكدائع -:

يتضح أف ىناؾ تفاكتا في نمك ىذا المؤشر في مدل السنكات االربع  ،اذ

بمغ افي معدؿ في السنة الثالثة كالسبب ىك االنخفاض الحاصؿ في حجـ االيداع ككف اف المصرؼ تعرض الى
كصاية مف قبؿ البنؾ المركزم كما بينا في السابؽ ،اما بقية السنكات فأنيا شيدت انخفاض بالرغـ مف اف

السنة الرابعة شيدت ارتفاع كبير في حجـ االئتماف لكف ارتفاع االيداع كاف اكبر بكثير  ،لذا يتطمب مف
المصرؼ استثمار السيكلة النقدية

ّ ّ/االئتماف النقدم الى حؽ الممكية  -:ىناؾ تفاكت في النمك في مدل السنكات االربع  ،اذ شيدت السنة
االخرل اقؿ معدؿ نمك كالسبب في ذلؾ ىك حصكؿ انخفاض في حجـ االئتماف مقابؿ زيادة في حؽ الممكية في

عكس السنة الثالثة التي شيدت ارتفاع عف السنة االخرل كالسبب في ذلؾ ىك ارتفاع في حجـ االئتماف مقابؿ
ارتفاع طفيؼ جدا في حقكؽ المساىميف اما السنة االخيرة فأنيا شيدت ارتفاعا جيدا يكاد يقترب الى النصؼ

كىذا ناتج الى ارتفاع كبير في حجـ االئتماف كالذم كاف يفكؽ االرتفاع الحاصؿ في حقكؽ الممكية
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يتبيف أف ىناؾ انخفاضا في ىذا المؤشر كالسبب ىك النمك الطفيؼ جدا الحاصؿ في

حجـ االستثمار اذ بمغ افي معدؿ ليذا المؤشر في السنة الثالثة كالبالغ  %7كىذه نسبة متكاضعة جدا جدا
مقابؿ حجـ المكجكدات  ،ك في المصرؼ مراجعة سياساتو االستثمارية كالبحث عف قنكات استثمارية تمكنو
مف استغبلؿ السيكلة النقدية بالشكؿ الذم يعكس اسمو ككنو مصرؼ اسبلمي اكال كاستثمارم ثانيا

ّٓ/االستثمار الى حؽ الممكية  -:ينطبؽ في ىذه النسبة الكبلـ نفسو المشار اليو في اعبله كالسبب االساسي
ىك النمك المنخفض في االستثمار .

ّ ٔ/التكظيؼ االجتماعي  -:يتضح أف المصرؼ لـ يحتجز جزء مف ارباحو الصافية ألغراض الزكاة كتعد ىذه
مخالفة ألحكاـ الشريعة االسبلمية كالمعايير الشرعية

الجدكؿ رقـ (ُٕ) معيار التكظيؼ لممصرؼ العراقي االسبلمي
 -3معيار التكظيؼ

ت

مؤشرات معيار التكظيؼ

كزف المؤشر

ُّ/

نسبة االئتماف النقدم

%8.5

ِّ/

االئتماف النقدم الى الكدائع

%16.5

ّّ/

االئتماف النقدم الى حؽ الممكية

%16.5

ّْ/

نسبة االستثمار

%8.5

ّٓ/

االستثمار الى حؽ الممكية

%8.25

ّٔ/

التكظيؼ االجتماعي

%0
%58.25

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف المعيار

%100

ْ .معيار العرض كاالفصاح المحاسبي كمؤشراتو

ْ ُ/المجمكعة الكاممة لمقكائـ المالية-:اتضح أف المصرؼ ممزـ في عرض القكائـ المالية الثبلث ( قائمة المركز
المالي ،قائمة الدخؿ ،قائمة التدفقات النقدية ) اال انو لـ يمتزـ في عرض قائمة التغير في حقكؽ المساىميف

كىذه تعد مخالفة ليذا المعيار  ،اذ اف عرض ىذا القائمة ميـ ككنيا تبيف التغيرات الحاصمة في حقكؽ
المساىميف في مدل سنة كاممة بالمقارنة مع السنة السابقة ليا

