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 "قال تعالى:
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 البقرة( )سورةيم صدق هللا العظ (32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

 

 جامعة االسراء

 التفويض
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والدراسات العلمية عند طلبهم وحسب  باألبحاثللمكتبات او الهيئات او االشخاص المعنية 
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 االهداء

 

ُهَما َكَما َربََّياِني الى من قال فيهما الحق  َحمأ بِ  ارأ َمِة َوُقل رَّ حأ ِفضأ َلُهَما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّ )َواخأ
 اإلسراء(سورة  ،24 )اآلية صدق هللا العظيم (َصِغيًرا

 
تحمل في ثنايا نفسها الطيبة الحب  الكبير،صاحبة القلب  اقدامها،الى من جعلت الجنة تحت 

  عمرها.أغلى الناس أمي أطال هللا في  والحنان والعطاء الى
 الجبين  وأنا رافعهذه يا أمي ثمرة أهديها لك 

 كنتي لي أفضل معين فلن أنسى فضلك إلى يوم الدين 
 

طالما ضحى بكل ما في وسعه ليرى النجاح تاجًا  الذيوالتحدي  والمصابرة،إلى رمز الصبر 
 على رأسي

 إلى والدي حفظه هللا ورعاه 
 

واْلصدقاء إلى جميع اْلقارب  باسمه،المحبة اْلسرية أشقائي كل واحد  معهمأتقاسم  منإلى 
  واْلحبة
 مذكرتي  ولم تحملهإلى كل من حملته ذاكرتي 

 
سارت معي  وإلى من والنوايا الصادقة،إلى صاحبة القلب الطيب  ورفيقة دربيإلى توأم روحي 

 . زوجتي اآلن.ترافقني حتى  وما تزالالدرب خطوة بخطوة 

 
أرجو من هللا أن يوفقكم لما  عيني،إلى قرة  برؤيتهم،جنةً   وأرى منزلي برؤيتهم،الى من أسعد 

 أوالدي  ويرضى ...يحب 
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وتقديرشكر   

 

ِني قال تعالى ) ًماَوُقل رَّبِ  ِزدأ  طه(سورة  ،114 )اآلية  .(ِعلأ

 

أحمدك يا هللا على هذا الفضل العظيم الذي  ، ً وعلمني وزادني علماالحمد هلل الذي ألهمني  
أحمدك  سهال،اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال و أنت إذا شئت تجعل الحزن  علي به،فضلت 

 حمدًا مباركاً الحمد هلل رب العالمين  يسير،يا هللا على تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك 
فيه كما ينبغي لجالل وجهه واصلي واسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى هللا 

 اجمعين.عليه واله وصحبه 

البشتاوي حسين الدكتور سليمان لمشرف على رسالتي اْلستاذ لأوال كما اتقدم بالشكر الجزيل 
 الجزاء.من فكر وارشاد وتوجيه جزاه هللا خير  هما قدمعلى كل ذي ساندني في رسالتي ال

كان له دور  وكل منالمناقشة الكرام اعضاء لجنة  لألساتذةقدم خالص شكري وتقديري كما أ
 الرسالة.ي إلتمام هذه تفي مساعد
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سالمية ومعايير المحاسبة الدولية للقوائم المالية"إلمعايير المحاسبية ا"مدى التوافق بين   

-ردنيةْل سالمية اإلدراسة تطبيقية على البنوك ا –   

عداد الطالبإ  

 محمود سالمه علي العوامله

 شرافإ
 ستاذ الدكتور سليمان حسين البشتاوي ْلا

  ملخص الدراسة
 

سالمية ومعايير المحاسبة إلمعايير المحاسبة ا مدى التوافق بينلى التعرف على إهدفت الدراسة 
معايير  وتوضيح عالقة وأهميتهالمحاسبي مفهوم التوافق  حيث تم عرض المالية،الدولية للقوائم 
سالمية إلمجتمع الدراسة على البنوك ا لاإلسالمية، ويشتملية بمعايير المحاسبة المحاسبة الدو 

