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البحث األول
اأحكام تك�ين املخ�س�سات يف امل�ؤ�س�سات 

املالية الإ�سالمية



يتناول هذا البحث اإجابات على اأ�سئلة قدمت من قبل اجلهة املنظمة للم�ؤمتر، بعد مرور 

�سريع على التعريفات ذات ال�سلة.

تعريف املخ�س�سات:

ب�سفته  الدخــل  با�ستقطاع مبلغ من  تك�ينه  يتم  امل�ج�دات  لتق�مي  املخ�س�ص ح�ساب 

م�سروفًا. )املعايرياملحا�سبية(

اأن�اع املخ�س�سات:

املخ�س�سات ن�عان: خا�سة ) حمددة ( وعامة. وكل منهما يرتبط مب�ج�دات الذمم 

والتم�يل واال�ستثمار اإذا كانت م�سك�كا يف حت�سيلها اأو نق�ست قيمتها.                         

م�ج�د  قيمة  يف  مقدر  انخفا�ص  ملقابلة  جتنيبه  يتم  مبلغ  هــ�  اخلا�ص:  املخ�س�ص 

حمدد، �س�اء كان يف م�ج�دات الــذمم، وذلك لتق�مي هذه امل�ج�دات بالقيمة النقدية 

واال�ستثمار،  التم�يل  م�ج�دات  يف  اأم  حت�سيلها،  املت�قع  القيمة  اأي  حتقيقها  املت�قع 

وذلك لتق�مي هذه امل�ج�دات بالتكلفة اأو بالقيمة النقدية املت�قع حتقيقها اأيهما اأقل. 

)املعايرياملحا�سبية(

والتم�يل  الـــذمم  مــ�جــ�دات  خــ�ــســارة  ملقابلة  جتنيبه  يتم  مبلغ  هــ�  العام:  املخ�س�ص 

واال�ستثمار التي يحتمل اأن تنتج عن خماطر حالية غري حمددة. وميثل املبلغ املجنب 

ملــعــاجلــة اخلــ�ــســارة املــقــدرة الــتــي تــاأثــرت بــهــا هـــذه املـــ�جـــ�دات نتيجة الأحــــداث وقــعــت يف 

تاريخ قائمة املركز املايل، ولي�ص اخل�سارة املقدرة التي قد تنتج عن اأحداث م�ستقبلية. 

)املعايرياملحا�سبية(

الحتياطيات:

االحتياطي جزء من حق�ق اأ�سحاب امللكية و/اأو حق�ق اأ�سحاب ح�ساب اال�ستثمار، ويتم 

تك�ينه بتجنيب مبلغ من الدخل.)املعايرياملحا�سبية(

احتياطي معدل الأرباح :

ه� املبلغ الذي يجنبه امل�سرف من دخل اأم�ال امل�ساربة ، قبل اقتطاع ن�سيب امُل�سارب، 

بغر�ص املحافظة على م�ست�ى معني من عائد اال�ستثمار الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار 

وزيادة حق�ق اأ�سحاب امللكية. )املعايرياملحا�سبية(

احتياطي خماطر ال�ستثمار :

اقتطاع  بعد  اال�ستثمار،  ح�سابات  اأ�سحاب  اأربـــاح  مــن  امل�سرف  يجنبه  الــذي  املبلغ  هــ� 



ن�سيب امُل�سارب، لغر�ص احلماية من اخل�سارة امل�ستقبلية الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار. 

)املعايرياملحا�سبية(

ال�س�ؤال الأول: هل يج�ز للبنك اقتطاع املخ�س�ص من اأم�ال امل�دعني 

وامل�ساهمني اأم فقط من اأم�ال امل�ساهمني؟

بال�عاء  يتعلق  اأي  اال�ستثماري،  ال�عاء  اأ�سا�ص  على  يق�م  املخ�س�سات  اجلــ�اب:  حكم 

يــكــ�ن خا�سا  وقــد  بامل�ساهمني،  اال�ــســتــثــمــاري خا�سا  الــ�عــاء  يــكــ�ن  اال�ــســتــثــمــاري، فقد 

بامل�دعني، وقد ي�سمل امل�ساهمني وامل�دعني. 

