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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني �صيدنا حممد وعلى اآله 

و�صحبه اأجمعني، وبعد،،

واملوؤ�س�سات عموما، ومن جملتها  لل�سركات  الأخييرية حتديا كبريا  املالية  الأزميية  �سكلت  فقد 

البنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية، وقد تنوعت تلك التحديات وامل�ساكل التي واجهت تلك 

املوؤ�س�سات، ولعل من اأبرزها:  مدينو ال�سركة؛ حيث ميثل ح�ساب املدينني اأو ح�ساب العمالء 

جمموع اأر�سدة العمالء املدينة والتي تظهر يف دفرت الأ�ستاذ يف نهاية الفرتة املالية وهي تعرب 

عما  للمن�ساأة من حقوق جتاه الغري والناجتة عن املعامالت التي متت بني املن�ساأة والغري.

اأو  الأ�سخا�ص  وهم  مدينون جتاريون  املدينني:   من  نوعني  على  املدينني  وت�ستمل ح�سابات 

ال�سركات التي تكون مدينة للمن�ساأة نتيجة عمليات جتارية متت بينهم وبني املن�ساأة، ومدينون 

غري جتاريني وهم اأولئك الذين تن�ساأ يف ذمتهم حقوق للمن�ساأة نتيجة ح�سولهم على قر�ص 

اأو �سلعة من املن�ساأة وقد يفتح لهم ح�ساب م�ستقل ي�سمى ح�سابات مدينة اأخرى.

بفح�ص  املن�ساأة  تقوم  اأن  �سرورة  املحا�سبية  الفرتة  نهاية  يف  املالية  القوائم  اإعييداد  ويتطلب 

اأر�سدة املدينني وذلك للتحقق من �سحتها واإمكانية حت�سيلها، واجلدير بالذكر اأن مكونات 

الإ�ييسييدار  وعييالوة  والحتياطيات  املييال  راأ�ييص  ميين:  تتكون  امل�ساهمة  ال�سركة  امللكية يف  حقوق 

والأرباح املدورة اأو املرّحلة اأو املحجوزة )1( ، وت�سفر نتيجة عملية جرد ح�سابات املدينني اأحد 

الحتمالت التالية: 

1- ديون جيدة.

2- ديون م�سكوك يف حت�سيلها.

3- ديون معدومة.

اأما الديون اجليدة فاإنها متثل الديون املتعلقة بعمالء مركزهم املايل قوي، ولي�ص هناك ما 

ي�سك يف اإمكانية التح�سيل منهم. 

واأما الديون املعدومة فتمثل تلك الديون التي يثبت عدم اإمكانية حت�سيلها من بع�ص املدينني 

اأو توقف املدين عن  اأو وفاة املدين وعدم ترك ثروة كافية ل�سداد ديونه،  اإما ب�سبب الإفال�ص 

ممار�سة ن�ساطه اأو حتى ب�سبب مماطلة املدين وامتناعه عن ال�سداد وعدم اإمكانية حت�سيل 

الديون منه، برغم اتخاذ كافة الو�سائل املتبعة للتح�سيل.

1- مبادئ املحا�صبة املالية اأ. عبداحلي مرعي – اأ.د.كمال خليفة �ص 332 وما بعدها. ط. دار اجلامعة اجلديد –  م�صر – 2001.



واأما الديون امل�سكوك يف حت�سيلها فتمثل ذلك اجلزء من الدين الذي يحتمل عدم حت�سيله، 

املالية  واأحييوالييه  اأو ظييروفييه  اليي�ييسييداد ومماطلته  املييدييين يف  �سلوكيات  ميين  ذلييك  وي�ستدل على 

اأو عدم  املدينني يحتمل حدوثه  الديون ميثل نق�سًا حل�ساب  فيياإن هييذا اجلييزء من  وبالطبع 

حدوثه يف امل�ستقبل.

�سنذكره  وغييريهييا ممييا  اليييدواعيييي  لتلك  لتكوين خم�س�سات  احليياجيية  جييياءت  هيينييا  ومييين 

لحقا، ومن امل�سببات اأي�سا وجود عمليات اإعادة تقييم الأ�سول املختلفة لل�سركة ب�سكل 

خم�س�سات  تكوين  ي�ستدعي  مما  الأ�ييسييول  لتلك  انخفا�ص  اأحيانا   يطراأ  دوري،حيييييث 

لذلك، وهو الذي عرب عنه املعيار املحا�سبي الدويل ال�ساد�ص والثالثني: »انخفا�ص قيمة 

التاأكد من احتمال انخفا�ص  املييايل  املركز  اإعييداد  املن�ساأة عند  املييوجييودات«، فيجب على 

اأي اأ�سل، كما يجب العرتاف يف قيمة النخفا�ص كخ�سارة وتظهر كم�سروف يف قائمة 

الدخل.

ارتيياأيييت يف  املالية  الو�سول حلكم �سرعي يف ق�سية املخ�س�سات  ال�سعي نحو  اأجييل  وميين 

ب�سكل  بها  يتعلق  ومييا  فنية بحتة للمخ�س�سات  اأقييدم بنظرة حما�سبية  اأن  هييذا  بحثي 

الت�سور  ذلييك  الفقهي على  اأبني حكمي  ثم  وميين  املخ�س�سات  لت�سور حقيقة  ؛  موجز 

الفني وحقيقته؛ فاحلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره، وعليه فقد ق�سمت ورقتي هذه 

اإىل مبحثني:

املبحث الأول: يف بيان املخ�س�سات والحتياطيات �سمنته مطالب فيما يتعلق بهما من 

تعريف وفروق واأحكام ب�سكل فني حما�سبي موجز.

تت�سمن مطالب يف  باملخ�س�سات حيث  املتعلقة  الفقهية  الأحييكييام  يف  الييثيياين:  املبحث 

التخريجات الفقهية وال�سروط وال�سوابط ال�سرعية.

