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 هج اإلسالمي املن دراسة اجلدوى يف معايري-١
 تصاد االقاملعايري التقليدية يف) ١/١(


 

 ةيتجارلة احبيمعيار الر) ١/١/١(
aximizing of Profits

 




 
 

 قوميةلمعيار الرحبية ا) ١/١/٢(


 



 

 




 

 مت املعايري اآلتيةدراسات قهذه الدومن نتائج 
Net Aggregate Consumption 


 

 



 

Net National Value Added



 




 

 

 اإلسالميةاملعايري ) ١/٢(
 

  األولحملقترا) ١/٢/١(


 



     

 

املعيار األول 
 

يناملعيار الثا
 ار الثالثعيامل

بع الرا راملعيا
 

 املعيار اخلامس


 


 


 


 

 



 





 

 



 

 

 املقترح الثاين) ١/٢/٢(


Net Islamic Value Added 
 
 




 








 املقترح الثالث) ١/٣/٣(






 

 


 
 





     

 

األول
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Measurement of Private Return

 


 


 



 




 

  األساس الفكري ملعيار الرحبية يف ضوء املنهج اإلسالمي-٢


 

 )Present Value( مفهوم القيمة احلالية) ٢/١(

 



 

 



 

 


 

)٢/١/١ (ملَبيع الس 











 


)معلوم ووزن مثن من أسلف فليسلف يف 

 معلوم إىل أجل معلوم

  اآلجلالبيع) ٢/١/٢(








 



     

 


 




 




 


 


 

 )Cost of Capital (املال املستثمرمفهوم تكلفة رأس ) ٢/٢(



 


 







 



 

 


 

 )Opportunity Cost ( تكلفة الفرصة املضاعةمفهوم) ٢/٣(



 





 


 


 

  لتكلفة الفرصةقتصادياملنظور اال) ٢/٣/١(






 





 



     

 




 لفرصة لتكلفة ااملنظور احملاسيب) ٢/٣/٢(



 

Expired Cost
Unexpired Cost






 




 







 

 لتكلفة الفرصةهي املنظور الفق) ٢/٣/٣(





 



 

 

 

 

 

 


 



 











 








 



     

 

  قياس التكلفة والعائد يفاملنهج اإلسالمي) ٢/٤(


 ةرااإلج) أ(
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 ،)منافع األصول(ول العينية األص) أ(
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 ،) األعمالفعانم(األصول البشرية ) ب(



 


 




 

 
 




 

 )رأس املال (األصل النقدي) ج(
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 يسالماملنهج اإل يف نتاجعناصر اإلجدول عوائد 
   















 

  ضوء املنهج اإلسالميية يفحبر طرق قياس ال-٣
 قليديةتالطرق ال) ٣/١(

 

 )Average Rate of Return(االستثمار  على طريقة متوسط العائد) ٣/١/١(


 
 


 
 

 


  


  

 


 


  


 




 

 
  

 


  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



 

 


 

 )Payback Period(رداد تطريقة فترة االس) ٣/١/٢(


 




 

 )Net Present Value (NPV)( القيمة احلالية طريقة صايف) ٣/١/٣(


 




 





 



 




 



     

 


 




 


 

 )Internal Rate of Return (IRR) (ليطريقة معدل العائد الداخ) ٣/١/٤(



 


 





 




 




 



 

 

 ور إسالميم من منظصاخل  لسعراألساس الفكري) ٣/٢(


 




    ابالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحو
 


 

 

 









 




                                            



 




 



     

 





 

  االحتمايلالربحمميزات استخدام 





 







Capital Supplies


 




 

 ل اخلصم معدم يف الربح االحتمايل املستخدطرق تقدير) ٣/٣(
 

 الطريقة األوىل) ٣/٣/١(



                                            


 



 

 





 

 


 





 



 




 




 

 الطريقة الثانية) ٣/٣/٢(
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الشرعية

 
    االلتزام بسلم األولويات اإلسـالمية
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 الطريقة الثالثة) ٣/٣/٣(


 




 



     

 


 

 

  اقترحهاالطريقة اليت) ٣/٣/٤(


 

 
لدمتوسط املع 

 

توقعامل
 




 

زان نسبية وبأا  ردمق




مارات املثيلة ثلعوائد االست 


 