فاإنه يج�ز للبنك اأن يقتطع هذه املخ�س�سات من نف�ص ال�عاء الذي يتعر�ص للمخاطر 

التي اقتطع املخ�س�ص من اأجل تغطيتها.

ففي حالة ما اإذا كان البنك االإ�سالمي ي�ستثمر حق�ق امل�ساهمني مع اأ�سحاب ح�سابات 

اال�ستثمار يف وعاء واحد، فاإنه يج�ز للبنك اأن يقتطع من دخل هذا ال�عاء مبالغ لتك�ن 

هذه  يف  املقتطع  املخ�س�ص  ويك�ن  حت�سيلها،  يف  امل�سك�ك  الدي�ن  ملقابلة  خم�س�سات 

املــ�دع  خــرج  واإذا  اال�ستثمار،  ح�سابات  اأ�سحاب  ومــن  امل�ساهمني  من  اقتطع  قد  احلالة 

يف نهاية الفرتة التي اقتطع فيها املخ�س�ص فلي�ص له احلق يف هذا املخ�س�ص اإذا عاد 

املخ�س�ص يف الفرتة اال�ستثمارية التالية، الأنه قد دخل على ذلك ال�سرط، ويف�سل اأن 

ي�سار اإىل ذلك يف عقد امل�ساربة) طلب فتح ح�ساب اال�ستثمار( وعلى كل حال فاإن عقد 

اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار على  التاأ�سي�ص والنظام االأ�سا�سي للبنك يت�سمن م�افقة 

اقتطاع املخ�س�سات يف نهاية كل فرتة ا�ستثمارية، بل اإن قان�ن ال�سركات ين�ص على اأخذ 

املخ�س�سات، فيفرت�ص اأنهم يتنازل�ن عن ح�ستهم فيها اإذا ما عادت هذه املخ�س�سات يف 

الفرتة اال�ستثمارية الالحقة، اأي اأنهم يربوؤون باقي امل�ستثمرين يف ال�عاء، اأي امل�ساهمني 

وبقية اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار من حقهم يف هذه املخ�س�سات بعد خروجهم.

يــاأخــذون ن�سيبهم  اأ�ــســحــاب ح�سابات اال�ستثمار  فــاإن  اأخـــرى  هــذا مــن جهة، ومــن جهة 

اأخــذت من فرتة  التي رجعت فيها خم�س�سات كانت قد  الفرتة اال�ستثمارية  اأربــاح  من 

ال�عاء يربئ  امل�ستثمرين يف هذا  اأن جميع  ا�ستثمارية �سابقة قبل دخ�لهم، مما يعني 

بع�سهم بع�سا نظرا لل�سع�بات التي تن�ساأ من تتبع كل خم�س�ص حني اأخذه وحني رده 

اإن مل تقع خ�سارة.

ال�س�ؤال الثاين: هل يجب على البنك اأن يرجع املخ�س�سات التي اقتطعها يف عام 

معني اإىل امل�دعني يف هذا العام بعد خروجهم اإذا مل يحدث �سيء من املخاطر 

يف العام الذي كان البنك يت�قعها فيه؟

اجل�اب: اإن املخ�س�ص الذي ي�ؤخذ من وعاء ا�ستثماري معني يف فرتة ا�ستثمارية معينة 



يرد اإىل نف�ص ال�عاء يف الفرتة اال�ستثمارية التالية، اإذا مل تقع اخل�سارة املت�قعة التي 

اأخذ املخ�س�ص من اأجلها يف تلك الفرتة، وعلى ذلك فاإذا كان البنك مي�سك وعاء واحدا 

للم�ساهمني واأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار فاإن املخ�س�ص يع�د اإىل ذلك ال�عاء وي�ستفيد 

دون  املخ�س�ص  فيها  عــاد  التي  اال�ستثمارية  الفرتة  املــ�جــ�دون يف  فيه  امل�ستثمرون  منه 

