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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الم على امل�صطفى الهادي الأمني ، املبعوث رحمًة  الة وال�صَّ احلمد هلل ربِّ العاملني ، وال�صَّ

للعاملني ، وعلى اآله و�صحبه اأجمعني . وبعد :

محي�ص الفقهي ، يف املوؤمترات  وفيق اختيار مو�صوعات عملية للبحث والتَّ فاإن من التَّ

�صات(( هو من هذه املو�صوعات ، فهو  �صة . ومو�صوع ))املخ�صَّ ة املتخ�صِّ وامللتقيات الفقهيَّ

اأ�صا�صي يف التكوين والبناء املايل واملحا�صبي للم�صارف الإ�صالمية ، ل ينفكُّ عملها عنه، 

�صات املالية )على وجه العموم( . �صاأنها يف ذلك �صاأن �صائر البنوك اأو املوؤ�صَّ

اأط��راف العملية ال�صتثمارية  اأهمية هذا املو�صوع ، من �صلته املت�صابكة بحقوق  وتاأتي 

يف وعاء امل�صرف الإ�صالمي ، وهم امل�صاهمون واأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار ، وما يوجبه 

هم امل�صتمر ، ول�صيما يف جانب اأ�صحاب  ذلك من حفظ حقوق هوؤلء الأطراف ، مع تغيُّ

احل�صابات املذكورة ، كما �صرنى .

ومن الأ�صئلة الوارد يف ر�صالة ال�صتكتاب ، فاإن املطلوب بيان احلكم الفقهي يف جمموعة 

من امل�صائل التي يدعو اإىل بحثها وتقليب النَّظر فيها ما اأقدمت عليه بع�ص امل�صارف        

ملعاجلة  كبية  �صات  تكوين خم�صَّ ، من  العاملية  املالية  الأزم��ة  وط��اأة  ، حتت  الإ�صالمية 

املخاطر املحتملة يف الأعوام القادمة . و�صتقت�صر هذه الورقة البحثية الوجيزة على تلك 

امل�صائل ، لتجيب بها – وبجهد املقلِّ - على الأ�صئلة املعرو�صة ، بعد اأن ت�صبقها بجملة 

ت  دات لها ، تتناولها وفقًا ملا ا�صتقرَّ مات ممهِّ من املباحث وامل�صائل التي هي مبثابة مقدِّ

ة  رعية ، من غي اأن تعيدها جذعة ، غ�صَّ عليه الفتوى اجلماعية املعا�صرة ، واملعايي ال�صَّ

رعية،  ة ، وا�صتبانت مبانيها وماآخذها ال�صَّ طريًة ، بعد اأن ا�صتدَّ عود تاأ�صيالتها الفقهيَّ

ة يف تطبيقات امل�صارف الإ�صالمية . وغدت اأ�صبه مب�صلَّمات م�صتقرَّ

وقد جاءت الورقة يف ثالثة مطالب ، هي :

�صات املق�صودة . ل : حقيقة املخ�صَّ املطلب الأوَّ

اين : الوعاء العام وخ�صائ�صه . املطلب الثَّ

�صات . الث : اأحكام و�صوابط تكوين املخ�صَّ املطلب الثَّ

ق ، وه� �سبحانه الهادي اإىل �س�اء ال�سبيل . واهلل تعاىل امل�ستعان وامل�فِّ
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ل املطلب الأوَّ

�سات املق�س�دة حقيقة املخ�سَّ

�س : اأوًل : املراد باملخ�سَّ

��ل - على وج��ه الإج��م��ال - ال��ف��رق ال��زائ��د يف الإي�����رادات عند  ب��ح مي��ثِّ م��ن امل��ع��روف اأن ال��رِّ

ائد ربحًا فعليًا ، يعبِّ عن الواقع تعبيًا �صادقًا،    مقابلتها بامل�صروفات . ولكي يكون الزَّ

الإي���رادات  ويدخل يف ح�صاب   . ودقيق  م��ت��اأنٍّ  بنحو  الإي����رادات  يلزم ح�صاب  فاإنه  ودقيقًا، 

مم املدينة ، وهي  ل يف امل�صارف الإ�صالمية يف موجودات الذِّ تقومي املوجودات ، التي تتمثَّ

مويل باأيٍّ من �صيغ املداينة ومنها املرابحة اأو ال�صت�صناع  يون الناجتة عن التَّ مبالغ الدُّ

، وموجودات  الوكالة بال�صتثمار  اأو  اأو امل�صاربة  مويل بامل�صاركة  التَّ لم، وموجودات  ال�صَّ اأو 

كوك اأو غيها من اأوجه ال�صتثمار املختلفة )1( . ال�صتثمار يف العقارات اأو الأ�صهم اأو ال�صُّ

فيما ميكن  اأو  امل��وج��ودات  تلك  ح��دوث��ه يف  ع  ُيتوقَّ انخفا�ص  اأو  ك��ان هناك خ�صارة  ف���اإذا 

التقومي  ف��اإن  اأو حمافظتها على قيمتها،  ال�صكِّ يف حت�صيلها  ، نتيجة  حت�صيله منها 

من  ع  ُيتوقَّ ما  مبقدار  امل�صروفات  اإىل  ي�صاف  مبلٌغ  �ص  يخ�صَّ اأن  ي�صتلزم  لها  ليم  ال�صَّ

خ�صارة اأو انخفا�ص ، منعًا للمبالغة اأو املغالة يف مقدار ربح الفرتة املالية - التي يجري 

رات وي�صنده واقع احلال ، وليكون ذلك احتياطًا  ح�صاب ربحها - خالفًا ملا تدل عليه املوؤ�صِّ

له،  حا�صرًا  يكون  امل�صرف  ف��اإن  منهما  �صيء  وق��ع  اإذا  بحيث   ، النخفا�ص  اأو  للخ�صارة 

�ص ، دون اأن ي�صطرب مركزه املايل نتيجة عدم وجود  فيطفئه باملبلغ املحتَجز يف املخ�صَّ

اأو  اخل�صارة  لتحميل  ُي�صطر  اأو   ، النخفا�ص  به  َيجب  اأو  اخل�صارة  تلك  به  مَيت�صُّ  ما 

النخفا�ص اخلا�صِّ بفرتة مالية �صابقة على اإيرادات فرتة لحقة .

اأو ُيقتطع من  ف باأنه : مبلغ ُيحتَجز  �ص الذي نحن ب�صدده يعرَّ من هنا ، فاإن املخ�صَّ

ع يف املوجودات  الإيرادات ، باإ�صافته اإىل امل�صروفات ، ملواجهة اخل�صارة اأو النخفا�ص املتوقَّ

�ص  ظر اإىل دور املخ�صَّ يف جمموعها اأو يف قيمة اأحدها على وجه اخل�صو�ص )2(. وبالنَّ

ف باأنه : ح�صاب لتقومي املوجودات ، يتم تكوينه  يف تقومي املوجودات ، فاإنه ميكن اأن يعرَّ

خل )الإيرادات( ب�صفته م�صروفًا )3(. با�صتقطاع مبلغ من الدَّ

�ص ُيقتَطع من الإي��رادات ، نتيجة لإ�صافته اإىل امل�صروفات ، فاإن  ومبا اأن مبلغ املخ�صَّ

بح )4(.  بح اأو اإعدامه ، ولذا فاإنه يعدُّ عبئًا - ذا وطاأة - على الرِّ اأثره املبا�صر تخفي�ص الرِّ

�سات املالية الإ�سالمية �ص 389، 407. �ابط للم�ؤ�سَّ 1 - انظر يف هذه امل�ج�دات : معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ

رعية واملحا�سبية لت�زيع الأرباح يف امل�سارف الإ�سالمية للدكت�ر حممد عبد احلليم عمر �ص 388 ؛  2 - انظر يف ا�ستخال�ص هذا التَّعريف : الأ�س�ص ال�سَّ

ة 26/10 ؛ معجم اأب� غزالة للمحا�سبة والأعمال �ص 330. تار اأب� غدَّ بح�ث يف املعامالت والأ�ساليب امل�سرفية الإ�سالمية للدكت�ر عبد ال�سَّ

�سات املالية الإ�سالمية �ص 389، 406. �ابط للم�ؤ�سَّ 3 - معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ

4 - انظر : التَّن�سي�ص احلكمي للدكت�ر حمم�د ل�سني �ص 91 .
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ل خ�صارة )اأو نق�صًا( تقديرية حمتملة ، ل  وب�صبب طبيعته التقديرية ، فاإن مبلغه ميثِّ

قة )1( . وهو يف مق�صده وغايته و�صيلة ملعاجلة خماطر مرتقبة ،  خ�صارة فعلية  حمقَّ

تنتج عنها خ�صارة )اأو انخفا�ص( يف املوجودات )2(.

ع  لتوقُّ  ، وال�صتثمار  مويل  والتَّ املدينة  مم  ال��ذِّ يرتبط مبوجودات  ال��ذي  �ص  املخ�صَّ فهذا 

اأو يف بقاء قيمتها على حالها ،  ك يف حت�صيلها  اأو انخفا�ص فيها مرجعه ال�صَّ خ�صارة 

ويتم تكوينه لتقومي تلك املوجودات تقوميًا �صليمًا ، هو املق�صود لنا يف هذه الورقة ، دون 

�صات الأخ��رى )3( . وهو الذي تناوله معيار املحا�صبة املالية رقم )11(  �صواه من املخ�صَّ

�صات  والحتياطات ، املعتمد من جمل�ص معايي املحا�صبة واملراجعة بهيئة  ب�صاأن املخ�صَّ

�صات املالية الإ�صالمية )4(. املحا�صبة واملراجعة للموؤ�صَّ

�س املق�س�د : ثانيًا : اأن�اع املخ�سَّ

نا املراد به ، واأو�صحنا �صورته ، نوعان ، هما : �ص الذي بيَّ للمخ�صَّ

د( : �س خا�س )حمدَّ - خم�سَّ

�ص يتم تكوينه ب�صاأن موجوٍد بذاته من موجودات امل�صرف الإ�صالمي ، �صواء  فهذا املخ�صَّ

م بيان املق�صود بهذه  مويل اأو ال�صتثمار ، وقد تقدَّ مم املدينة اأو التَّ كان من موجودات الذِّ

يتم جتنيبه  : مبلغ  باأنه  �ص  املخ�صَّ ف هذا  ويعرَّ  .)5( �صات  املخ�صَّ �صياق  امل��وج��ودات يف 

���ص��واء ك��ان يف م��وج��ودات   ، ٍد  ر يف قيمة م��وج��وٍد حم���دَّ ملقابلة انخفا�ص )اأو نق�ص( م��ق��دَّ

اأي  ع حتقيقها  قدية املتوقَّ مم )املدينة( ، وذلك لتقومي هذه املوجودات بالقيمة النَّ ال��ذِّ

مويل وال�صتثمار ، وذلك لتقومي هذه  ع حت�صيلها ، اأو كان يف موجودات التَّ القيمة املتوقَّ

ع حتقيقها اأيهما اأقل )6(. قدية املتوقَّ كلفة اأو بالقيمة النَّ املوجودات بالتَّ

�س عامٌّ : خم�سَّ

�ص ل يرتبط مبوجوٍد بذاته ، واإمنا يتم تكوينه ملجموع املوجودات ، دون متييز  وهذا املخ�صَّ

مويل  مم )املدينة( والتَّ ف باأنه : مبلغ يتم جتنيبه ملقابلة خ�صارة موجودات الذِّ . وهو يعرَّ

�سات للدكت�ر ع�سام اأب�الن�سر  1 - انظر : اأحكام ال�دائع امل�سرفية للدكت�ر على القره داغي �ص 157 ؛ الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية لزكاة املخ�سَّ

�ص 7 .

