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ومعوقات الكويتية اإلسالمية املراحبة واملراحبة ابلشراء يف البنوك  (2تطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم )مدى 
 تطبيقها
 

  أرشيد صاحل سامل العازمي
 د.عبد اجمليد عبيد حسن صاحل

 اجلامعة العاملية اإلسالمية ) معهد الصريفة واملالية اإلسالمية(
 (  مالايتوراه يف جامعة عنرت فؤاد علي  ) طالب دك

 
 امللخص

( املراحبيبة ااملراحبيبة شلايبرا  2مدى تطبيق املعيار احملاسيب  اسسيبيمر ر يب   هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على 
ميبيبيبد ميبيبيبدمرر اساارا  العلييبيبيبا ااساارا  عينيبيبيب  ااعتميبيبيبد الباعيبيبيب  عليبيبيبى . يف البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة امعا يبيبيبا  تطبي  يبيبيبا

و ( مبحيبيباا91امليبيباليو ااحملاسيبيببو العيبيباملو يف اليبيبداير  املالييبيبة يف البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبة م ا يبيبة   الاسيبيبطىو اامليبيبدمرمد
اسيبيبتمد  ااعتميبيبد الباعيبيب  عليبيبى مريبيبدرمد رييمليبيبو اميبيبا املعلاميبيبا  االبييبيباأل  ييبيباا البييبيباأل  اوالييبيبة االبييبيباأل  ال ا اميبيبةو ا 

ين البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبة تطبيبيبق املعييبيبار إىل دراسيبيبة تاييبيبلت الاسعريبيبا  الاييبيبار ااالسيبيبتدال . ا عيبيبداا ميبيبد يسيبيبالي  
( عملييبيبيبا  املراحبيبيبيبة الداولييبيبيبة. اتبيبيبيبو ين  مليبيبيب  االيتميبيبيبان يف البنيبيبيب  م يبيبيبا  حبمليبيبيبا  الت يبيبيبالي  2احملاسيبيبيب  اسسيبيبيبيمر ر يبيبيب   

ا  حتيبا  اان الت دمرمة ابيان  ملبة اورشح املتا عيبة ميبد ال ييبا  اءيبرا  عملييبة املراحبيبة. اتبيبو ين هنيباإل  ماعيبة ميبد املعا يب
 يبدمت ايف ضيبا  لليب   ( املراحبة ااملراحبة شلارا  يف البنيباإل اسسيبيمية ال امتييبة.2تطبيق املعيار احملاس  اسسيمر ر    
 ييبيبا   مليبيب  االيتميبيبان يف البنيبيباإل اسسيبيبيمية بتيبيبافو التايبيبرمعا  ااسءيبيبرا ا  الي ميبيبة الدراسيبيبة  ماعيبيبة ميبيبد التاييبيبيا  يي يبيباا 

 د املبيا مضافا إلي  هامش ربح حمدا عمل  سياسة البن .لضمان شرا  البضاعة ب م
 املراحبة ااملراحبة شلارا و البناإل اسسيمية ال امتية. (2املعيار احملاس  اسسيمر ر     مفتاح الكلمات:

                                                 
  ااملرارف اسسيميةو ااامعة اسسيمية العامليةو ماليزاي.طال  يف مرعلة الدكتاراه يف التمامل 
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The Extent of Application of Islamic Accounting Standard No. (2) Murabaha and 

Murabaha to the Purchase Orderer In Islamic Kuwaiti Banks and the Obstacles to Their 

Application 

 

 

Abstract 

The study aims to identify the extent of application of Islamic accounting standard No. (2) 

murabaha and murabaha to the purchase orderer In Islamic Kuwaiti banks and the obstacles to 

their application. The researcher relied on two main sources to collect information and data: 

primary data and secondary data, and used a number of descriptive and explanatory statistics 

methods. The study concluded that the Islamic banks in Kuwait apply Islamic accounting 

standard No. (2) internal Murabaha transactions. It was found that the Bank's credit department 

calculates the estimated costs and the percentage of profits expected from conducting the 

Murabaha transaction. It was found that there are a number of obstacles that prevent the 

application of Islamic Accounting Standard No. (2) Murabaha and Murabaha in Kuwaiti Islamic 

Banks. In light of this, the study presented a number of recommendations, the most important of 

which is: The credit department of Islamic banks provides the necessary legislation and 

procedures to guarantee the purchase of the goods at the selling price plus a profit margin 

specified in accordance with the Bank's policy. 

 

Key Word: Islamic Accounting Standard No. (2) Murabaha and Murabaha, Islamic Kuwaiti 

Banks  
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 املقدمة
ل د يفر  عل  احملاسبة املالية اسسيمية ااوااا  االست مارمة اململتمدمة يف بعض املريبارف ااملسسمليبا  املالييبة 
عمليبيب  الايبيبرمعة اسسيبيبيميةو تطبي يبيبا  تعيبيبز  ميبيبن ين اليبيبن ين اليبيبرشي احمل يبيب  لعميبيبل الايبيبرمعة اسسيبيبيميةو اهيبيبا مايبيب ل إبيبيبداعا  

و 2015  الرباميبيبيبة يا الااييبيبيبد  اليبيبيبي ت يبيبيبا  علي يبيبيبا املريبيبيبارف ال ربييبيبيبة  سيبيبيبعيدو للنظيبيبيبا  املريبيبيبريف اامليبيبيبا  البعييبيبيبد عيبيبيبد التعيبيبيبامي
 (.1ص

اسسيبيبيبيبيمية اليبيبيبيبي تريبيبيبيبدر عيبيبيبيبد هيعيبيبيبيبة احملاسيبيبيبيببة ااملراءعيبيبيبيبة للمريبيبيبيبارف ااملسسمليبيبيبيبا  املالييبيبيبيبة اتعتيبيبيبيبا معيبيبيبيبامو احملاسيبيبيبيببة 
 يبيبيبارمر املالييبيبيبة ميبيبيبد ميبيبيبد املعيبيبيبامو العالييبيبيبة اايبيبيباا  يف تيبيبيبافو متطلبيبيبيبا  اسفريبيبيباح املييميبيبيبة  اءيبيبيبا  ممليبيبيبتمدمر التاسسيبيبيبيمية 

هتيبدف إىل تيبافو املعلاميبا  احملاسيببية املييميبيبة اليبي ميبد املم يبد ين تمليب   خمليباعد  ممليبتمدمر الت يبيبارمر املعلاميبا و اهيبر 
اال ااي  املالية يف اختال ال رارا  الرشيد و اشلتا  حت ييبق املزميبد ميبد املنيبافا لي تريباا اليباط و عييب  تمليباعد هيبذه املعيبامو 

لل ييبيباو ااسفريباح   يبيبد ين تملاشيبد ميبيبا منظميبا  اوعميبا  عنيبيبد ال ييبا  اعيبيبداا ال يبااي  املالييبيبة اليبي تظ يبيبر يف تيبافو ايبال  
 (.43و ص2015 تايين يعماهلا  الباوو 

( املراحبة ااملراحبة شلارا  يف 2مدى تطبيق املعيار احملاس  اسسيمر ر    لذل  فان هذه الدراسة أتيت ملعرفة 
و اأتيت يمضا كمطا  م مة ا ظر  بعيد  املدى لبيان  در  املرارف امتية امعا ا  تطبي  اال  اسسيميةالبناإل 

 االتحرمر املا  يف عرر ت نالاءيا املعلاما .تطبيق املعامو احملاسبية اسسيمر اسسيمية ال امتيةو على 
 

 مشكلة الدراسة
و ال امتييبة راحبيبة شلايبرا  يف البنيباإل اسسيبيميةاملراحبيبة ااملممليبمى  اوويبو   يبام ميبد التماميبل المليبناا  يف ا تايبر
الت ليدميبةو اتركيبز  هيبذه  ليبدى ال يبايمو عليبى البنيباإل المليبرما العدميبد ميبد اوسيبعلة ا تايباره عيبد  يبتين ا يبد ابايب ل كبيبوو
سسيبيمية اق يبق لريبب ة اااليبي أتويبذ شيب ي ميبد يشيب ا  التماميبل شاملراحبيبة ااملراحبيبة شلايبرا  اع ي يبة  ماهييبة اوسيبعلة عليبى

 اسسيمية ااوهداف الي تملعى إىل حت ي  ا. رؤمة ارسالة البناإل
 عمليا  التماميبل شملراحبيبةو تتمحار عا  الاراط االضاابط الي حت   امد هذا املنطلق فان ما لة الدراسة

 ااسفريباح ااسثبيبا  ال ييباو إتباع يبا يف املريبارف عليبى ااسءرايييبة ااحملاسيببية اليبي متاءيب  من يبا الايبرعية اهيبذه املعيبامو
يضيبحت عملييبا  التماميبل شملراحبيبة و حبييب  (2احملاسيب  اسسيبيمر ر يب    املعييبار يف احملاسيببية الضيباابط اتتم يبل احملاسيب و

 تيبرتبط بعميبل هيبذه البنيباإلو ايييببحت هنيباإل ي ايبطة فتلايبة اسسيمية البناإلا م اسايل ايااا  التمامل الي تنارا يعد
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اوميبر اليبذر متطليب     ات يبد  اءت يبااا  اليببعض من يبا مسميبد االيببعض اآلويبر معيبار والطرح اآلر  كبوا    اال   الي فتحت
 .التعامل ما هذه العمليا  افق الضاابط االتارمعا  املنظمة هلا

( املراحبة 2تطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم )مدى ما  حتاا  الدراسة اسءابة عد التملاؤ  اآليتا
 عي   ا  الباع  بطرح التملاؤال  اإلسالمية الكويتية وما هي معوقات تطبيقها؟واملراحبة ابلشراء يف البنوك 

 اآلتيةا الارعية
( عملييبيبيبا  املراحبيبيبيبة الداولييبيبيبة يف البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية 2تطبييبيبيبق املعييبيبيبار احملاسيبيبيب  اسسيبيبيبيمر ر يبيبيب   ميبيبيبدى ا ميبيبيبا السؤؤؤؤاأل ا وأل

 ال امتية؟
يف عملييبيبا  ياميبيبل املراحبيبيبة ا ارءييبيبة لاميبيبر شلايبيبرا  ( 2ر ر يبيب   تطبييبيبق املعييبيبار احملاسيبيب  اسسيبيبيمميبيبدى ا ميبيبا السؤؤؤاأل النؤؤاي

 البناإل اسسيمية ال امتية؟
( املراحبيبيبيبيبة ااملراحبيبيبيبيبة شلايبيبيبيبرا  يف البنيبيبيبيباإل 2ميبيبيبيبا هيبيبيبيبر معا يبيبيبيبا  تطبييبيبيبيبق املعييبيبيبيبار احملاسيبيبيبيب  اسسيبيبيبيبيمر ر يبيبيبيب   السؤؤؤؤؤاأل النالؤؤؤؤ : 
 اسسيمية ال امتية؟

 
 أهداف الدراسة

( املراحبيبة ااملراحبيبة شلايبرا  2ميبدى تطبييبق املعييبار احملاسيب  اسسيبيمر ر يب    دراسة إىل التعرف عليبىتملعى هذه ال
 املعا ا  الي حتا  اان تطبي  ا.  يبر يف البناإل اسسيمية ال امتيةو ابيان 

 
 أمهية الدراسة

راحبيبة ( امل2ت مد ييية هذه الدراسة مد كاهنا تتردى ملاضيبام متعليبق بتطبييبق املعييبار احملاسيب  اسسيبيمر ر يب   
ااملراحبيبيبة شلايبيبرا  يف البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبةو عييبيب  ين هيبيبذا املاضيبيبام ميبيبد املاضيبيباعا  ا دم يبيبة  مليبيببيا  يف الا يبيبر امليبيبا  