الــ�عــاء عند اقتطاع  الذين كان�ا يف هــذا  امل�ستثمرين  الــ�عــاء من  من خرج�ا من هــذا 

اأحدهما حلق�ق  منف�سلني  وعاءين  البنك مي�سك  كــان  اإذا  واأمــا  ذكرنا،  كما  املخ�س�ص 

امل�ساهمني واالآخر الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار، فاإن املخ�س�ص ي�ؤخذ من كل وعاء ويرد 

املــبــاراأة بني  اأخــذ منه على النح� املتقدم، وتك�ن  كل خم�س�ص اإىل نف�ص ال�عاء الــذي 

امل�ستثمرين يف كل وعاء، الأن امل�ستثمرين يف وعاء اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار يدخل�ن 

ويخرج�ن وقد ت�ؤخذ املخ�س�سات يف فرتة ا�ستثمارية ي�جد فيها بع�ص اأ�سحاب ح�سابات 

ذلك  ومثل  بعد خروجهم،  التالية  اال�ستثمارية  الفرتة  يف  غيبتهم  وتــرد يف  اال�ستثمار 

كذلك  ويخرج�ن  يدخل�ن  الأنهم  بامل�ساهمني،  اخلا�ص  اال�ستثماري  ال�عاء  يف  يحدث 

عن طريق بيع اأ�سهمهم، فقد ي�ؤخذ خم�س�ص يف نهاية فرتة ا�ستثمارية ثم يخرج بع�ص 

امل�ساهمني يف الفرتة اال�ستثمارية التالية عندما يرد هذا املخ�س�ص، اأي اإن ما يجري على 

اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار يف املباراأة يجري مثله على امل�ساهمني.

فاملخ�س�ص الذي ي�ؤخذ يف فرتة ا�ستثمارية معينة ثم يعاد يف فرتة ا�ستثمارية تالية لعدم 

املخ�س�ص  فيها  عاد  التي  الفرتة  املــ�جــ�دون يف  امل�ستثمرون  منه  ي�ستفيد  اإليه  احلاجة 

واإن مل يك�ن�ا م�ج�دين يف الفرتة ال�سابقة التي اأخذ فيها املخ�س�ص وال ي�ستفيد منه 

امل�ستثمرون الذين كان�ا م�ج�دين عند اقتطاع املخ�س�ص ثم خرج�ا يف الفرتة التي عاد 

فيها املخ�س�ص وذلك على اأ�سا�ص املباراأة.

ال�س�ؤال الثالث: هل هناك فرق يف احلكم بني املخ�س�ص العام واملخ�س�ص اخلا�ص؟

واملخ�س�ص  الــعــام  املخ�س�ص  بــني  ال�سرعي  مــن جهة احلكم  فــرق  لي�ص هناك  اجلـــ�اب: 

اأو خا�سا، الأن املخ�س�ص �س�اء  اإذ العربة بال�عاء ولي�ص بك�ن املخ�س�ص عاما  اخلا�ص، 

اأن يك�ن للم�ساهمني واأ�سحاب  اإما  اأو كان خا�سا ي�ؤخذ من وعاء ا�ستثماري  كان عاما 

ح�سابات اال�ستثمار معا اأو يك�ن للم�ساهمني فقط اأو يك�ن الأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار 

فقط، وقد ذكرنا �سابقا حكم كل وعاء.

ال�س�ؤال الرابع: اأين م�سري هذه املخ�س�سات يف حال عدم قدرة البنك على اإرجاع 

املبالغ للم�دعني؟

اجلــ�اب: م�سري املخ�س�سات كما ذكرنا �سابقا ه� اإما تع�ي�ص اخل�سارة التي حتدث يف 

الفرتة اال�ستثمارية التالية للفرتة الذي اأخذت فيها نتيجة حتقق املخاطر التي اأخذ 

املخ�س�ص من اأجلها، اأو ع�دتها اإىل ال�عاء الذي اأخذت منه، وذلك لتعذر بل ا�ستحالة 



اإرجاع املبالغ اإىل جميع امل�ستثمرين من امل�ساهمني واأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار الذين 

كانت اأم�الهم م�ستثمرة يف العام الذي اقتطع فيه املخ�س�ص ومل تعد م�ستثمرة يف العام 

الذي رجع فيه املخ�س�ص اإىل نف�ص ال�عاء.

