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�صورة امل�صكلة:

تتمثل امل�سكلة يف قامت به بع�ض امل�سارف وال�سركات الإ�سالمية م�ؤخرًا ب�سبب الأزمة املالية 

من اأخذ خم�س�سات كبرية ملعاجلة املخاطر املحتملة يف الأع�ام املقبلة واأن هذه املخ�س�سات 

مت اأخذها من اأرباح العام احلايل من اأم�ال امل�دعني وامل�ساهمني. والإ�سكالية يف امل��س�ع :

ع مع  ل� اأن �سخ�سًا و�سع اأم�اله مع البنك يف 2010/1/1م لكي ي�ستثمرها البنك له ، و وقَّ

البنك عقد م�ساربة ملدة �سنة واحدة ، اأي اأن هذه امل�ساربة تنتهي يف 2010/12/31م والبنك 

يف نهاية ال�سنة املالية قام بعمل تن�سي�ض للم�ساربة وتبني الربح من اخل�سارة ، وحققت 

هذه امل�ساربة ربحًا لرب املال قدره 500 دينار ، وقام البنك باقتطاع مبلغ قدره 200 دينار 

كمخ�س�ض للمخاطر التي قد يتعر�ض لها البنك يف عام 2011م وبطبيعة احلال فاإن رب 

املال لي�ض له عالقة مبا �سيحدث للبنك يف عام 2011 لأن مدة ال�ستثمار كانت �سنة واحدة.

وال�س�ؤال:

اأم  وامل�ساهمني  امل�دعني  اأم���ال  املخ�س�ض من  اقتطاع  للبنك يف هذه احلالة  هل يج�ز 

فقط من اأم�ال امل�ساهمني ؟

اإذا مل يحدث  اإىل امل�دعني  اأن يرجع املخ�س�سات التي اقتطعها  البنك  هل يجب على 

�سيء من املخاطر يف 2011 التي كان يت�قعها البنك ؟

هل هناك فرق يف احلكم بني املخ�س�ض العام واملخ�س�ض اخلا�ض ؟

اأين م�سري هذه املخ�س�سات يف حالة عدم قدرة البنك على اإرجاع املبالغ للم�دعني ؟

هل ت�جد �س�ابط �سرعية لتقدير املخ�س�سات ؟

هل يج�ز للبنك اأن يعيد ا�ستثمار مبالغ املخ�س�سات التي انتفت احلاجة اإليها ، وملن 

تك�ن نتائج ا�ستثمارها ؟

اإىل  انتفاء احلاجة  ملعاجلة  امل�ساربة  امل��ب��اراأة يف عقد  ا���س��راط مبداأ  اعتماد  هل ميكن 

املخ�س�سات؟

عدم وج�د مثل هذا ال�سرط ، وه� اقتطاع مبلغ كمخ�س�ض يف عقد امل�ساربة )من�ذج فتح 

وديعة ا�ستثمارية ( هل له اأثر يف احلكم اأم ل ؟

هل ي�جد �س�رة تطبيقية متت يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف كيفية معاجلة مثل 

هذه املخ�س�سات ؟