واهلل اأ�ساأل التوفيق وال�سداد.



املبحث الأول: املخ�ص�صات والحتياطيات

Provisions املطلب الأول: تعريف املخ�ص�صات

يعرف املخ�س�ص باأنه: ذلك املبلغ الذي ُيكون من اأجل مقابلة نق�ص فعلي اأو حمتمل يف 

الأ�سول، اأو ملقابلة زيادة فعلية اأو حمتملة يف التزام )2(.

املالية  بالفرتة  الإيييراد اخلا�ص  املحا�سبي هو: عبء على  العرف  فمفهوم املخ�س�ص يف 

يتم تكوينه ملقابلة النق�ص الفعلي يف قيم بع�ص الأ�سول اأو ملقابلة اخل�سارة املوؤكدة اأو 

املحتملة اأو ملقابلة اللتزامات املوؤكدة اأو املحتملة احلدوث ولكن ل ميكن حتديد قيمتها 

اإىل �سايف  اإلزامي وواجييب التكوين قبل الو�سول  بدقة، واملخ�س�ص بهذا املفهوم يعترب 

الربح اأو اخل�سارة.

والغر�ص من تكوين املخ�س�سات هو ملواجهة: 

اأ ي اأي نق�ص فعلي اأو حمتمل يف قيمة اأي اأ�سل من الأ�سول.

ب ي اأي خ�سارة وقعت فعال ولكنها غري حمددة املقدار.

ج ي اأي التزامات موؤكد اأو حمتمل وقوعها.

ويف حقيقة الأمر فاإن الغر�ص الرئي�ص من تكوين املخ�س�سات هو: 

1- اإظهار بنود الأ�سول واخل�سوم يف قائمة املركز املايل بالقيمة العادلة لها.

العييتييبييار جميع  الأخيييذ بعني  بعد  وذلييك  لل�سركة  ال�سافية  الفعلية  الأربيييياح  اإظييهييار   -2

اخل�سائر املحققة واملتوقعة.

الإييييرادات  الإييييراد وتخ�سم من  تكاليف  تكلفة من  املخ�س�سات  الأنيييواع من  هييذه  وُتعد 

قبل التو�سل اإىل �سايف الربح؛ حيث جاء يف تعريف املخ�س�ص يف معجم امل�سطلحات 

اإيييرادات الفرتة املالية  التجارية واملالية ما ن�سه: املخ�س�سات اأعباء يتم حتميلها على 

3- معجم املصطلحات التجارية واملالية د. احمد زيك- ص 20 – ط. دار الكتاب املرصي –القاهرة-الطبعة األوىل 1994 م.

4- د.عصام أبو النرص األُسس املحاسبية واملعالجات الزكوية للمخصصات املحاسبة املالية- وانظر: املحاسبة املالية  د.عبدالباسط رضوان وآخرون – ص 542 وما بعدها.



ملقابلة الأعباء واخل�سائر واللتزامات التي  ي�ستحيل اأو ي�سعب حتديد قيمتها على وجه 

الدقة )3(.

وقد جاء يف املعيار املحا�سبي الدويل ال�سابع والثالثني: »املخ�س�سات، املطلوبات املحتملة، 

املوجودات املحتملة«:

املخ�س�ص هو: مطلوب ذو توقيت ومبلغ غري موؤكدين.

املطلوب املحتمل هو: التزام ممكن اأن ينجم من اأحداث �سابقة ويتم تاأكيده بوقوع اأو عدم 

وقوع حدث م�ستقبلي غري موؤكد.

الأ�سل املحتمل هو: اأ�سل ممكن اأن ين�سا من اأحداث �سابقة ويتم تاأكيده بوقوع اأو عدم 

وقوع حدث م�ستقبلي غري موؤكد.

لذلك يجب مراجعة املخ�س�سات يف كل مركز مايل للتاأكد من اإظهارها باأف�سل تقدير 

حايل. 

�سابق من  التزام حايل نتيجة حدث  املن�ساأة  اإذا كان على  ويجب العييرتاف باملخ�س�ص 

املحتمل اأنه �سيطلب تدفق نقدي �سادر.

لدى  قييبييوًل  اأكييرهييا  ولعل   :  )4( املخ�س�سات  بيان  الن�سر يف  اأبييو  ع�سام  الدكتور  يقول 

املحا�سبني، ما ورد يف قانون ال�سركات الإجنليزي، والذي جاء فيه اأن: »املخ�س�ص كل مبلغ 

ُي�ستقطع من الإيرادات ملقابلة ا�ستهالك، اأو جتديد الأ�سول الثابتة، اأو ملقابلة النق�ص يف 

قيمة اأي اأ�سل من اأ�سول امل�سروع، اأو ملقابلة اأي التزام اأو خ�سارة معلومة، ولكن ل ميكن 

حتديد قيمتها بدقة«.

 Provision represents amounts charged against earnings for 

 depreciation، renewals and »diminution، in value of assets or
 amounts retained by way of providing for any liability of which
».the amount cannot› be determined with substantial accuracy

تكوين  يتحتم  التي  احليييالت  حتديد  مُيكن  ال�سابق،  املفهوم  �سوء  وفييى  قييولييه:  ويتابع 

خم�س�ص لها فيما يلي: 



) اأ ( النق�ص الفعلي غري املحدد املقدار بدقة يف قيمة الأ�سول الثابتة نتيجة ال�ستعمال، 

والتقادم، وم�سى املدة »خم�س�ص ا�ستهالك الأ�سول الثابتة«، فالنق�ص هنا نق�سًا فعليًا 

لتحققه اإل اأن مبلغه تقديري ول ميكن حتديده على وجه الدقة.