ْ ِ/االيضاحات عف القكائـ المالية  :اتضح أف المصرؼ خالؼ الفقرة التي تنص في عرض عبارة "تعد االيضاحات
المرفقة مف رقـ َََالى رقـ َََ جزءا ال يتج أز مف القكائـ المالية " كىذه العبارة تككف اسفؿ كؿ قائمة مف

القكائـ المالية  ،اال اف المصرؼ التزـ في الفقرة االخرل كالتي تنص في عرض االيضاحات مباشرة بعد اخر

قائمة مف القكائـ المالية

ْ ّ/االفصاح عف المعمكمات االساسية :اتضح أف المصرؼ كاف ممزـ في عرض جميع الفقرات كىي (اسـ المصرؼ

 ،جنسية المصرؼ ،تاريخ التأسيس كالشكؿ القانكني  ،طبيعة االنشطة المصرح بيا التي يمارسيا المصرؼ

كالخدمات المصرفية الرئيسة التي يقدميا ) كجميع ىذه الفقرات ىي ايضا مف تعميمات البنؾ المركزم العراقي

ْ ْ/االفصاح عف السياسات المحاسبية  :يطبؽ المصرؼ النظاـ المحاسبي المكحد لممصارؼ في تنفيذ االعماؿ
المحاسبية كما يعتمد مبدأ االستحقاؽ عند مف اعدادالبيانات المالية كالحسابات المالية كالحسابات الختامية ،

اذ اف المصرؼ التزـ بنسب االندثار في سنة  2008كىي ( )%20في المكجكدات في حيف اف المصرؼ لـ

يحسب اندثار في المأني في نفس السنة  ،اما سنة  2009فقد كاف المصرؼ ممزما في احتساب االندثار
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بحسب النسب المقررة مف قبؿ البنؾ المركزم  .اال اف سنة  2010لـ يمتزـ المصرؼ في نسب االندثار
المقررة مف قبؿ البنؾ المركزم  ،اما تقرير سنة  2011فمـ يشيد ام ايضاح عف كشؼ المكجكدات كاندثاراتيا

ْ ٓ/االفصاح عف الطريقة التي يستخدميا المصرؼ لتكزيع الربح اك الخسارة بيف اصحاب حسابات االستثمار كما
في حكميا كالمصرؼ بصفتو مضاربا اك مدي ار لبلستثمارات سكاء بالمشاركة بمالو اـ بدكف المشاركة  -:لـ

يبيف المصرؼ الية تكزيع ارباحو السنكية بيف اصحاب الكدائع

ْ ٔ/عرض تقريرم لجنة مراجعة الحسابات كمراقب الحسابات  -:اتضح أف المصرؼ ممزـ بيذه الفقرة اذ تـ عرض
كبل النكعيف مف التقارير في جميع بياناتو المالية  ،باستثناء سنة  2009لـ يتـ تشكيؿ لجنة مراقبة حسابات

نظ ار لحؿ مجمس االدارة كتنصيب لجنة كصاية مف قبؿ البنؾ المركزم العراقي

الجدكؿ رقـ (ُٖ) معيار العرض كاالفصاح المحاسبي لممصرؼ العراقي االسبلمي
ْ -معيار العرض كاالفصاح المحاسبي

ت

مؤشرات معيار العرض كاالفصاح

كزف المؤشر

ُْ/

المجمكعة الكاممة لمقكائـ المالية

%12.75

ِْ/

االيضاحات عف القكائـ المالية

%8.5

ّْ/

االفصاح عف المعمكمات االساسية

%17

ْْ/

االفصاح عف السياسات المحاسبية

%12.75

ْٓ/

االفصاح عف الية تكزيع االرباح كالخسائر

%0

ْٔ/

عرض تقريرم لجنة مراجعة الحسابات كمراقب الحسابات

%8.5
%59.5

مجمكع اكزاف مؤشرات المعيار

كزف المعيار

%100

الجدكؿ رقـ (ُٗ) معايير االطار المقترح لممصرؼ العراقي االسبلمي
ت

المعيار

كزف المعيار

ُ

معيار الضكابط الشرعية

ٓ%ِٗ.

ِ

معيار الربحية

ٖٓ%

ّ

معيار التكظيؼ

ِٓ%ٖٓ.