وال يخفى اأن نظام البن�ك االإ�سالمية يق�م على تلقي ال�دائع ب�سفة دائمة و�سحبها منها 

ب�سفة دائمة، وال ميكن تخ�سي�ص كل وديعة با�ستثمار يف عمليات تخ�سها، بل ت�ستثمر 

مع غريها، ويرتتب على ذلك اأن امل�دع يف عام 2009 مثال قد اأخذ اأرباح نتجت عن ودائع 

2008 قبل دخ�له، وه� اإذا خرج يف نهاية 2009 قبل اأن حتقق وديعته ربحا، فاإنه بدوره ال 

ي�ستحق هذا الربح واإمنا ي�ستحقه امل�دع�ن يف ال�سنة التالية 2010، وذلك ا�ستثناء من 

قاعدة تخ�سي�ص راأ�ص مال امل�ساربة، لل�سبب الذي ذكرنا وه� تعذر بل ا�ستحالة اإرجاع 

املبالغ اإىل كل منهم فردا فردا.

وقد ذكر املعيار ال�سرعي رقم )40( »ت�زيع الربح يف احل�سابات اال�ستثمارية على اأ�سا�ص 

امل�ساربة« : »ين�ص يف عق�د احل�سابات اال�ستثمارية امل�سرتكة القائمة على اأ�سا�ص امل�ساربة 

التي يقع فيها التخارج على مبداأ املباراأة الذي يقت�سي اإبراء املتخارج الأ�سحاب احل�سابات 

اال�ستثمارية )امل�دعني( عند التخارج من اأي ربح مل ي�زع اأو مل يظهر، واإبراءهم له من 

اأي خ�سارة مل تظهر بعد، وعما يتبقى من احتياطيات خماطر اال�ستثمار ومعدل االأرباح 

وخم�س�سات الدي�ن الناجتة عنه لباقي امل�ستثمرين، كما ين�ص على التربع مبا يبقى 

ل�سالح وج�ه اخلري عند ت�سفية ال�عاء اال�ستثماري«.

ال�عاء  الن�ص على التربع مبا يبقى ل�سالح وجــ�ه اخلري عند ت�سفية  وال ن�افق على 

اإيــرادات يف املدة ال�سابقة على ت�سفية ال�عاء  اال�ستثماري، وذلك الأن املخ�س�سات تعد 

اال�ستثماري، في�ستفيد منها امل�ستثمرون يف ال�عاء يف تلك الفرتة ال�سابقة على ت�سفية 

ال�سركة، وال يك�ن هناك م�جبا للتربع، الأن قان�ن ال�سركات ونظام البنك ك�سركة ين�ص 

الفرتة  لل�سركة يف  واإيـــــرادا  تــكــ�ن دخــال  اإلــيــهــا  عــدم احلــاجــة  املخ�س�سات عند  اأن  على 

اال�ستثمارية التالية.

ال�س�ؤال اخلام�ص: هل ت�جد �س�ابط �سرعية لتقدير املخ�س�سات؟

اجل�اب: ال�سابط يف هذا يتلخ�ص يف التايل:

اأوال: اأن يك�ن املبلغ املقتطع ليك�ن خم�س�سا مما تدع� اإليه احلاجة وبقدر هذه احلاجة 

الربح املتحقق فال  وال يزيد عليها، الأن هذا االقتطاع خالف االأ�سل يف وجــ�ب ت�زيع 

يربره اإال �سدة احلاجة ويف حدود هذه احلاجة، حتى ال ي�ؤدي اإىل ظلم، وتقدير احلاجة 

يع�د اإىل راأي اخلرباء يف هذا املجال.

ثانيا: اأن يك�ن االقتطاع للمخ�س�ص يف حدود ق�اعد وتعليمات اجلهات الرقابية مثل 



البنك املركزي.