املتداولة، كمخ�س�ص  الأ�ييسييول  املقدار بدقة يف قيم  املحددة  املييوؤكييدة غري  )ب( اخل�سائر 

اإعدامها  من  املن�ساأة  تاأكدت  التي  الديون  ملقابلة  تكوينه  يتم  الييذي  و  املعدومة  الديون 

اإجييراءات التفلي�سة حتى  اأنييه نظرًا لعدم انتهاء  اإل  اأو نحو ذلييك،  اإفال�ص املدين  ب�سبب 

تاريخ اإعداد احل�سابات اخلتامية، فاإن مقدار ما ُيح�سل ل ميكن حتديده بدقة.

املييتييداوليية  بييدقيية يف قيم الأ�ييسييول  املييقييدار  املييحييددة  الييوقييوع غييري  )ج( اخل�سائر املحتملة 

الب�سائع،  اأ�ييسييعييار  انييخييفييا�ييص  وخم�س�ص  حت�سيلها،  يف  امليي�ييسييكييوك  الييديييون  كمخ�س�ص 

الربح،  وحتقيق  البيع  بق�سد  ُت�سرتى  التي  املالية  الأوراق  اأ�سعار  انخفا�ص  وخم�س�ص 

وذلك يف حالة انخفا�ص القيمة ال�سوقية عن التكلفة وانتهاج الوحدة ل�سيا�سة التقومي 

بالتكلفة.

بييدقيية؛ مثل خم�س�ص  )د( اللييتييزامييات مييوؤكييدة احليييدوث ولكن ل ميكن حتديد قيمتها 

ال�سرائب.

)هي( اللتزامات حمتملة احلدوث ؛ مثل خم�س�ص التعوي�سات.

املطلب الثاين: اأهمية تكوين املخ�ص�صات

ميكن بلورة اأهمية تكوين املخ�س�سات يف الفكر املحا�سبي فيما يلي )5(:

) اأ ( اأن عدم تكوين املخ�س�سات اأو تكوينها باأقل مما يجب يجعل الربح املحا�سبي مغاًل  

فيه مبقدار ما مل يتم تكوينه. كما اأن املبالغة يف تكوين املخ�س�سات يوؤدى اإىل تخفي�ص 

الربح اأو زيادة اخل�سارة التي تظهرها ح�سابات النتيجة مبقدار اجلزء املبالغ فيه، وهذا 

ما يطلق عليه الحتياطات ال�سرية.

مُيثالن  ي  معًا  ي  وهما  املحا�سبية،  الييوحييدة  والييتييزامييات  باأ�سول  املخ�س�سات  ترتبط  )ب( 

عنا�سر قائمة املركز املايل. وعدم تكوين املخ�س�سات اأو تكوينها باأقل اأو باأكر مما يجب 

يجعل من امليزانية العمومية قائمة ل ُتعرب عن حقيقة املركز املايل للوحدة.

�ص�ص املحا�صبية واملعاجلات الزكوية للمخ�ص�صات - املحا�صبة املالية د.عبدالبا�صط ر�صوان واآخرون – �ص 542 وما بعدها »
ُ
5- د.ع�صام اأبو الن�صر الأ



)ج( ُتعترب املخ�س�سات اأحد البنود التي ي�سمح امل�سرع ال�سريبي بح�سمها ي ب�سروط معينة 

اأقييل اأو اأكيير مما يجب يييوؤدى  ي وميين ثم فيياإن عييدم تكوين املخ�س�سات اأو تكوينها بقيمة 

اإىل عدم التحديد الدقيق ل�سايف الربح ال�سريبي، ومن ثم اخلطاأ يف مقدار ال�سريبة 

الواجبة الأداء.

اأقييل مما يجب  بقيمة  احت�سابها  اأو  فيها  املييغييالة  اأو  املخ�س�سات  احت�ساب  عييدم  اإن  )د( 

يوؤدى اإىل القيا�ص غري الدقيق لتكلفة وحدة الإنتاج، وهو ما ينعك�ص بدوره على خمتلف 

القرارات الإدارية املتعلقة بالت�سعري.

وفى �سوء ما �سبق، ميكن القول باأن التقدير املنا�سب ملبالغ املخ�س�سات، وحتميلها على 

اإيرادات الفرتة املالية ب�سرف النظر عن نتيجة الن�ساط من ربح اأو خ�سارة ُيعد » �سرورة 

حما�سبية ».

املطلب الثالث: اأنواع املخ�ص�صات 

تتنوع املخ�س�سات من حيث طبيعتها اإىل نوعني )6(:

1- املخ�س�سات املتعلقة بالأ�سول: 

قيم  املتوقعة يف  النخفا�سات  ملواجهة  ُتييكييّون  التي  املخ�س�سات  النوع  هييذا  حيث ميثل 

الأ�سول وينق�سم اإىل: 

اإهييالك  )جمييمييع(  خم�س�ص  مثل  الأ�ييسييول  يف  الفعلي  النق�ص  ملقابلة  خم�س�سات  اأ- 

الأ�سول الثابتة: 

واملخ�س�ص لذلك هو ما ميثل جممع الإهالك الذي ينتج عن جمموع الإهالك لالأ�سل 

خالل فرتة معينة. 

ب– خم�س�سات ملقابلة النق�ص املوؤكد احلدوث يف قيم الأ�سول مثل خم�س�ص الديون 

املعدومة: 

اأجل مقابلة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها والتي  حيث يتم تكوين هذا املخ�س�ص من 

6- املحا�صبة املالية د.عبدالبا�صط ر�صوان واآخرون – �ص 542 وما بعدها -  حما�صبة ال�صركات اأ.د.خالد اأمني �ص 355- و �ص 375 وما بعدها.



تنتج عن عدم قدرة املدين عن الوفاء لأ�سباب متعددة.

ج–  خم�س�سات ملقابلة النق�ص املحتمل م�ستقباًل يف قيم الأ�سول مثل خم�س�ص الديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها و خم�س�ص هبوط اأ�سعار.