ْ

معيار العرض كاالفصاح المحاسبي

ٓ%ٓٗ.

التقييـ النيائي (مجمكع اكزاف المعايير٘ عدد المعايير)
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الجدكؿ رقـ (َِ) مقارنة بيف معايير االطار المحاسبي المقترح لممصارؼ االسبلمية العراقية
المصرؼ/المعيار

معيار الضكابط

معيار

الربحية

التكظيؼ

مصرؼ دجمة كالفرات

ٓ%ّٔ.

ِٓ%ِٔ.

ِٓٔ%ٔٔ.

ٕٔ%

المصرؼ العراقي االسبلمي

ٓٓ%

ٕٓ%ّٕ.

ٕٓ%ْٓ.

ٕٓ%ْٓ.

الشرعية

االسبلمي

معيار

معيار العرض
كاالفصاح

التقييـ

ْٖ%ْٔ.
ُِّ%ْٖ.

النيائي

اكال  :معيار الضكابط الشرعية  :يتضح مف الجدكؿ في اعبله أف مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي جاء في

المقدمة بنسبة ٓ % ّٔ.بسبب التزامو بأغمب مؤشرات ىذا المعيار في حيف جاء المصرؼ العراقي االسبلمي
في المرتبة االخرل بنسبة ٓٓ. %

ثانيا  :معيار الربحية  :يتضح مف الجدكؿ في اعبله أف مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي جاء في المرتبة

االكلى بنسبة ِٓ % ِٔ.لتحقيقو معدالت ارباح جيدة في حيف جاء المصرؼ العراقي االسبلمي في المرتبة
االخرل بنسبة ٖٓ. %

ثالثا  :معيار التكظيؼ  :مف الجدكؿ في اعبله أف مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي جاء في المرتبة االكلى

بنسبة ِٓٔ % ٔٔ.بسبب تحقيقو لمعدالت تكظيؼ مقبكلة في حيف جاء المصرؼ العراقي االسبلمي في
المرتبة االخرل بنسبة ِٓ. %ٖٓ.

رابعا  :معيار العرض كاالفصاح  :يتضح مف الجدكؿ في اعبله أف مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي جاء في

المرتبة االكلى بنسبة ٕٔ %بسبب التزامو بأغمب مؤشرات ىذا المعيار في حيف جاء المصرؼ العراقي

االسبلمي في المرتبة االخرل بنسبة ٓ. %ٓٗ.

خامسا  :التقييـ النيائي  :يتضح مف الجدكؿ في اعبله أف مصرؼ دجمة كالفرات السبلمي حصؿ في افي

تقييـ بنسبة ْٖ %ْٔ.في حيف جاء المصرؼ العراقي االسبلمي في المرتبة االخرل بنسبة ُّ. %ُٓ.

الجدكؿ رقـ (ُِ ) مقارنة لؤلداء المحاسبي لممصرؼ االسبلمية في ضكء األنمكذج المحاسبي المقترح

كجو المقارنة

مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي

المصرؼ العراقي االسبلمي

 -1معيار

حقؽ المصرؼ اداء متكسط في ضكء ىذا المعيار

كالسبب ىك التزاـ المصرؼ بتعيف ىيأة شرعية في

حقؽ المصرؼ اداء ضعيؼ في ضكء ىذا

المعيار كالسبب ىك عدـ تعييف ىيأة شرعية

الشرعية

مدل الثبلث سنكات االخيرة

اال في السنة االخيرة

 -2معيار

حقؽ المصرؼ اداء جيد في ضكء ىذا المعيار

حقؽ المصرؼ اداء متكسط كالسبب ىك

الربحية

كالسبب ىك تحقيؽ المصرؼ لعكائد استثمارية جيدة

تحقيؽ المصرؼ عكائد استثمارية مقبكلة

 -3معيار

حقؽ المصرؼ اداء جيد في ضكء ىذا المعيار

حقؽ المصرؼ اداء متكسط كالسبب ىك

التكظيؼ

كالسبب ىك ارتفاع معدالت التكظيؼ االسبلمي لبلمكاؿ

تحقيقو معدالت تكظيؼ اسبلمي لبلمكاؿ

 -4معيار

حقؽ اداء متكسط بالمقارنة مع المصارؼ االخرل

حقؽ افي اداء بالمقارنة مع المصارؼ

الضكابط

العرض

كاالفصاح

بالنسبة الى الكدائع كحؽ الممكية

بسبب مخالفتو الحتساب نسب االندثار
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تحميؿ االفتراضات التطبيقية لمبحث كاختبارىا