�سات املالية الإ�سالمية �ص 401. �ابط للم�ؤ�سَّ 2- انظر : معجم اأب�غزالة �ص 330 ؛ معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ

�سات والحتياطات للدكت�ر ع�سام اأب� الن�سر �ص 4-9. �سات : درا�سات يف املراجعة - طبيعة املخ�سَّ 3- انظر يف تلك املخ�سَّ

�سات املالية الإ�سالمية �ص 389. �ابط للم�ؤ�سَّ 4- انظر : معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ

م : �ص . 5 - راجع ما تقدَّ

�سات املالية الإ�سالمية �ص 389-390، 406 . �ابط للم�ؤ�سَّ 6 - معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ
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املبلغ  ل  وه��و ميثِّ  . دة  تنتج عن خماطر حالية غي حم��دَّ اأن  ُيحتمل  التي   ، وال�صتثمار 

رة التي تاأثرت بها هذه املوجودات نتيجة لأحداث وقعت يف  ب ملعاجلة اخل�صارة املقدَّ املجنَّ

رة التي قد تنتج عن اأحداث م�صتقبلية )1(. تاريخ قائمة املركز املايل ، ولي�ص اخل�صارة املقدَّ

�س والحتياطي : ثالثًا : الفرق بني املخ�سَّ

�ص يتم اقتطاعه من الإي��رادات ، بتحميل مبلغه على امل�صروفات،  راأينا اأن مبلغ املخ�صَّ

بح خالل فرتة  بغر�ص تقومي املوجودات تقوميًا �صليمًا ، للو�صول اإىل تقدير �صحيح للرِّ

ر يف املوجودات  نة . وهو ي�صتخدم بعد ذلك لإطفاء اخل�صارة اأو النخفا�ص املقدَّ مالية معيَّ

ق �صيء من ذلك يف الفرتة اأو الفرتات املالية التالية . اإن حتقَّ

ق ، القابل للتوزيع خالل فرتة  ايف املتحقِّ بح ال�صَّ اأما الحتياطي ، فيتم اقتطاع مبلغه من الرِّ

نة ، بعد مقابلة الإيرادات بامل�صروفات . ومن اأهداف تكوين الحتياطي، اأو الحتياطات،  معيَّ

املحافظة على م�صتوًى م�صتقرٍّ لالأرباح املوزَّعة يف امل�صتقبل ، اأو الوفاء بالتزامات م�صتقبلية 

�صة - بوجٍه عام  )2(. نة ، اأو دعم وتقوية املركز املايل للم�صرف - اأو املوؤ�صَّ معيَّ

املطلب الثاين

ال�عاء العامُّ وخ�سائ�سه

نات ال�عاء العام : اأوًل: هيكل ومك�ِّ

اأن ي�صتمل الوعاء العام على   ، ائع يف هياكل الأوعية العامة للم�صارف الإ�صالمية  ال�صَّ

))وعاء م�صاربة(( ، ويكون الوعاء العام يف ذاته بعد ذلك ))وعاء م�صاركة(( .

اأما ))وع��اء امل�صاربة(( ، فهو الذي ين�صاأ بني اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار - باأنواعها - 

ب�صفتهم اأرباب مال ، وامل�صرف ب�صفته م�صاربًا ، واأر�صدة هذه احل�صابات هي راأ�ص مال 

امل�صاربة اأو راأ�ص مال وعاء امل�صاربة . 

اأرباب  د فيها  التي يتعدَّ  ، )اأو اجلماعية(  امل�صرتكة  امل�صاربة  امل�صاربة �صورة  وتاأخذ هذه 

املال دون امل�صارب )3( . وهي - كما جاء يف قرار جممع الفقه الإ�صالمي رقم 123 )13/5( 

ابق �ص 390، 406 . 1 - املرجع ال�سَّ

رعية واملحا�سبية لتك�ين الحتياطات والت�سرُّف فيها للدكت�ر ح�سني �سحاته �ص 263-265 ، 267 ؛ معجم اأب� غزالة للمحا�سبة  2- انظر : اجل�انب ال�سَّ

والأعمال �ص 359 . وانظر ما �سياأتي : �ص 27 ، هام�ص (2) .

(123 (13/5) ، يف البند (اأولً) ، اأنها: ((هي امل�ساربة التي يعمد فيها م�ستثمرون عديدون -  3

معاً اأو بالتَّعاقب - اإىل �سخ�ص طبيعي اأو معن�ي ، با�ستثمار اأم�الهم)). (قرارات وت��سيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص 412) .
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ره  املالية - تنبنى على ما قرَّ �صات  املوؤ�صَّ امل�صرتكة يف  امل�صاربة  اأو  القرا�ص  ب�صاأن  ادر  ال�صَّ

اأن  اأرب��اب الأم��وال يف امل�صاربة الواحدة ، فلي�ص �صرطًا للجواز  د  الفقهاء من ج��واز تعدُّ

دين-  د )1( . وتكون العالقة بني اأرباب املال - املتعدِّ يتعاقد مع امل�صارب فرٌد واحٌد ل يتعدَّ

يف هذه امل�صاربة عالقة م�صاركة ، من نوع �صركة العنان )2( . وقد جاء يف ق��رار جممع 

ابق ، يف البند )ثالثًا( ، اأن امل�صتثمرين : )) مبجموعهم هم اأرباب  الفقه الإ�صالمي ، ال�صَّ

املال ، والعالقة  بينهم ... هي امل�صاركة (( )3(.

ن من  اأم��ا ))وع��اء امل�صاركة(( ، فيقوم بني وع��اء امل�صاربة وامل�صرف )امل�صاهمني( ، ويتكوَّ

ر�صيد وعاء امل�صاربة وما ميلكه امل�صاهمون يف الوعاء العام ، واأهمه راأ�ص مال امل�صرف 

وغيه مما يدخل يف حقوق امللكية ، واأر�صدة احل�صابات اجلارية التي ميلكها امل�صاهمون 

ن هذا املجموع راأ�ص مال  باعتبارهم مقرت�صني لها من اأ�صحاب تلك احل�صابات )4( . ويكوِّ

امل�صاركة ، اأو راأ�ص مال وعاء امل�صاركة .

وبهذا يكون للم�صرف يف الوعاء العام �صفتان : فهو م�صارب يف وعاء امل�صاربة ، و�صريك 

اأن عند خلط امل�صارب مال امل�صاربة مباله . جاء يف ))املغني((:  يف وعاء امل�صاركة ، وهو ال�صَّ

بح  ��ر بها ، والرِّ )) اإذا دفع اإليه األفًا م�صاربة ، وقال : اأ�صف اإليه األفًا من عندك ، واجتَّ

رعي  بيننا ، لك ثلثاه ويل ثلثه ، جاز ، وكان �صركة وقرا�صًا (( )5( . وجاء يف املعيار ال�صَّ

بح يف احل�صابات ال�صتثمارية على اأ�صا�ص امل�صاربة ، يف البند  رقم )40( ب�صاأن توزيع الرِّ

)7/4(  اأنه : )) اإذا خلط امل�صارب مال امل�صاربة مباله ، فاإنه ي�صي �صريكًا مباله وم�صاربًا 

مبال الآخر ((  )6(.

مني من ربِّ املال)7(.  ريح اأو ال�صِّ وهذا اخللط جاٍر على القول بجوازه ، ب�صرط الإذن ال�صَّ

جاء يف قرار جممع الفقه الإ�صالمي رقم 123 )13/5( ، الذي مرَّ ، يف البند )رابعًا(، اأنه:  

)) ل مانع من خلط اأم��وال اأرب��اب املال بع�صها ببع�ص اأو مبال امل�صارب ، لأن ذلك يتم 

بر�صاهم �صراحًة اأو �صمنًا (( )8(.

مويل وال�صتثمار ، فاإنه - ودون تف�صيل-  ق ربح يف الوعاء العام من اأعمال التَّ فاإذا حتقَّ

ك��لٍّ منهما يف وعاء  ة  ، بن�صبة ح�صَّ ي��وزَّع بني ط��ريف امل�صاركة )وع��اء امل�صاربة وامل�صرف( 

البني 4/205 ؛ مغني املحتاج 2/315 ؛ املغني 5/146. ابق �ص 413 . ويف بع�ص عبارات الفقهاء ، انظر : رو�سة الطَّ 1 - املرجع ال�سَّ

�سات املالية الإ�سالمية املعا�سرة لل�سيخ حممد تقي العثماين �ص 13. 2- امل�ساربة امل�سرتكة يف امل�ؤ�سَّ

3- قرارات وت��سيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص 413.

4- انظر يف تف�سيل مفردات اأم�ال امل�ساهمني يف ال�عاء العام : ت�زيع امل�ساريف الإدارية بني امل�ساهمني وامل�دعني للدكت�ر ح�سني حامد ح�سان �ص228 .

. 5/137 -5

رعية �ص 552 . وانظر فيه : �ص 186. 6- املعايري ال�سَّ

تار  �سات املالية للدكت�ر عبدال�سَّ 7- انظر يف التَّف�سيل : امل�ساربة امل�سرتكة لل�سيخ حممد تقي العثماين �ص 20-18 ؛ القرا�ص اأو امل�ساربة امل�سرتكة يف امل�ؤ�سَّ

ة �ص 35-37 . اأب� غدَّ

رعية �ص 186 . 8- قرارات وت��سيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص 414 . وانظر : املعايري ال�سَّ
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امل��ال )اأ�صحاب ح�صابات  اأرب��اب  بح بني  الرِّ ة وع��اء امل�صاربة من  ت��وزَّع ح�صَّ امل�صاركة . ثم 

�صب املتفق عليها لتوزيع ربح امل�صاربة )1( . وما يخ�صُّ  ال�صتثمار( وامل�صرف ، بح�صب النِّ

فق عليها لهذا التوزيع )2(. ع بينهم بعد ذلك بح�صب الأوزان املتَّ اأرباب املال يوزَّ

ثانيًا : خ�سائ�س ال�عاء العام :

ز بجملة  خ�صائ�ص،  نات الوعاء العام ، والغر�ص منه ، جند اأنه يتميَّ من طبيعة هيكل ومكوِّ

نذكر منها اخل�صائ�ص الآتية :

1( ال�ستمرار : 

ناته من الأموال ،  فالوعاء العام مبجرد اإن�صائه عند افتتاح امل�صرف ي�صتمر يف تلقي مكوِّ

مويل واأن�صطة وجمالت ال�صتثمار ، من غي  وا�صتثمار الأموال املتوافرة فيه يف اأوجه التَّ

د وقت لتلقي الأموال يكون ميقاتًا ل يقبل �صخَّ ماٍل جديد يف الوعاء بعده ، اأو  اأن يحدَّ

د وقت ينتهي فيه عمر الوعاء  اأو يحدَّ  ، اأم��وال الوعاء يف ال�صتثمار  د وقت لو�صع  يحدَّ

وجتري فيه ت�صفيته . فالوعاء ، وما فيه من م�صاربة وم�صاركة ، يبقى قائمًا ، م�صتمرًا ، 

واإن وقع تغيُّ يف موجوداته اأو اأطرافه . 

وبهذا ال�صتمرار ينتقل الوعاء من فرتة مالية اإىل اأخرى ، ومن �صنة مالية اإىل اأخرى، 

مباَله وم��ا عليه ، مبا فيه من م��وج��ودات وق��ت النتقال ، وباأطرافه املوجودين يف ذلك 

الوقت ، من غي اأن تكون هناك وقفة لت�صفيته ت�صفية فعلية ، والبدء بوعاء جديد، عند 

نهاية كلِّ فرتة اأو �صنة مالية .

2( التغريُّ : 

ل عنها،  يتحوَّ واح��دة ل  يبقى ج��ام��دًا على حالة  اأن  العام  ال��وع��اء  ا�صتمرارية  تعني  ل 

فطبيعة العمل امل�صريف تاأبى ذلك ، ولذا فاإن التغيُّ يلحق الوعاء العام من وجهني :

حب والإي��داع من قبل اأ�صحاب ح�صابات  ال�صتثمار،  نات : فمن خالل ال�صَّ الأول : املكوِّ

واإغالق ح�صابات قائمة وفتح ح�صابات جديدة ، يتغيَّ ر�صيد اأو راأ�ص مال وعاء امل�صاربة، 

فيزيد وينق�ص با�صتمرار . 

واإذا تغيَّ راأ�ص مال وعاء امل�صاربة ، فاإن راأ�ص مال وعاء امل�صاركة يتغيَّ تبعًا لذلك. وهو 

ال��وع��اء،  ة م�صاهمي امل�صرف يف ه��ذا  ت��غ��يُّ يف ح�صَّ ي��ح��دث م��ن  مل��ا  اأي�����ص��ًا نتيجًة  يتغيَّ 

بح احلا�سل يق�سم على مقدار  ت املادة (1417) من ((جملَّة الأحكام العدلية)) ، على اأنه : ((اإذا خلَط امل�سارب مال امل�ساربة مباله ، فالرِّ 1 - وقد ن�سَّ

راأ�ص املال ، يعني اأن ربح راأ�ص ماله ياأخذه ه� ، وربح مال امل�ساربة يق�سم بينه وبني ربِّ املال ، على ال�جه الذي �سرطاه)) . (�سرح املجلَّة لالأتا�سي 349/4) 

نائع 98/6 . . وانظر : بدائع ال�سَّ

رعية �ص  2- انظر : قرار جممع الفقه الإ�سالمي رقم 123 (13/5) – البند (�سابعاً) (قرارات وت��سيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص 415) ؛ املعايري ال�سَّ

. 552-551
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ق�ص يف حقوق امللكية ، وب�صبب التغيُّ امل�صتمر يف اأر�صدة احل�صابات  ب�صبب الزيادة اأو النَّ

حب والإيداع من قبل اأ�صحابها ، واإغالق بع�ص هذه احل�صابات وفتح  اجلارية ، نتيجة ال�صَّ

ح�صابات جديدة . 