2- املخ�س�سات املتعلقة باللتزامات: 

ميثل هذا النوع املخ�س�سات التي تكون ملواجهة اللتزامات املوؤكدة واملحتملة وينق�سم 

اإىل: 

اأ – خم�س�سات ملقابلة اللتزامات املوؤكدة مثل خم�س�ص ال�سرائب: 

ال�سريبة  مقابل  ال�سرائب  مل�سلحة  املطلوبة  اللتزامات  ملواجهة  املخ�س�ص  هذا  يكون 

التي يكون عبوؤها على ال�سركة ذاتها ويخ�سم هذا املخ�س�ص من الإيرادات قبل الو�سول 

اإىل �سايف الربح.

ب- خم�س�سات ملقابلة اللتزامات املحتملة مثل خم�س�ص مكافاآت ترك اخلدمة: 

اأو مكافاآت للعاملني لديها عند تركهم للخدمة  حيث تلتزم ال�سركات بدفع تعوي�سات 

وذلك بناء على قوانني العمل يف الدولة اأو لوائح ال�سركة الداخلية وبدًل اأن تدفع ال�سركة 

املكافاآت  هييذه  ملواجهة  تكوين خم�س�ص  على  تعمل  فاإنها  معينة  فييرتة  يف  كبرية  مبالغ 

وحت�سب بناء على اللوائح والقوانني املنظمة.

ومن اجلدير بالذكر اأن هناك اأ�س�ص ومعايري لتكوين املخ�س�سات تطلب يف مظانها )7(.

املطلب الرابع: بيان معنى الحتياطيات

التطرق  املفيد  ارتاأيت من  الفنية  الوجهة  املخ�س�سات من  وتعريف  بيان مفهوم  وبعد 

ب�سكل موجز لبيان تعريف الحتياطيات والفرق بينها واملخ�س�سات؛ وذلك لتجوز بع�ص 

املتخ�س�سني يف اإطالق بع�سها على بع�ص يف حالت خا�سة.

7- املحا�صبة املالية د.عبدالبا�صط ر�صوان واآخرون – �ص 542 وما بعدها -  حما�صبة ال�صركات اأ.د.خالد اأمني �ص 355- و �ص 375 وما بعدها.

8- حما�صبة ال�صركات اأ.د.خالد اأمني �ص 355- و �ص 375 وما بعدها -.ط.دار الفكر –الطبعة الأوىل 2001 م - املحا�صبة املالية د.عبدالبا�صط ر�صوان 

واآخرون – �ص 542 وما بعدها. ط.موؤ�ص�صة النا�صر- الكويت 1987 – حما�صبة �صركات الأموال د. علي حاج بكري �ص 214 وما بعدها- مديرية الكتب 

واملطبوعات اجلامعية 1991 م.



 :Reserves اأوًل: تعريف الحتياطيات

يعرف الحتياطي باأنه: مبلغ يحتجز من اأرباح املن�ساأة القابلة للتوزيع لتحقيق اأهداف 

لل�سيا�سة  تنفيذًا  اأو  اإدارييية  �سيا�سة  اأو لتنفيذ  للمن�ساأة  املييايل  املركز  معينة مثل تدعيم 

العامة للدولة، وعلى ذلك يعترب الحتياطي توزيعًا للربح يتوقف تكوينه على �سرط 

حتقيق املن�ساأة لأرباح، على العك�ص من املخ�س�ص الذي يعد عبئا على الأرباح واخل�سائر 

كما �سنبينه لحقًا )8(.

ثانيًا: تبوب الحتياطيات من حيث: 

1- من حيث مدى الإلزام بتكوينها: 

حكومية،  �ييسيينييدات  �ييسييراء  احتياطي  قييانييوين،  احتياطي  مثل  اإلييزامييييية:  احتياطيات  اأ- 

احتياطي نظامي.

ب- احتياطيات اختيارية:  مثل الحتياطي العام، احتياطي الطوارئ.

2- من حيث الهدف من تكوينها: 

اأ-  تدعيم املركز املايل للمن�ساأة مثل:  الحتياطي القانوين والحتياطي العام.

واحتياطي  الثابتة  الأ�ييسييول  اأ�سعار  ارتفاع  احتياطي  مثل:   اإداريييية  �سيا�سات  تنفيذ  ب- 

التو�سعات.

ج- تنفيذ خطة التنمية القت�سادية للدولة مثل: احتياطي �سراء ال�سندات احلكومية.

9- بيان موجز لأهم هذه الحتياطيات:

1- الحتياطي القانوين:

ميثل الحتياطي القانوين تلك الأموال التي حتجز من الأرباح طبقاً لن�ص القانون املتعلقة بتنظيم اأعمال ال�صركات يف الدولة اأو طبقاً ملا ين�ص عليه القانون 

النظامي لل�صركة ذاتها، وقد ين�ص القانون النظامي لبع�ص ال�صركات على حجم احتياطيات معينة بن�صبة اأعلى من الن�صبة التي حتددها القوانني، ويف هذه 

احلالة يجب اأن ترحل الزيادة اإىل ح�صابات خا�صة حتت ت�صويات خمتلفة مثل الحتياطي النظامي اأو الحتياطي، وتكون الحتياطيات بهدف مواجهة 

 اخل�صائر غري العادية التي قد تتعر�ص لها ال�صركة نتيجة ظروف غري متوقعه ولذلك فاإنه من ال�صروري األ ت�صتخدم الحتياطيات القانونية يف غري الغر�ص.

2- الحتياطي العام:

يكون الحتياطي العام بهدف تدعيم املركز املايل لل�صركة وجعلها اأكرث قدرة على مواجهة اأي ظروف غري عادية، ويكون الحتياطي العام بناء على موافقة 

اجلمعية العمومية ومتثل الأموال املتجمعة من الحتياطي العام م�صدر متويل داخلي لل�صركة وبالتايل تدعم املركز املايل لها، وميكن لل�صركة اأن ت�صتخدم 

الحتياطي العام ملواجهة اخل�صائر اأو اإجراء التو�صعات ومن ناحية اأخرى فاإنه ميكن ا�صتخدام الحتياطي العام يف اإجراء توزيعات على امل�صاهمني للحفاظ 

على معدلت التوزيع املعتادة، ويختلف الحتياطي العام يف ذلك عن الحتياطي القانوين الذي يعترب غري قابل للتوزيع على امل�صاهمني وان كان ي�صرتك 

معه يف اأن الغر�ص الأ�صا�صي من التكوين هو تدعيم املركز املايل لل�صركة.