منظاميبيبة مريبرفية إسيبيبيمية االتميباملر اليبيبي خ أتويبذ ع  يبيبا شلدراسيبة االبحيبيب و اتيت يف الا يبت اليبيبذر تيبزااا بيبيب  ا اءيبة إىل 
عليبى ءعيبل املراحبيبة ااملراحبيبة  المليبمحة اال ايميبة اسسيبيمية رشي اتعيبالي  الايبرمعةاليبن ين اليب التعاميبل ميبا آلييبا  ميبد عييب 

 شلارا  عي  اعلت حمل عمليا  اس را  ال ايمة على الرش االاايد  احملرمة شلارم اسسيمر.
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 الدراسة فرضيات 
  ف د اعتمد الباع  الارضيا  العدمية التاليةاالدراسة بنا   على يسعلة 

HO1 ( املراحبؤؤؤة واملراحبؤؤؤة 2تطبيؤؤؤق املعيؤؤؤار احملاسؤؤؤيب اإلسؤؤؤالمي رقؤؤؤم )ال تقؤؤؤو    البنؤؤؤوك اإلسؤؤؤالمية الكويتيؤؤؤة أن
 اآلتيةاالارعية امنبق عن ا الارضيا   ابلشراء ؟
HO11     عمليا  املراحبة الداولية.2ين البناإل اسسيمية ال امتية ال ت ا  بتطبيق املعيار احملاس  اسسيمر ر ) 
HO12 عملييبيبيبا  ياميبيبيبل املراحبيبيبيبة 2ن البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة ال ت يبيبيبا  بتطبييبيبيبق املعييبيبيبار احملاسيبيبيب  اسسيبيبيبيمر ر يبيبيب   ي )

 ا ارءية لامر شلارا  يف البناإل اسسيمية ال امتية.
HO2 ( املراحبؤؤؤة واملراحبؤؤؤة ابلشؤؤؤراء يف 2ال يوجؤؤؤد معوقؤؤؤات نؤؤؤوأل دون تطبيؤؤؤق املعيؤؤؤار احملاسؤؤؤيب اإلسؤؤؤالمي رقؤؤؤم )
 اإلسالمية الكويتية. البنوك

 
 الدراسةمصطلحات 

الي منتين عن ا بيا سلعة  املراحبة يف الل ة املااعلة مد الربح اتع  الزايا و االربح ها اا العمليا  التجارمة :املراحبة
 ميةاسسيالارمعة يف  بيا الي مت إ رارهاهر إعدى ي اام الو ا ربحعلي ا هامش ها ب  ا ايا  ؤ رامت ششلملعر الذر 

  اعو يااإىل  ةاسسيمي ةاملررفي  لتعاميش  املراحبة ات مل .(25و ص2016 اال و 
اهذا النام مد املراحبة م ان اف ا لطل  العميل عند  يام  بارا  سلعة معينة م ا   عمليات املراحبة الداخلية:-1

للارا  الل  اعتمااا  على ت د  عر   بتحدمدها بنامل  يف الطل  الذر م دم  ما بيان الملعر يا ال مد الت دمرر
با ل   در خاءب ا التملدمد للمبلغ املمناح  سعر يا ت د  فاتار  مبديية شس  البن  ما تاضيح للطرم ة الي سيت 

 (43و ص2015يا البيا اوءل  الباوو 
احبة يف يسلا  تنايذه ما متااب  هذا النام مد عمليا  املر املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء:  عمليات متويل-2

اسسيمر  البن ن أب م ان اوساسرالارق  ال دعمليا  االعتمااا  اململتندمة الي ت ا  بتنايذها البناإل الت ليدمةو 
يامل املراحبة آلية العمل يف  يما ة يف  ا  التماملواسجيابي  معز  التعامي ا و اهذااسيط ا  اليس طرف ا  مباشر  ا  طرفم ان 
شلارا  ما إلزا  العميل شلاعدو امد وي  عملية  مراحبة لامرمد وي  عملية ن ا  ية لامر شلارا  فيا ارء
 (.61و ص2018 يمحدو  إىل اآلمر شلارا  ما عد  إلزا  شلاعدمراحبة 
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 راسسيم كما ع  علي ا الا ر اسسيمر التمامل طرق هر املرارف الي تتبا البنوك اإلسالمية الكويتية:
تعامل  ما فتل   يف الن ين االارم اسسيمر ايسالي  التمامل الي عداها اتلتز  اسايل ااملرريف العاملرو االن در
 دمت البناإل اسسيمية ال امتية على مر الملناا  املاضية  يمة مضافة لي تراا الاط  ا املا  ااال ترااو   ضااي

 2016يف العا  ح ق  طام البناإل اسسيمية يرشعا يافية فو حمللرا كبو  يف اا الناتين اسمجا   با لاسايت 
 (.2017النار  الا رمة الراار  عد البن  املركزر ال اميو جتاا    ر  مليار امنار كامي  

 
 منهج الدراسة

احبيبة ( املر 2دراسيبة ميبدى تطبييبق املعييبار احملاسيب  اسسيبيمر ر يب   لاعتمد الباع  على املن ين الايار التحليلر 
 .ااملراحبة شلارا  يف البناإل اسسيمية ال امتية امعا ا  تطبي  ا

 
 جمتمع الدراسة والعينة

مت يبيبان  تميبيبا الدراسيبيبة ميبيبد مجييبيبا البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبة املدرءيبيبة يف سيبيباق ال اميبيبت امليبيبا و االبيبيبالغ عيبيبداها 
(و هيبرا البنيب  اوهليبر 2017ال يباميو د البنيب  املركيبزر مخملة مرارف عمل  ما ارا يف  النايبر  المليبنامة الريباار  عيب

( 100يميبيبا عينيبيبة الدراسيبيبة فيبيبت  تا ميبيبا  و املتحيبيبدو بنيبيب  ال اميبيبت اليبيبدا و بنيبيب  التماميبيبل ال يبيباميو بنيبيب  بابييبيبانو بنيبيب  اربيبيبة
ميبيبيبدمرر اساارا  ميبيبيبد  ( اسيبيبيبتبا ة يف كيبيبيبل بنيبيبيب و20اسيبيبيبتبا ة عليبيبيبى اململيبيبيبتجيبو  يبيبيبد معمليبيبيبان يف هيبيبيبذه البنيبيبيباإلو ير خعيبيبيبد   

امت  البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة. يفالعيبيبيباملو يف اليبيبيبداير  املالييبيبيبة ااحملاسيبيبيببو اامليبيبيبدمرمد امليبيبيباليو  وسيبيبيبطىالعلييبيبيبا ااساارا  الا 
%( ميبيبيبد إمجيبيبا  عيبيبيبدا االسيبيبتباأل  املا عيبيبيبةو ابعيبيبد فر هيبيبيبا مت اسيبيبتبعاا اسيبيبيبتبا تو من يبيبيبا 93( اسيبيبيبتبا ة بنمليبيببة  93اسيبيباااا  

بتعبعيبيبة هيبيباتو االسيبيبتبا توو ابيبيبذل  اسيبيبت ر  العينيبيبة عليبيبى  بمليبيبب  عيبيبد  اكتميبيبا  التعبعيبيبة االعايبيباايية الااضيبيبحة يثنيبيبا  ال ييبيبا 
ميبيبيبد عيبيبيبدا االسيبيبيبتباأل  %( 91( مبحيبيبيباا معمليبيبيبان يف البنيبيبيباإل املايبيبيبمالة شلدراسيبيبيبة اليبيبيبي وضيبيبيبعت للتحلييبيبيبل ابنمليبيبيببة  91 

 ال لر املا عة.
 

 الدراسةأداة 
حملاسيبيب  اسسيبيبيمر ر يبيب  تطبييبيبق املعييبيبار اميبيبدى  يبيبا  الباعيبيب  بتطيبيبامر اسيبيبتبا ة واييبيبة شلدراسيبيبة ا الييبيبةو الليبيب  لبييبيبان  

( املراحبيبيبيبة ااملراحبيبيبيبة شلايبيبيبرا  يف البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة امعا يبيبيبا  تطبي  يبيبيباو الليبيبيب  اعتميبيبيبااا عليبيبيبى املعييبيبيبار احملاسيبيبيب  2 
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(و 2016(و ااراسيبيبة تيبيبيباايتو  2018( االدراسيبيبا  لا  الريبيبلة ميبيبذا املاضيبيبام م يبيبل اراسيبيبة يمحيبيبدو  2اسسيبيبيمر ر يبيب   
 (.2014راسة الرااقو  (و اا2015ااراسة عبدالملي و  

 
 صدق ا داة
للتأكيبيبد ميبيبد ميبيبدى ييبيبيعية االسيبيبتمار  كيبيبأاا  اميبيبا البييبيباأل و مت عرضيبيب ا عليبيبى يسيبيباتذ  اويبيباا  فتريبيبو بعليبيب  ا 

اسعرا  ااحملاسبة للح   على مدى يد  ا الظاهرر ااملنط ر اعلى مدى ييعيت ا كأاا  اما البييباأل و امت بعيبد 
 مد احمل مو  بل تا مع ا على العينة.لل  إءرا  التعدمي  امل اعة 

 
 ا داة ثبات

–Cronbach  مت اوتبيبيبيبيبيبار ميبيبيبيبيبدى االعتمااميبيبيبيبيبة عليبيبيبيبيبى ياا  مجيبيبيبيبيبا البييبيبيبيبيباأل  شسيبيبيبيبيبتمدا  معاميبيبيبيبيبل كرا بيبيبيبيبيبا  يلايبيبيبيبيبا
Alpha   اهيبيبيبر 97.8( ليتمليبيباق اليبيبيبداولرو ا يبيبد بل يبيبيبت ارءيبيبة اعتمااميبيبيبة االسيبيبيبتبا ة عمليبيب  معييبيبيبار كرا بيبيبا  يلايبيبيبا )%

   لنتايين الدراسة ا الية.  ملبة مناسبة الا  اعتماامة ءيد
 

 أساليب مجع البياانت
 مت استمدا   اعو مد البياأل  يا البياأل  ال ا امة االبياأل  اواليةا

تطامرهيبا ل يبر  اهر البياأل  الي مت مجع ا مد وي  الدراسيبة امليدا ييبة اشسيبتمدا  االسيبتبا ة اليبي مت البياانت ا ولية: 
 .الدراسة ا الية

ا اهيبيبر البييبيباأل  اليبيبي مت اسيبيبتمدام ا لت يبيبامد اسطيبيبار النظيبيبرر للدراسيبيبةو عييبيب  مت الرءيبيبام إىل املريبيباار النانويؤؤةالبيؤؤاانت 
االيبيبيبيبيبداراي  العاملييبيبيبيبيبة ملراءيبيبيبيبيبا مت االسيبيبيبيبيبتعا ة شامل تبييبيبيبيبيبة املمتلايبيبيبيبيبة ليطيبيبيبيبيبيم علي يبيبيبيبيبا امراءعيبيبيبيبيبة اوابييبيبيبيبيبا  المليبيبيبيبيباب ةو احتدميبيبيبيبيبدا  

ييبيبيبيبة اسسيبيبيبيبيمية اال تيبيبيبيب  العلمييبيبيبيبة ااملن جييبيبيبيبة املمتريبيبيبيبة يف املعيبيبيبيبامو ااملريبيبيبيباار املتعل يبيبيبيبة شحملاسيبيبيبيببة املالاملتمرريبيبيبيبة االنايبيبيبيبرا  
 ( املراحبة ااملراحبة شلارا .2احملاسبية اسسيميةو احتدمدا  املعيار ر    

 
 املعاجلة اإلحصائية
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و SPSS)اليبيبيبيبيباألمين اسعريبيبيبيبيباير للعليبيبيبيبيبا  االءتماعييبيبيبيبيبة   شوسيبيبيبيبيبالي  اسعريبيبيبيبيبايية املناسيبيبيبيبيببة ضيبيبيبيبيبمدمت االسيبيبيبيبيبتعا ة 
اوتبيبيبيبار   ( اسعريبيبيباير ا  الاسيبيبيبط ا مليبيبيباك االت يبيبيبرارا  االنمليبيبيب  املعاميبيبيبةوتمد  اوسيبيبيبالي  الباعيبيبيب  اسيبيبيباشلتحدميبيبيبد فيبيبيبان 