اطرةخملرجة ا دتصفة بنفس   امل
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Harmonic Analysis


  املؤثرات األخرى على رحبية االستثمار-٤
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  التكلفة االجتماعية-٥
 مفهوم التكلفة االجتماعية) ٥/١(

 

 وعشرالتكلفة االجتماعية من وجهة نظر امل





 



 

 




 



 

 
 
 
 


 
 اتمع التكلفة االجتماعية من وجهة نظر


 


 




 
 



 


 



     

 

 ماعيةتجفهوم التكلفة االاألساس الفكري مل) ٥/٢(


Social Contvact





 




 




 

 



 

 

 املشروعا ه يتحملعية اليتبالنسبة للتكلفة االجتما: أوالً




 





 

 
 


 

تمعا  يتحملهتماعية اليتبالنسبة للتكلفة االج: اثانيا 



املؤمنون إخوة ا  إمن

حيب لنفسها يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه م ال 




ضرار الضرر و   ال  
شق اهللا عليه  ضرار من ضار ضره اهللا، ومن شاق        ضرر وال   ال 

 








     

 


 




 





 

 قياس التكلفة االجتماعية) ٥/٣(


 

 )Tangible Costs( كلفة امللموسةقياس الت) ٥/٣/١(


 

Net Inputs
 


 


 

                                            


 



 

 







 





 





 




 




Shadow Prices






 



     

 

















 








 







Accounting Prices
 




Intrinsic Value 



 

 






 


 

 )Intangible Costs(امللموسة  قياس التكلفة غري) ٥/٣/٢(





 





Pollution Cost






 


 

 
 



     

 







 



 

 


 








 

 




                                            








 



 

 


 




 

 



 

 



 


 

 



 





 



     

 

 مشكالت القياس احملاسيب) ٥/٤(
 

 



 




 

 ماعية بالعلوم األخرىتب صلة التكلفة االجتشع





 





 

 اتهارتفاع تكلف











 

 




 


 

 عداد تقارير التكلفة االجتماعيةإ) ٥/٥(













 


 

 
 

األوىل





 



     

 




 





 

 
Stewardship







 

 



Disclosure



 


 


 



 

 













 

معيار اإلفصاح 
 معيار الصدق

 

 مهية النسبية معيار األ
 

 جعاملرا
 املراجع العربية: وال أ

 الفتاح ، كوثر عبد  األجبي
 

طفىلد مص إبراهيم، خا 
 

 ابن العريب، حممد
 ابن رشد، حممد بن أمحد

 عبيد القاصم ابن سالم، أبو
ن، حممد أمنيابن عابدي

 ابن قدامة، عبداهللا بن أمحد
 م، اجلوزيةيقابن 



     

 

 الببالوي، حازم
 ، عبدالسالم بدوي

 
 حممد توفيق،عبلب

 
 حممد توفيق، بلبع

تاج، عبدالرمحن 
 

 الترمذي
 يي، معبد علرحاجلا

 ، حممد عباسيحجاز
 ، حممد عالء الدينياحلصكف

 ياخلفيف، عل
محدأات ربك ال يبردير، أ الد

 
 الدينشاه ويل ،يلوالده

 ياعف، حممد ر  فاعير
 

د نصر رفاعي، حمم 
 

، مشس الدينليالرم
يريان، أمحد عل  
 

الزرقاء، حممد أنس  
 
، عالء الدينيالسمرقند

 شحاتة، حسني حسني  
 

الشوكاين، حممد بن علي
، عباس الشريازي

 



 

 

:ريمسالصبان، 
 ، حممد بن جعفرالطربي
 ال، أمحد رجب  عبدالع

 
النجار الدين الشهري بابن الفتوحي، تقي

 
، أمحد ليفرغ

 
، أمحد فرغلي

 
 القاضي، عبداحلميد

 اساين، عالء الدينكلا
حممد، سيد أمني  

 
ميمعاذ، سا

 
 ، برهان الديناملرغيتاين

ينوي، حميي الدالنو
 اشم، أمحد عمره

 ا ، سيداهلواري
سيد،  اهلواري

 
، سيد اهلواري

 
، سيد اهلواري


 

، حممد نصر  هواري
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