لذا  اإلسالمية،ن يقوم بدراسة جميع البنوك أرتأى الباحث ( بنوك وقد ا3والبالغ عددها ) االردنية،
جابة إلالتالية بهدف ا حصائيةإلا االساليبالباحث استخدم  لمجتمعها.ستكون عينة الدراسة شاملة 

توصلت و  .الوصفيحصائي إلسلوب األسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها وتم استخدام اأعن 
سالمية ومعايير المحاسبة الدولية حسب إلمعايير المحاسبة ا لى وجود توافق بينإنتائج الدراسة 

ردنية التي ألسالمية اإلن البنوك اأظهرت أ( عرض القوائم المالية ، حيث 1المعيار الدولي رقم )
 باإلفصاحسالمية قامت إلتطبق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا

سالمية إلداللة على وجود توافق بين معايير المحاسبة ا ي بنسبة مرتفعةنود المعيار الدولعن ب
لى وجود توافق بين معايير المحاسبة إيضا أشارت أومعيار المحاسبة الدولية عرض القوائم المالية و 

حيث  السياسات المحاسبية  (8سالمية ومعايير المحاسبة الدولية حسب المعيار الدولي رقم)إلا
شارت . وأسالمية بنسبة مرتفعة تدل على وجود توافقإلفصاح واالمتثال للبنوك اإلكانت نسب ا

ردنية ألا اإلسالميةن البنوك أ( "القوائم المالية الموحدة والمنفصلة " 27نتائج التحليل لمعيار رقم )
لى نتائج إشارة إلوتمت ا مع معايير المحاسبة الدولية لى وجود توافقإقد توافقت بنسبة تؤدي 



 ل
 

جمالية للبنود التي إلمما يؤدي بالنسبة ا متدنيةالى نسبة  "دوات الماليةأل( "ا7للمعيار الدولي رقم )
من  النتائج االجماليةشارت أحيث  ،لى عدم توافق إ اإلسالميةفصاح عنها من قبل البنوك إلتم ا

يتم قبول فرضية الدراسة  المية عن المعايير الدولية بأندراسة المعايير التي تنفرد بها المعايير االس
للمؤسسات المالية  والمراجعةللمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة  ال يوجد تطبيق كاف  )العدمية(:" 
وتم التوصل الى هذه   " في القوائم المالية اإلسالميةبالمعايير التي تنفرد بها البنوك  اإلسالمية

ردنية تتخذ المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة ألا اإلسالميةالبنوك أن النتيجة بالرغم من 
بسبب وجود معوقات وصعوبات تواجه البنوك  وذلك اإلسالميةوالمراجعة للمؤسسات المالية 

  .بتعليماته واتخاذها أكثر توجيها ردنية في تطبيقها بسبب إلزام البنك المركزي بالتقيدألا اإلسالمية

و المعايير الدولية اإلسالمية أوصت الدراسة بالعمل على التوافق بين المعايير وعلى ضوء النتائج 
زالة الغموض في البيانات والمعلومات التي إلى إيؤدي التوافق عند وضع هذه المعايير حيث 
حاجة المؤسسات المالية بالتوافق بسبب  واالهتمام ، اإلسالميةتتضمنها القوائم المالية للبنوك 

االسالمية لبعض المعايير التي تساهم في مقدرتها على المنافسة العالمية وذلك من خالل التوافق 
تحقيق التوافق المحاسبي يساعد في و  ،الدولية ومعايير المحاسبةالمحاسبي بين المعايير االسالمية 
ن تثمر نتائج هذه الدراسة في تقديم أقع من المتو ، و  القوائم الماليةتحقيق النزاهة والشفافية في 
اإلسالمية جراء المزيد من الدراسات حول العالقة بين المعايير إ، و  قتوصيات تفيد عملية التواف

 والمعايير الدولية .

 

 

 

 

 

 