 T-Test) . الوتبار الارضيا 
 
 

 الدراسات السا قة
( ييية إجياا اآللية املااكة بو هيعة احملاسبة ااملراءعة للمرارف ااملسسملا  2018اراسة يمحدو  بينت 

املركزر ا لس احملاسبو ااملراءعو ال ا ا يو مد اءل متابعة تطبيق املرارف  الملاااناملالية اسسيمية ابو بن  
 .امعااتاه للمماطر الي حتيط بري ة املراحبة احتدمدا  ما لة اال اي  الزم 

 ال اا   املالية ااالءتماعيةإىل بيان ( Widiarto & Emrouznejad, 2016هدفت اراسة  
ابينت الدراسة ي   مت إ اا  العدمد مد مسسملا  التمامل اسسيمر الي تتمتا  ر اسسيمرو ملسسملا  التمامل اوي

 حت يق يهداف االستدامة املالية. خبرايص  يز  افرمد  مد عي   درهتا على
 لامر املراحبة للعمليا  الي تت  افق احملاسبية على طبيعة املعااة إىل التعرف (2016اراسة تاايتو   هدفت

 املررف اللي  يف اار ين هناإل ضعاا اتايلت الدراسة إىل الليبية املرارف يف االي مت  تطبي  ا الداولية شلارا 
 (1)ر    املرريف املعيار اململتمر  لتطبيق املتابعة خيص فيما املركزر

 املتعل ة ةاو ظمة االلاايح ااوال اعتماا يف ياء  ضع  ا رار اءاا( 2015  اراسة عبدالملي وابينت 
 الارعية عا  الر ابة الت ارمر لضمان ا مليا  ااضحة اآلية اءاا طرم ة اتبو عد  شلارا و لامر املراحبةبيا  بري ة

  احملاسبية املتعل ة ما. ااملعااا 
( 2إىل ين املرارف اسسيمية الملااا ية خ تلتز  ختطلبا  املعيار   (2014اراسة الرااقو  اولرت 

ملراحبة ااملراحبة لامر شلارا و اتبو إن هذه املرارف التزمت ببعض مد البناا يف اسمضاعا  الاارا  يف ا اص ش
ين يي ة املراحبة تعتا مد ييغ التمامل اسسيمية اوك ر  ارسة مد ءا   املرارف اسسيمية يف ا ال ااي  املاليةو 

 .الملااان
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 إىل ييية اءاا املعامو مدى ا اءة بيان احتدمد إىل( Sarea & Hanefah, 2013اراسة   هدفت
 كأاا  تعمل اهليعة عد الي يدر  احملاسبية املعامو إىل ين اسسيميةو اتايلت املالية للمسسملا  اسسيمية احملاسبية

 . بعمل هذه املسسملا املتعل ة الراا  االي ع ملت املسسملا  هلذه فتل  االعتياءا  مايد  ت ا  على م ابلة
ين املريبارف اسسيبيمية تعتيبا ريباهر  ميبد إىل ( Sundararjan & Errico, 2012اراسيبة  ايشيبار  

العملييبيبيبا  املريبيبيبرفية املظيبيبيباهر املع يبيبيبد  ااادميبيبيبد  ملمارسيبيبيبة او ايبيبيبطة املريبيبيبرفية العيبيبيبابر  للحيبيبيبداا االيبيبيبي تيبيبيبا  ميبيبيبد ويبيبيبي  مراكيبيبيبز 
ميبد املسسمليبا  تتضيبمد املريبارف االسيبت مارمةو  ين يناعة ودما  املا  اسسيمية تت ان مد ي اام متعدا ا ارءيةو ا 

 .االتمامليةو االتأمو التباا  ااالست مار
 احملاسيببية املعيبامو علي يبا بنييبت اليبي اوساسيبية التاء يبا  ااملبيباا  ف يب  ين( Sarea, 2012اراسيبة  ابينيبت 

 هيبذه املعيبامو اتطبي  يباو ف يب  عليبى تمليباعد اهنيبل ا  يك يبر ييييبة اليبي يييببحت تنيبا  اسسيبيمية املالييبة شملسسمليبا  ا اييبة
 احمللر االعاملر. اململتاى على ااا   ااوسرم يه  ال طاعا   طاعا مد اسسيمية تعتا املالية املسسملا  ينا 

 
 الدراسات السا قةما مييز الدراسة احلالية عن 

سسيمية شحملاسبة املالية ا يلة ل  ماضام عاات عي  مد الملاب ة ما الدراسا  هذه الدراسة تتاق
 با ل معمق املاضام حب ت يهنا يف الملاب ة الدراسا  عد ختتل  ا الية الدراسة ااملعامو احملاسبية اسسيميةو ال د

( املراحبة ااملراحبة شلارا  يف البناإل اسسيمية ال امتية امعا ا  2ملعرفة مدى تطبيق املعيار احملاس  اسسيمر ر    
 تطبي  ا

تطبيق املعيار احملاس  سة يف اوابيا  لا  العي ة يف االة ال امتو عي  معاي  ا  تملاه  هذه الدرا
يف االة ال امت شحا يف الدراسا و يما الدراسا  الملاب ة ال ليلة ( املراحبة ااملراحبة شلارا  حتدمدا  2اسسيمر ر    

 هذه الدراسة.  ت ا  يف مضامين ا مد مضامواملاءاا  االي مت الايا  إلي ا ف ر 
 

 واملراحبة ابلشراء املراحبةمفهو  
 يبام ميبد او يباام البيعييبة اليبي شيبرع ا اسسيبي و ا نيبا  ميبد يهيب   املراحبة لاميبر شلايبرا تعتا عمليا  البيا املراحبة ا 

 االيبيبرابح  ال نيبيباا  التماملييبيبة اليبيبي تمليبيبتمدم ا املريبيبارف اسسيبيبيميةو ااملراحبيبيبة يف الل يبيبة هيبيبر مريبيبدر ميبيبد اليبيبربح اهيبيبا اليبيبزايا  
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ة و مُرابحو  علي يبا يعطاه بضاعت و ير يف فيأل   رابح يا بضاعت  على فيأل   رابح ا  ا  ُمراب ح ااملاعا  ُمراِبحو ف ا اُمراحب 
 (.15صو 2017بد عرفةو بين     امل مل  على مراحبة ماال   يا يعطاه م ملبا  

ربيبحو يا هيبر عملييبة بييبا بيبريو امليبا  اربيبح ايف االيطيح هيبر عملييبة البييبا خ يبل اليب مد اوا  ميبا  ايا  هيبامش 
معلا و اتعيبد هيبذه الريبي ة املريبرفية ااعيبد  ميبد يبيبر  الريبيغ يف التماميبل ااوك يبر تطبييبق يف اوسيبااق املريبرفية اسسيبيميةو 
عييبيب  م يبيبا  املريبيبرف ميبيبد ويبيبي  هيبيبذه الريبيبي ة بايبيبرا  ميبيبا قتاءيبيب  العميبيبي  ميبيبد بضيبيباعة للعمييبيبلو عييبيب  ين هيبيبذه الريبيبي ة 

ا  ابييبيبا شملراحبيبةو عييبيب  م يبا  العمييبيبل بت يبد  طليبيب  للمريبرف لايبيبرا  بضيباعة معينيبيبةو ام يبا  املريبيبرف تتضيبمد الاعيبيبد شلايبر 
شيبيبيب ل ي مليبيبيباط اارميبيبيبة ق علييبيبيب  اميبيبيبت  المليبيبيبداا عليبيبيبى اتايبيبيب ايا  يف م يبيبيبدار ربيبيبيبح ميبيبيبت  االبايبيبيبراي ا ق م يبيبيبا  بيع يبيبيبا للعمييبيبيبل ميبيبيبا 

 .(10و ص2015 البلتاءرو 
و للمريبرف ربيبحي يبل هيبامش اوا  اليبذر مت الايبرا  بيب  ميبا  ايا  بييبا خ يبل اليب مد الهيبر ااملراحبة شلايبرا  املراحبة ف

حميبيبدا امعليبيبا  م يبيبان هيبيبامش ربيبيبح إضيبيبافة ميبيبد البيبيبايا اوا  ميبيبا بيبيب   اشيبيبرا هاليبيبذر مت  مد اليبيبخ يبيبل  البضيبيباعةبييبيبا ال ييبيبا  بير 
 (.73و ص2017 مد اويلر  يرشيدو الم طام م ل امنار يا بنملبة معينة مد م ان هذا الربح متاق علي  يا 
 بضيبيبيباعةأبن م يبيبيبا  بايبيبيبرا  إىل املريبيبيبرف ت يبيبيبد  طليبيبيب   ييبيبيبا  العمييبيبيبل ب عليبيبيبى يسيبيبيباوااملراحبيبيبيبة شلايبيبيبرا  املراحبيبيبيبة ا  ت يبيبيبا 

بييبة اعتياءيبا  هر مد اءل تل مد التماملهذه الري ة ا و  ربح حمدا ملبة  ابل خلعميل مد ق م ا  ببيع ا إىل ا  ومعينة
 التأءييبل  ايا  مضيبافا جتيبارر هيبامش هيبا الدفا مسءلة املررفية املراحبة ربحو ا ش تناي االبضاعة الي م امان العمي  مد 

 (.427و ص2017 شل ا و  الت مليط يا
عليبيبى يهنيبيبا عملييبيبة بييبيبا تيبيبت  خ يبيبل اليبيب مد اوا  اليبيبذر مت بيبيب  الايبيبرا   ااملراحبيبيبة لاميبيبر شلايبيبرا امعيبيبرف الباعيبيب  املراحبيبيبة 

رف اسسيبيبيبيمر االعمييبيبيبلو اتيبيبيبت  هيبيبيبذه العملييبيبيبة ا ايا  هيبيبيبامش ربيبيبيبح معليبيبيبا  م يبيبيبان متايبيبيبق علييبيبيب  بيبيبيبو الطيبيبيبرفو املتعا يبيبيبدمد املريبيبيب
عنيبدما مت يبد  العمييبل إىل املريبيبرف اسسيبيمر بطليب  شيبرا  بضيبيباعة معلاميبة اشواييباف اليبي قيبيبداها العمييبلو عليبى ملتيبيبز  
باعد من  على ال يا  بارا  تل  البضاعة شلاعيبل مراحبيبة ابنمليببة متايبق الطرفيبان علي يباو عييب  م يبا  املايبار بيبدفا اليب مد 

 مل  إم ا يات  املاامة.ش ملاط اع
 

 الضوا ط الشرعية لالستنمار من خالأل البيع ابملراحبة لآلمر ابلشراء
و ملراحبيبة لاميبر شلايبرا شبييبا ال مد ويبي االست مار هناإل  ماعة مد الضاابط الارعية الي جي  مراعاهتا عند 

 (274-273و ص 2010 اعيدو ا هرا 
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ملااييباا   حبييب  م يبان هيبذا التحدميبد الاييب يا  ال ييبليا  العيبدايا  ليبا نميبد ا للبضيباعةااياا  املتحدمد ال يا  ب-1
 للج الة. البضاعة أليف

املايبيبار  ميبيبد  يبيبا  البيبيبايا ال يبيباي بايبيبراي االيبيبي اوا  اليبيبذر مت شيبيبرا  البضيبيباعة بيبيب  ا  مد ليبيباملايبيبار ال يبيباي ش ت  إعيبيبي ين ميبيب-2
 ا .او
يا  مليبيببة ميبيبد مثيبيبيبد  ضيبيباعة سيبيباا  كيبيبان مبليبيبغ ميبيبا  حميبيبداالبمثيبيبد ا  ميبيبد بعضيبيب م يبيبدار اهيبيبامش اليبيبربح معليبيبا  ونين م يبيبان -3

 معلا .البضاعة ها 
 جي  ين ت ان كافة البناا الاارا  يف الع د اوا  يحيحة.-4
 .جبنمل  مد يماا  الرش   م ابليف الع د اوا البضاعة مثد ن ال م ان يجي  -5
 .البضاعة تمللي امل ان اكياية زمان ا ال م ل الي يت ما املااعد  اراط ال بو الطرفو على ب يةق اتات  االين م-