ل يف موجودات ا�صتثمار  نات من وجهة اأخرى ، وهي التغيُّ والتبدُّ وياأتي التغيُّ يف املكوِّ

تتغيَّ  املوجودات  . فهذه  املختلفة  ال�صتثمار  واأن�صطة  مويل  التَّ اأوج��ه  الوعاء يف  اأم��وال 

با�صتمرار يف طبيعتها ويف قيمها .

الثاين : الأطراف : فب�صبب اإغالق ح�صابات ا�صتثمارية ، وفتح اأخرى ، تتغيَّ با�صتمرار 

اأطراف وعاء امل�صاربة ، من جهة اأرباب املال ، ويتغيَّ تبعًا لذلك اأطراف امل�صاركة من جهة 

ة وعاء امل�صاربة يف وعاء امل�صاركة . ح�صَّ

ق�مي( : ن�سي�س احلكمي )التَّ 3( التَّ

ر فقهًا اأنه ل ربح اإل بعد �صالمة راأ�ص املال ، فالفا�صل عن راأ�ص مال امل�صاربة          من املقرَّ

بح الذي ي�صتحق  ة بها ، هو الرِّ فقات وامل�صروفات اخلا�صَّ اأو امل�صاركة بعد حتميله بالنَّ

اأو امل�صاركة . جاء يف ))املغني(( : )) ولي�ص للم�صارب  اأط��راف امل�صاربة  التوزيع على 

بح حتى ي�صلِّم  ربح حتى ي�صتوفى راأ�ص املال ، يعني : اأنه ل َي�صتحق اأخذ �صيء من الرِّ

بح ... لأن  ه . ومتى كان يف املال خ�صران وربح ُجبت الو�صيعة من الرِّ راأ�ص املال اإىل ربِّ

بح هو : الفا�صل عن راأ�ص املال ، وما مل يف�صل فلي�ص بربح ، ول نعلم يف هذا  معنى الرِّ

خالفًا (( )1(.

امل�صاربة         ملوجودات  الفعلي  ن�صي�ص  بالتَّ ُيعرف  اإمنا  ق  املتحقِّ بح  الرِّ اأن مقدار  والأ�صل 

اأو امل�صاركة ، بتحويل الأعيان واحلقوق واملنافع - بالبيع الفعلي - اإىل نقود ، وحت�صيل           

الوعاء  اإعماله يف م��وج��ودات  ر  ن�صي�ص يتعذَّ التَّ ال��ن��وع م��ن  اأن ه��ذا  . غ��ي  ي��ون )2(  ال��دُّ

العام، ملا راأينا من ا�صتمراريته ، وانتقاله من فرتة مالية اإىل اأخرى دون ت�صفية فعلية - 

فق مع طبيعة موجودات الوعاء  �صفية ل تتَّ تن�صي�ص فعلي - له ، ف�صاًل عن اأن هذه التَّ

العام، التي ت�صتمل على متويالت وا�صتثمارات ت�صتمر ملدد متداخلة ، تطول وتق�صر ، 

فق جميعها يف بدئها وانتهائها مع بدء وانتهاء كل فرتة من الفرتات  ر عماًل اأن تتَّ ويتعذَّ

املالية للوعاء )3(.

ق  ويحقِّ  ، مقامه  يقوم   ، الفعلي  ن�صي�ص  للتَّ بديل  اإىل  جوء  اللُّ الواقع  م  حتَّ فقد  ول��ذا 

قومي( ،  ن�صي�ص التقديري اأو التَّ ن�صي�ص احلكمي )اأو التَّ غر�صه . وقد وجد البديل يف التَّ

البني 4/215. 1 - 5/169 . وانظر : املب�س�ط 11/166 ؛ رو�سة الطَّ

رعية �ص 550 . 2- انظر : املغني 181-5/179 ؛ مغني املحتاج 2/318 ؛ املعايري ال�سَّ

�سات املالية الإ�سالمية املعا�سرة لل�سيخ حممد تقي العثماين �ص 25 ؛ احل�سابات وال�دائع امل�سرفية للدكت�ر  3- وانظر : امل�ساربة امل�سرتكة يف امل�ؤ�سَّ

حممد القري �ص 745-744 ؛ الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية للتَّن�سي�ص احلكمي للدكت�ر ح�سني �سحاته �ص 23، 35 .
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قدية التي  الذي يق�صد به : تقومي املوجودات من الأعيان واحلقوق واملنافع بالقيمة النَّ

ين مبا ميكن  قومي ، وتقومي الدَّ ميكن حت�صيلها فيما لو بيعت هذه املوجودات وقت التَّ

حت�صيله منه وقتئٍذ )1(.

، و�صار من خ�صائ�ص  الإ�صالمية  امل�صارف  ن�صي�ص احلكمي يف  بالتَّ العمل  ا�صتقرَّ  وقد 

بجواز  والقول  ب��اإق��راره  رعية  ال�صَّ واملعايي  اجلماعية  الفتاوى  وج��رت   ، ة  العامَّ اأوعيتها 

ح ذلك من الآتي : ن�صي�ص الفعلي . ويت�صَّ ر الأ�صل وهو التَّ ا�صتخدامه بعد تعذُّ

ال�صاد�صة           ورة  ال���دَّ ��ادر يف  ال�����صَّ  ، اب��ع للمجمع الفقهي الإ���ص��الم��ي  ال��رَّ ال��ق��رار  - فقد ن�صَّ 

العمل  م��ن  �صرعًا  مانع  ل   : اأوًل   ((  : الآت���ي  على   ، احلكمي  ن�صي�ص  التَّ ب�صاأن   ، ع�صرة 

اأرب��اح امل�صاربة امل�صرتكة ، اأو  اأو توزيع  قومي( من اأجل حتديد  ن�صي�ص احلكمي )التَّ بالتَّ

ق  ال�صناديق ال�صتثمارية ، اأو ال�صركات بوجه عام ، ويكون هذا التوزيع نهائيًا ، مع حتقُّ

قومي ،  �صو�ص ال��واردة يف التَّ املباراأة بني ال�صركاء �صراحة اأو �صمنًا . وم�صتند ذلك : النُّ

الم : )) تقطع اليد يف ربع دينار ف�صاعدًا ، اأو فيما قيمته ربع  الة وال�صَّ كقوله عليه ال�صَّ

ق�صًا له يف  الم : )) من اأعتق �صِ الة وال�صَّ دينار ف�صاعدًا (( . رواه البخاري . وقوله عليه ال�صَّ

م عليه العبد قيمة عدٍل،  عبٍد ، فخال�صه يف ماله اإن كان له مال ، فاإن مل يكن له مالٌّ قوِّ

ال��ذي مل ُيعِتق غَي م�صقوٍق عليه (( . رواه م�صلم . وي�صتاأن�ص  ثم ُي�صت�صعى يف ن�صيِب 

لذلك مبا ذكره �صاحب املغني يف حالة تغيُّ امل�صارب )ملوته اأو ل��زوال اأهليته( مع عدم 

ن�صو�ص الب�صائع ، فيجوز تقوميها ل�صتمرار امل�صاربة بني رب املال ومن يخلف امل�صارب، 

جارة للزكاة،  قومي ، مثل تقومي عرو�ص التِّ رعية العديدة للتَّ ف�صاًل عن التطبيقات ال�صَّ

ن�صي�ص احلكمي من قبل  وق�صم الأم��وال امل�صرتكة ، وغي ذلك. ثانيًا : يجب اإج��راء التَّ

اأهل اخلبة يف كلِّ جمال ، وينبغي تعددهم بحيث ل يقلُّ العدد عن ثالثة ، ويف حالة 

قومي اعتبار القيمة ال�صوقية  تباين تقديراتهم ُي�صار اإىل املتو�صط منها . والأ�صل يف التَّ

العادلة (( .

ادر ب�صاأن �صندات املقار�صة  - وجاء يف قرار جممع الفقه الإ�صالمي رقم 30 )4/5( ، ال�صَّ

رعي،  بح مبعناه ال�صَّ و�صندات ال�صتثمار ، يف البند )اأوًل/6/ب( ، اأن : )) حمل الق�صمة هو الرِّ

ن�صي�ص اأو  بح اإما بالتَّ ة . ويعرف مقدار الرِّ ائد على راأ�ص املال ولي�ص الإيراد اأو الغلَّ وهو الزَّ

بح  قومي فهو الرِّ ن�صي�ص اأو التَّ قد ، وما زاد عن راأ�ص املال عند التَّ قومي للم�صروع بالنَّ بالتَّ

كوك وعامل امل�صاربة ، وفقًا ل�صروط العقد (( )2(. الذي يوزَّع بني حملة ال�صُّ

- وذهبت فتوى ندوة البكة الثامنة لالقت�صاد الإ�صالمي ، رقم )2/8( ، اإىل القول:

ة 3/54، 60 ؛ احل�سابات وال�دائع امل�سرفية للدكت�ر حممد  تار اأب� غدَّ 1 - انظر : بح�ث يف املعامالت والأ�ساليب امل�سرفية الإ�سالمية للدكت�ر عبد ال�سَّ

رعية �ص 550 ؛ الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية للتَّن�سي�ص احلكمي للدكت�ر ح�سني �سحاته �ص 23، 39. القري �ص 745 ؛ املعايري ال�سَّ

2 - قرارات وت��سيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص 124 .
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ة عقد امل�صاربة  ورية خالل مدَّ قومي يف الفرتات الدَّ ن�صي�ص احلكمي بطريق التَّ )) 1- للتَّ

قومي وفقًا للمعايي املحا�صبية  ن�صي�ص الفعلي ملال امل�صاربة ، �صريطة اأن يتم التَّ حكم التَّ

قومي ، كما يجوز حتديد اأ�صعار  املتاحة . 2- يجوز �صرعًا توزيع الأرباح التي يظهرها التَّ

قومي (( )1(. تداول الوحدات بناًء على هذا التَّ

، يف  وال�صركات احلديثة  )امل�صاركة(  ال�صركة  ب�صاأن  رعي رقم )12(  ال�صَّ املعيار  - وجاء يف 

ن�صي�ص احلكمي،            اأ�صا�ص التَّ بح على  ع الرِّ البند )10/5/1/3( : اأنه : )) ... يجوز اأن يوزَّ

قدية  النَّ بالقيمة  املدينة  مم  ال��ذِّ وتقا�ص   . العادلة  بالقيمة  للموجودات  قومي  التَّ وه��و 

رعي رقم )13( ب�صاأن امل�صاربة ،  ع حت�صيلها... (( )2( . وقد ورد مثله يف املعيار ال�صَّ املتوقَّ

يف البند )8/8( )3(.

ال�صتثمارية على  بح يف احل�صابات  الرِّ توزيع  ب�صاأن   )40( رقم  رعي  ال�صَّ املعيار  وذه��ب   -

بح ل يتحقق يف ح�صابات ال�صتثمار        اأ�صا�ص امل�صاربة ، يف البند )1/2/1/3( ، اإىل اأن الرِّ

اإل بعد : )) تن�صي�ص )ت�صييل( موجودات امل�صاربة ، �صواء كان حقيقيًا بتحويل جميع 

قومي للموجودات غي  بالتَّ اأم حكميًا   ، ي��ون  ال��دُّ ، وحت�صيل جميع  اإىل نقود  امل��وج��ودات 

ين من حيث اإمكان التَّح�صيل (( )4(. قدية من قبل اأهل اخلبة ، وتقومي الدَّ النَّ

ن�صي�ص الفعلي قيامًا كاماًل،  قومي( يقوم مقام التَّ ن�صي�ص احلكمي )التَّ وهكذا ، فاإن التَّ

وتكون ح�صيلته نهائية كما لو اأجري تن�صي�ص فعلي للموجودات )5(. وبه تكون كل فرتة 

مالية اأجري يف اآخرها م�صتقلة عن الفرتات الالحقة لها ، باأرباحها اأو خ�صائرها، بالرغم 

اأخرى  اإىل  وانتقاله من فرتة مالية   ، ، مب�صاربته وم�صاركته  العام  الوعاء  ا�صتمرار  من 

�ص تن�صي�صًا حكميًا يف نهاية كل فرتة . مبوجوداته التي تن�صَّ

ن�صي�ص احلكمي عند احلاجة  �صات - التي نحن ب�صددها - عن�صر اأ�صا�صي يف التَّ واملخ�صَّ

اإىل حتديد  به  ، والو�صول  ، ومطلٌب لإجرائه على وجهه و�صمان �صحة نتائجه  اإليها 

�ص اخلا�صِّ ميكن اأن يوزن تقومي اأي  ق فعاًل دون زيادة اأو نق�صان . فباملخ�صَّ بح املتحقِّ الرِّ

حيحة التي ميكن العرتاف  موجوٍد من موجودات الوعاء العام للو�صول اإىل قيمته ال�صَّ

�ص العام  مم املدينة )6(. وباملخ�صَّ بها ، واأظهر ما يكون ذلك يف تقومي املوجودات من الذِّ

قًا بعد  ميكن اأن تقابل خ�صائر املوجودات يف جمملها ، فيكون ما ُيح�صب من ربٍح متحقِّ

1 - قرارات وت��سيات ندوات الربكة لالقت�ساد الإ�سالمي �ص 134.

