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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وحدة التمويل األصغر

 التمويل األصغر للقوائم املالية وااليضاحات ملؤسسات املوحد املعياريكل شلا

 متهيد: .1

واألداء املايل للمؤسااسااةا كما تقد   املركز املايل ةدى قوة أو ضااع  عكس احلسااابات ااتاةية املراةعة ألي ةؤسااسااة   ت

جلهات الرقابية والتنظيمية عن ةدى التزاةها بالضااااوابص الةااااادرة عنهاا األةر ال ي  ا ةثل: للمسااااتفيدين ةفيدةةعلوةات 

ميكنها ةن إختاذ اإلةراءات التةحيحية الالزةة مبا حيقق احملافظة على سالةة واستداةة ه ه املؤسسات ومبا يسهم يف         

 هناية األةر يف حتقيق اإلستقرار املايل واالقتةادي.

ملؤسسات التمويل االصغر يف اةكانية املقارنة بينها واخضاعها لضوابص وةود شكل ةعياري ةوحد للقوائم املالية يساعد 

 .تنظيمية ورقابية ةوحدة

صيغ  استخدا بةؤسسات التمويل االصغر بأهنا ةؤسسات ةالية إسالةيةا حيث متارس أعماهلا وتةن   -

ا عليه فإن القوائم املالية ملؤسسات التمويل األصغر ستعرض ويفةح عنها وفق ةعيار العرض التمويل اإلسالةي

ه ا باالضافة إىل  (أيويفةعة للمؤسسات املالية اإلسالةية )واالفةاح العا  الةادر عن هيئة احملاسبة واملرا

واملنشورات والتعاةيم الةادرة ذات الةلة باعداد وةراةعة  واالطار التنظيمي والرقابي ملؤسسات التمويل االصغر

 .ملؤسسات التمويل األصغر احلسابات ااتاةية

 :واالفةاح العا  للقوائم املالية  العرض .2

ا عرض القوائم املالية وااليضاحات وفق ةعيار العرض واالفةاح العا  مبا يناسب ةؤسسات التمويل األصغرجيب 

 وبالتايل جيب على ةؤسسات التمويل األصغر عرض القوئا  املالية اآلتية:

 املركز املايل.قائمة  .1

 الدخل.قائمة  .2

 التدفقات النقدية.قائمة  .3

 التغريات يف حقوق امللكية.قائمة  .4
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 :لعرضا .3

 حيب ترقيم صفحات القوائم املالية. -

جيب ذكر عبارة "تعترب االيضاحات املرفقة ةن رقم ... إىل رقم ...ةزء ال يتجزء ةن القوائم املالية"  -

يف كل صفحة ةن صفحات القوائم املالية ةع عرض االيضاحات ةباشرة بعد آخر قائمة ةن القوائم 

 املالية.

  ا يف صدر القوائم املالية وااليضاحات.2019  والعا  2018العا  ادراج سنة املقارنة ةثالً:  -

منا يتم تبويبها وفقاً لدرةة جمموعات ةتداولة وغري ةتداولة وإ عد  تبويب املوةودات واملطلوبات بني -

 سيولتها ابتداءاً ةن االصول األكثر سيولة.

 :االفةاح .4

 اإلسالةية.االفةاح عن الكسب أو الةرف املخال  للشريعة  -

 االفةاح عن امساء اجلهات املاحنة وعالقتها مبؤسسة التمويل األصغر. -

 االفةاح عن اجلهات اليت قاةت بتقديم التمويل ملؤسسة التمويل األصغر وعالقتها باملؤسسة. -

 األطراف ذات العالقة  ةعاةالت  عناالفةاح  -

 االيضاحات حول القوائم املالية: .5

 :اآلتية االيضاحاتعمل جيب على ةؤسسة التمويل االصغر 

(: املعلوةات األساسية عن املؤسسةا وتشمل )اسم املؤسسةا تاريخ التأسيسا نوع 1)االيضاح رقم  -

 الرتخيصا جماالت عمل الشركةا ةوقع املركز الرئيسيا عدد الفروع واةاكن انتشارهاا ةالك الشركة

 (.باالضافة إىل عدد العاةلنيا عدد العمالء

أسس إعداد القوائم املاليةا ةةا وتشمل: )(: االفةاح عن السياسات احملاسبية اهلا2االيضاح رقم ) -

اسس اثبات ارباح  سياسات األهالكا سياسات اثبات االيرادات واملةروفات واملكاسب وااسائرا

 .(وخسائر عمليات التمويل

(: النقد وةا يف حكمه: ويشمل: )النقد باازينةا احلسابات اجلارية واالستثمارية 3االيضاح رقم ) -

 ةارف(.واالدخارية لدى امل

 ذةم البيوع املؤةلة وتشمل: صايف (: 4االيضاح رقم ) -
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 واالستةناع )املقاوالت(. السلماملراحباتا 

 التمويل بالةيغ األخرى ةثل املشاركةا املضاربةا اإلةارة وغريها.(: 5االيضاح رقم ) -

املتأخرة ألكثر حجم احملفظة يف خطرا حيث يتم االفةاح عن الرصيد القائم للقروض (6االيضاح رقم ) -

 يو  يف هناية العا  ةقارنة بامجايل احملفظة. 30ةن 

 (: االصول األخرى.7االيضاح رقم ) -

(: حركة خمةص التمويلا حيث يتم االفةاح عن املخةص يف أول املدة+ املخةص 8االيضاح رقم ) -

 .الديون املعدوةة + الديون املهلكة املسرتدة –ال ي مت بناءه خالل العا  

 ( االستثمارات إن وةدت.9رقم ) االيضاح -

 (االصول األخرى.10االيضاح رقم ) -

صايف االصول الثابتةا وجيب أن حيتوي ه ه االيضاح على )انواع االصول الثابتة  :(11االيضاح رقم ) -

 االهالك (. -االستبعادات خالل السنة  –بامسائهاا التكلفة + االضافات خالل السنة 

 .إن وةدت واالستثمارية اإلدخارية(:احلسابات 12االيضاح رقم ) -

 .أن وةدتوالتربعات ( : املنح 13االيضاح رقم ) -

 (: االلتزاةات األخرى.14االيضاح رقم ) -

(: املخةةات: ةثل خمةص الزكاةا خمةص الضرائبا خمةص ةكافأة هناية 15االيضاح رقم ) -

 اادةة وغريها ةن املخةةات.

 .واجلهات املقدةة هلا واملقيدة(: املضاربات املطلقة 16االيضاح رقم ) -

 (: حقوق امللكية وتشمل: )رأس املال املدفوعا االحتياطياتا االرباح احملتجزة(.17االيضاح رقم ) -

 (: الدخل ةن ذةم البيوع املؤةلة.18االيضاح رقم ) -

 االستثمارات إن وةدت.الةيغ األخرى و (: الدخل ةن19االيضاح رقم ) -

 (: االيرادات األخرى.20االيضاح رقم ) -

 تكلفة العاةلني.(: 21) االيضاح رقم -

 (: املةروفات العموةية واإلدارية.22االيضاح رقم ) -

 (: العائد على السهم.23االيضاح رقم ) -