 ات مل  املراحبة شلتعامي  املررفية اسسيمية إىل  اعو ياا
 عمليات املراحبة الداخلية: أوال: 

بنا  على  يا  العميل بت د  طل  لارا  بضاعة قداها بنامل  يف الطل  الذر اهذا النام مد املراحبة م ان 
 على النحا اآليتا لل  ا  وتملدمد يما با ل   در يا البيا اوءلال م ا  بت د  و ام ان

 و الليبيب  ميبيبد اءيبيبلالعمييبيبل  يبيبدم اماملالييبيبة اليبيبي اراسيبيبة البييبيباأل  بتحلييبيبل ا   ييبيبا  املريبيبرف جييبيب  اميبيبذه ا اليبيبة :النقؤؤد -1
اليبي عيب  ة يعالايبر  ع يبا املراحبيبة متااف يبة ميبا اوعملييبة املا  االتح ق مد  درتيب  عليبى المليبداا اين  التأكد سيمة اضع 

سيباا    تيبسثر عليبى العملييبةين  ميبد املم يبدالظيبراف اليبي مجييبا دراسة علي ا اسسي و كذل  متاء  على املررف ال يا  ب
 مليببة بييبان الت دمرميبة ا  الت يبالي مليبا  ميبد ق ال ييبا  حبو ا كا ت ا تراامة يا اءتماعية يا جتارمة ا الية من ا ااململيبت بلية

متع يبيبد  االيبيبذر خاءبيبيب الاعيبيبد شلايبيبرا  ممليبيبمى ع يبيبد إبيبيبرا  ع يبيبد ميبيبت  لليبيب  بعيبيبد العملييبيبةو ا ءيبيبرا  ال ييبيبا  اميبيبد  ةح املتا عيبيبرشاو
ر منيبيبيبدا  املريبيبيبرف عنيبيبيبد ا ضيبيبيببيبيبيبو املريبيبيبرف االعمييبيبيبلو احب علي يبيبيبا قالايبيبيبراط املتايبيبيبمليبيبيب  ع البضيبيبيباعةايبيبيبرا  ل ييبيبيبا  بالعمييبيبيبل ش
 ال يبيبيبايبييبيبيبا الع يبيبيبد بتنظيبيبيبي  ريبيبيبرف املةو ق م يبيبيبا  املريبيبيبرفي  اسجيابييبيبيبة يف التعيبيبيبامي اااا يبيبيب ز ميبيبيبعز العمييبيبيبل للبضيبيبيباعة لتاسيبيبيبتي  

 البايبيبوو  حميبيبدا للمريبيبرفربيبيبح إلييبيب  هيبيبامش  مضيبيبافابييبيبا مثيبيبد امل العمييبيبل للبضيبيباعة عييبيب  تضيبيبمدعييبيبا   االيبيبذر م يبيبان بعيبيبد 
 (.43و ص2015

العمليبيبر يف  التطبييبيبق افيبيبق ميبيبد يك يبيبر عملييبيبا  املراحبيبيبة الداولييبيبة اليبيبذر ميبيبت  إتباعيبيب  يبيبام البييبيبا اوءيبيبل هيبيبا ا البيؤؤع الجؤؤل-2
  تميبيبيببعيبيبيبد ين الداولييبيبيبة الليبيبيب  راحبيبيبيبة عملييبيبيبة املتماميبيبيبل ل مبييبيبيباال  ال  يتنظيبيبيبم يبيبيبا  املريبيبيبرف بو عييبيبيب  ميةاملريبيبيبارف اسسيبيبيبي
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 املراحبيبة يفعملييبة    إميبدامتميب ابعيبدها الن يبدرولبييبا ش الي تت   ري ة التعاميمجيا اسءرا ا  الانية املتعل ة ب  است ما
 بييبيبان ميبيبدى  درتيبيب  ايهليتيبيب  عليبيبيبىالعمييبيبل امليبيبيبا  ا   ييبيبا إم ااراسيبيبة ال ييبيبيبا  بتحلييبيبل ا  ميبيبدف( التمليبيب يي  االيتميبيبان  مليبيب  

عمليبيب  الايبيباا  املتايبيبق علي يبيبا  ق ميبيبت  حتاميبيبل املعامليبيبة إىل  مليبيب  ال مبييبيباال  ميبد اءيبيبل تنظيبيبي  ال مبييبيباال  ولمليبيبدااال ييبا  ش
 (.78و ص2017 يرشيدو  للتملدمد اعاا  م ت  يف ال مبيالة مثد بيا شملراحبة ام دار الربح الذر عداه املررف

 
 عمليات متويل املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء: نيا: اث

ت ا  الي  ةاململتندم ا عمليا  االعتماا اتنايذه طرقيف تاب  عمليا  يامل املراحبة ا ارءية لامر شلارا  
طرف الباشر اليس املطرف العتا ها ين املررف اسسيمر م العمليتو رق بواالال د ا الت ليدمةو  بتنايذها املرارف

و ااملراحبة لامر شلارا  ت ا  التعامي  املالية  ا يف  ةاسجيابي  ز التعاميمعز مد شا   ت اهذا ويف العملية اسيطال
على اساو تااعد الطرفو على ال يا  بتنايذ الع د حبي  معتا اآلمر بارا  البضاعة بعد يل   هلاو اهذه مد يك ر 

 (.61و ص2018عملية  يمحدو الريغ ا تاارا  يف التطبي ا  ال
ممليبيبتد  علي يبيبا ميبيبد ويبيبي  اواليبيبة العاميبيبةو عييبيب  ين  املراحبيبيبة لاميبيبر شلايبيبرا اميبيبرى الباعيبيب  ين مايبيبراعية املراحبيبيبة ا 

املاضيبيبام ميبيبدول يف ااييبيبر  االءت يبيباا اليبيبذر جييبيب  ين تراعيبيبر االلتيبيبزا  شل ااعيبيبد الايبيبرعية العاميبيبة االظيبيبراف املت يبيبو و عييبيب  ين 
  جي  ين تراعر الظراف ا الية. املراحبة لامر شلارا راحبة ا التطبي ا  املعاير  لبيا امل

 
 واملراحبة ابلشراء معوقات تطبيق املراحبة 

هنيبيباإل عيبيبدا ميبيبد املعا يبيبا  اليبيبي تااءيبيب  املريبيبارف اسسيبيبيمية احتيبيبا  يعييبيباأل اان تطبييبيبق املراحبيبيبة ااملراحبيبيبة شلايبيبرا و 
 امن ا

املريبيبيبيبارف عاايبيبيبيبة تمليبيبيبيب يل م ميبيبيبيبة خ املتعل يبيبيبيبة االتايبيبيبيبرمعا  يبيبيبيباا و بعيبيبيبيبض اليف  ريبيبيبيبار هنيبيبيبيباإل  أوال: القؤؤؤؤوانل والتشؤؤؤؤريعات:
اليبيبي مت ريبيبيغ تعامليبيبت ميبيبا ال يبيبد ال يبيباا و االتايبيبرمعا  ن بعيبيبض هيبيبذه الليبيب  ل يبيبا  العميبيبي ويف حت ييبيبق متطلبيبيبا   اسسيبيبيمية

 روربيبيبا اسسيبيبيمر  يبيبو اللتماميبيبل املتعل يبة ش  يبيبل املايبيب ي  اخ تاضيبيبا ةاس يبرا  الرباميبيبعلمييبيبا  معاايبيبة اضيبع ا ميبيبد اءيبيبل 
بعيبض إىل افيبا   يوعد العميبش ة شرا  سيار  يا تمامل ال يا  بعند املررف اسسيمر  مضطرلل   ا  فعلى سبيل امل

 ييبيبيبا  بتماميبيبيبل  %( ميبيبيبد ت لايبيبيبة التماميبيبيبل عنيبيبيبد15يف بعيبيبيبض اوعييبيبيبان  مليبيبيببة مرتاعيبيبيبة تتجيبيبيباا   تريبيبيبل  يبيبيبد ت يبيبيبرر  املرسيبيبيبا  ال
 .(3و ص2015 الباوو  زمد الع   املا  علي يل اليس املررف  ا مالعمالع ارا و اهذه النملبة متحمل ا 
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الت ليدميبة للبنيباإل  التمليب يي  اامليبزااينح   البنيب  املركيبزر خيب يبا م :املمنوحؤة مؤن البنؤمل املركؤز  التسؤهيالت واملؤزااياثنيا: 
 رأبسيبيبيبعاتايبيبيبجيا التريبيبيبدمر اليبيبيبي ت يبيبيبا  بتعليميبيبيبا  او ظميبيبيبة االميبيبيبد  االسيبيبيبتااا يف  يبيبيبا   ةاسسيبيبيبيمي املريبيبيبارفالرباميبيبيبة عليبيبيبى ا 
تليبيب  عليبيبى ميبيبد املريبيبارف اسسيبيبيمية اجيعل يبيبا أبعميبيبي  عليبيبى  الي ت يبيبال  ايا  اوميبيبر اليبيبذر ماتيبيب  علييبيب و ةماضيبيباملريبيب  ا 
التمليبيبيب يي  اامليبيبيبزاايو اشلتيبيبيبا  مضيبيبيبطر املريبيبيبرف  الت ليدميبيبيبة اوويبيبيبرى بمليبيبيبب  هيبيبيبذه عميبيبيبي  البنيبيبيباإلميبيبيبدفع ا اليبيبيبي  ي لات يبيبيبال

من يبيبا  واسءيبيبرا ا ال ييبيبا  بيبيببعض إىل ح يبيبا البنيبيب  املركيبيبزر اليبيبي  نتمليبيب يي  هيبيبذه الميبيبد  سيبيبتااات بمليبيبب  عيبيبد  إاسسيبيبيمر 
 (25-24و ص2014 الرااقو  اعلى سبيل امل ا 

اهيبيبذا بنمليبيببة سيبيبيالة عالييبيبة الليبيب  ميبيبد اءيبيبل مااء يبيبة يميبيبة طيبيباار   يبيبد حتريبيبل شململيبيبت بلو املريبيبرف اسسيبيبيمر اعتايبيبا  -1
 .ار يماال  با ل يفضلاست ماملررف اسسيمر مد معيق  اسءرا 

ف اسسيبيبيبيمر بتاءييبيبيب  معظيبيبيب  االسيبيبيبت مارا  إىل ييبيبيبي ة املراحبيبيبيبة بيبيبيبدال ميبيبيبد ال ييبيبيبا  بتاءي  يبيبيبا  يبيبيبا املايبيبيباركا   ييبيبيبا  املريبيبيبر -2
المليبيبنامة املالييبيبة الت يبيبارمر  يف ءلييبيبا  امظ يبيبر لليبيب  ااييبيبد العا  ةالن دميبيب ا اضيبيباح التيبيبدف كيبيبذل  ا  التمليبيبييلوعة ململيبيبر اااململيبيبايا  
 .للمررف

اختيباله  طيبة تا ميبا اتناميبا االسيبت مارا  اجتدميبد امليبدا الي ميبة اعتماا املررف اسسيمر عليبى تيبدف ا  الاااييبا عنيبد -3
 (25و ص2014 الرااقو  ملنح التمامل

تضيبيبطر املريبيبارف اسسيبيبيمية إىل التايبيبدا يف طليبيب  الضيبيبماأل  ميبيبد العميبيبي و الليبيب  بمليبيبب  املماطليبيبة  الضؤؤماانت:اثلنؤؤا: 
اكميبا  اعتميبااا  عليبى ين املريبرف ال مت اضيبيبى ميبد اليببعض ميبن   يف المليبداا االلجيبا  يعييباأل إىل االسيبيبتااا  ميبد  يباا و احمل