3- من حيث م�سدرها: 

�سندات  و�سراء  العام  والحتياطي  القانوين  الحتياطي  مثل:  اإيييرادييية  احتياطيات  اأ-  

حكومية.

ب- احتياطيات راأ�سمالية مثل: تكون هذه الحتياطيات ملواجهة خ�سائر غري عادية اأو 

اإهالك ال�سهرة)9(.

املطلب اخلام�ص: اأهم الفروق بني املخ�ص�ص والحتياطي 

يفرق املخ�س�ص عن الحتياطي يف اأمور منها )10(:

1- يعترب املخ�س�ص تكلفة اأو عبء حتميلي على الإيراد قبل الو�سول اإىل نتائج اأعمال 

املن�ساأة، اأما الحتياطي فيعترب توزيعًا للربح، وعليه فاإن املخ�س�سات توؤخذ من جممل 

الإيييراد، فهي اأموال يتم اقتطاعها وحتديدها قبل توزيع �سايف الربح، فهي اأعباء على 

الإيرادات.

اأو اللتزامات  اأو ملقابلة اخل�سائر  2- ُيكّون املخ�س�ص ملقابلة النق�ص يف قيمة الأ�سول 

املوؤكدة ولكن ل ميكن حتديد قيمتها على وجه الدقة، اأما الحتياطي فُيكّون اإما تدعيمًا 

للمركز املايل للمن�ساأة اأو تنفيذًا ل�سيا�سة اإدارية معينة اأو تنفيذًا لل�سيا�سة العامة للدولة.

3- تعترب اإيرادات املن�ساأة هي امل�سدر الرئي�سي لتكوين املخ�س�ص، اأما الحتياطي فم�سدره 

اأرباح املن�ساأة �سواء كانت الأرباح العادية اأم الأرباح الراأ�سمالية التي تنتج من بيع بع�ص 

اأمييا الحتياطي  الإييييراد،  اإعييادة تقدير قيمتها، وعليه فين�ساأ املخ�س�ص عن  اأو  الأ�سول 

فم�سدره الأرباح ال�سافية.

4- تظهر املخ�س�سات يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر لأنها اأعباء على الإيرادات، اأما مكان 

ظهور الحتياطيات فهو ح�ساب التوزيع نظرًا لأنه يعترب توزيعًا وا�ستعماًل للربح، ويف 

اأو مطروحة من الأ�سول  اإمييا يف جانب اخل�سوم  املييايل تظهر املخ�س�سات  قائمة املركز 

3- الحتياطي الراأ�صمايل:

اأو  اأو نتيجة عمليات تت�صل بالأ�صول الثابتة  يتكون الحتياطي الراأ�صمايل من الإيرادات التي تن�صاأ ب�صبب عمليات ل تتعلق بالن�صاط العادي لل�صركة، 

اللتزامات وعلى �صبيل املثال فاإن الك�صب قد ين�صاأ عن عمليات تتعلق ببيع بع�ص الأ�صول الثابتة نتيجة ال�صتغناء عنها اأو اتخاذ قرار با�صتبدالها اأو اإعادة 

تقييم الأ�صول الثابتة، اأو التعوي�صات التي حت�صلها ال�صركة مقابل ال�صهرة اأو مقابل العالمة التجارية وكل هذه الإيرادات لها طبيعة الك�صب الراأ�صمايل 

بعدها. وما  اأمني 377  اأ.د.خالد  ال�صركات  انظر: حما�صبة  العادي.  لن�صاطها  نتيجة ممار�صتها  ال�صركة  التي حتققها  العادية  الأرباح  تدخل �صمن   ول 



املتعلقة بها يف جانب الأ�سول، اأما الحتياطيات فتظهر يف جانب اخل�سوم با�ستمرار، 

وعليه فتظهر املخ�س�سات مطروحة من الأ�سل يف امليزانية، بينما تظهر الحتياطيات 

يف جانب اخل�سوم يف بنود م�ستقلة.

نتائج  تييوؤثيير على حقيقة  فيه  املييغييالة  اأو  كفايته  عييدم  اأو  املخ�س�ص  تكوين  عييدم  اإن   -5

الأعمال، وذلك بعك�ص الحتياطي الذي ل يوؤثر على نتائج الأعمال لأنه ميثل توزيعًا 

للربح.

الأربيياح  توزيع  بن�سبة  بينهم  وتييوزع  ال�سركاء  اإىل  تييوؤول الحتياطيات  الت�سفية  6- عند 

انتفاء  الأربيياح واخل�سائر يف حال  اإىل ح�ساب  تعود  فاإنها  املخ�س�سات  واأمييا  واخل�سائر، 

الغر�ص من تكوينها.

املبحث الثاين: الأحكام الفقهية املتعلقة باملخ�ص�ص

وبعد ال�سرد املحا�سبي والفني املوجز ملو�سوع املخ�س�سات اأطرح بع�ص املطالب الفقهية 

املتعلقة باجلانب الفني حتى نخل�ص اإىل نتيجة فقهية حلكم املخ�س�سات وما يتعلق 

بها وهي على النحو الآتي:

املطلب الأول: ربح امل�صاربة ي�صتحق بالظهور ولكنه ميلك بالق�صمة

�سبق بيان اأن املخ�س�سات عبء على الإيرادات؛ حيث ت�ستقطع من الإيرادات قبل معرفة 

الإ�سالمية  البنوك  حييال  املييال يف  ورب  امل�سارب  بييني  للربح  الق�سمة  وقبل  الييربييح  �سايف 

هي  والتي  ال�سرعية؛  امل�ساربة  اأ�سا�ص  على  الأميييوال  تلقي  يف  عملها  غالب  يقوم  والتي 

اآخيير، والإييييرادات للبنك الإ�سالمي مت�سمنة لربح  عمل من جانب وراأ�سمال من جانب 

امل�ساربة النا�سئة عن اأعمالها والتي يكون راأ�سمالها عادة من املودعني وقد ي�سرتك معهم 

امل�ساهمون وي�سمى يف العرف امل�سريف اليوم »�سريكا م�ساربا«.