امليزانية  املالية وذلك �سمن  امل�ؤ�س�سة  اأو  ال�سرعية للبنك  الهيئة  اأن يعر�ص على  ثالثا: 

القرار  اإىل املخ�س�ص ومن مقداره وت�سدر  االأمــر وتتاأكد من احلاجة  الهيئة يف  لتنظر 

املنا�سب يف ذلك.

التي  املخ�س�سات  مبالغ  ا�ستثمار  يعيد  اأن  للبنك  يج�ز  هل  ال�ساد�ص:  ال�س�ؤال 

انتفت احلاجة اإليها، وملن تك�ن نتائج ا�ستثمارها؟

اجلــ�اب: مبالغ املخ�س�سات التي انتفت احلاجة اإليها، �س�ف تع�د اإىل اإيــرادات ال�عاء 

كما  ا�ستثمارها  نتائج  تك�ن  وبذلك  وذلــك مع عائدها،  اأخــذت منه  الــذي  اال�ستثماري 

ذكرنا اإىل امل�ستثمرين امل�ج�دين يف ذلك ال�قت، �س�اء كان�ا م�ساهمني اأم م�دعني، و�س�اء 

كان�ا م�ج�دين عند اقتطاع املخ�س�سات اأم جاوؤوا بعد ذلك.

ال�س�ؤال ال�سابع: هل ميكن اعتماد ا�سرتاط مبداأ املباراأة يف عقد امل�ساربة ملعاجلة 

انتفاء احلاجة اإىل املخ�س�سات؟

اجل�اب: 

نــعــم، وقـــد جـــاء يف املــعــيــار الــ�ــســرعــي رقـــم )40( اخلــا�ــص بــتــ�زيــع الــربــح يف احلــ�ــســابــات 

اال�ستثماريةامل�سرتكة  احل�سابات  عق�د  يف  »ين�ص  امل�ساربة:  اأ�سا�ص  على  اال�ستثمارية 

املباراأة الذي يقت�سي  اأ�سا�ص امل�ساربة التي يقع فيها التخارج على مبداأ  القائمة على 

اإبراء املتخارج الأ�سحاب احل�سابات اال�ستثمارية )امل�دعني( عند التخارج من اأي ربح مل 

ي�زع اأو مل يظهر، واإبراءهم له من اأي خ�سارة مل تظهر بعد، وعما يتبقى من احتياطيات 

خماطر اال�ستثمار ومعدل االأرباح وخم�س�سات الدي�ن الناجتة عنه لباقي امل�ستثمرين، 

كما ين�ص على التربع مبا يبقى ل�سالح وج�ه اخلري عند ت�سفية ال�عاء اال�ستثماري«.

وجاء يف قرارات وت��سيات جممع الفقه االإ�سالمي التابع ملنظمة امل�ؤمتر االإ�سالمي قرار 

رقم: 123 ) 13/5 ( ب�ساأن م��س�ع القرا�ص اأو امل�ساربة امل�سرتكة يف امل�ؤ�س�سات املالية: 

على  �سمنا  م�افقة  بح�سب طبيعتها  امل�سرتكة  امل�ساربة  يف  امل�ستثمرين  »دخــ�ل ح�سة 

املباراأة عما يتعذر ال��س�ل اإليه«

ْو 
َ
ِة اآَخَر اأ ا َلُه يِف ِذمَّ ْخ�صِ َحقًّ ِطاَلِح ه� اإِ�ْسَقاُط ال�سَّ واملباراأة من االإبراء، واالإبراء يِف ااِل�سْ

ِقَبَلُه. امل��س�عة الفقهية الك�يتية )1 / 142(.