يميبيبة عااييبيبد عيبيبد اوميبيباا  اليبيبي ممليبيبتح  ا ويبيبي  المليبيبناا  اليبيبي يتيبيبد في يبيبا احملاكميبيبةو كيبيبذل  تتايبيبدا املريبيبارف اسسيبيبيمية يف 
  با  بعض ال اي  يف بيا املراحبة ااملراحبة شلارا و امت  ور  او ملاط املرتبة على العمي  مد راات  ال ايبي  احملاليبة

 (.15و ص2014شويل على املررف اسسيمر  شحات و 
إن ارتباط ال  و مد يفراا اجملتما شوعما  املالييبة ميبا البنيباإل الت ليدميبة الرباميبة  ارتباط العمالء ابلبنوك التقليدية:را عا: 

راحبيبيبة إايبيبا هيبيبر ميبيبد  تيجيبيبة مليبيبد   منييبيبة طامليبيبةو ياى إىل ين ماكيبيبز يف يلهيبيباهن  الا يبيبر  أبن يميبيبة  مليبيببة معاميبيبة مت اضيبيباها البنيبيب  م
يعميبيبا  الااييبيبيبد  ميبيبيبد  يبيبيبو ين ميبيبيبتا   الطبيعيبيبيبة ا اييبيبيبة لعملييبيبيبة املراحبيبيبيبة ااملراحبيبيبيبة شلايبيبيبرا و الليبيبيب  ون البنيبيبيب  شوسيبيبيباو م يبيبيبا  

الضاابط االاراط الارعية عند اعتمليبا  اليبربح النيباتين عيبد تل  حبملا  لل  يما  العميلو اال م ا  شووذ شالعتبار 
 (.8و ص2015ة شلارا   عبدالملي و بيا املراحبة ااملراحب
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و اهيبيبذا الضيبيبع   يف املريبيبرف واييبيبة يف بداميبيبة عمل يبيب العيبيباملو ليبيبدىهنيبيباإل ضيبيبع   اضؤؤعا ا جهؤؤزة الوةيفيؤؤةخامسؤؤا: 
رف عليبى اليبتا   الريبحيح االيبد يق ل ميبار الايبرعيةو واييبة تليب  املتعل يبة شلييبة اكياييبة إييبا  العميبل املريبألء  عد   يبدر  

شلايبيبرا  شلطرم يبيبة الايبيبرعية بمليبيبب   ييبيبا  البنيبيب  بتارييبيب  بعيبيبض ميبيبد ال معرفيبيبان شااا يبيب  الايبيبرعية  بريبيبي ة املراحبيبيبة ااملراحبيبيبة
و 2015فيبيبامل   ين م يبيبان  يبيبد عميبيبل يف البنيبيباإل الت ليدميبيبة االرباميبيبة اهيبيبذا منطبيبيبق عليبيبى يعليبيبى اململيبيبتااي  اساارميبيبة  البايبيبوو 

 (.2ص
ة اليبي ميبت  خاءب يبا  ايا  المليبرعة يف تيبدامر امليبا و  لة ا  ص اوااا  املالية اسيبندا  امل ارضيب ا دوات املالية:سادسا: 

اعيبيبد  ال يبيبدر  عليبيبى إجييبيباا املريبيباار ال افييبيبة لتيبيبامو المليبيبيالة املالييبيبة المليبيبرمعة للمريبيبرف اسسيبيبيمرو اهيبيبذا مايبيب ل اافيبيبا عليبيبى 
بييبيبا املراحبيبيبة بمليبيبيبب  ضيبيبع  المليبيباق امليبيبا   شيبيبيبحات و  إىلاالسيبيبت مار الطاميبيبل اوءيبيبيبلو اليبيبذل  تلجيبيبيبأ املريبيبارف اسسيبيبيمية 

 (.14و ص2014
المليبيالة ميبد  مليببة م ليبل سيباف  ايا  االعتياطر اسءبارر ليبدى البنيب  املركيبزر إن  ازايدة االحتياطي اإلجبار ا: سا ع

المليبيبيطر  عليبيبى م يبيبد ل يبيبد ميبيبد املا اوويبيبرىو سيبيبت مارا  االعليبيبى اليبيبدوا  يف    درتيبيبميبيبد  ليبيبل ات وللمريبيبرفالن دميبيبة املتاعيبيبة 
 البنيبيبيب  املركيبيبيبزراملباشيبيبيبر  ميبيبيبد  بيبيبيبل ر ابيبيبيبة الحتيبيبيبت ا ذا الرييبيبيبيد هليبيبيب ار يفمسيبيبيبت ت  االميبيبيب ةمعينيبيبيب ا بتحدميبيبيبد  طاعيبيبيباملايبيبيب لة ليبيبيب  ت

 .(11و ص2015 البلتاءرو 
 ااختيبيبيبال اسءيبيبرا ا  اليبيبيبي ت ايبيبل ع  يبيبيباملريبيبيبارف اسسيبيبيمية إىل لجيبيبأ ت املااء يبيبة هيبيبذه املعا يبيبيبا  ميبيبرى الباعيبيبيب  ين

ث ادارا  اابتعيبيبيباليبيب عليبيبيبى ع يبيبدعميبيبل اان مو المليبيبيالة اليبيبي قيبيبيبتا  ميبيبا  ا ايمعميبيبل عليبيبيبى ممليبيبيبار  بيبيبل لل  اعرضيبيببايبيب ل ال ما 
ميبد  املعيبامي تط يبو ا ل  يبد االعتميباا علي يب ةاسسيبيمي املريبارفن و عييب  يلتيبأهيل   التأهييبل الايبرعر املريبريف ماراي 
 العمل اسسيمر ال اي  على الارمعة.يا   ا أبماالتز  حبا الرشو 

 
 نليل  ياانت الدراسة امليدانية

اليبي  رافا  املعيارمة حملاار الدراسة ال يثو اتبو ااداا  التالية النتايين استمرا  املتاسطا  ا ملابية ااال مت
 و اكا ت على النحا اآليتامت التايل إلي ا

 
 املتوسطات احلسا ية واالحنرافات املعيارية لفقرات احملور ا وأل: (1جدوأل )

 الرتبة  درجة ا مهية االحنراف املعيار  املتوسط احلسايب العبارات ت
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 الرتبة  درجة ا مهية االحنراف املعيار  املتوسط احلسايب العبارات ت

 11 متاسطة 9561. 3.571 املراحبة اف ا  لطل  العميل عند  يام  بارا  سلعة معينةتت  عمليا   1
م ا  العميل بتحدمد سلعة معينة بنامل  يف الطل  الذر م دم  ما بيان ال مد الت دمرر للارا  الذر  2

 مر   ب 
 9 متاسطة 8303. 3.616

 5 مرتاعة 9461. 3.714 مد للمبلغ املمناح يما با ل   در يا البيا اوءلمت  تاضيح الطرم ة الي سيت  خاءب ا التملد 3
م ا   مل  االيتمان يف البن  بتحليل ااراسة مجيا البياأل  املالية الي م دم ا العميل با ل متاافق  4

 ما الارمعة اسسيمية
 2 مرتاعة 9468. 3.759

 3 مرتاعة 9584. 3.757 يملر  تناس  إم ا يا  العميل املاليةم ا   مل  االيتمان يف البن  باضا شراط اضماأل  م 5
مدرو  مل  االيتمان مجيا الظراف الي تسثر على عملية املراحبة ساا  كا ت ا تراامة يا اءتماعية يا  6

 جتارمة ا الية من ا ااململت بلية
 6 مرتاعة 9853. 3.692

رمة ابيان  ملبة اورشح املتا عة مد ال يا  اءرا  عملية م ا   مل  االيتمان يف البن  حبملا  الت الي  الت دم 7
 املراحبة

 1 مرتاعة 9784. 3.769

قرص البن  على إبرا  ع د الاعد شلارا  االذر خاءب  متع د العميل شل يا  بارا  البضاعة عمل  الاراط  8
  املتاق علي ا مع

 4 مرتاعة 8227. 3.725

 8 متاسطة 8057. 3.637 نظي  ع د البيا ال اي االذر م ان بعد عيا   العميل للبضاعةم ا   مل  االيتمان يف البن  بت 9

 7 متاسطة 8846. 3.659 مت يد مندا  البن  ش ضار عند استي  العميل للبضاعة لتعزمز اااا   اسجيابية يف التعامل املرريف 10

عمل   ب مد املبيا مضافا إلي  هامش ربح حمداهناإل إءرا ا  متمذها  مل  االيتمان لضمان شرا  البضاعة  11
 سياسة البن  اسسيمر

 12 متاسطة 9464. 3.538

م ا  البن  بتنظي  ال مبياال  لتمامل عملية املراحبة الل  بعد ين مت  است ما  مجيا اسءرا ا  الانية  12
 املتعل ة بري ة التعامي  الي تت  شلبيا الن در

 متاسطة 9634. 3.614
10 

 3.671 ( عمليات املراحبة الداخلية2مدى تطبيق البنوك اإلسالمية الكويتية املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم )
 
 مرتفعة

 
مدى تطبيق  اوا إىل اءاا مملتاى مرتاا مد تطبيق احملار ( 1اادا   املاضحة يف تاو النتيجة العامة 

( عمليا  املراحبة الداولية مد اء ة  ظر عينة الدراسةو 2ر ر    البناإل اسسيمية ال امتية املعيار احملاس  اسسيم
استجاش  عينة الدراسة كا ت إجيابية على ف را  حمار  ( اين3.671عي  بلغ املتاسط ا ملاك للمجمام العا   

ءا  االي ( عمليا  املراحبة الداولية 2مدى تطبيق البناإل اسسيمية ال امتية املعيار احملاس  اسسيمر ر    
الا ر  الي تنص " م ا   مل   ( ا د ءا  3.538 –3.769شململتاى املرتااو ابل ت متاسطات  ا ملابية ما بو  

االيتمان يف البن  حبملا  الت الي  الت دمرمة ابيان  ملبة اورشح املتا عة مد ال يا  اءرا  عملية املراحبة " ختاسط 
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  " هناإل إءرا ا  متمذها  مل  االيتمان يف البن  لضمان شرا  البضاعة ( بينما ءا   الا ر 3.769عملاك بلغ  
" يف املرتبة اووو  اختاسط عملاك بلغ  عمل  سياسة البن  اسسيمر ب مد املبيا مضافا إلي  هامش ربح حمدا

ي  هذا املت و عد االي تاو إىل مدى تاتت   يما اال رافا  املعيارمة للعبارا  الي مشل ا هذا احملار (.3.538 
الاسط ا ملاك اميا الا را و فييع  إهنا منماضة اهر تسشر على ين إءاش  عينة الدراسة مت اربة امتاامة 

 إىل عد كبو.
تعتا مد يجنح يف البناإل اسسيمية ال امتية  تسكد على ين يي ة املراحبةامرى الباع  ين هذه النتيجة 

عمليا  املراحبة ذه املرارف مد اءل تنمية ااست مار يمااهلاو اان تطبيق هذه املرارف لالاسايل االريغ الي تتبع ا ه
الي تملتطيا مد ويهلا تطبيق الارم اسسيمر يف  ي ل  ارسة مد املمارسا  العدمد  للمرارف اسسيمية الداولية

 عمليا  التمامل.
 قرات احملور الناياملتوسطات احلسا ية واالحنرافات املعيارية لف: (2جدوأل )

 الرتبة  درجة ا مهية االحنراف املعيار  املتوسط احلسايب العبارات ت
 13 متاسطة 9130. 3.637 م ان البن  اسسيمر طرفا  مباشرا  اليس طرفا  اسيطا  يف عملية املراحبة لتعزمز التعامي  املالية اسجيابية 13

ر م دار الضرر الاعلر مد عملية املراحبة لامر شلارا  يف عالة إلزا  مطبق البن  إءرا ا  أتوذ بعو االعتبا 14
 العميل شلاعد