10-حما�صبة ال�صركات اأ.د.خالد اأمني �ص 355- و �ص 375 وما بعدها.



 ومن امل�سائل الفقهية امل�سهورة يف باب امل�ساربة م�ساألة: الربح ومتى ميلك اأو ي�ستحق؟ 

اأن ربح امل�ساربة ي�ستحق بالظهور وميلك بالق�سمة كما  اأكر الفقهاء  ومن املقرر لدى 

اختاره جممع الفقه الإ�سالمي )11(.

جاء يف املو�سوعة الفقهية الكويتية ما ن�سه:

قال احلنابلة: اإذا ظهر ربح يف امل�ساربة مل يكن للعامل اأخذ �سيء منه اإل باإذن رب املال 

بال نزاع عندهم يف ذلك.

واملذهب عند احلنابلة، وهو قول مقابل لالأظهر عند ال�سافعية:  اأن العامل ميلك ح�سته 

من الربح بالظهور قبل الق�سمة. ويف رواية اأخرى عند احلنابلة ميلك العامل ح�سته من 

الربح باملحا�سبة والتن�سي�ص والف�سخ قبل الق�سمة والقب�ص، ون�ص عليها واختارها ابن 

تيمية وغريه. وقال املرداوي: وي�ستقر امللك فيها باملقا�سمة عند القا�سي واأ�سحابه، ول 

ي�ستقر بدونها، ومن الأ�سحاب - كابن اأبي مو�سى وغريه - من قال:  ي�ستقر باملحا�سبة 

اأبو بكر، قال يف القواعد: وهو املن�سو�ص �سريحًا عن اأحمد )12(  التامة، وبذلك جزم 

.)13(

كما جاء يف قرار جممع الفقه بخ�سو�ص �سندات املقار�سة يف معر�ص بيانه لأحكام الربح 

يف �سندات املقار�سة ما يلي )14(:

الزائد  وهييو  ال�سرعي،  مبعناه  الربح  هو  الق�سمة  حمل  اأن  )ب(:  الفقرة  ال�ساد�ص  البند 

عن راأ�ص املال ولي�ص الإيراد اأو الغلة. ويعرف مقدار الربح، اإما بالتن�سي�ص اأو بالتقومي 

للم�سروع بالنقد، وما زاد عن راأ�ص املال عند التن�سي�ص اأو التقومي فهو الربح الذي يوزع 

بني حملة ال�سكوك وعامل امل�ساربة، وفقًا ل�سروط العقد. 

11- املو�صوعة الفقهية 75/38 وما بعدها. - قرار رقم : 30 (4/5) ب�صاأن / �صندات املقار�صة و�صندات ال�صتثمار جملة املجمع (ع 4، ج3 �ص 1809).

12- املو�صوعة الفقهية 75/38 وما بعدها

13- ويف املغني 34/5 (3686) م�صاألة; قال:(ولي�ص للم�صارب ربح حتى ي�صتويف راأ�ص املال) يعني اأنه ل ي�صتحق اأخذ �صيء من الربح حتى ي�صلم راأ�ص املال 

اإىل ربه، ومتى كان يف املال خ�صران، وربح، جربت الو�صيعة من الربح، �صواء كان اخل�صران والربح يف مرة واحدة، اأو اخل�صران يف �صفقة والربح يف اأخرى، 

اأو اأحدهما يف �صفرة والآخر يف اأخرى; لأن معنى الربح هو الفا�صل عن راأ�ص املال، وما مل يف�صل فلي�ص بربح. ول نعلم يف هذا خالفاً، واأما ملك العامل 

لن�صيبه من الربح مبجرد الظهور قبل الق�صمة، فظاهر املذهب اأنه يثبت. هذا الذي ذكره القا�صي مذهبا. وبه قال اأبو حنيفة وحكى اأبو اخلطاب رواية 

اأخرى، اأنه ل ميلكه اإل بالق�صمة. وهو مذهب مالك ولل�صافعي قولن ، كاملذهبني. واحتج من مل ميلكه باأنه لو ملكه لخت�ص بربحه ، ولوجب اأن يكون 

�صريكا لرب املال، ك�صريكي العنان. ولنا، اأن ال�صرط �صحيح، فيثبت مقت�صاه، وهو اأن يكون له جزء من الربح، فاإذا وجد يجب اأن ميلكه بحكم ال�صرط، 

كما ميلك امل�صاقي ح�صته من الثمرة لظهورها ، وقيا�صا على كل �صرط �صحيح يف عقد، ولأن هذا الربح مملوك، فال بد له من مالك، ورب املال ل ميلكه 

اتفاقا، ول تثبت اأحكام امللك يف حقه ، فلزم اأن يكون للم�صارب ، ولأنه ميلك املطالبة بالق�صمة; فكان مالكا كاأحد �صريكي العنان. ول مينع اأن ميلكه، 

ويكون وقاية لراأ�ص املال، كن�صيب رب املال من الربح، وبهذا امتنع اخت�صا�صه بربحه، ولأنه لو اخت�ص بربح ن�صيبه ل�صتحق من الربح اأكرث مما �صرط له، 

ول يثبت بال�صرط ما يخالف مقت�صاه. قال اأحمد اإذا وطئ امل�صارب  جارية من امل�صاربة، فاإن مل يكن ظهر يف املال ربح، مل تكن اأم ولده، واإن ظهر فيه 

ربح، فهي اأم ولده. وهذا يدل على اأنه ميلك الربح بالظهور.اأ.هـ

14- قرار رقم : 30 (4/5) ب�صاأن / �صندات املقار�صة و�صندات ال�صتثمار جملة املجمع (ع 4، ج3 �ص 1809).