 - p.H1درجة التزاـ المصارؼ االسبلمية العراقية بالمعايير المحاسبية الشرعية يسيـ في تقييـ اداءىا
اف التزاـ المصارؼ االسبلمية العراقية مف االمكر الميمة التي تضمف تحقيؽ اداء محاسبي كفكء لككف اف

المعايير تعد المسار الصحيح الذم يضمف لممصرؼ االسبلمي عدـ الكقكع بالشبيات الشرعية الناتجة عف

ا لتعامبلت الربكية كبالكقت نفسة تعد المعايير الشرعية االداة المقيمة ألداء المصرؼ بصكرة عامة كمدل
التزامو بمبادئ الشريعة االسبلمية .

كاثبتت التزاـ المصارؼ االسبلمية العراقية بالمعايير المحاسبية الشرعية عبر تأكيد التقرير السنكم لمييئات

الشرعية في ذلؾ كباالعتماد في التقرير السنكم لمييأة الشرعية الذم اكد في اف المصارؼ االسبلمية العراقية
ممزمة بيذه المعايير كىذا ىك ما سعى الى اثباتو البحث .

 -P.H2كجكد إطار عممي لتقييـ االداء المحاسبي لممصارؼ االسبلمية يسيـ في تقييـ اداءىا بشكؿ افضؿ.
اف السبب االساسي لكضع اطار محاسبي مقترح ىك لتقييـ االداء المحاسبي كالمالي لممصارؼ االسبلمية

العراقية  ،اذ لـ يجرم تقييـ ادائيا المحاسبي مف قبؿ بحسب ما يتكفر لدينا مف معمكمات اذ اقتصرت اغمب

االبحاث في تقييـ ادائيا المالي  ،لذا اف كضع االطار المحاسبي كاف محاكلة لتطكير االداء المحاسبي
لممصارؼ االسبلمية العراقية كمحاكلة التعرؼ في اىـ نقاط القكة كالضعؼ في ادائيا  ،فضبل عف إف قمة تكفر
االطر كالنماذج المحاسبية التي تنسجـ كمبادئ الشريعة االسبلمية ايضا كانت السبب في كضع ىذا االطار كي

يككف كاحدة مف االدكات التي يمكف المصارؼ االسبلمية العراقية مف تقييـ ادائيا

اف االنمكذج المحاسبي المقترح اكضح أف اداء المصارؼ تبايف في مدل االربع سنكات كبيذا فانو ساىـ في
تحديد االنحرافات مف كجية النظر االكاديمية كقدـ البدائؿ لمعالجة ىذه االنحرافات  ،اذ اف تصحيح االنحرافات

يتـ عبر تقييـ اداء المصرؼ عبر االطار المحاسبي المقترح كقد بيف ذلؾ فعبل كالذم تمثؿ في عدـ التزاـ
اغمب المصارؼ االسبلمية بأغمب مؤشرات معيار الضكابط الشرعية اذ حصؿ المصرؼ العراقي االسبلمي في

ضكء ىذا المعيار في تقييـ منخفض كىك ٓ %ِٗ.في حيف كاف تقييـ مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي كاف
االفضؿ اذ حصؿ في تقييـ ٓ % ّٔ.ككذلؾ االنخفاض الحاصؿ في حجـ االستثمارات االسبلمية بالمقارنة مع
حجـ المكجكدات بينما حقؽ المصرؼ العراقي االسبلمي نسبة اقؿ اذ افي ما كصؿ اليو ىك ٕ %مف مجمكع

المكجكدات كىذه مساىمة ضعيفة في حيف كانت افي نسبة تكظيؼ حققيا مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي ىي

ِِ %اما كما ساىـ االنمكذج في التعرؼ في حجـ االرباح المتكلدة مف االستثمارات االسبلمية اذ أف مصرؼ
دجمة كالفرات االسبلمي ىك االفضؿ كالذم حصؿ في ِٓ %ِٔ.اما المصرؼ العراقي االسبلمي فكاف تقييمو