رعية �ص 165. 2- املعايري ال�سَّ

ابق �ص 186. 3- املرجع ال�سَّ

ابق �ص 550 . 4- املرجع ال�سَّ

ة �ص 653 . وقد  تار اأب� غدَّ 5- وانظر : ورقة التَّن�سي�ص احلكمي للدكت�ر اأحمد علي عبد اهلل �ص 139 ؛ �سناديق ال�ستثمار الإ�سالمية للدكت�ر عبد ال�سَّ

رعي رقم (12) ب�ساأن ال�سركة (امل�ساركة) وال�سركات احلديثة ، يف البند (3/1/5/12) ، اأنه : ((ل يج�ز ت�زيع الأرباح ب�سكل نهائي على  جاء يف املعيار ال�سَّ

رعية �ص 165 . وانظر فيه : �ص 552، 553) . ق ح�سب التَّن�سي�ص احلقيقي اأو احلكمي)). (املعايري ال�سَّ بح املتحقِّ ع ، بل على اأ�سا�ص الرِّ بح املت�قَّ اأ�سا�ص الرِّ

�سات هي ملعاجلة ما قد  مم املدينة) امل�سك�ك فيها : ((... فهذه املخ�سَّ �سات الدي�ن (الذِّ ة ، وه� يتكلم عن خم�سَّ تار اأب� غدَّ 6- يق�ل الدكت�ر عبد ال�سَّ

ين جميعه بح�سب التَّقدير ملالءة املدين وظروفه ...)) . (بح�ث يف املعامالت  يك�سف عنه التَّن�سي�ص احلكمي (التَّق�مي) من عدم اإمكانية حت�سيل الدَّ

والأ�ساليب امل�سرفية الإ�سالمية 3/84) .
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�صات  �صر : )) اإن عدم تكوين املخ�صَّ وقاية )�صالمة( راأ�ص املال . يقول الدكتور ع�صام اأبو النَّ

بح املحا�صبي مغاًل فيه مبقدار ما مل يتم تكوينه.  اأو تكوينها باأقل ما يجب ، يجعل الرِّ

بح اأو زيادة اخل�صارة التي  �صات يوؤدي اإىل تخفي�ص الرِّ كما اأن املبالغة يف تكوين املخ�صَّ

 : الدكتور حممود ل�صني  ويقول   .  )1(  )) فيه  املبالغ  اجل��زء  النتيجة مبقدار  تظهرها 

بح ، اأي ل ميكن الو�صول  �ص يف الفكر املحا�صبي باأنه عبء على الرِّ ف املخ�صَّ ))... يعرَّ

�ص يف احل�صبان ... (( )2( . ويقول الدكتور ح�صني  بح اإل بعد اأخذ املخ�صَّ اإىل �صايف الرِّ

�صات والحتياطات مدخٌل اأو �صبٌب لدرء اأي خماطر قد  �صحاته: )) ... ويف تكوين املخ�صَّ

�صات والحتياطات الالزمة  مت�ص راأ�ص املال (( )3(. ويقول اأي�صًا : )) يجب تكوين املخ�صَّ

ق املحافظة على راأ�ص املال (( )4(.  ن�صي�ص احلكمي  ))مبا يحقِّ عند تطبيق التَّ

رعي رقم )40( ب�صاأن توزيع الربح يف احل�صابات ال�صتثمارية على  ولذا فقد ن�ص املعيار ال�صَّ

مم املدينة(  يون )الذِّ �صٍ للدُّ اأ�صا�ص امل�صاربة ، يف البند )1/2/1/3( ، على اأن تكوين خم�صَّ

ن�صي�ص احلكمي.  يون ، عند تطبيق التَّ امل�صكوك يف حت�صيلها مطلٌب يف تقومي هذه الدُّ

للموجودات  قومي  بالتَّ  ((  : يتم  ب��اأن��ه   ، ن�صي�ص  التَّ ه��ذا  بيان حقيقة  فيه يف  ج��اء  فقد 

اإمكان التَّح�صيل وتكوين  ين من حيث  اأهل اخلبة ، وتقومي الدَّ قدية من قبل  غي النَّ

يون امل�صكوك يف حت�صيلها ... (( . �صات للدُّ خم�صَّ

خارج : 4( التَّ

اأحد  ، حيث يخرج  الفقهاء يف الرتكة  م عنه  واأك��ر ما تكلَّ  ، لح  ال�صُّ خارج من قبيل  التَّ

ته فيها مبقابل معلوٌم يدفعه له بقية الورثة . جاء يف ))فتح  الورثة اأو بع�صهم عن ح�صَّ

خارج : تفاعٌل ، من اخلروج . ومعناه : اأن يت�صالح الورثة على اإخراج  القدير (( : )) التَّ

بع�صهم من املياث ب�صيٍء معلوم (( )5( . وهو يجري يف الأوعية ال�صتثمارية امل�صرتكة 

د البدل فيه مبا يرتا�صا عليه  ة وبدلها ، ويتحدَّ )6(، ول ُي�صرتط فيه التكافوؤ بني احل�صَّ

ة املتخاَرج عنها نقودًا وديونًا )7(. �ص احل�صَّ اأطرافه ما مل تتمحَّ

حب املتاح  واإذا كان التغيُّ من خ�صائ�ص الوعاء العام ، وهو يعود يف جانٍب منه اإىل ال�صِّ

اأو  املالية  الفرتات  اأثناء  يف   ، اأو جزئيًا  تامًا  ك��ان  �صواء   ، ال�صتثمار  لأ�صحاب ح�صابات 

خارج - املذكور - الذي ُيعدُّ من لوازم  حب يتم على اأ�صا�ص التَّ يف  نهايتها ، فاإن هذا ال�صَّ

�سات �ص 9 . 1 - الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية لزكاة املخ�سَّ

2- التَّن�سي�ص احلكمي �ص 91 .

3- الأحكام الفقهية والأ�س�ص املحا�سبية للتَّن�سي�ص احلكمي �ص 31 .

ابق �ص 33 . 4- املرجع ال�سَّ

5- 7/408 . وانظر : رد املحتار 5/518 ؛ ق�اعد الفقه للربكتي �ص 223.

للدكت�ر  امل�سرتكة  امل�ساربة  اأو  القرا�ص  ؛  القره داغي �ص45  للدكت�ر علي  الإجارة  ؛ �سك�ك   3/281 الباري  ؛ في�ص   4/367 الباري  : فتح  انظر   -6

ة �ص 45. تار اأب�غدَّ عبدال�سَّ

ة 10/35 ؛ فت�ى ندوة الربكة العا�سرة لالقت�ساد الإ�سالمي  تار اأب� غدَّ 7- انظر : بح�ث يف املعامالت والأ�ساليب امل�سرفية الإ�سالمية للدكت�ر عبد ال�سَّ

رقم (10/8) ، البند (اأ) ، الآتي نقله : �ص 17 .
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اأو  ائعة يف هذا الوعاء  احب ال�صَّ ة ال�صَّ وخ�صائ�ص الوعاء العام ، حيث تتم مبادلة ح�صَّ

بع�صها  - بح�صب احلال - مببلغ نقدي ُيدفع له من ال�صيولة املتوافرة فيه ، ويتملَّك 

ة ، باحلالة التي تكون عليها عند املبادلة ، مبا قد يكون  الوعاء - باأطرافه - تلك احل�صَّ

�صات اأو الحتياطات القائمة  ة يف املخ�صَّ فيها من ربح اأو خ�صارة ، اأو يكون لها من ح�صَّ

يف ذلك الوقت )1(.

رعي رقم )40( ب�صاأن  خارج ، حيث جاء يف املعيار ال�صَّ رْعية هذا التَّ رت املعايي ال�صَّ وقد قرَّ

اأن��ه :    ، اأ�صا�ص امل�صاربة ، يف البند )9/4(  بح يف احل�صابات ال�صتثمارية على  الرِّ توزيع 

ل م�صاحلة  ))يجوز تخارج اأحد اأ�صحاب احل�صابات بجميع مبلغه اأو بع�صه ، وذلك ميثِّ

قدي )املوَدع يف احل�صابات(  ته يف موجودات امل�صاربة ، ولي�ص ا�صرتدادًا للمبلغ النَّ على ح�صَّ

كليًا  اأو جزئيًا . واإذا قام امل�صرف بتحديد املبلغ املتخاَرج به بحيث ل يربح �صيئًا اأو يربح 

بح بل هو تخارج بح�صب  اأقل مما ي�صتحقه لو بقي ، فاإن هذا جائز ، ولي�ص حرمانًا من الرِّ

لب (( )2(. العر�ص والطَّ

ادرة يف  ال�صَّ  ، رق��م )8/10(   ، الإ�صالمي  العا�صرة لالقت�صاد  البكة  ن��دوة  وج��اء يف فتوى 

خارج يف احل�صابات ال�صتثمارية وال�صناديق وح�صابات الأرباح ، يف البند )اأ(،  مو�صوع التَّ

اأعيان م�صرتكة بال�صيوع على �صبيل الت�صامح  ة يف  خارج عبارة عن بيع ح�صَّ اأن : )) التَّ

لح . ومع اأن الأ�صل تطبيقه يف الرتكات  من ، وهو من قبيل ال�صُّ يف تكافوؤ املبيع مع الثَّ

خارج بني ال�صركاء يف احل�صابات  فاإن احلاجة تدعو اإىل تطبيقه يف ال�صركات . فيجوز التَّ

ة واملوؤ�ص�صة اأو �صخ�ص  خارج بني �صاحب احل�صَّ ال�صتثمارية اأو ال�صناديق ، كما يجوز التَّ

يون . فاإن كانت  قود والدُّ رعية املطلوبة يف بيع النُّ وابط ال�صَّ غي �صريك ، مع مراعاة ال�صَّ

خارج عنها  يون التابعة لها ، جاز التَّ قود والدُّ ل اأعيانًا مع النُّ ة املتخاَرج عنها متثِّ احل�صَّ

باأي بَدل ، ولو بالأجل ، اإذ يجوز تبعًا ما ل يجوز ا�صتقالًل (( )3(. وجاء يف البند )ب( ، 

خارج يف احل�صابات ال�صتثمارية ، ب�صحب �صاحب احل�صاب  من الفتوى نف�صها ، اأن : )) التَّ

اإىل  ي��وؤدي تلقائيًا   - رعية  ال�صَّ وابط  ال�صَّ ال�صماح له بذلك وم��راع��اة  ته - يف ح��ال  ح�صَّ

بح مع الأ�صل اإن تخارج ببدٍل يزيد عن الأ�صل )راأ�ص املال( ... (( )4( . اأي اأن  �صحب الرِّ

يادة عن راأ�ص ماله املوَدع  قًا ربحًا ل�صاحب احل�صاب مبقدار الزِّ ائد يكون حمقِّ البَدل الزَّ

يف احل�صاب . كما جاء يف فتوى ندوة البكة احلادية ع�صرة لالقت�صاد الإ�صالمي ، رقم 

ة الأجل : )) ... اأن من  )5/11( ، يف مو�صوع توزيع ربح املعامالت الآجلة على طيلة مدَّ

فق مع  بح تتَّ ة ال�صتثمار اأو دخل يف اأثنائها يح�صل على ن�صبة من الرِّ خرج يف اأثناء مدَّ

للدكت�ر  املالية  �سات  امل�ؤ�سَّ امل�سرتكة يف  امل�ساربة  اأو  القرا�ص   : �سروطه  وتف�سيل   ، ال�ستثمارية  ال�سرتداد( يف احل�سابات  )اأو  التَّخارج  وانظر يف   -  1

ة �ص 45-44، 47، 51-50 ؛ اأحكام ال�دائع امل�سرفية لل�سيخ حممد تقي العثماين �ص 134-135. تار اأب� غدَّ عبدال�سَّ

رعية �ص 552. 2- املعايري ال�سَّ

3- قرارات وت��سيات ندوات الربكة لالقت�ساد الإ�سالمي �ص 178.