اإل  يلزم  ول  التقومي  اأو  بالتن�سي�ص  وميلك  بالظهور،  الييربييح  ي�ستحق  ال�سابع:  البند 

بالق�سمة. وبالن�سبة للم�سروع الذي يدر اإيرادًا اأو غليية فاإنه يجوز اأن توزع غلته، وما يوزع 

على طريف العقد قبل التن�سي�ص )الت�سفية( يعترب مبالغ مدفوعة حتت احل�ساب. 

البند الثامن: لي�ص هناك ما مينع �سرعًا من الن�ص يف ن�سرة الإ�سدار على اقتطاع ن�سبة 

معينة يف نهاية كل دورة، اإما من ح�سة حملة ال�سكوك يف الأرباح يف حالة وجود تن�سي�ص 

دوري، واإما من ح�س�سهم يف الإيراد اأو الغلة املوزعة حتت احل�ساب وو�سعها يف احتياطي 

خا�ص ملواجهة خماطر خ�سارة راأ�ص املال. 

الإ�سالمية  البنوك  لييدى  املخ�س�سات  الفقهي يف مثل حييال  اليييراأي  ذلييك  وتطبيقا على 

الأربيياح  املخ�س�ص قبل ق�سمة  اقتطاع ذلك  فيياإن  ال�سرعية  امل�ساربة  اأعمال  الناجتة عن 

يدخل يف هذا اجلانب الذي تكلم عنه الفقهاء وعليه فاإن كان الربح ي�ستحق بالظهور ومت 

اقتطاع جزء منه لتكوين املخ�س�سات فهذا يعني اأن رب املال وهو يف البنوك الإ�سالمية 

»املودع« له ن�سيب وح�سة من هذا الربح، كما اأنه ل ي�سح تخ�سي�سه اإل بعد اأخذ اإذنه 

وموافقته على ذلك ال�ستقطاع، لأنه ا�ستحق مبجرد الظهور، واإن كانت الأحكام الأخرى 

املتعلقة بامللك تكون بالق�سمة كما هو مقرر فقها.

املطلب الثاين: هل تعترب املخ�ص�صات من نفقات امل�صاربة؟ 

تكلم الفقهاء قدميا عن نفقات امل�سارب باعتباره عامال يف املال بح�سة �سائعة من الربح 

على اجلملة، وبينوا ما يحق للم�سارب اأن ياأخذه وحدوده وما لي�ص له، كما تكلموا عن 

اأم راأ�ييص املييال؟ كما تكلموا اأي�سا عن  م�سدر اأخذ امل�سارب لتلك النفقات هل هو الربح 

نفقات امل�ساربة وكيفيتها.

وحمل نظرنا يف هذا املطلب هو هل ميكن اأن نعترب تكوين املخ�س�سات من باب نفقات 

امل�ساربة؟

عالج الفقهاء قدميا م�ساألة توزيع النفقات يف مو�سعني، املو�سع الأول: عند حديثهم 

عن نفقة امل�سارب، واملو�سع الثاين: عند حتديدهم ملا ميلكه امل�سارب وما ل ميلكه من 

كان  ما  كل  ي�ساعده يف  امل�سارب من  با�ستئجار  اخلا�ص  الت�سرف  �سيما  ول  الت�سرفات 

مل�سلحة امل�ساربة ول يقدر القيام به مبفرده )15(.

15- املو�صوعة الفقهية 37/38 وما بعدها.



اآراء الفقهاء يف حتميل نفقات امل�ساربة:

تكون من  للم�ساربة  بالعمل  قيامه  اأثناء  امل�سارب  نفقة  اأن  الفقهاء  يرى جمهور  اأول: 

مال امل�ساربة؛ واملراد هو النفقات املرتبطة بعمل امل�ساربة نف�سها، فنفقاتها لزمة عليها 

لكونها مرتبطة بها.

اأما احلنابلة فريون اأن رب املال يتحمل هذه النفقات يف حال مت التفاق على ذلك يف 

عقد امل�ساربة فقط، اأو اإذا جرت العادة بتحمل رب املال لهذه النفقات )16(.

واأما ما حتت�سب النفقة منه: فالنفقة حتت�سب من الربح اإن حدث ربح، فاإن مل يحدث 

فهي من راأ�ييص املييال؛ لأن النفقة جزء هالك من املييال، والأ�سل اأن الهالك ين�سرف اإىل 

الربح )17(.

ويقول الكا�ساين: ي�ستحق امل�سارب النفقة بعمله يف مال امل�ساربة على �سبيل الوجوب، 

لفائدة  غييريه  ي�سافر مبييال  والعاقل ل  والييعييدم،  الييوجييود  امل�ساربة يحتمل  الربح يف  لأن 

مييال نف�سه، فلو مل جتعل نفقته من  النفقة ميين  والييعييدم مييع تعجيل  الييوجييود  حتتمل 

مال امل�ساربة لمتنع النا�ص من قبول امل�ساربات مع م�سا�ص احلاجة اإليها، فكان اإقدام 

امل�سارب ورب املال على هذا العقد - واحلال ما ذكر - اإذنا من رب املال للم�سارب بالإنفاق 

من مال امل�ساربة، فكان ماأذونا له يف الإنفاق دللة، ف�سار كما لو اأذن له به ن�سا. 