�ْسَماِء 
َ
اأ ِمْن  ا�ْسٌم  ِطاَلِح  َوِهَي يِف ااِل�سْ اَءِة.  اْلــرَبَ امْلُ�َساَرَكَة يِف  ي  َوَتْقَت�سِ ُمَفاَعَلٌة  ِهَي  واملباراأة َ

ِة 
َ
َها َتْخَت�صُّ ِباإِ�ْسَقاِط امْلَْراأ ِة اْلِعَ��َص َعَلى َطاَلِقَها . َلِكنَّ

َ
ْلِع ، َوامْلَْعَنى َواِحٌد ، َوُهَ� َبْذل امْلَْراأ اخْلُ



ْوِج  يَقاِع الزَّ
ِِ
ْوَجنْيِ الإ ْبَراِء َتَقُع َبنْيَ الزَّ

ِ

ٌة ِلالإْ �َرٌة َخا�سَّ ُة �سُ
َ
ا َلَها َعَلْيِه . َفامْلَُباَراأ ْوِج َحقًّ َعِن الزَّ

ْوِج ، ُهَ� َتْرُكَها َما َلَها  ْوَجِة َغاِلًبا - ُمَقاِبل ِعَ��صٍ َمايِلٍّ َتْبُذُلُه ِللزَّ اَلَق - اإَِجاَبًة ِلَطَلِب الزَّ الطَّ

ِة. امل��س�عة الفقهية  ِة يِف اْلِعدَّ َفَقِة امْلُ�ْسَتَحقَّ ِو النَّ
َ
ل ، اأ ٍة ، َكامْلَْهِر امْلُ�ؤَجَّ َعَلْيِه ِمْن ُحُق�ٍق َماِليَّ

الك�يتية - )1 / 143(.

اإال اأن املباراأة ت�ستخدم يف ال�سياق العام اأي�سا غري �سياق الطالق، وقد جاء يف فتاوى �سيخ 

االإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل:

َحَدُهَما اَل 
َ
نَّ اأ

َ
ِهَما اأ ْنُف�سِ

َ
�ْسَهَدا َعَلى اأ

َ
نْيِ َتَباَرَيا َواأ  َتَعاىَل( َعْن �َسْخ�سَ

ُ َّ
َوقد �ُسِئَل )َرِحَمُه اهلل

ْكَثَ 
َ
َقلَّ ِمْن َذِلَك َواَل اأ

َ
َي�ْسَتِحقُّ َعَلى ااْلآَخِر ُمَطاَلَبًة َواَل َدْعَ�ى ِب�َسَبِب ِديَناٍر َواَل ِدْرَهٍم ؛ َواَل اأ

ْيِن  اِحُب الدَّ َنٍة َفا�ْسَتْثَناُه �سَ �ْسُط�ِر �َسْرِعيٍّ ِبَدَراِهَم ُمَعيَّ َحِدِهَما َعَلى ااْلآَخِر َدْيٌن مِبَ
َ
َوَكاَن اِلأ

ْيِن  امْلَُباَراِة َفَطَلَب َربَّ الدَّ َذَكــَرُه يِف  امْلَْذُك�ِر َواَل  امْلَ�ْسُط�ِر   ِمْنُه ِمْن 
ْ

اأ َيــرْبَ ااْلإِْبــَراِء ؛ َومَلْ  َحاَلَة 

ُتك اإالَّ ِمْن َهَذا امْلَ�ْسُط�ِر : َفَهْل 
ْ
ْبَراأ

َ
َلْي�َص َتَباَرْيَنا ؟ َفَقاَل : اأ

َ
ُمُه : اأ ِبامْلَ�ْسُط�ِر َفَقاَل َلُه َخ�سْ

ُة ِبامْلَ�ْسُط�ِر امْلَْذُك�ِر ؟ ْرِعيَّ ُت�ْسَمُع َدْعَ�اُه ال�سَّ

ْئُه ِمْنُه  ُه مَلْ ُيرْبِ نَّ
َ
اأ نَّ اْلَغِرمَي َيْعَلُم 

َ
قِّ َواأ ْئُه ِمْن َذِلَك احْلَ ُه مَلْ ُيرْبِ نَّ

َ
اأ َعى  َجاَب : اإَذا َكاَن ادَّ

َ
َفاأ

ْئُه ِمْنُه . َفَلُه َذِلَك . جمم�ع الفتاوى - )35 / 422(. ُه مَلْ ُيرْبِ نَّ
َ
يَنُه اأ َوَطَلَب مَيِ