 12 مرتاعة 8780. 3.692

 9 مرتاعة 9197. 3.725 مت  إعاا  هامش الربح حبا  تنايذ عملية مراحبة إىل اآلمر شلارا  يف عالة عد  اسلزا  شلاعد 15
 2 مرتاعة 7637. 3.846 ة االعتمااا  اململتندمة الي ت ا  بتنايذها البناإل الت ليدمةمت  تنايذ عمليا  التمامل بناس طرم  16
 1 مرتاعة 7667. 3.868 متااعد الطرفو على تنايذ الع د حبي  معتا اآلمر بارا  البضاعة مال ا هلا وءل حمدا وي  عيا   اويل 17
 3 مرتاعة 7134. 3.802 ان ا ملار  يف الظراف املت و  بعد يل  المللعةملتز  البن  شل ااعد الارعية العامة املتعل ة بضم 18
 4 مرتاعة 9318. 3.769 مت يد البن  يف عملية البيا يف الا ت الذر مت  إبرا  الع د علي  19
 8 اعةمرت 8986. 3.757 بطل  العميل ال يا  بارا  بضاعة معينة اأباياف معينة قداها العميل بنامل مت يد البن   20
 7 مرتاعة 9468. 3.758 هناإل اضاح ام اشاة بو البن  االعميل عا  ما مت االتااق علي  عند شرا  البضاعة عمل  التمامل اسسيمر 21
 6 مرتاعة 8862. 3.759 تاق علي ااملتوذ البن  على العميل اعد بارا  البضاعة اعمل  الاراط  22
 5 مرتاعة 9008. 3.791 مليا  ال ياو ااسثبا  االعر  ااسفراحمتاافر شلبن  اوسس احملاسبية مد ع 23
 11 مرتاعة 9249. 3.703 متأكد البن  مد يحة كافة البناا الاارا  يف الع د اوا  بو البايا االعميل 24
 10 مرتاعة 9223. 3.714 متاافر شلبن  التنظي  احملاس  الارعر الذر م ان مد ضمد النظا  احملاس  العا  للمررف اسسيمر 25

( عمليؤؤات متويؤؤل املراحبؤؤة اخلارجيؤؤة لآلمؤؤر 2مؤؤدى تطبيؤؤق البنؤؤوك اإلسؤؤالمية الكويتيؤؤة املعيؤؤار احملاسؤؤيب اإلسؤؤالمي رقؤؤم )
 ابلشراء يف البنوك اإلسالمية الكويتية

3.755  
 مرتفعة
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يق هذا احملار مد إىل اءاا مملتاى مرتاا مد تطب( 2اادا   تاو النتيجة العامة اكما ها ماضح يف 
استجاش  عينة الدراسة كا ت  ( اين3.755اء ة  ظر عينة الدراسةو عي  بلغ املتاسط ا ملاك للمجمام العا   

دى تطبيق البناإل اسسيمية ال امتية املعيار احملاس  ين املتاسطا  ا ملابية ملإجيابية على ف را  هذا احملار ا 
الي ءا   شململتاى راحبة ا ارءية لامر شلارا  يف البناإل اسسيمية ال امتية ( عمليا  يامل امل2اسسيمر ر    

الا ر  الي تنص " متااعد الطرفو على  (  ا د ءا  3.637–3.868املرتااو ابل ت متاسطات  ا ملابية ما بو  
ل " ختاسط عملاك بلغ تنايذ الع د حبي  معتا اآلمر بارا  البضاعة مال ا هلا وءل حمدا وي  عيا   اوي

( بينما ءا   الا ر  " م ان البن  اسسيمر طرفا  مباشرا  اليس طرفا  اسيطا  يف عملية املراحبة لتعزمز 3.868 
يما اال رافا  املعيارمة للعبارا  الي  (.3.637التعامي  املالية اسجيابية " يف املرتبة اووو  اختاسط عملاك بلغ  

االي تاو إىل مدى تاتت  ي  هذا املت و عد الاسط ا ملاك اميا الا را و فييع  إهنا  رمشل ا هذا احملا 
 منماضة اهر تسشر على ين إءاش  عينة الدراسة مت اربة امتاامة إىل عد كبو.

خ   د ييز  جباا   وايةواملراحبة ا ارءية لامر شلارا  يف البناإل اسسيمية ال امتية امرى الباع  ين 
ت د ماءاا  يف ييغ املراحبا  العاامةو الي كا ت على ش ل  يا  البن  بتل ر يمر بارا  سلعة معينة مد العميلو 

 .ق م ا  باراي ا  ملاب  ا اصو ق معيد بيع ا إىل العميل بعد إضافة  ملبة الربح امل رر 
 

 ور النال املتوسطات احلسا ية واالحنرافات املعيارية لفقرات احمل: (2جدوأل )
 الرتبة درجة ا مهية االحنراف املعيار  املتوسط احلسايب العبارات ت
 9 متاسطة 7783. 3.549 هناإل معا ا  فنية اإءرا ا  متعل ة شل  افة حتا  اان تافو اسيلة التمامل اسسيمر شملراحبة 26

 مة املرارف اسسيمية يف هناإل عد  كاامة يف ال اا و االتارمعا  املتعل ة خعااة تمل يل م 27
 حت يق متطلبا  العمي 

 10 متاسطة 7925. 3.548

 نح البن  املركزر التمل يي  ااملزااي للبناإل الت ليدمة على عملا  املرارف اسسيمية يف  ا   28
 االستااا  مد او ظمة االتعليما 

 2 مرتاعة 8172. 3.670

 1 مرتاعة 8523. 3.692 ة يمة طاار   د حترل شململت بلقتا  البن  بنملبة سيالة عالية ملااء  29
 6 متاسطة 8319. 3.570 ال  ل  العميل ا يار بتحدمد مااياا  البضاعة با ل ا يق 30

اعتماا البن  على تدف ا  الااايا عند اختاله  طة تا ما اتناما االست مارا  اجتدمد املدا  31
 الي مة ملنح التمامل شملراحبة

 11 متاسطة 8986. 3.529
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 الرتبة درجة ا مهية االحنراف املعيار  املتوسط احلسايب العبارات ت
 12 متاسطة 8986. 3.527 مضطر البن  اعل املد  الزمنية ملعامي  التمامل للعمي   رو  اوءل يا متاسطة اوءل 32
 8 متاسطة 8590. 3.560 متادا البن  يف طل  الضماأل  مد العمي  33
 4 متاسطة 8941. 3.593 (2 لبن  شملعيار احملاس  اسسيمر ااضح لدى العاملو شهناإل ضع   34
 3 متاسطة 8416. 3.603 التدرم  على اسايل التمامل اسسيمر شملراحبة  و فعا  شلا ل املطلا  35
 7 متاسطة 7917. 3.561 ماءد ضع  يف املعامي  الارعية عند مارار البن  36

ت  خاءب ا  ايا  الملرعة يف معاي البن  مد  لة ا  ص اوااا  املالية اسندا  امل ارضة الي م 37
 تدامر املا 

 6 متاسطة 7766. 3.572

 5 متاسطة 8036. 3.582 ماءد ضع  يف إجياا املراار ال افية لتامو المليالة املالية الملرمعة للبن  اسسيمر 38
يف البنوك ( املراحبة واملراحبة ابلشراء 2املعوقات اليت نوأل دون تطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم )

 اإلسالمية الكويتية
3.581  

 مرتفعة
( فان هناإل  ماعة مد املعا ا  الي حتا  اان تطبيق املعيار احملاس  اسسيمر 3 اشلنظر إىل اادا  

اميع  يهنا ترااعت ما بو و ( املراحبة ااملراحبة شلارا  يف البناإل اسسيمية ال امتية  د ءا  شململتاى املتاسط2 
 يه  هذه املعا ا  هراو ا (3.527 –3.692 
 .اعتاا  البن  بنملبة سيالة عالية ملااء ة يمة طاار   د حترل شململت بل -1
البن  املركزر  نح التمل يي  ااملزااي للبناإل الت ليدمة على عملا  املرارف اسسيمية يف  ا  االستااا  مد ين -2

 او ظمة االتعليما .
 التمامل اسسيمر شملراحبة  و فعا  شلا ل املطلا .ين التدرم  على اسايل -3
 (.2هناإل ضع  ااضح لدى العاملو يف البن  شملعيار احملاس  اسسيمر ر    -4
 الضع  يف إجياا املراار ال افية لتامو المليالة املالية الملرمعة للبن  اسسيمر.-5

خا تملتمدم  مد ييغ يامل إسيمر  يمية ال امتيةالبناإل اسسامرى الباع  ين هذه النتيجة تاو إىل ين 
ما  الت تااء  معا ا  ام ار عاهلا ءد و رخا تعيق عركت ا كريغ إسيمية ماراعة م ار عاهلا تا ي  عا  مدى 

تما  التزا  هذه البناإل شلضاابط االتعامي  اسسيميةو اهذا ما افا بتطبي ا  املراحبة يف الا ت ا ا  إىل  ايا  االه
 يف اااا   الا  ية املتعل ة بريغ التمامل اسسيمر.
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 نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 أوال: اختبار الفرضية الرئيسية ا وىل:

HO1 ( املراحبؤؤة واملراحبؤؤة ابلشؤؤراء ؟2ال تطبؤؤق البنؤؤوك اإلسؤؤالمية الكويتيؤؤة املعيؤؤار احملاسؤؤيب اإلسؤؤالمي رقؤؤم )  مت
(و اتيبنص  اعيبد  ال يبرار عليبى ا يب  " تيبرفض 0.05اعنيبد ممليبتاى االليبة   One Sample T. Test )اسيبتمدا   

( احململيبيبابة يكيبيبا ميبيبد  يمت ميبيبا اادالييبيبة "  tإلا كا يبيبت  يميبيبة    Ha ات بيبيبل الارضيبيبية البدمليبيبة Ho الارضيبيبية العدمييبيبة 
 Sekaran, 2014, p: 268.)   اضيةايل إلي ا يف اوتبار هذه الار ( النتايين الي مت الت4التا   امبو اادا 

ملدى تطبيق البنوك اإلسالمية الكويتية املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم  T.Test نتائج نليل ا (4اجلدوأل )
 ( املراحبة واملراحبة ابلشراء2)

 املتغري املتوسط احلسايب االحنراف املعيار  احملسو ة Tقيمة  اجلدولية Tقيمة  Sigمستوى املعنوية النتيجة

 3.669 6794. 51.520 1.673 000. رفض الارضية العدمية
مدى تطبيق البناإل اسسيمية ال امتية املعيار احملاس  

 ( املراحبة ااملراحبة شلارا 2اسسيمر ر    

(و يف عيبيبيبيبو مت 46.483احململيبيبيبيبابة بل يبيبيبيبت   t( ين  يميبيبيبيبة 4 متضيبيبيبيبح ميبيبيبيبد البييبيبيبيباأل  اليبيبيبيباارا  يف اايبيبيبيبدا  المليبيبيبيبابق 
(و اخ ار يبيبة ال يبيبي  اليبيبي مت التاييبيبل إلي يبيبا يف اوتبيبيبار هيبيبذه الارضيبيبيةو ميبيبت  رفيبيبض  1.673اسيبيبتمرا   يمت يبيبا اادالييبيبة البال يبيبة  

الارضية العدميةو ا با  الارضية البدملة الي تنص على ين " البناإل اسسيمية ال امتية تطبق املعيار احملاس  اسسيبيمر 
يميبيبيبا فيميبيبيبا متعليبيبيبق شوتبيبيبيبار  ي تمليبيبيباار ييبيبيبارا .املعناميبيبيبةو االيبيبيب .Sig( املراحبيبيبيبة ااملراحبيبيبيبة شلايبيبيبرا  ". امسكيبيبيبد لليبيبيب   يميبيبيبة 2ر يبيبيب   

 الارضيا  الارعية ف د ير ر  النتايين ما ملرا
 
 اختبار الفرضية الفرعية ا وىل: -1

HO11     عمليا  املراحبة الداولية.2ال تطبق البناإل اسسيمية ال امتية املعيار احملاس  اسسيمر ر ) 
يق البنوك اإلسالمية الكويتية املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم ملدى تطب T.Test نتائج نليل ا (5اجلدوأل )

 ( عمليات املراحبة الداخلية2)
 املتغري املتوسط احلسايب االحنراف املعيار  احملسو ة Tقيمة  اجلدولية Tقيمة  Sigمستوى املعنوية النتيجة
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 3.671 7534. 46.483 1.673 000. رفض الارضية العدمية
اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة املعييبيبيبار ميبيبيبدى تطبييبيبيبق البنيبيبيباإل 

( عملييبيبيبيبا  املراحبيبيبيبيبة 2احملاسيبيبيبيب  اسسيبيبيبيبيمر ر يبيبيبيب   
 الداولية

(و يف عيبيبيبيبو مت 46.483احململيبيبيبيبابة بل يبيبيبيبت   t( ين  يميبيبيبيبة 5 متضيبيبيبيبح ميبيبيبيبد البييبيبيبيباأل  اليبيبيبيباارا  يف اايبيبيبيبدا  المليبيبيبيبابق 
هيبيبذه الارضيبيبيةو ميبيبت  رفيبيبض  (و اخ ار يبيبة ال يبيبي  اليبيبي مت التاييبيبل إلي يبيبا يف اوتبيبيبار 1.673اسيبيبتمرا   يمت يبيبا اادالييبيبة البال يبيبة  

الارضية العدميةو ا با  الارضية البدملة الي تنص على ين " البناإل اسسيمية ال امتية تطبق املعيار احملاس  اسسيبيمر 
 املعنامةو االي تملاار يارا . .Sig( عمليا  املراحبة الداولية ". امسكد لل   يمة 2ر    

 
 اختبار الفرضية الفرعية النانية: -2

HO12     عمليا  يامل املراحبة ا ارءية لاميبر 2ال تطبق البناإل اسسيمية ال امتية املعيار احملاس  اسسيمر ر )
 شلارا  يف البناإل اسسيمية ال امتية.