ابق �ص 178 . 4- املرجع ال�سَّ
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ته يف امل�صاركة  ة ا�صتثماره . وتكييف ذلك �صرعًا اأن من خرج يبيع ح�صَّ مقدار مبلغه ومدَّ

رفان ... (( )1( . فق عليه الطَّ اإىل وعاء ال�صتثمار ، وميكن اأن يكون ثمن هذا البيع ما يتَّ

املطلب الثالث

�سات اأحكام و�س�ابط تك�ين املخ�سَّ

امل�صارف  يف  �صات  املخ�صَّ بتكوين  املت�صلة  امل�صائل  م��ن  جملة  املطلب  ه��ذا  يف  ن��ت��ن��اول 

ر يف املطلبني ال�صابقني . وامل�صائل  ، واأحكامها و�صوابطها ، يف �صوء ما تقرَّ الإ�صالمية 

التي ق�صدناها جتمع م�صامني الأ�صئلة التي اأوردتها ر�صالة ال�صتكتاب ، وببحثها يجاب 

على ما اأثارته الأ�صئلة ، وطلَبت بيان احلكم فيه .

ر�صالة  اأوردت���ه���ا  ال��ت��ي  ))امل�����ص��ك��ل��ة((  نعر�ص  اأن   ، امل�صائل  على  ن��اأت��ي  اأن  قبل  املفيد  وم��ن 

ال�صتكتاب ، وا�صتخرَجت منها الأ�صئلة التي طرحتها .

اأوًل : ت�س�ير امل�سكلة )النازلة( :

ل امل�صكلة - كما تقول ر�صالة ال�صتكتاب - فيما قامت به بع�ص امل�صارف وال�صركات  تتمثَّ

املخاطر  ملعاجلة  كبية  �صات  خم�صَّ اأخ��ذ  م��ن  املالية  الأزم���ة  ب�صبب  ��رًا  م��وؤخَّ الإ�صالمية 

�صات من اأرباح العام احلايل ، من  املحتملة يف الأعوام املقبلة ، وقد مت اأخذ هذه املخ�صَّ

اأم��وال��ه يف  اأن �صخ�صًا و�صع  لو   : املو�صوع  والإ�صكالية يف   . وامل�صاهمني  املودعني  اأم��وال 

ع مع امل�صرف عقد م�صاربة ملدة  امل�صرف يف 2010/1/1م لكي ي�صتثمرها امل�صرف له ، و وقَّ

نة  �صنة واحدة ، اأي اأن هذه امل�صاربة تنتهي يف 2010/12/31م ، وقام امل�صرف يف نهاية ال�صَّ

قت ربحًا لرب املال مقداره  املالية بعمل تن�صي�ص للم�صاربة ، فتبنيَّ اأن امل�صاربة قد حقَّ

�ص للمخاطر التي قد  500 دينار ، فقام امل�صرف باقتطاع مبلغ مقداره 200 دينار كمخ�صَّ

�ص لها امل�صرف يف عام 2011م ، فاإن ربَّ املال هنا ل عالقة له مبا �صيحدث للم�صرف  يتعرَّ

�صبة له كانت �صنة واحدة ، وقد انتهت . يف عام 2011م ، لأن مدة ال�صتثمار بالنِّ

تتكلَّم  اأن��ه��ا  وم��ا نالحظه عليها   . ال�صتكتاب  ر���ص��ال��ة  رت��ه��ا  ���ص��وَّ ال��ت��ي  امل�صكلة  ه��ي  ه��ذه 

بتكوين  ويقوم   ، واخل�صائر  الأرب��اح  ويح�صب   ، ن�صي�ص احلكمي  التَّ ُيجري  عن م�صرف 

نة املالية فقط . وقد اأ�صبح هذا الأ�صلوب عتيقًا ، فات زمانه ،  �صات يف نهاية ال�صَّ املخ�صَّ

رة .  بعد اأن هجرته معظم امل�صارف الإ�صالمية التي ت�صتخدم اأنظمة حما�صبية اآلية متطوِّ

�صات )عند احلاجة  ن�صي�ص احلكمي ، وتكوين املخ�صَّ فاجلاري عليه العمل اليوم ، اأن التَّ

اإليها( ، يتم ب�صكل  �صهري . ويتم الإعالن عن اأرباح امل�صرف )اأرباح امل�صاهمني( يف نهاية 

ابق �ص 191 . 1 - املرجع ال�سَّ
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، فاإن الإ�صكالية  ، بالإعالن عن قوائمه املالية . ولذا  املالية  نة  ال�صَّ اأ�صهر من  كلِّ ثالثة 

نة ، ول  �صات يف اأثناء ال�صَّ املثارة ب�صاأن احلالة املذكورة تتعلَّق مبا يتم تكوينه من خم�صَّ

يزال قائمًا ، ولي�ص مبا يتم تكوينه يف نهايتها فح�صب .

�صات،  بح ، وهذا �صاأن الحتياطيات . اأما املخ�صَّ كما يالحظ اأي�صًا ، اأن القتطاع مت من الرِّ

ن�صي�ص  فمبالغها - كما مرَّ - ت�صاف اإىل امل�صروفات ، وُتقابل بالإيرادات يف مرحلة التَّ

ق )1(. بح املتحقِّ احلكمي الذي يعرف بتمامه الرِّ

�سات :  ثانيًا : م�سائل تك�ين املخ�سَّ

�سات : 1( م�سَدر تك�ين املخ�سَّ

�ص  امل��راد تكوين خم�صَّ وال��وع��اء   ، �ص  املخ�صَّ ن��وع  �ص على  املخ�صَّ تكوين  يعتمد م�صَدر 

اأو م�صدر الأم��وال امل�صتخدمة يف املوجود )الأ�صل(   ، �صًا عامًا  اإن كان خم�صَّ ملوجوداته 

�صًا خا�صًا . وتف�صيل ذلك يف الآتي : �ص له اإن كان خم�صَّ املعنيَّ املطلوب تكوين خم�صَّ

�ص العام )2(: )اأ( املخ�صَّ

�ص ملوجودات الوعاء العام للم�صرف ، يف جمموعها ، وهي موجودات  فاإذا كان هذا املخ�صَّ

)م�صروفات  الوعاء  اإىل م�صروفات هذا  ُي�صاف  مبلغه  ف��اإن   ،  )3( فيه  القائمة  امل�صاركة 

ل على طريف الوعاء العام )طريف  امل�صاركة(، ويقتَطع - من ثمَّ - من اإيراداته . اأي اأنه يحمَّ

ة كلٍّ منهما يف الوعاء  امل�صاركة(، وهما وعاء امل�صاربة وامل�صرف )امل�صاهمون( ، بح�صب ح�صَّ

�ص . العام )يف امل�صاركة( وقت تكوين املخ�صَّ

ة هذا الوعاء  �ص ملوجودات وعاء امل�صاربة )4( ، يف جمموعها ، وهي ح�صَّ اأما اإذا كان املخ�صَّ

�ص ي�صاف اإىل م�صروفات وعاء امل�صاربة  يف موجودات الوعاء العام ، فاإن مبلغ هذا املخ�صَّ

�ص ، اإل  ه من اإيرادات . ومع اإمكانية تكوين مثل هذا املخ�صَّ ح�صرًا ، وُيقتطع مما يخ�صُّ

اأننا مل نقف على تطبيٍق له.

�ص اخلا�ص )5(: )ب( املخ�صَّ

�ص له معدودًا يف موجودات الوعاء العام ،  اإذا كان املوجود املعنيَّ الذي يتم تكوين املخ�صَّ

�ص ُي�صاف اإىل م�صروفات هذا   لأنه هو م�صدر الأموال امل�صتخدمة فيه ، فاإن مبلغ املخ�صَّ

العام ملوجودات الوعاء  �ص  اإيراداته . وحاله يف ذلك حال املخ�صَّ ، ليقتطع من  الوعاء 

م : �ص 4، 14. 1 - راجع ما تقدَّ

2- راجع املق�س�د به : �ص 6 .

م : �ص 8 . 3- راجع ما تقدَّ

م : �ص 7 . 4- راجع ما تقدَّ

5- راجع املق�س�د به : �ص 5 .
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�ص ، كما  ة كلِّ طرف فيه عند تكوين املخ�صَّ ل على طرفيه بح�صب ح�صَّ العام ، حيث يحمَّ

منا . قدَّ

واإذا كان هذا املوجود خا�صًا بامل�صرف ، ا�صتخدمت فيه اأموال امل�صاهمني ، كما هو ال�صاأن 

�ص ي�صاف يف هذه احلالة  ف��اإن مبلغ املخ�صَّ  ، اأو ال�صتثمارات )1(  مويالت  التَّ يف بع�ص 

هم من اإيرادات ، ول يكون  لها امل�صاهمون ، ويقتَطع مما يخ�صُّ اإىل امل�صروفات التي يتحمَّ

لأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمارات �صاأن به . 

اأما اإذا كان املوجود خا�صًا بوعاء امل�صاربة ، ل�صتخدام اأموال هذا الوعاء فيه ، فاإن مبلغ 

كما   ، ب��ه  اخلا�صة  ب���الإي���رادات  ليقاَبل   ، ال��وع��اء  ه��ذا  م�صروفات  اإىل  ي�صاف  �ص  املخ�صَّ

�ص العام ملوجودات وعاء امل�صاربة . اأو�صحناه ب�صاأن املخ�صَّ

�سات : 2( �س�ابط تقدير املخ�سَّ

�صات من عدمه ، وحتديد مقاديرها عند احلاجة اإليها ، عن�صٌر  منا اأن تكوين املخ�صَّ قدَّ

وللمبالغ   ، منها  هو مطلوب  ملا  دقيقًا  تقديرًا  يتطلَّب  وه��ذا   . ن�صي�ص احلكمي  التَّ يف 

ل على  ن�صي�ص احلكمي يف ذاته خمتاًل ، ل يعوَّ املطلوبة لها ، واأيُّ خلٍل يف ذلك يجعل التَّ

�صات مع احلاجة اإليها ، اأو تقدير مبالغها  نتيجته . فاإذا كان اخللل بعدم تكوين خم�صَّ

ًا ، مبالغًا فيه ،  بح ، ويجعله ربحًا وهميَّ باأقل من الواجب ، فاإن هذا يزيد يف مقدار الرِّ

مبقدار ما مل يتم تكوينه منها اأو ما مت اإنقا�صه من مبالغها . اأما اإذا كان اخللل بتكوينها 

بح  ، ف��اإن هذا ُينق�ص الرِّ اأو تقدير مبالغها باأكر من املطلوب   ، اإليها  مع عدم احلاجة 

�ص عندئٍذ اأو  ت زيادته من مبالغها ، ويكون املخ�صَّ مبقدار ما مت تكوينه منها اأو ما متَّ

رية )2(. ائد من مبلغه داخاًل فيما ُيعرف بالحتياطيات  ال�صِّ الزَّ

الواجب  وابط  ال�صَّ ه��ي   ، مبالغها  وتقدير   ، �صات  املخ�صَّ تكوين  �صوابط  ف��اإن   ، وعليه 

وابط الآتية : ن�صي�ص احلكمي على وجه العموم ، وهي ال�صَّ اللتزام بها يف التَّ

مهنيًا  تاأهياًل  لذلك  املوؤهلني  اخل��بة  اأه��ل  من  �صات  املخ�صَّ وتقدير  تكوين  يتم  اأن  )اأ( 

ادر  ، ال�صَّ ابع للمجمع الفقهي الإ�صالمي  و�صرعيًا )3(. جاء يف البند الثاين للقرار الرَّ

ن�صي�ص  ن�صي�ص احلكمي ، اأنه : )) يجب اإجراء التَّ ورة ال�صاد�صة ع�صرة ، ب�صاأن التَّ يف الدَّ

دهم بحيث ل يقل عددهم عن  احلكمي من قبل اأهل اخلبة يف كلِّ جمال ، وينبغي تعدُّ

بح يف احل�سابات ال�ستثمارية على اأ�سا�ص امل�ساربة ، يف البند (2/1/3) ، اأن : ((الأ�سل امل�ساواة  رعي رقم (40) ب�ساأن ت�زيع الرِّ 1 - جاء يف املعيار ال�سَّ

�سة  يف فَر�ص ال�ستثمار بني اأم�ال امل�ساهمني واأم�ال اأ�سحاب احل�سابات ال�ستثمارية يف امل�ساربة امل�سرتكة . ويف حال اتباع غري ذلك ، يجب على امل�ؤ�سَّ

رعية �ص 549). الإف�ساح عن ذلك قبل التَّ�سرف ، مع مراعاة القي�د النِّظامية املتعلِّقة بذلك و�سروط احل�سابات)) . (املعايري ال�سَّ