ٖٓ  ،%اما معيار العرض كاالفصاح المحاسبي فقد حققت المصرفاف نسب متقاربة كالسبب ىك التزاميا
بمؤشرات ىذا المعيار كىذا يعني اف االنمكذج المحاسبي المقترح ساىـ كلك بجزء بسيط في ارشاد المصارؼ

الى مكاطف الخمؿ المكجكدة كتحديد مكاطف القكة لدييا .
االستنتاجات

ُ .انخفاض حجـ االستثمارات االسبلمية لدل المصارؼ االسبلمية العراقية بسبب التخكؼ الناشئ مف االكضاع
االقتصادية التي يعيشيا العراؽ

ِ .ارتفاع مؤشرات السيكلة النقدية لدل المصارؼ االسبلمية العراقية الى افي مف الحدكد المقررة ساىـ في ارتفاع
حجـ المكجكدات كالسيما في السنة االخيرة التي شيدت نمكا كبي ار في المصارؼ االسبلمية العراقية
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ّ .تركيز المصارؼ االسبلمية العراقية في المرابحات االسبلمية دكف االدكات االخرل التي تبلئـ الكاقع االقتصادم
كالزراعي لمبمد

ْ .ضعؼ اقباؿ اغمب المصارؼ االسبلمية العراقية في عقكد المضاربة االسبلمية بسبب التخكؼ مف االكضاع
االقتصادية المتقمبة كالتي تؤدم في بعض حاالت الى خسائر مالية تتحمميا الجيات الممكلة

ٓ .ضعؼ التزاـ المصرؼ العراقي االسبلمي بتعييف ىيأة شرعية  ،فضبل عف ضعؼ التزاـ المصرؼ االخر في
عرض التقرير السنكم لمييأة الشرعية في كؿ سنة مالية

ٔ .تعرض المصرؼ العراقي االسبلمي لمكصاية مف البنؾ المركزم العراقي بسبب التراكمات السمبية الناشئة عف
السنكات السابقة

ٕ .تراجع اداء عمكـ المصارؼ التجارية كاالسبلمية في كجو الخصكص في بعض السنيف بسبب تعرض المصارؼ
الحككمية لعمميات سرقة كىذا ساىـ في زعزعة الثقة لدل المكدعيف  ،فضبل عف عزكؼ المؤسسات الحككمية

عف التعامؿ مع المصارؼ الخاصة

ٖ .المساىمة المتكاضعة لممصارؼ االسبلمية العراقية الخاصة في عممية الكساطة المالية الخاصة باالستثمار في
االسكاؽ المالية

ٗ .ضعؼ امتبلؾ المصارؼ االسبلمية العراقية نماذج اك اطر محاسبية تمكنيا مف تقييـ ادائيا باستثناء مؤشرات
االداء المالي

َُ .انخفاض اداء المصرفيف في ضكء معيار الضكابط الشرعية لعدـ التزاـ ىذه المصارؼ بتعييف ىيئات شرعية
تمارس دكر الرقابة الشرعية الداخمية

ُُ .ارتفاع اداء جميع المصرفيف في ضكء معيار العرض كاالفصاح المحاسبي بسبب التزاـ ىذه المصارؼ بأغمب
المؤشرات الخاصة باإلفصاح التي يجب اف تتضمنيا البيانات المالية

ُِ .حقؽ المصرؼ العراقي االسبلمي اداء متكسطا في ضكء معيار الربحية الناتج عف انخفاض معدالت العكائد
االستثمارية االسبلمية  ،بسبب تحقيقو لعكائد استثمارية مقبكلة  ،حيف جاء مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي

في المقدمة لككنو حقؽ افي عكائد استثمارية اسبلمية بالمقارنة مع االخريف

ُّ .جاء المصرؼ العراقي االسبلمي في المرتبة االخرل في ضكء معيار التكظيؼ بسبب انخفاض معدالت التكظيؼ
االسبلمي ،في حيف كاف المركز االكؿ مف نصيب مصرؼ دجمة كالفرات االسبلمي

