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  الملخص
وأثرها  معايير المحاسبة المالية اإلسالمية المتعلقة باالستثمار: اهللا حمودالمخالفي، محمد عبد 

، )تحليلية دراسة(، )م٢٠١٥ –م ٢٠٠٩(، األردنية في القوائم المالية في المصارف اإلسالمية

عبد الجبار حمد السبهاني . د.أ: م، إشراف٢٠١٧ -جامعة اليرموك –أطروحة دكتوراه 

  ).مشرفاً مشاركاً(ن محمد سمحان حسي. د.، أ)مشرفاً رئيساً(

: }٢٤{معايير المحاسبة المالية اإلسالمية رقم لمفردات  بيان األساس الفقهيهدفت الدراسة إلى 

االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات : }٢٥{االستثمار في الشركات الحليفة، ورقم 

بيان مدى و ات االستثمار،حساب: }٢٧{ورقم  ،االستثمار في العقارات: }٢٦{المماثلة، ورقم 

بيان أثر تطبيق كل من هذه المعايير ، ومعايير المذكورةالالتزام المصارف اإلسالمية األردنية ب

  .في القوائم المالية

يمثل مجتمع الدراسة جميع المصارف اإلسالمية و واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

ك اإلسالمي األردني، والبنك العربي اإلسالمي البن: وهياألردنية دون العاملة في األردن، 

جميع المصارف اإلسالمية لت عينة الدراسة على واشتم .الدولي، وبنك األردن دبي اإلسالمي

  :وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج، أهمها ، األردنية دون العاملة في األردن

قائمة المركز المالي، وقائمة : ، وهيتصدر المصارف اإلسالمية سبعة قوائم مالية        

قائمة التغيرات في حقوق أصحاب (الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة األرباح المبقاة 

، وقائمة التغيرات في االستثمارات المقيدة، وقائمة مصادر أموال صندوق الزكاة )الملكية

  .داماتهاوالصدقات واستخداماتها، وقائمة مصادر أموال صندوق القرض واستخ

    المعايير الصادرة عن هيئة لزم البنك المركزي األردني المصارف اإلسالمية األردنية بي

   .المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية



 ل 
 

رقم معايير المحاسبة المالية اإلسالمية المصارف اإلسالمية األردنية ل تطبيق نتيجة    

االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات : }٢٥{ورقم االستثمار في الشركات الحليفة، : }٢٤{

  .ماليةال هاأثراً في قوائم ، أحدثاالستثمار في العقارات: }٢٦{المماثلة، ورقم 

: }٢٧{لم تطبق المصارف اإلسالمية األردنية معيار المحاسبة المالية اإلسالمي رقم     

  .م٢٠١٧م، وسيتم تطبيقه في عام ٢٠١٦في عام  حسابات االستثمار،

  

معايير المحاسبة المالية اإلسالمية، المصارف اإلسالمية األردنية، القوائم :الكلمات المفتاحية

   .المالية
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Abstract 
 

Al-Mekhlafi, Mohammed Abdullah Hamood: Islamic Financial 
Accounting Standards relating to investment and its impact on the 
financial statements in the Jordanian Islamic banks (2009 – 2015), (An 
analytical study), PhD thesis – Yarmouk University, 2017, Supervised 
by: Prof. Abdul-Jabbar Hamad Al- Sabhani (supervisor Chairman), 
Prof. Hussein Mohamed Samhan (honorable participants). 
  
  The study aimed to explore the basis of Fiqh of the vocabulary  of 
the Islamic Financial Accounting Standards No.{24}: Investment in 
Associate, No.{25}: Investment in Sukuk, Shares, and Similar Instruments, 
and No. {26}: Investment in Real Estate, and No. {27}: Investment 
Accounts. The extent of Jordan Islamic bank's commitment to the standards 
mentioned, and the statement of the impact of the application of these 
standards on the financial statements. 
The researcher used the descriptive and analytical approach, The 
population of Study are: Jordan Islamic Bank, Islamic International Arab 
Bank, and Jordan Dubai Islamic Bank. The Sample of Study same of the 
population. 

and the study concluded that a number of findings, including: 
Islamic banks issue seven financial statements, Balance Sheet Statement, 
Income Statement, Changes in Shareholders’ Equity Statement, Cash Flow 
Statement, List of changes in Restricted Investments, Zakat Statement, and 
Good loan Statement. 
The Central Bank of Jordan requires Jordanian Islamic banks to comply 
with the standards issued by the Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions. 
As a result of the application of the Jordanian Islamic banks to Islamic 
Financial Accounting Standards No.{24}: Investment in Associate, 
No.{25}: Investment in Sukuk, Shares, and Similar Instruments, and No. 
{26}: Investment in Real Estate, led to impact on their financial statements. 
Jordanian Islamic banks did not apply Islamic Financial Accounting 
Standard No. {27}: Investment Accounts in 2016, which will be applied in 
2017. 
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