رعية واملحا�سبية لتك�ين الحتياطيات والت�سرُّف فيها للدكت�ر ح�سني �سحاته �ص 266 ؛ الأحكام الفقهية والأ�س�ص املحا�سبية  2- انظر : اجل�انب ال�سَّ

�سات للدكت�ر ع�سام اأب� النَّ�سر �ص 9 . لزكاة املخ�سَّ

3- انظر : اأحكام ال�دائع امل�سرفية للدكت�ر علي القره داغي �ص 171 ؛ الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية للتَّن�سي�ص احلكمي للدكت�ر ح�سني �سحاته 

�ص 41 .
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رعي  ط منها (( . وذهب املعيار ال�صَّ ثالثة ، ويف حال تباين تقديراتهم ي�صار اإىل املتو�صِّ

بح يف احل�صابات ال�صتثمارية على اأ�صا�ص امل�صاربة ، يف البند  رقم )40( ب�صاأن توزيع الرِّ

قدية يكون من  قومي للموجودات غي النَّ ن�صي�ص احلكمي بالتَّ )1/2/1/3( ، اإىل اأن التَّ

�صات  الثالث للموؤ�صَّ املوؤمتر الفقهي  ق��رارات وتو�صيات  . وج��اء يف  اأه��ل اخل��بة )1(  قبل 

ة باملحور الثاين ، ومو�صوعه : )) اأحكام توزيع اأرباح الودائع  املالية الإ�صالمية )2( ، اخلا�صَّ

�صات خماطر ال�صتثمار (( ، يف البند  الأول ، اأنه : )) ... اإذا مل  وا�صتقطاع وتكوين خم�صَّ

�صة تكوينها  �صات ، فعلى املوؤ�صَّ دة ت�صتقَطع لهذه  املخ�صَّ تن�صَّ الأنظمة على ن�صبة حمدَّ

مبعرفة اأهل اخلبة والخت�صا�ص (( )3(. 

ت�صعها  التي  �صب  والنِّ بات  باملتطلَّ �صات  املخ�صَّ وتقدير  تكوين  يف  الل��ت��زام  يتم  اأن  )ب( 

نظيمية ، مثل البنوك اأو امل�صارف املركزية . فما ت�صعه  اجلهات الرقابية والإ�صرافية والتَّ

هذه اجلهات ، ول يكون م�صادمًا حلكم �صرعي ، مبناه امل�صلحة العامة الواجب اعتبارها 

والعمل مبقت�صاها .

�صات  به املعايي املحا�صبية لهيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�صَّ )ج( اأن يتم اللتزام مبا تتطلَّ

ن�صي�ص احلكمي )6( . واللتزام  �صات )5( اأو بالتَّ املالية الإ�صالمية )4( ، مما يتعلَّق باملخ�صَّ

رعية.  بات والأحكام ال�صَّ به معايي املحا�صبة الدولية ، ول يتعار�ص مع املتطلَّ مبا تتطلَّ

ت فتوى ندوة البكة الثامنة ع�صرة  واللتزام بالأعراف املهنية املعتبة �صرعًا . وقد ن�صَّ

ن�صي�ص احلكمي حكَم  التَّ اإع��ط��اء  �صرط  اأن  على   ،  )2/8( رق��م    ، الإ�صالمي  لالقت�صاد 

ن�صي�ص الفعلي ، اأن يتم اإجراوؤه وفقًا للمعايي املحا�صبية املتاحة )7(. الَتّ

�صات باحليطة واحلذر ، وهو من الأ�ص�ص  )د( اأن يتم اللتزام يف تكوين وتقدير املخ�صَّ

رة يف  املقدَّ اأو اخل�صارة  اأخ��ذ النخفا�ص  ، ويقوم على  �صات  املحا�صبية يف تكوين املخ�صَّ

قديري يف احل�صبان)8(.  بح التَّ �صات منا�صبة لها ، وعدم اأخذ الرِّ احل�صبان ، بتكوين خم�صَّ

اأن من   ،  )2/3/3/6( البند  ، يف  ل  امل��ع��دَّ  -  )2( رق��م  املالية  املحا�صبة  ب��ي��ان  وق��د ج��اء يف 

واحلذر  )) احليطة   : ن�صي�ص احلكمي  التَّ بها يف  اللتزام  يتعنيَّ  التي  العامة  املبادىء 

قدية  النَّ قدير، وذلك عن طريق اللتزام باملو�صوعية واحلياد يف اختيار القيمة  التَّ يف 

بح على  ب املغالة يف تقدير الرِّ ع حتقيقها(( )9( . ويهدف هذا الأ�صا�ص اإىل جتنُّ املتوقَّ

رعية �ص 552. 1 - انظر : املعايري ال�سَّ

2- الذي عقد يف الك�يت ، يف 4-3 ن�فمرب 2009.

�سات املالية الإ�سالمية �ص 351. 3- الأبحاث والتَّ��سيات - امل�ؤمتر الفقهي الثالث للم�ؤ�سَّ

4- انظر : الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية للتَّن�سي�ص احلكمي للدكت�ر ح�سني �سحاته �ص 56.

�سات والحتياطيات. 5- وقد اأ�سدرت الهيئة معيار املحا�سبة املالية رقم )11( ب�ساأن املخ�سَّ

�سات املالية الإ�سالمية �ص 57-56. �ابط للم�ؤ�سَّ 6- انظر : معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ

م نقل ن�صِّ الفت�ى : �ص 13. 7- وقد تقدَّ

رعية واملحا�سبية لت�زيع الأرباح يف امل�سارف الإ�سالمية للدكت�ر حممد عبد احلليم عمر �ص 383. 8- انظر : الأ�س�ص ال�سَّ

�سات املالية الإ�سالمية �ص 58 . �ابط للم�ؤ�سَّ 9- معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ
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ق منه فعاًل)1(. ويهدف من طرٍف اآخر اإىل  خالف الواقع، ل اإىل تخفي�ص املقدار املتحقَّ

قت �صالمته ،  ي امل�صا�ص براأ�ص املال ، الذي ل ربح يف امل�صاربة اأو امل�صاركة اإل اإذا حتقَّ توقِّ

منا )2(. كما قدَّ

رعية  �صات من هيئة الفتوى والرقابة ال�صَّ )ه�( اأن يتم اعتماد تكوين وتقدير املخ�صَّ

للم�صرف ، ب�صرط اأن ت�صتعني بخباء حما�صبيني م�صتقلِّني مل�صاعدتها يف مراجعة 

ق اخلارجي للم�صرف . قارير التي ُتعَر�ص عليها . ولها اأن ت�صتعني باملدقِّ التَّ

�سات : 3( م�افقة اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار على تك�ين املخ�سَّ

�ص يف عقد امل�صاربة )�صروط فتح ح�صاب ال�صتثمار(  ذهب بع�ص الباحثني اإىل اأن عدم النَّ

من  لأنها   ، تكوينها  من  )امل�����ص��ارب(  امل�صرف  ، مينع  �صات  املخ�صَّ وتكوين  اقتطاع  على 

خا�صًا          ملكًا  ق�صيم  بالتَّ اأ�صبحت  اأن  بعد  ال�صتثمار  ح�صابات  اأ�صحاب  باأرباح  ف  الت�صرُّ

لهم )3(.

د  تتحدَّ ال��ت��ي  الأرب�����اح  م��ن  تقتَطع  �صات ل  املخ�صَّ اأن  م��ن  راأي��ن��ا  مل��ا   ، م  م�صلَّ غ��ي  وه���ذا 

اإىل امل�صروفات وتقتَطع من الإي���رادات يف مرحلة       ، واإمن��ا ت�صاف  ن�صي�ص احلكمي  بالتَّ

بربح ملكه �صاحب  ٌف  ت�صرُّ  - وقتئٍذ   - تكوينها  فلم يكن يف   ، ، قبل متامه  ن�صي�ص  التَّ

ح�صاب ال�صتثمار )4(. 

ن�صي�ص احلكمي،  �صات - عند احلاجة اإليها - مطلٌب يف التَّ ي�صاف اإىل ذلك اأن املخ�صَّ

العام،  ال��وع��اء  ن�صي�ص م��ن خ�صائ�ص  التَّ . وه��ذا  ذل��ك  ذك��رن��ا  ، وق��د  ل ي�صتقيم بدونها 

وزيع اأو ح�صاب خ�صارته ، كما اأ�صلفنا . فيكون قبول  وهو و�صيلة حتديد ربحه القابل للتَّ

، ويف الوعاء العام الذي يكون  فاحت احل�صاب ال�صتثماري ال�صتثمار يف وعاء امل�صاربة 

باته ، ومنها تكوين  ن�صي�ص احلكمي ومتطلَّ وعاء امل�صاربة طرفًا فيه ، قبوًل �صمنيًا بالتَّ

ح بذلك يف �صروط فتح احل�صاب . �صات عند احلاجة اإليها ، واإن مل ي�صرَّ املخ�صَّ

ادرة من اجلهات  ال�صَّ بالأنظمة  القبول  باأن فتح احل�صاب يقت�صي  القبول  د هذا  ويتاأكَّ

ة )5( ، املعتدِّ بها  نظيمية، واملعايي املحا�صبية، والأعراف املهنيَّ الرقابية والإ�صرافية والتَّ

واإن مل يوجد   ، �صات  باملخ�صَّ يتعلَّق  ما  ومنها   ، املتعنيِّ تطبيقها على احل�صاب  �صرعًا، 

ت�صريح بذلك يف �صروط فتح احل�صاب .

�سات للدكت�ر ع�سام اأب� النَّ�سر �ص 11. 1 - انظر : الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية لزكاة املخ�سَّ

2- انظر : الأحكام الفقهيَّة والأ�س�ص املحا�سبية للتَّن�سي�ص احلكمي للدكت�ر ح�سني �سحاته �ص 28، 31، 38.

3- انظر : اأحكام ال�دائع امل�سرفية للدكت�ر علي القره داغي �ص 178، 188.

ه�ر،  بح بالظُّ 4- جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم 30 (5/4) ب�ساأن �سندات املقار�سة و�سندات ال�ستثمار ، يف البند (اأولً/7) : ((يُ�ستحقُّ الرِّ

وُيلَك بالتَّن�سي�ص اأو التَّق�مي ، ول يلَزم اإل بالق�سمة)). (قرارات وت��سيات جممع الفقه الإ�سالمي �ص 124).

نائع 6/87، 88، 89 . 5- انظر يف اعتبار ما عليه عمل التجار يف امل�ساربة ، واإن مل ين�صَّ عليه يف العقد : بدائع ال�سَّ
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خارج :  �سات عند التَّ 4( حقُّ �ساحب ح�ساب ال�ستثمار يف املخ�سَّ

ة �صائعة يف موجودات وعاء امل�صاربة ، ومن ثمَّ يف  ميلك �صاحب ح�صاب ال�صتثمار ح�صَّ

ة ،  �صات عامة اأو خا�صَّ �صات ، �صواء كانت خم�صَّ موجودات الوعاء العام . ومبالغ املخ�صَّ

تبقى يف الوعاء الذي اقتطَعت من اإيراداته ، معدودًة يف موجوداته . وبذلك يكون لكلِّ 

تة يف موجودات الوعاء . وهي ن�صبة  ة فيها ، بن�صبة ح�صَّ �صاحب ح�صاٍب ا�صتثماريٍّ ح�صَّ

ثنا عن هذا التغيُّ من قبل )1( . ائم يف مكونات الوعاء ، وقد حتدَّ تتغيَّ بالتغيُّ الدَّ

يًا  كما هو  فاإذا خرج �صاحب احل�صاب من الوعاء يف اأيِّ وقت ، وكان خروجه جزئيًا اأو كلِّ

احلال يف املثال املذكور يف امل�صكلة التي عر�صتها ر�صالة ال�صتكتاب )2( ، فاإن هذا يعدُّ 

ته يف  خارج الكلِّي( ح�صَّ خارج اجلزئي( اأو جميع )يف التَّ تخارجًا منه عن بع�ص )يف التَّ

ة  زول عن بع�ص اأو جميع احل�صَّ الوعاء ، مببلغ ُيدَفع له من الوعاء نف�صه ، مقابل النُّ

ك��ان م�صموًل  فيما  ح��قٌّ  املتخاِرج  ل�صاحب احل�صاب  يبقى  وبذلك ل   . فيه)3(  القائمة 

�صات ، حيث ينتقل احلقُّ فيها  ته املتخاَرج عنها من مبالغ املخ�صَّ ببع�ص اأو جميع ح�صَّ

اإىل الوعاء باأطرافه )4(.