التكصيات

ُ .تفعيؿ دكر الصناعة المصرفية االسبلمية مف السمطة النقدية بالشكؿ الذم يمكنيا مف تحقيؽ اىدافيا
كالسيما في ميداف دعـ كدفع عجمة االقتصاد الكطني

ِ .االنفتاح الى العالـ الخارجي كتفعيؿ دكر المشاركة مع مؤسسات مالية اسبلمية في المستكل الدكلي
كاالستفادة مف تجارب المصارؼ الناجحة إذ حققت معدالت نمك متقدمة

ّ .عدـ التركيز في ادكات استثمارية اسبلمية محددة كتفعيؿ دكر بعض االدكات االستثمارية االسبلمية االخرل
(السمـ) التي تبلئـ الكاقع الزراعي لمعراؽ
مثؿ ٌ

ْ .تفعيؿ دكر الكساطة المالية االسبلمية في االسكاؽ المالية عبر اصدار الصككؾ االسبلمية التي بشكؿ اك
باخر تعمؿ فياستقطاب المدخرات الكطنية كتكظيفيا نحك المجاالت االقتصادية المختمفة
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المجلد ( ) 9

العدد ( ) 38

ٓ .ضركرة االلتزاـ المصارؼ االسبلمية العراقية بتعييف ىيئات شرعية مستقمة تمارس عمميا بالشكؿ الذم يضمف
تحقيؽ مبدا الرقابة الشرعية اليادؼ الى مراجعة عقكد المصارؼ االسبلمية بيدؼ التخمص مف ام شبيات

شرعية

ٔ .ضركرة االلتزاـ بالمعايير الشرعية المحاسبية الصادرة مف ىيأة المحاسبة كالمراجعة بما يضمف تحقؽ افضؿ
اداء ليذه المصارؼ فضبل عف تقكيـ اداء الييئات الشرعية

ٕ .ضركرة اف تنضكم المصارؼ االسبلمية العراقية في ىيئات شرعية عميا كعضك مساىـ في تطكير اداء
المؤسسات المالية االسبلمية عمكما كالعراقية في كجو الخصكص

ٖ .التركيز في القنكات االستثمارية ذات العائد الجيد مع االخذ بالحسأف المخاطر المحيطة

ٗ .االستفادة مف االرتفاع الحاصؿ في السيكلة النقدية في مجاالت استثمارية متعددة بالشكؿ الذم ينعكس في
تعظيـ االرباح السنكية

َُ .زيادة حجـ االستثمار كاالئتماف النقدم كعدـ االعتماد في تكليد االرباح في العمميات المصرفية التقميدية
لككف المصارؼ االسبلمية ذات طبيعة استثمارية

ُُ .تفعيؿ اقامة المؤتمرات اليادفة الى تطكير الصناعة المصرفية اك المشاركة فييا في المستكل المحمي
كالدكلي كاالستفادة مف البحكث التي تطرح

ُِ .االستفادة مف الكفاءات االكاديمية في مجاؿ العمؿ المصرفي بالشكؿ الذم يمكف ىذه المصارؼ مف االرتقاء
بكاقعيا المحاسبي

ُّ .التزاـ المصارؼ االسبلمية العراقية بعرض سياسة احتساب االندثارات كبالنسب المقررة مف البنؾ المركزم
كعدـ تخفيضيا لككف ذلؾ يسيـ في تعظيـ االرباح فضبل عف تأكؿ راس الماؿ

ُْ .اف تككف اعضاء الييأة الشرعية مف ذام االختصاص الشرعي كالمصرفي بالكقت نفسو حتى تككف لديو
صكرة كاضحة عف الية عمؿ المؤسسات المالية فضبل عف ذلؾ اف يمتمؾ العامميف في المصارؼ االسبلمي

ثقافة اسبلمية تمكنيـ مف فيـ مبادئ كاحكاـ الشريعة االسبلمية المنظمة لعمؿ المصارؼ االسبلمية

ُٓ .التزاـ المصارؼ االسبلمية العراقية بعرض قائمة التغير في حقكؽ المساىميف بالشكؿ الذم يكضح جميع
التغيرات التي طرأت في امكاؿ المساىميف خبلؿ السنة المالية كالسنكات السابقة
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