1

بسم الله الرحمن الرحيم

2

إستهلل

يقول تعالى فى محكم تنزيله :
أ
ذ ي
ممما ي ن ل
ن الررنبا ل ن ي ن ل
ذي
م ال لمم ذ
}ال ل ذ
مممو ن
ن ي نأك لللو ن
قممو ل
ن إ ذل ل ك ن ن
قو ل
ن
طان من ال أمس ذ نل ن ن
مث أ ل
ه ال ل
ل
ي نت ن ن
شي أ ن ل ذ ن ن ر ذ
ما ال أب ني أعل ذ
م نقاللوا أ إ ذن ل ن
ك ب ذأن لهل أ
خب لط ل ل
ن
ح ل
عظ ن ة
مو أ ذ
من لرب رهذ
من ن
ه ال أب ني أعن ون ن
الررنبا ونأ ن
حلر ن
ة ر
جاءه ل ن
م الررنبا فن ن
ل الل ل ل
نفانتهى فنل نه ممما سممل ن ن ن
ن ع نمماد ن فنأ لوأل نئ ذمم ن
ك
ن
ممملره ل إ ذل نممى الل لممهذ ون ن
ف ونأ أ
ل ن
ممم أ
ن نن ن
ن {
م ذفينها ن
دو ن
خال ذ ل
حا ل
ص ن
ب اللنارذ هل أ
أ أ
صدق الله العظيم
سورة البقرة  ،الية ). (275

3

الهداء

إلي من ملهد وأنار لي الطريق
وبعث في نفسي المل واليمان
بالتطللع إلي مستقبل أفضل
والد ي عليه رحمه الله
إلي والدتي العزيزة الغاليمة
إلي زوجتي وأبنائي وإخوتي
إلي أساتذتي الجلء
إلي الزملء والصدقاء
إلي كل من يشقى
من أجل تحقيق ذاته

الباحث
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الشكمر والتقديمر
الشكر لله وحده الذ ي وفقنممي فممي إتمممام هممذا البحممث فلممول
عونه وتوفيقه لما إستطعت القيام به .
الشكر الجزيل لسرة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيمما
وبالخص أسرة المكتبة بالجامعة  ،والشكر لسممرة المعهممد العممالي
للدراسات المصرفيمة والماليمة ولسرة المكتبة بالمعهد .
ثم الشكر الجزيل إلي كل من ساهم في هذا البحث  ،وأخص
بالشكر الدكتور  /فتح الرحمن الحسن منصور الذ ي قام بالرش راف
علي هذا البحث وقد ظلت أبوابه مفتوحمة أممامي أنهمل م ن علممه
وأنتفع بتوجيهاته  ،فجزاه الله خير الجزاء.
كممما أخممص الممدكتور /عبممد المنعممم محمممد الطيممب بالتقممدير
والحترام قبل الشكر الجزيل .

الباحث

ملخص البحث
تناول البحث كيفية و ل
طرق حساب التكلفة والعائد في صيغة المرابحة
بإعتبارها إحد ي صيغ التمويل السلمي ذات الوزن النسبي الكبير مقارنة
ببقية صيغ التمويل السلمي الخر ي  ،وتمثلت مشكة البحث في أن مفهوم
العائد علي المرابحة ليطلق علي العائد المنصوص عليه في السياسات
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التمويلية الصادرة من البنك المركز ي دون خصم التكاليف الجمالية  ،وهدف
البحث للوصول إلي الطريقة الفضل لحساب صافي العائد بعد خصم جميع
تكاليف المرابحة ومد ي تأثير ذلك علي عدالة وصحة القوائم المالية  ،كما
يهدف أيضا ا للتطبيق المحاسبي الصحيح للقيود والحسابات الخاصة
بالمرابحة وفقا ا للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية السلمية ؛ إنتهج
الباحث المنهج الستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض  ،كما إنتهج
المنهج التاريخي لتحديد الحدود المكانية للبحث وهي بنك التضامن السلمي
والحدود الزمانية وهي الفترة 2001م  2005م كما إنتهج المنهج الوصفي
في دراسة الحالة وتحليل البيانات وذلك بغرض إختبار صحة الفروض التالية
:
 .1عدم إتباع السلوب الصحيح في حساب العائد علي المرابحة يؤد ي إلي
اللغبن .
 .2عدم إتباع السلوب العلمي الصحيح لحساب التكلفة لصيغة المرابحة في
بنك التضامن السلمي يؤد ي إلي فقدان جزء كبير من عائدات المرابحة
.
 .3عدم قيام بنك التضامن السلمي بحساب صافي العائد من أرباح
المرابحات بعد خصم التكاليف الجمالية يؤثر سلبا ا علي القوائم المالية .