ومن هنا يظهر اأن تخارج �صاحب وديعة امل�صاربة - يف املثال الذي اأ�صرنا اإليه - يف نهاية 

ته فيه  �صات ، يقَطع �صلته بالوعاء ، بعد اأن تخارج عن ح�صَّ تها ، بعد اقتطاع املخ�صَّ مدَّ

ال��ذي ح�صل عليه  قدي  النَّ باملبلغ   ، والتزاماتها  ، بجميع حقوقها  وم��ا عليها  لها  مبا 

�صات  املخ�صَّ مبالغ  م��ن  ته  بع�ص ح�صَّ ل  ي�صكِّ ك��ان  م��ا  معه  َيبقى  ل  فتخارجه  ور���ص��َي��ه. 

خارج ، حيث تنتقل ملكية هذا البع�ص اإىل الوعاء بعد اأن خرج عن  مملوكًا له بعد  التَّ

رة يف امل�صتقبل مملوكًا له ،  ملكه . واإذا مل يعد هذا البع�ص املحتَجز جلب خ�صارة مقدَّ

اإن وقعت يف الفرتات  ، فاإنه لن يكون م�صوؤوًل عن تلك اخل�صارة  اأي حقٍّ فيه  ولي�ص له 

املالية الالحقة لتخارجه ، ولن يتم جبها - وقتئٍذ - مببلغ ميلك بع�صه . وبذلك يزول 

ته )5(. ما ا�صت�صكلته ر�صالة ال�صتكتاب يف املثال الذي عر�صَ

�سات :  5( اأرباح ا�ستثمار مبالغ املخ�سَّ

�صات ، وهي من الأموال امل�صتثمرة يف الأ�صل ، فاإن ربح  اإذا جرى ا�صتثمار مبالغ املخ�صَّ

 . اإي��رادات��ه  م��ن  باقتطاعه  ل��ه  �ص  املخ�صَّ تكوين  ال��ذي مت  للوعاء  يكون  ال�صتثمار  ه��ذا 

م : �ص 10. 1 - راجع ما تقدَّ

م : �ص 19. 2- راجع ما تقدَّ

م : �ص 16. 3- راجع ما تقدَّ

ل الأرباح)) الذي يجنِّبه امل�سرف من دخل (ربح) اأم�ال امل�ساربة (وعاء امل�ساربة) قبل اقتطاع ن�سيب  ته يف ((احتياطي معدَّ 4- وحالها يف ذلك حال ح�سَّ

امل�سارب بغر�ص املحافظة على م�ست�ًى معنيَّ من عائد ال�ستثمار لأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار وزيادة حق�ق اأ�سحاب امللكية ، اأو يف ((احتياطي خماطر 

ال�ستثمار)) الذي يجنِّبه امل�سرف من اأرباح اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار بعد اقتطاع ن�سيب امل�سارب لغر�ص احلماية من اخل�سارة امل�ستقبلية لأ�سحاب 

�سات املالية الإ�سالمية �ص 392). �ابط للم�ؤ�سَّ ح�سابات ال�ستثمار . (معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ

م : �ص 19 . 5- راجع ما تقدَّ
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بح يكون لطرفيه، اأي لوعاء امل�صاربة وامل�صرف  �صًا للوعاء العام فاإن الرِّ فاإن كان خم�صَّ

بح الناجت من ا�صتثمار اأي مبلغ من مبالغ هذا  )امل�صاهمني( )1( ، �صاأنه يف ذلك �صاأن الرِّ

ريك الآخر . بح ، ويخت�صَّ به دون ال�صَّ الوعاء . ول يجوز اأن ي�صتاأثر امل�صرف بهذا الرِّ

، ويكون  بح يكون لهذا الوعاء  ف��اإن الرِّ  ، �صًا لوعاء امل�صاربة ، ح�صرًا  اإذا كان خم�صَّ اأم��ا 

فق عليها ، ولي�ص له اأن ي�صتاأثر به دون اأ�صحاب  �صبة املتَّ ة امل�صارب بالنِّ للم�صرف فيه ح�صَّ

ح�صابات ال�صتثمار )اأرباب املال( .

�سات بعد انتفاء احلاجة اإليها : 6( م�سري مبالغ املخ�سَّ

�ص ، بزوال موجب وجوده ، كما لو ارتفعت املخاطر التي مت  اإذا انتفت احلاجة للمخ�صَّ

رة التي قد تنتج عنها ، اأو مت حت�صيل املوجود  �ص عامٍّ ملواجهة اخل�صارة املقدَّ تكوين خم�صَّ

مويل اأو ال�صتثمار( ، الذي مت تكوين  مم املدينة اأو التَّ د )�صواء كان من موجودات الذِّ املحدَّ

د من  �ص يقيَّ ف��اإن مبلغ املخ�صَّ  ، ٍر يف قيمته  �ص خا�صٍ له ملقابلة انخفا�صٍ مقدَّ خم�صَّ

ل جزءًا من اإيرادات  جديد يف اإيرادات الوعاء الذي اقتِطع من اإيراداته عند تكوينه ، ليمثِّ

�ص فيها ، وجرى قيده يف اإيراداتها . الفرتة املالية التي انتفت احلاجة للمخ�صَّ

اإي��رادات��ه ، واإن  د يف  اإي���رادات الوعاء العام ، فاإنه يقيَّ �ص قد اقتِطع من  ف��اإن ك��ان املخ�صَّ

د يف اإيراداته )2( . ول فرق يف ذلك بني  كان اقتِطع من اإيرادات وعاء امل�صاربة ، فاإن يقيَّ

�ص اخلا�ص . �ص العام اأو املخ�صَّ املخ�صَّ

ال���ذي �صبق   ، ال��ع��ام  ال��وع��اء  ن��ات واأط����راف  اإن التغيُّ )امل�صتمر( يف م��ك��وِّ  : ي��ق��ال هنا  وق��د 

ة وعاء امل�صاربة  احلديث عنه باعتباره من خ�صائ�ص هذا الوعاء )3(، يجعل ن�صبة ح�صَّ

ة امل�صرف يف الوعاء العام )امل�صاركة( خمتلفة - يف الغالب - وقت قيد مبلغ  ون�صبة ح�صَّ

تني وقت تكوين  �ص يف الإيرادات ب�صبب انتفاء احلاجة اإليه عن ِن�صب هاتني احل�صَّ املخ�صَّ

�ص . كما اأن اأطراف الوعاء ، اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار الذين هم اأرباب املال يف  املخ�صَّ

وعاء امل�صاربة، ل يبقون - كما هو املقت�صى - على احلال الذي كانوا عليه وقت تكوين 

�ص، فبع�صهم يكون قد خرج من الوعاء وانقطعت �صلته به ، وبع�صهم يكون جديدًا  املخ�صَّ

ًا ؟ . �ص . فهل يتطلَّب هذا معاجلة اأو اإجراء خا�صَّ فتح احل�صاب بعد تكوين املخ�صَّ

م��اآل مبالغ  ب�صاأن  مناه  اأن��ه يتطلَّب تغييًا فيما قدَّ اأو   ، تاأثي  اأيُّ  له  ذك��ر  اأن ما  ن��رى  ل 

�صات التي انتفت احلاجة اإليها . وبيان ذلك يف الآتي : املخ�صَّ

رعية واملحا�سبية لت�زيع الأرباح يف امل�سارف الإ�سالمية للدكت�ر حممد عبد احلليم عمر �ص 398. 1 - انظر : الأ�س�ص ال�سَّ

�سات املالية الإ�سالمية �ص 391-390 . وقد ذهب بع�ص الباحثني اإىل اأن مبلغ  �ابط للم�ؤ�سَّ 2- انظر ما يفيد ذلك : معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سَّ

د ت�زيع الأرباح على امل�دعني يف البن�ك الإ�سالمية للدكت�ر  �ص يع�د ليمثِّل ربحاً من جملة اأرباح ال�عاء . وه� غري دقيق . (انظر : الع�امل التي حتدِّ املخ�سَّ

عبد الباري م�سعل �ص 34) .

م : �ص 10 . 3- راجع ما تقدَّ
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�ص  )اأ( حالة تغيُّ ن�صب ح�ص�ص طريف الوعاء العام : راأينا فيما م�صى اأن مبلغ املخ�صَّ

ًا ، يكون مملوكًا  اأو خا�صَّ �صًا عامًا  الذي يتم تكوينه يف الوعاء العام ، �صواء كان خم�صَّ

 ، ال��وع��اء العام  ِن�صب ح�ص�ص ط��ريف  ت  ف��اإذا تغيَّ  . ل ج��زءًا من موجوداته  للوعاء ، ميثِّ

�صات .  فاإن هذا التغيُّ ي�صري يف جميع موجودات الوعاء العام مبا فيها مبالغ املخ�صَّ

ة  لة النِّ�صف ، والنِّ�صف الآخر حل�صَّ ة وعاء امل�صاربة يف الوعاء العام ممثِّ فاإذا كانت ح�صَّ

�ص اأي�صًا . فاإذا  �ص ، فاإن هذه املنا�صفة تكون ملبلغ املخ�صَّ امل�صرف ، وقت تكوين املخ�صَّ

ة  لثني ، وح�صَّ لة الثُّ ة وعاء امل�صاربة ممثِّ ت ِن�صب احل�ص�ص بعد ذلك ، واأ�صبحت ح�صَّ تغيَّ

ة وعاء امل�صاربة  �ص نف�صه ، فاإن ح�صَّ لث ، وقت انتفاء احلاجة للمخ�صَّ لة الثُّ امل�صرف ممثِّ

لث . ومن ثمَّ ل يظهر اإ�صكال يف قيد  ة امل�صرف الثُّ لثني ، وح�صَّ فيه �صتكون - باملثل - الثُّ

�ص يف اإيرادات الوعاء العام ، دون نظٍر لتغيُّ اأو اختالف ِن�صب احل�ص�ص اأو  مبلغ املخ�صَّ

بقائها على حالها ، لأن املبلغ �صينتقل من و�صع اإىل اآخر بنف�ص ن�صب احل�ص�ص ، وبدل 

�صات ي�صبح مبلغًا يف الإيرادات .  اأن يكون مبلغًا يف املخ�صَّ

منا اأن تغيُّ اأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار يرجع اإىل  )ب( حالة تغيُّ اأطراف الوعاء : قدَّ

تخارج بع�صهم ، ودخول غيهم من اأ�صحاب احل�صابات اجلديدة . فمن تخارج قبل انتفاء 

�ص  �ص ل يبقى له حقٌّ فيه ، ومن دخل الوعاء العام بعد تكوين املخ�صَّ احلاجة للمخ�صَّ

ة فيه ، لأنه جزء من موجودات وعاء امل�صاربة اأو الوعاء العام الذي متلَّك  �صار مالكًا ح�صَّ

�ص ، هم  ة يف املخ�صَّ ة �صائعة فيه . فاأ�صحاب ح�صابات ال�صتثمار الذين ميلكون ح�صَّ ح�صَّ

اأولئك املوجودون - اأطرافًا - يف الوعاء يف اأيِّ وقت من الأوقات . فال يكون يف قيد مبلغ 

غم من خروج طرٍف ودخول طرف جديد ، حرماٌن  �ص عند انتفاء احلاجة له ، بالرَّ املخ�صَّ

لطرٍف من مبلٍغ مملوٍك له و دفعه لطرٍف اآخر لي�ص له حقٌّ فيه . واإذا فر�ص اأن اأ�صحاب 

، وت�صفو موجودات  امل�صاربة ينق�صي  فاإن وعاء   ، ح�صابات ال�صتثمار تخارجوا جميعًا 

�صات ، للم�صرف )امل�صاهمني( . الوعاء العام ، مبا فيها من مبالغ املخ�صَّ

ول���ذا ف���اإن ال��ب��ح��ث ع��ن ���ص��اح��ب ح�����ص��اب ال���ص��ت��ث��م��ار ال���ذي ت��خ��ارج ق��ب��ل ان��ت��ف��اء احل��اج��ة 

�ص عند انتفاء احلاجة له ، اأمر غي وارد .  ته يف مبلغ املخ�صَّ �ص ، لإعطائه ح�صَّ للمخ�صَّ

ر الو�صول اإليه،  �ص يف �صروط فتح احل�صاب على املباراأة للخروج عن العهدة عند تعذُّ والنَّ

ر الو�صول اإىل �صاحبه ، ل  ل حاجة له . والقول باأن املبلغ ُي�صرف يف وجود اخلي اإن تعذَّ

حملَّ له . وهي م�صائل اأثارتها ر�صالة ال�صتكتاب . 