اأ�سا�ص املباراأة ميكن تقرير م�سري املخ�س�سات اإذا عادت اإىل ال�عاء اال�ستثماري،  وعلى 

يف حال اأن بع�ص ال�سركاء يف ال�عاء اال�ستثماري والذين اأ�سهم�ا يف تك�ين املخ�س�سات 

اإبــرائــهــم  فـــاإن ذلــك يعد مــ�افــقــة �سمنية منهم على  يــعــ�دوا مــ�جــ�ديــن،  بح�ستهم مل 

زالــ�ا م�ساركني يف ال�عاء  وتنازلهم عما ي�ستحق�نه يف ال�عاء يف حق غريهم، ممن ال 

�س�اء كان�ا م�دعني اأم م�ساهمني.

ال�س�ؤال الثامن: عدم وج�د مثل هذا ال�سرط، وه� اقتطاع مبلغ كمخ�س�ص يف 

عقد امل�ساربة )من�ذج فتح وديعة ا�ستثمارية( هل له اأثر يف احلكم اأم ل؟

اجل�اب: االأ�سل ه� ما ذكرنا �سابقا وه� اأنه ي�ستح�سن اأن يتم االإف�ساح عن ذلك يف عقد 

امل�ساربة ) طلب فتح ح�ساب اال�ستثمار( واأن يت�سمن النظام االأ�سا�سي للبنك ذلك، ومع 

اأخــذ املخ�س�سات يف حــاالت احلاجة  اإن قان�ن ال�سركات ين�ص على وجــ�ب  ذلك نق�ل: 

فتح  ين�ص يف طلب  ولــ�مل  لذلك  قابال  يعد  البنك  مــع  امل�ستثمر  فــاإن  وبالتايل  اإليها، 

ح�ساب اال�ستثمار اأو يف عقد امل�ساربة على ذلك.



اخلال�سة

فــرتة  نــهــايــة  مــعــني يف  ا�ــســتــثــمــاري  وعـــاء  مــن  اأن يقتطع خم�س�سا  للبنك  يــجــ�ز  اأول: 

ال�عاء  هــذا  يف  امل�ستثمرون  لها  يتعر�ص  قد  التي  املخاطر  لتغطية  معينة  ا�ستثمارية 

وعاء  امل�ستثمرون يف  لها  يتعر�ص  التي  املخاطر  تغطية  دون  تالية،  ا�ستثمارية  يف فرتة 

ا�ستثماري اآخر.

اأربــاح وعــاء اال�ستثمار امل�سرتك بني امل�دعني وامل�ساهمني يف  اأخــذ خم�س�ص من  فيج�ز 

فرتة ا�ستثمارية معينة لتغطية املخاطر التي قد يتعر�ص لها امل�ستثمرون يف هذا ال�عاء 

يف فرتة ا�ستثمارية تالية وهم امل�دع�ن وامل�ساهم�ن.

ويج�ز اأخذ خم�س�ص من اأرباح وعاء اال�ستثمار اخلا�ص بامل�ساهمني يف فرتة ا�ستثمارية 

معينة لتغطية املخاطر التي قد يتعر�ص لها امل�ساهم�ن يف فرتة ا�ستثمارية تالية، وباملثل 

اإذا كان البنك ي�ستثمر اأم�ال امل�دعني يف وعاء ا�ستثماري خا�ص بهم، فاإنه يج�ز له اأخذ 

التي قد  ا�ستثمارية معينة لتغطية املخاطر  الــ�عــاء يف فــرتة  اأربـــاح هــذا  خم�س�ص من 

يتعر�ص لها امل�دع�ن.

وال يج�ز اأخذ خم�س�ص من وعاء معني لتغطية املخاطر التي يتعر�ص لها امل�ستثمرون 

يف وعاء اآخر، وي�ست�ي يف هذا احلكم املخ�س�ص اخلا�ص والعام.