 
ملدى تطبيق البنوك اإلسالمية الكويتية املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم  T.Test نتائج نليل ا (6اجلدوأل )

 يات متويل املراحبة اخلارجية لآلمر ابلشراء يف البنوك اإلسالمية الكويتية( عمل2)
 املتغري املتوسط احلسايب االحنراف املعيار  احملسو ة Tقيمة  اجلدولية Tقيمة  Sigمستوى املعنوية النتيجة

رفض الارضية 
 العدمية

.000 1.673 46.786 .7657 3.755 

ة املعييبيبيبيبيبار ميبيبيبيبيبدى تطبييبيبيبيبيبق البنيبيبيبيبيباإل اسسيبيبيبيبيبيمية ال امتييبيبيبيبيب
( عملييبا  ياميبل املراحبيبة 2احملاس  اسسيمر ر    

ا ارءييبيبيبيبيبيبيبة لاميبيبيبيبيبيبيبر شلايبيبيبيبيبيبيبرا  يف البنيبيبيبيبيبيبيباإل اسسيبيبيبيبيبيبيبيمية 
 ال امتية

(و يف عيبيبيبيبو مت 46.786احململيبيبيبيبابة بل يبيبيبيبت   t( ين  يميبيبيبيبة 6أل  اليبيبيبيباارا  يف اايبيبيبيبدا  المليبيبيبيبابق  متضيبيبيبيبح ميبيبيبيبد البييبيبيبيبا
  اليبيبي مت التاييبيبل إلي يبيبا يف اوتبيبيبار هيبيبذه الارضيبيبيةو ميبيبت  رفيبيبض (و اخ ار يبيبة ال يبيبي 1.673اسيبيبتمرا   يمت يبيبا اادالييبيبة البال يبيبة  

الارضية العدميةو ا با  الارضية البدملة الي تنص على ين " البناإل اسسيمية ال امتية تطبق املعيار احملاس  اسسيبيمر 
 .Sigكيبيبيبد لليبيبيب   يميبيبيبة ( عملييبيبيبا  ياميبيبيبل املراحبيبيبيبة ا ارءييبيبيبة لاميبيبيبر شلايبيبيبرا  يف البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة ". امس 2ر يبيبيب   

 املعنامةو االي تملاار يارا .
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 اثنيا: اختبار الفرضية الرئيسية النانية:

HO2    املراحبيبيبيبة ااملراحبيبيبيبة شلايبيبيبرا  يف البنيبيبيباإل 2ال ماءيبيبيبد معا يبيبيبا  حتيبيبيبا  اان تطبييبيبيبق املعييبيبيبار احملاسيبيبيب  اسسيبيبيبيمر ر يبيبيب )
 اسسيمية ال امتية.

( 2 نوأل دون تطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم )للمعوقات اليت T.Test نتائج نليل ا (7اجلدوأل )
 املراحبة واملراحبة ابلشراء يف البنوك اإلسالمية الكويتية

 املتغري املتوسط احلسايب االحنراف املعيار  احملسو ة Tقيمة  اجلدولية Tقيمة  Sigمستوى املعنوية النتيجة

رفض الارضية 
 العدمية

.000 1.673 47.328 .7218 3.581 
املعا يبيبا  اليبيبي حتيبيبا  اان تطبييبيبق املعييبيبار احملاسيبيب  

( املراحبيبيبيبة ااملراحبيبيبيبة شلايبيبيبرا  يف 2اسسيبيبيبيمر ر يبيبيب   
 البناإل اسسيمية ال امتية

 
(و يف عيبيبيبيبو مت 47.328احململيبيبيبيبابة بل يبيبيبيبت   t( ين  يميبيبيبيبة 7 متضيبيبيبيبح ميبيبيبيبد البييبيبيبيباأل  اليبيبيبيباارا  يف اايبيبيبيبدا  المليبيبيبيبابق 

خ ار يبيبة ال يبيبي  اليبيبي مت التاييبيبل إلي يبيبا يف اوتبيبيبار هيبيبذه الارضيبيبيةو ميبيبت  رفيبيبض (و ا  1.673اسيبيبتمرا   يمت يبيبا اادالييبيبة البال يبيبة  
الارضيبيبيبيبية العدمييبيبيبيبةو ا بيبيبيبيبا  الارضيبيبيبيبية البدمليبيبيبيبة اليبيبيبيبي تيبيبيبيبنص عليبيبيبيبى ين " هنيبيبيبيباإل معا يبيبيبيبا  حتيبيبيبيبا  اان تطبييبيبيبيبق املعييبيبيبيبار احملاسيبيبيبيب  

املعناميبيبةو االيبيبي  .Sigة ( املراحبيبيبة ااملراحبيبيبة شلايبيبرا  يف البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبة ". امسكيبيبد لليبيب   يميبيب2اسسيبيبيمر ر يبيب   
 تملاار يارا .

 
 النتائجمناقشة 

( املراحبيبة ااملراحبيبة 2ير ر   تايين الدراسة ين البناإل اسسيبيمية ال امتييبة تطبيبق املعييبار احملاسيب  اسسيبيمر ر يب   
 مد اوتبار الارضيا  ما ملراكما تبو   .شلارا 

( عملييبيبا  املراحبيبيبة الداولييبيبة. كميبيبا تبيبيبو ميبيبد 2اسسيبيبيمر ر يبيب    ين البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبة تطبيبيبق املعييبيبار احملاسيبيب -1
اراسيبيبيبة الريبيبيبااقو  يبيبيبد ءيبيبيبا   شململيبيبيبتاى املرتايبيبيباو اختتليبيبيب  هيبيبيبذه النتيجيبيبيبة ميبيبيبا  تيجيبيبيبة ت يبيبيبو متاسيبيبيبطا  هيبيبيبذا امل النتيبيبيبايين ين

راحبيبيبة ( ا يبيباص شملراحبيبيبة اامل2( اليبيبي ولريبيبت إىل ين املريبيبارف اسسيبيبيمية المليبيبااا ية خ تلتيبيبز  ختطلبيبيبا  املعييبيبار  2014 
 مليبيب  االيتميبيبان يف البنيبيب  م يبيبا  حبمليبيبا  الت يبيبالي  الت دمرميبيبة ابييبيبان  مليبيببة اورشح املتا عيبيبة ميبيبد اتبيبيبو ين لاميبيبر شلايبيبرا . 
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م يبيبا  يمضيبيبا بتحلييبيبل ااراسيبيبة مجييبيبا البييبيباأل  املالييبيبة اليبيبي م يبيبدم ا العمييبيبل بايبيب ل متاافيبيبق ميبيبا و ا ال ييبيبا  اءيبيبرا  عملييبيبة املراحبيبيبة
راط اضيبماأل  ميمليبر  تناسيب  إم ا ييبا  العمييبل املالييبةو شسضيبافة إىل ا يب  تبيبو ين الارمعة اسسيميةو ام يبا  باضيبا شيب

البن  قرص على إبرا  ع د الاعد شلايبرا  االيبذر خاءبيب  متع يبد العمييبل شل ييبا  بايبرا  البضيباعة عمليب  الايبراط املتايبق 
 علي ا ما العميل.

( عملييبيبيبا  ياميبيبيبل املراحبيبيبيبة ا ارءييبيبيبة لاميبيبيبر 2ر ر يبيبيب   ين البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة تطبيبيبيبق املعييبيبيبار احملاسيبيبيب  اسسيبيبيبيم-2
 يبيبد ءيبيبا   شململيبيبتاى املرتايبيباو ت يبيبو متاسيبيبطا  هيبيبذا امل شلايبيبرا  يف البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبة. كميبيبا تبيبيبو ميبيبد النتيبيبايين ين

عييبا   متااعيبد الطيبرفو عليبى تناييبذ الع يبد حبييب  معتيبا اآلميبر بايبرا  البضيباعة مال يبا هليبا وءيبل حميبدا ويبي   اتبو ييية ين
اويلو كذل  مت  تنايذ عمليا  التمامل بناس طرم ة االعتمااا  اململتندمة الي ت ا  بتنايذها البناإل الت ليدمةو كميبا 
تبيبيبو ين البنيبيب  ملتيبيبز  شل ااعيبيبد الايبيبرعية العاميبيبة املتعل يبيبة بضيبيبمان ا مليبيبار  يف الظيبيبراف املت يبيبو  بعيبيبد يليبيب  المليبيبلعةو امت ييبيبد 

اتتايبق هيبذه  ( ايف الا يبت اليبذر ميبت  إبيبرا  الع يبد علييب .2املعيار احملاس  اسسيمر ر    يمضا يف تطامر عملية البيا افق 
( لي يبان  يباارا  عليبى 2بينت ييية تطامر املعيار احملاسيب  اسسيبيمر ر يب   الي ( 2018اراسة يمحدو  النتيجة ما  تيجة 

 املالية.استيعا  كافة املعااا  احملاسبية لتلبية اعتياءا  مملتمدمر الت ارمر 
( املراحبيبة ااملراحبيبة شلايبرا  يف 2مد املعا ا  حتا  اان تطبيق املعيار احملاس  اسسيمر ر يب    ماعة تبو ين هناإل -3

اعتايبيبا  البنيبيب  بنمليبيببة سيبيبيالة عالييبيبة ملااء يبيبة يميبيبة طيبيباار   يبيبد حتريبيبل يهيبيب  هيبيبذه املعا يبيبا  البنيبيباإل اسسيبيبيمية ال امتييبيبة. اميبيبد 
ر خيبيبنح التمليبيب يي  اامليبيبزااي للبنيبيباإل الت ليدميبيبة عليبيبى عمليبيبا  املريبيبارف اسسيبيبيمية يف  يبيبا  البنيبيب  املركيبيبز  شململيبيبت بلو ا ييبيبا 

هيبيبذه  ( اليبيبي تاييبيبلت2015االسيبيبتااا  ميبيبد او ظميبيبة االتعليميبيبا و اتتايبيبق هيبيبذه النتيجيبيبة ميبيبا  تيجيبيبة اراسيبيبة عبدالمليبيبي و  
 لاميبر املراحبيبةبييبا  بريبي ة املتعل يبة او ظميبة االليباايح ااواليبة اعتميباا يف ياءيب  ضيبع  ا ريبار اءيباا ين إىل الدراسيبة