بح يف احل�صابات ال�صتثمارية  الرِّ توزيع  ب�صاأن  رعي رقم )40(  ال�صَّ املعيار  اإليه  وما ذهب 

اأن ُين�صَّ يف عقود احل�صابات ال�صتثمارية  اأ�صا�ص امل�صاربة ، يف البند )4/5( ، من  على 

خارج ، على مبداأ املباراأة الذي  امل�صرَتكة القائمة على اأ�صا�ص امل�صاربة التي يقع فيها التَّ

�صات ،  يقت�صي اإبراء املتخاِرج لأ�صحاب احل�صابات ال�صتثمارية عما يتبقى من املخ�صَّ
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ع مبا يبقى ل�صالح وجوه اخلي عند ت�صفية الوعاء ال�صتثماري )1( - هو،  وعلى التبُّ

َيبقى معه ل�صاحب  خارج ل  واإل فالتَّ  ، مة  اإب���راًء للذِّ  ، ، من قبيل الحتياط  يف نظرنا 

اأن يبقى �صيء من  اأن��ه يبعد  احل�صاب املتخاِرج حقٌّ ي�صتلزم املباراأة )الإب���راء( )2( ، كما 

�صفية ، ملا اأو�صحناه قبل قليل .          �صات دون مالك عند التَّ مبالغ املخ�صَّ

 واآخر دع�انا اأن احلمد هلل ربِّ العاملني

ادر و املراجع امل�سَ

�صات املالية الإ�صالمية ، املنعقد  و�صيات - املوؤمتر الفقهي الثالث للموؤ�صَّ 1- الأبحاث والتَّ

يف الكويت ، يف 15-16 ذي القعدة 1430ه�/3-4 نوفمب 2009م .

طبيق على امل�صارف   �صات مع التَّ ة والأ�ص�ص املحا�صبية لزكاة املخ�صَّ 2- الأحكام الفقهيَّ

دوة الرابعة ع�صرة لق�صايا الزكاة املعا�صرة . الإ�صالمية للدكتور ع�صام اأبو الن�صر ، النَّ

ن�صي�ص احلكمي للدكتور ح�صني �صحاته ،  ة والأ�ص�ص املحا�صبية للتَّ 3- الأحكام الفقهيَّ

مة( . ة املكرَّ ورة ال�صاد�صة ع�صرة للمجمع الفقهي الإ�صالمي )مكَّ الدَّ

4- اأحكام الودائع امل�صرفية للدكتور على القره داغي ، بحث مطبوع �صمن )) الأبحاث 

�صات املالية الإ�صالمية (( ، املنعقد يف الكويت،  التو�صيات - املوؤمتر الفقهي الثالث للموؤ�صَّ

يف 15-16 ذي القعدة 1430ه�/3-4 نوفمب 2009م .

5- اأحكام الودائع امل�صرفية لل�صيخ حممد تقي العثماين ، بحث مطبوع �صمن ))الأبحاث 

�صات املالية الإ�صالمية (( ، املنعقد يف الكويت،  والتو�صيات - املوؤمتر الفقهي الثالث للموؤ�صَّ

يف 15-16 ذي القعدة 1430ه�/3-4 نوفمب 2009م .

رعية واملحا�صبية لتوزيع الأرباح يف امل�صارف الإ�صالمية للدكتور حممد  6- الأ�ص�ص ال�صَّ

�����ص��ات امل�صرفية  امل��وؤ���صَّ ، م��وؤمت��ر دور  ال��ث��اين(  ال��وق��ائ��ع )اجل���زء  ك��ت��اب   ، عبد احلليم عمر 

نمية ، املنعقد من 25-27 �صَفر 1423ه�/7-9 مايو 2002م ،  الإ�صالمية يف ال�صتثمار والتَّ

ارقة ، اإ�صدارات 2003 .   را�صات الإ�صالمية بجامعة ال�صَّ ريعة والدِّ كلية ال�صَّ

رعية �ص 553. 1 - انظر : املعايري ال�سَّ

ه الذي ه� عند الآخر ،  ة (1536) ، اإبراء الإ�سقاط ، باأنه : ((اأن يرُبىء اأحٌد الآخر باإ�سقاط متام حقِّ فت ((جملَّة الأحكام العدلية)) ، يف املادَّ 2- وقد عرَّ

ته)). (�سرح املجلَّة لالأتا�سي 4/534). اأو بحطِّ مقداٍر منه عن ذمَّ
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 ، ة  اأبو غدَّ تار  7- بحوث يف املعامالت والأ�صاليب امل�صرفية الإ�صالمية للدكتور عبد ال�صَّ

وفيق )جمموعة دله البكة( ، بدون تاريخ . الث ، �صركة التَّ اجلزء الثَّ

ة ،  اأبو غدَّ تار  8- بحوث يف املعامالت والأ�صاليب امل�صرفية الإ�صالمية للدكتور عبد ال�صَّ

بعة الأوىل ، 1430ه�/2009م . اجلزء العا�صر ، جمموعة البكة امل�صرفية ، الطَّ

رائع لأبي بكر بن م�صعود الكا�صاين ، دار الكتب العلمية  نائع يف ترتيب ال�صَّ 9- بدائع ال�صَّ

)بيوت( ، بدون تاريخ .

اد�صة ع�صرة للمجمع  ورة ال�صَّ ن�صي�ص احلكمي للدكتور حممود املر�صي ل�صني ، الدَّ 10- التَّ

مة( . ة املكرَّ الفقهي الإ�صالمي )مكَّ

ان،  للدكتور ح�صني حامد ح�صَّ واملودعني  امل�صاهمني  بني  الإداري���ة  امل�صاريف  توزيع   -11

�صات املالية  ل للموؤ�صَّ بحث مطبوع �صمن )) الأبحاث والتو�صيات - املوؤمتر الفقهي الأوَّ

ال 1427ه�/12-13 نوفمب 2006م .  الإ�صالمية (( ، املنعقد يف الكويت ، يف 21-22 �صوَّ

للدكتور       فيها  ف  وال��ت�����ص��رُّ الح��ت��ي��اط��ات  لتكوين  واملحا�صبية  رعية  ال�صَّ اجل��وان��ب   -12

ح�صني ح�صني �صحاته ، حولية البكة ، العدد الثالث ، رم�صان 1422ه� / نوفمب 2001م . 

13- احل�صابات والودائع امل�صرفية للدكتور حممد القري ، جملَّة جممع الفقه الإ�صالمي، 

ورة التا�صعة ، العدد التا�صع ، اجلزء الأول ، 1417ه� / 1996م . الدَّ

�صات والحتياطات للدكتور ع�صام اأبو الن�صر،  14- درا�صات يف املراجعة - طبيعة املخ�صَّ

غي من�صور .

هي بابن عابدين،  ر املختار )حا�صية ابن عابدين( ملحمد اأمني ال�صَّ 15- رد املحتار على الدُّ

دار اإحياء الرتاث العربي ، بدون تاريخ .

ووي ، حتقيق : عادل اأحمد عبد  البني وعمدة املفتني ليحيى بن �ص�رف النَّ 16- رو�صة الطَّ

ة ، 1423ه�/2003م.   يا�ص( ، طبعة خا�صَّ املوجود و علي حممد عو�ص ، دار عامل الكتب )الرِّ

ة ملحمد خالد الأتا�صي ، مكتبة ر�صيد ، دون تاريخ .  17- �صرح املجلَّ

ة اقت�صادية( للدكتور علي  18- �صكوك الإجارة - خ�صائ�صها و�صوابطها )درا�صة فقهيَّ

ة( . ورة اخلام�صة ع�صرة ، جممع الفقه الإ�صالمي الدويل )جدَّ القره داغي ، الدَّ

تار  عة للدكتور عبدال�صَّ ة تاأ�صيلية مو�صَّ 19- �صناديق ال�صتثمار الإ�صالمية - درا�صة فقهيَّ

�صات املالية الإ�صالمية - معامل الواقع واآفاق امل�صتقبل ، 7-9 ربيع  ة ، موؤمتر املوؤ�صَّ اأبو غدَّ
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ريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية  الآخر 1426ه� / 15-17 مايو 2005م ، كلية ال�صَّ

د الثاين . حدة ، املجلَّ املتَّ

للدكتور  الإ�صالمية  البنوك  امل��ودع��ني يف  الأرب���اح على  ت��وزي��ع  د  التي حت��دِّ العوامل   -20

رعية ، 26-27 مايو 2010م ، هيئة املحا�صبة  عبدالباري م�صعل ، املوؤمتر التا�صع للهيئات ال�صَّ

�صات املالية الإ�صالمية )البحرين( .  واملراجعة للموؤ�صَّ

ال��رتاث  اإح��ي��ار  دار   ، الع�صقالين  ال��ب��خ��اري لب��ن حجر  ���ص��رح �صحيح  ال��ب��اري  فتح   -21

بعة الرابعة ، 1408ه� / 1988م .  )بيوت( ، الطَّ العربي  

كملة( لقا�صي زاده ، دار الكتب العلمية )بيوت( ، بدون تاريخ . 22- فتح القدير )التَّ

املكتبة   ، الديوبندي  الك�صميي  اأن��ور  ملحمد  البخاري  �صحيح  على  الباري  في�ص   -23

�صيدية ، بدون تاريخ . الرَّ

الإ�صالمي،  املوؤمتر  مة  املنبثق من منظَّ الإ�صالمي  الفقه  ق��رارات و تو�صيات جممع   -24

ورات 1-13 ، القرارات 1-126 ، 1406-1423ه� / 1985-2002م ، تن�صيق و تعليق : الدكتور  للدَّ

بعة الثالثة ، باإ�صراف وزارة الأوقاف و ال�صوؤون الإ�صالمية )قطر(،  ة ، الطَّ تار اأبو غدَّ عبد ال�صَّ

1423ه�/2002م . 

25- قرارات و تو�صيات ندوات البكة لالقت�صاد الإ�صالمي 1403-1422ه���/1981-2001م ، 

ين خوجة ، جمموعة دله  ة والدكتور عز الدِّ تار اأبو غدَّ جمع و تن�صيق : الدكتور عبد ال�صَّ

رعية . ة للهيئة ال�صَّ البكة � الأمانة العامَّ

�صات املالية )ح�صابات ال�صتثمار( للدكتور عبد  26- القرا�ص اأو امل�صاربة امل�صرتكة يف املوؤ�صَّ

ورة الثالثة ع�صرة ، العدد الثالث  ة ، جملَّة جممع الفقه الإ�صالمي ، ال��دَّ تار اأبو غدَّ ال�صَّ

ع�صر ، اجلزء الثاين ، 1422ه� / 2001م .

دف ببل�صرز ، كرات�صي ،   دي البكتي ، ال�صَّ 27- قواعد الفقه ملحمد عميم الإح�صان املجدِّ

1407ه� / 1986م .

بعة  رخ�صي ، دار املعرفة )بيوت( ، الطَّ 28- املب�صوط ملحمد بن اأحمد بن اأبي �صهل ال�صَّ

الثالثة )بالأوف�صت( ، 1398ه�/1978م .

تقي     حممد  لل�صيخ  املعا�صرة  الإ�صالمية  املالية  �صات  املوؤ�صَّ يف  امل�صرتكة  امل�صاربة   -29

ورة الثالثة ع�صرة ، العدد الثالث ع�صر،  العثماين ، جملَّة جممع الفقه الإ�صالمي ، ال��دَّ

اجلزء الثاين ، 1422ه� / 2001م . 
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املالية  �صات  للموؤ�صَّ املراجعة  و  املحا�صبة  ، هيئة  ، 1431ه����/2010م  رعية  ال�صَّ املعايي   -30

الإ�صالمية )البحرين( .

�صات املالية الإ�صالمية ، 1429ه�/2008م،  وابط للموؤ�صَّ 31- معايي املحا�صبة واملراجعة وال�صَّ

�صات املالية الإ�صالمية  )البحرين( . هيئة املحا�صبة و املراجعة للموؤ�صَّ

32 - معجم اأبو غزالة للمحا�صبة والأعمال لطالل اأبو غزالة ، بدون تاريخ .

ين ابن قدامة    ق الدِّ رح الكبي ملوفَّ ين ابن قدامة املقد�صي ، و يليه ال�صَّ ق الدِّ 33- املغني ملوفَّ

املقد�صي ، دار الكتاب العربي )بيوت( ، بدون تاريخ .

34- مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج ملحمد ال�صربيني اخلطيب ، �صركة 

مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي واأولده )م�صر( ، 1377ه�/1958م .

ع�صرة  ال�صاد�صة  ورة  ال���دَّ  ، ع��ب��داهلل  علي  اأح��م��د  للدكتور  احلكمي  ن�صي�ص  التَّ ورق��ة   -35

مة( . ة املكرَّ للمجمع الفقهي الإ�صالمي )مكَّ