ثانيا: عند عدم احلاجة اإىل املخ�س�ص الذي اأخذ من وعاء معني فاإنه يجب رده اإىل نف�ص 

ال�عاء الذي اأخذ منه، وي�ستفيد منه امل�ستثمرون يف هذا ال�عاء يف الفرتة اال�ستثمارية 

التي رد فيها املخ�س�ص دون امل�ستثمرين الذين كان�ا م�ج�دين يف هذا ال�عاء عند اأخذ 

املخ�س�ص ثم خرج�ا منه بعد اأخذ املخ�س�ص.

يع��ص  املخ�س�ص  فـــاإن  اأجــلــهــا،  مــن  املخ�س�ص  اأخـــذ  الــتــي  املخاطر  حتققت  اإذا  ثالثا: 

اخل�سارة التي حلقت بال�عاء اال�ستثماري الذي اأخذت منه.

رابعا:  يتم ا�ستثمار املخ�س�سات يف نف�ص ال�عاء الذي اقتطعت منه، فاإذا عاد املخ�س�ص 

لعدم حتقق املخاطر التي اأخذ من اأجلها عاد معه العائد وذلك اإىل ال�عاء الذي اأخذ 

منه كما تقدم، واأما اإذا حتققت املخاطر فاإن املخ�س�ص وعائد ا�ستثماره يغطي اخل�سارة 

فاإن بقي منه �سيء رد اإىل ال�عاء على النح� املتقدم.

اقتطاع  اإىل  احلــاجــة  ظــهــ�ر  يف  تتمثل  للمخ�س�سات  ال�سرعية  الــ�ــســ�ابــط  خام�سا:  

واأن  امل�سلحة  التي حتقق  الدولة  الرقابية يف  ال�سلطات  واأن يلتزم ب�س�ابط  املخ�س�ص 

تعر�ص على الهيئة ال�سرعية الإقرارها بعد التاأكد من احلاجة اإليها.



�ساد�سا:  ال�سلطات االإ�سرافية والرقابية تفر�ص اإن�ساء املخ�س�سات وفقا للنظام املحا�سبي 

ال�سركات  الــذي يحقق امل�سلحة، وال�سريعة ال متنع من ذلــك، وين�ص على ذلك قان�ن 

والنظام االأ�سا�سي للبنك، واأرى اأن ق�اعد االإف�ساح تقت�سي الن�ص عليه يف عق�د امل�ساربة 

دون حاجة اإىل بيان �سنده ال�سرعي، ومع ذلك فاإنه اإذا مل ين�ص عقد امل�ساربة على حق 

البنك يف اقتطاع املخ�س�سات يف احلدود وعلى النح� ال�سابق �سرحه، فاإن العقد اليك�ن 

باطال، الأن الفر�ص اأن من يدخل يف عقد م�ساربة مع البنك يفرت�ص اأنه اطلع على نظام 

البنك االأ�سا�سي وعلى قان�ن ال�سركات الذي ينظم املخ�س�سات.

�سابعا: والبن�ك االإ�سالمية التي اطلعت على ميزانيتها تتبع هذه الق�اعد وتلك االأحكام 

اأخــذت منه عند عدم  الــذي  الــ�عــاء  اإىل  وتــردهــا  العامة واخلا�سة،  فتاأخذ املخ�س�سات 

احلاجة اإليها، واإال ع��ست بها اخل�سارة النا�سئة عن املخاطر التي اأخذت املخ�س�سات من 

اأجلها، غري اأين مل اأجد هذا ال�سرط وال ال�سند ال�سرعي يف عق�د امل�ساربة اكتفاء بالعرف 

العام يف نظام ال�سركات والنظام االأ�سا�سي وعقد التاأ�سي�ص للبنك، واإن كنت اأرى الن�ص 

على حق البنك يف اقتطاع املخ�س�سات من ال�عاء اال�ستثماري امل�سرتك بني امل�ساهمني 

وامل�دعني، وكذلك ال�عاء اخلا�ص بامل�دعني مع بيان �سنده ال�سرعي، وحكم املخ�س�ص يف 

حالة حتقق املخاطر وحالة عدم حتققها.