شلايبيبرا . اميبيبد املعا يبيبا  يمضيبيبا ين التيبيبدرم  عليبيبى اسيبيبايل التماميبيبل اسسيبيبيمر شملراحبيبيبة  يبيبو فعيبيبا  شلايبيب ل املطليبيبا و اان 
(و اماءيبيبيبد يمضيبيبيبا ضيبيبيبع  يف إجييبيبيباا 2هنيبيبيباإل ضيبيبيبع  ااضيبيبيبح ليبيبيبدى العيبيبيباملو يف البنيبيبيب  شملعييبيبيبار احملاسيبيبيب  اسسيبيبيبيمر ر يبيبيب   

املالييبيبيبيبة المليبيبيبيبرمعة للبنيبيبيبيب  اسسيبيبيبيبيمر. اتتايبيبيبيبق هيبيبيبيبذه النتيجيبيبيبيبة ميبيبيبيبا  تيجيبيبيبيبة اراسيبيبيبيبة تيبيبيبيباايتو املريبيبيبيباار ال افييبيبيبيبة لتيبيبيبيبامو المليبيبيبيبيالة 
 املعييبار اململيبتمر  لتطبييبق املتابعيبة خييبص فيميبا املركيبزر املريبرف اللييب  يف اار النتيبايين ين هنيباإل ضيبعاا بينيبت (و2016 

 املتعلق شملراحبة. املرريف
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بييبيبيبا املراحبيبيبيبة متطليبيبيب  ا ضيبيبيبباط ا أبع يبيبيبا  الايبيبيبرمعة  لع يبيبيبااالبنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية ال امتييبيبيبة تطبييبيبيبق اميبيبيبرى الباعيبيبيب  ين 
اسسيميةو عي  ين جناع ا ا  ي ر إاا م ان أبما ة التعامل ما هذه الري ة املتااف يبة ميبا الايبرم اسسيبيمرو اااللتيبزا  

 .هذه البناإلشملعامو املتاق علي ا لت يي  ياا  الريغ اسسيمية املطب ة يف 
 

 التوصيات
 إل اسسيمية ال امتية خا ملراماير الباع  البنا 

 ييبيبا   مليبيب  االيتميبيبان يف البنيبيباإل اسسيبيبيمية بتيبيبافو التايبيبرمعا  ااسءيبيبرا ا  الي ميبيبة لضيبيبمان شيبيبرا  البضيبيباعة بيبيب مد املبييبيبا -1
 عمل  سياسة البن . مضافا إلي  هامش ربح حمدا

املراحبيبيبة ااملراحبيبيبة لاميبيبر شلايبيبرا   ا  لعملييبيباملعاايبيبا  احملاسيبيببية بضيبيبرار  الت ييبيبد بتطبييبيبق البنيبيباإل اسسيبيبيمية التأكييبيبد عليبيبى -2
 الراار عد هيعة احملاسبة ااملراءعة للمسسملا  املالية ااسسيمية. 2كما ارا  يف املعيار ر   

التأكييبيبيبيبد عليبيبيبيبى ييييبيبيبيبة ع يبيبيبيبد اليبيبيبيبدارا  التدرمبييبيبيبيبة عيبيبيبيبا  الريبيبيبيبيغ اسسيبيبيبيبيمية املالييبيبيبيبة اإشيبيبيبيبراإل مجييبيبيبيبا العيبيبيبيباملو يف البنيبيبيبيباإل  -3
   ما هذه الريغ.اسسيمية لتحملو مملتاى تعامل 

 ييبيبا  البنيبيباإل اسسيبيبيمية بتنظيبيبي  ال مبييبيباال  لتماميبيبل عملييبيبة املراحبيبيبة الليبيب  بعيبيبد ين ميبيبت  اسيبيبت ما  مجييبيبا اسءيبيبرا ا   -4
 الانية املتعل ة بري ة التعامي  الي تت  شلبيا الن در.

عملييبة املراحبيبة لاميبر شلايبرا   تطبيق البناإل اسسيمية لإلءرا ا  الي أتوذ بعو االعتبيبار م يبدار الضيبرر الاعليبر ميبد-5
 يف عالة إلزا  العميل شلاعد.

عنيبيبد تطبييبيبق معييبيبار املراحبيبيبة ااملراحبيبيبة لاميبيبر شلايبيبرا  ت ييبيبي  ياا هيبيبا تمليبيباعد البنيبيباإل عليبيبى إييبيبدار معيبيبامو اضيبيبا آلييبيبا  ا  -6
 يحة كافة البناا الاارا  يف الع د اوا  بو البايا االعميل.امتابعة 

بتيبيبيبافو التنظيبيبيبي  احملاسيبيبيب  الارعيبيبيبر اليبيبيبذر م يبيبيبان ميبيبيبد ضيبيبيبمد النظيبيبيبا  احملاسيبيبيب  العيبيبيبا  للمريبيبيبرف  ييبيبيبا  البنيبيبيباإل اسسيبيبيبيمية -7
 اسسيمر.

 التأكيد على  يا  البناإل اسسيمية جبعل املد  الزمنية ملعامي  التمامل للعمي   رو  اوءل يا متاسطة اوءل.-8
ا ما اتناما االست مارا  اجتدمد امليبدا الي ميبة مليبنح اعتماا البناإل اسسيمية على تدف ا  الااايا عند اختال وطة ت-9

 التمامل شملراحبة.
 تافو ال اا و االتارمعا  املتعل ة خعااة تمل يل م مة املرارف اسسيمية يف حت يق متطلبا  العمي .-10
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ملييبيبيبا  املراحبيبيبيبة ااملراحبيبيبيبة  ييبيبيبا  البنيبيبيب  املركيبيبيبزر ال يبيبيبامي اليبيبيبزا  املريبيبيبارف ال امتييبيبيبة بعيبيبيبر  كافيبيبيبة املعاايبيبيبا  احملاسيبيبيببية لع-11
 لامر شلارا  يف إمضاعا  ال ااي  املالية.

إجياا ا لا  املناسبة للمعا ا  الانية ااسءرا ا  املتعل ة شل  افة الي حتيبا  اان تيبافو اسيبيلة التماميبل اسسيبيمر -12
 شملراحبة.

 
 قائمة املراجع

 أوال: املراجع ابللغة العر ية
أمهية تطبيق معيار املراحبة واملراحبة لآلمر ابلشراء ومدى اإلفصاح يف (و 2018دو  يمح حممد يمحدو عبدا ى

االت نالاءياو  للعلا  الملااان التجارمةو ءامعة كلية الدراسا رسالة ماءملتوو   ،القوائم املالية للبنوك اإلسالمية
 الملااان.

و اار الناايس للنار االتا ماو سالميةالشامل يف عمليات املصارف اإل(و 2017إرشيدو حمماا عبد ال ر و  
 عمانو اوران.

اإلفصاح احملاسيب عن خماطر صيغ التمويل اإلسالمية يف ضوء املعايري (و 2015الباوو حممد إمساعيل الايخو  
يف  ماءملتو رسالة تطبيقية على صيغيت املراحبة والسلم(، احملاسبية اإلسالمية )دراسة نليلية دراسة نليلية

 كرافانو الملااان. ءامعة اسبةو كلية التجار واحمل
حنو  ناء منوذج حماسيب لتقومي وسائل االستنمار يف البنوك اإلسالمية )املراحبة،  (و2015البلتاءر حممدو  
و اراسة م دمة إىل الندا  الدالية بعناان   ا ترشيد مملو  البناإل اسسيمية( املنع د  يف االة املضار ة، املشاركة(

   2015سبتما  5-3اك وي  الاا  مد  –مارا  العربية املتحد  اس
 و 17اجملّلد إفريقيا، مشاأل اقتصادايت جملةشرعيا و  اا الة ماليا لرفا املراحبةا الّااافّية (و ربح2017بد عرفةو  

 .24-13و ص2العدا
 لامر املراحبة ( املنظ  لعمليا 1ر     ريفاملر شملعيار الليبية املرارفمدى التزا   (و2016تاايتو يسامة ماتاحو  

جملة العلو  ليبية. ال (ا اراسة تطبي ية على املرارف2املالية ر     احملاسبة ما معيار تااف   الداولية امدى شلارا 
. 7ا و العد1اجمللدو  كلية اال تراا االتجار و  لينتو ااامعة اومسرمة اسسيميةو ليبياواالقتصادية والسياسية، 

 .263-218ص
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و مناارا  املع د العاملر للا ر املنهج احملاسيب لعمليات املراحبة يف املصارف اإلسالمية(و 2016اال و حممدو  
 اسسيمرو ال اهر و مرر.

حبيب  م يبد  إىل  االقتصؤادية، التنميؤة مشؤاريع لتمويؤل كؤدداة  اإلسؤالمية الصؤيغو  (2012  ورمعطيب اليبدمدو ويبو
 19-17اال تريباا اسسيبيمرو املنع يبد ويبي  الايبا  ميبد  يف اململيبتدامة التنمييبة حت ييبق نيباانا م اميبا بع اليبدا  امللت يبى
 .يراااز  يف ءامعة مال ةو 2012يملا  

 راراتقال اختاذ يف اإلسالمية املالية للمؤسسات احملاسبة معايري تطبيق أثر (و2015سعيدو اسي  حممدو  
 ءملتوو  مل  احملاسبةو ءامعة عل و ساراي.و رسالة ماميدانية سةااالستنمارية: در 

املعاجلات احملاسبية ملعيار املراحبة واملراحبة لآلمر ابلشراء كما تقو  هبا (و 2014شحاتةو عملو عملوو  
 مناارا  ءامعة او هرو ال اهر و مج ارمة مرر العربية. املؤسسات املالية اإلسالمية،
ليل ا ياو عمليا  املراحبة ااملراحبة لامر شلارا  اف ا  ملعامو احملاسبة (و اراسة حت2014الرااقو حممد اا  علرو  

و ءامعة  جملة الدراسات التجارية للمسسملا  املالية ااسسيميةا اراسة عالة املرارف اسسيمية يف الملااانو
 .127-113و ص1و العدا 14كرافانو اوبيضو الملااانو اجمللدو 

إىل  م دمة عمل ار ةابلشراء،  لآلمر املراحبة  يع يف اجلمهورية مصرف جتر ة (و2010احممدو   عبدهللا عبدالملي و
 .2010 يملان  17-16ليبياو وي  الاا    طرابلسو اسسيميةو املالية ا دما  املسير الدا  ال ايو بعناانا

اار عد هيعة معامو احملاسبة ااملراءعة (و الر2001  املراحبة واملراحبة ابلشراء،و (2املعيار احملاس  اسسيمر ر    
 للمسسملا  املالية اسسيمية.

 .2017النار  الملنامة الراار  عد البن  املركزر ال اميو 
 و اار الااق للنار االتا ما االطباعةو عل و ساراي.دليلمل إىل العمل املصريف(و 2010اعيدو يمحد  كرايو  

 
 اثنيا: املراجع ابللغة االجنليزية

Sarea. Adel, (2012), The Level of Compliance with AAOIFI Accounting Standards: Evidence 

from Bahrain. USA, International Management Review, Vol. 8, No. 2, p: 20-42. 

Sarea, Adel &  Hanefah, Mustafa. (2013), The need of Accounting Standards for Islamic 

Financial Institutions: Evidence from AAOIFI. Emerald Group Publishing Limited, Journal of 

Islamic Accounting and Business Research, Vol. 4, No. 1, p:201-213. 

Sekaran, U. (2014), Research Methods For Business, A Skill-Building Approach. John Wiley 

and Sons Inc, New York. 



Al HIKMAH JOURNAL, AUGUST 2019, 
VOL 2, ISSUE 3 
EISSN: 2637-0581  
www.alhikmah.my 

 

 95 

Sundararjan, V. & Errico, Luca, (2012), " Islamic Financial Institutions and Products in the 

Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges A head", IMF 

working paper WP/01/192, 2012, Washington, D.C : International Money Fund. 

Widiarto, Indra & Emrouznejad, Ali, (2016), Social and Financial Efficiency of Islamic 

Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis Application, Socio-Economic 

Planning Sciences, Vol. 10, No. 12, p: 1-59. 