تم إثبات صحة الفروض المذكورة ،وأهم النتائج:
 .1تعتبر المرابحة صيغة تمويلية مناسبة يمكن عن طريقها توفير
إحتياجات النشاط التجار ي من السلع  ،وذلك بهدف التمكن من
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منافسة البنوك التقليدية التي تعتمد علي سعر الفائدة بشرط تطبيقها
التطبيق الشرعي الصحيح .
 .2يقوم بنك التضامن السلمي بتطبيق الطريقة الصحيحة لحساب
العائد علي المرابحة وفق ما نص علية المررشد الفقهي ،مما ةيزيل
الةغبن .
 .3ل يقوم بنك التضامن السلمي بخصم التكاليف الجمالية للمرابحة
من عائداتها مما يؤد ي إلي فقدان جزء من عائداتها .
 .4لبد من خصم جميع التكاليف الناتجة للحصول علي عائد )صافي(
للمرابحة  ،بحيث أنه ل ليمكن تسمية العائد المنصوص عليه في
السياسات التمويلية عائدا ا إل ل بعد خصم جميع التكاليف المتكبدة
للحصول عليه .

أهم التوصيات :
 .1علي بنك التضامن السلمي اللتزام بتطبيق السلوب الصحيح في
حساب عائدات المرابحات  ،وعدم اللجوء إلي حساب العائد
بالطريقة التقليدية لحساب العائد علي المرابحات  ،مما ليزيل اللغبن .
 .2علي بنك التضامن السلمي القيام بحساب تكاليف مصروفات منح
التمويل وعدم إهمالها مهما كانت قيمتها ضئيلة  ،وذلك نسبة لنها لتؤثر
سلبا ا علي صحة وعدالة القوائم المالية .
 .3التوصية بتطبيق الطريقة الصحيحة للقيود المحاسبية الخاصة بتنفيذ
المرابحة وعدم خصم أرباح القساط إل بعد دفع قيمة القسط .
مستقبلية في التي :
 .4التوصية بدراسات ل
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 حساب التكلفة والعائد لصيغة المرابحة علي المصارف.1
. السودانية
.  مشاكل قياس تكاليف صيغ التمويل السلمي.2
 إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة وفقا ا للنشاط في المصارف.3
. السلمية
 دور محاسبة التكاليف المعيارية في الرقابة علي أداء.4
. القطاع المصرفي

Abstract
The research tackles the cost account and the benefit in the
Murabaha as one form of Islamic financing of relatively great
weight compared with other Islamic financing forms, the
concept of the benefit and the proper scientific method of its
account and the proper way of its application. The study also
deals with the concept of the cost and the scientific way of the
cost account and the possibility of applying it in Sudanese
Islamic Banks in addiction to its effect on the justice and
accuracy of the financial statements. In the case study, the
researcher adopted the analytical approach to analyze the data in
order to test the accuracy of the following hypotheses:
A. Lack of following a proper scientific method in the
account of the benefit of Murabaha leads to grievance.
B. Lack of adopting a proper scientific method for cost
account of Murabaha in Tadamon Islamic Bank leads to
great loss of its benefits.
C. Tadamon Islamic Bank do not make account of the net
profit of Murabaha benefit’s after the detection of the
total costs affect negatively on the financial statements.
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The most important findings:
A. The Murabaha is considered as an appropriate form
of financing through which the needs of the
commercial activity of commodities can be attained,
this leads to the activation of the national economic
circulation, to enable them compete with traditional
banks, which depend on the rate of interest.
B. The Murabaha as a business deal is legal Islamic by
the consist of the jurists and the high legislative.

Control assembly on banks and other financial
institutions within Bank of Sudan. Also it is known
as being simple and clear and condition that it should
be applied in accordance with the proper Islamic
laws.
C. The deduction of the costs that have been spend to
obtain benefit (net) of the Murabaha. The benefit
stated in the financial policies can not be called so
unless all cost are deduced .
The most important Recommendations :
A. Tadamon Islamic Bank should apply the proper
scientific method of the account of Murabaha's
benefits and not the traditional method to avoid
injustice.
B. Tadamon Islamic Bank must considered the cost
account of the expenses of offering finance. This
should not be neglected even if the value is low,
because it affects negatively the accuracy and justice
of the financial statement.
C. It is recommended that all Sudanese Banks should be
obliged to apply the proper method of accounting
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restrictions, which are prepared specially for the
execution of the Murabaha and deduce installment
profit after paying its value.
D. Recommendations of further studies:
i. Problems of measuring the cost of Islamic
financing forms.
ii. The possibly cost method in accordance with
the activity in Islamic Banks.
iii.The role of cost accounting standards on the
control of the performance in the banking
sector.
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