وحتت�سب النفقة من الربح اأول اإن كان يف املال ربح، فاإن مل يكن فهي من راأ�ص املال، لأن 

النفقة جزء هالك من املال، والأ�سل اأن الهالك ين�سرف اإىل الربح، ولأنا لو جعلناها من 

راأ�ص املال خا�سة اأو يف ن�سيب رب املال من الربح لزداد ن�سيب امل�سارب يف الربح )18(.

من  نوعني  بييني  ففرقوا  مميياثييل،  نحو  على  امل�ساألة  هييذه  املعا�سرون  الفقهاء  عالج  كما 

امل�سروفات:  اأحدهما: امل�سروفات اخلا�سة باأعمال امل�ساربة ذاتها، والثانية: امل�سروفات 

املتعلقة بامل�سارب نف�سه؛ من حيث امل�سروفات اخلا�سة باأعمال امل�ساربة له. 

وت�سغيل  بتنفيذ  املتعلقة  املبا�سرة  التكاليف  هي  امل�ساربة:  باأعمال  اخلا�سة  والنفقات 

على  حتمل  وهييذه  ال�ستثماري،  للوعاء  اأي  للم�ساربة؛  املكونة  ال�ستثمارية  العمليات 

واجلهة  املييال  اأربييياب  ب�سفتهم  املييودعييني  الطرفني:   على  عبئها  ويكون  نف�سها  امل�ساربة 

16- يقول املرداوي: ولي�ص للم�صارب نفقة اإل ب�صرط . هذا املذهب ن�ص عليه . وعليه الأ�صحاب . اإل اأن ال�صيخ تقي الدين رحمه اهلل قال : لي�ص له 

نفقة . اإل ب�صرط اأو اإعادة فيعمل بها . وكاأنه اأقام العادة مقام ال�صرط . وهو قوي يف النظر . قوله ( فاإن �صرطها له واأطلق : فله جميع نفقته من املاأكول 

وامللبو�ص باملعروف ) . هذا املذهب . وعليه اأكرث الأ�صحاب. الإن�صاف للمرداوي – 440/5-441- دار اإحياء الرتاث العربي

17- املعامالت املالية املعا�صرة د.وهبة الزحيلي �ص 109«دار الفكر بريوت..�صرح منتهى الإرادات للبهوتي 333/2 ط. الطبعة الأوىل.

18- بدائع ال�صنائع للكا�صاين 6/ 105-106. وانظر: املو�صوعة الفقهية 73/38.



العاملة )البنك( ب�سفتها امل�سارب، وعلى هذا الأ�سا�ص تخ�سم هذه امل�ساريف من الربح 

بعد خ�سم  املتبقي  ال�سايف  الربح  بتوزيع  الطرفني  ربييح  فينتق�ص  ربييح،  هناك  كييان  اإن 

امل�ساريف. 

اأما اإن مل يح�سل ربح، فاإن هذه امل�ساريف تخ�سم من راأ�ص املال فيخ�سر امل�سارب جهده 

وعمله ويتحمل رب املال اخل�سارة كما هو معلوم يف اأحكام امل�ساربة. 

ول يجوز يف هذه احلالة اأن حتمل هذه امل�سروفات على امل�سارب لأنها قد تكون اأكرب من 

ح�سته يف الربح فال يكون له ن�سيب منه بينما يتمتع رب املال بح�سته يف ذلك، وهذا 

يقطع امل�ساركة يف الربح. 

 ب- النفقات املتعلقة بامل�سارب نف�سه:

اأما بالن�سبة للنفقات املتعلقة بامل�سارب نف�سه: وهي التكاليف الإدارية الالزمة ملمار�سة 

بو�سع  اخلا�سة  امل�سروفات  مثل  امل�ساربة؛  اأعييمييال  ومتابعة  اإدارة  يف  ن�ساطه  امليي�ييسييارب 

ال�ستثمارية  الييقييرارات  واتخاذ  ال�ستثمار،  جمييالت  واختيار  ال�سيا�سات  ور�سم  اخلطط 

ومتابعة تنفيذها وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتوزيعها وكذلك م�سروفات اإدارات ال�ستثمار 

والأجهزة التي تعتمد قراراتها واإدارة املتابعة واإدارة املحا�سبة فقد اجتهت اأكر الهيئات 

ال�سرعية )19( يف هذا النوع من امل�ساريف اإىل اأن يتحملها امل�سارب نف�سه لأنها تخ�ص 

اأعمال واجبة عليه، وهو ي�ستحق يف مقابل قيامه بتلك الأعمال ح�سته املتفق عليها 

من الربح، فوجب اأن تغطى هذه امل�ساريف بجزء من ح�سته يف الربح )20(، ما مل يتم 

التفاق على غري ذلك كما هو راأي احلنابلة.

اإذا  اأنييه  امل�ساربة،  اأعمال  امل�سارب من ي�ساعده يف  ا�ستئجار  الفقهاء يف م�ساألة  وقد ذكر 

كان العمل املطلوب خفيفًا و�سهاًل ول ي�سق على امل�سارب، وجرت العادة اأن يتوىل بنف�سه 

تلك الأعمال فاإنه ل ي�سح اأن يوؤجر من مال امل�ساربة اأ�سخا�سا اآخرين يقومون بتلك 

الأعمال، لأن الربح الذي ي�ستحقه امل�سارب هو يف مقابل تلك الأعمال ويجب اأن يتحمل 

اأنييفييق عليها يكون الإنييفيياق ميين ماله اخلييا�ييص ولي�ص ميين مييال امل�ساربة،  عمله، فييياإذا مييا 

ولكنهم اأ�سافوا اأي�سا اأنه اإذا كان العمل املطلوب ي�سق عليه ولي�ص يف طاقته واإمكاناته 

ذلك من  كان  اإذا  به  للقيام  ي�ساعده  ا�ستئجار من  للم�سارب  فيجوز  بنف�سه،  به  القيام 

م�سلحة امل�ساربة، ويكون الإنفاق هنا من مال امل�ساربة، ولي�ص من ماله اخلا�ص )21(.

19- بحوث يف فقه البنوك الإ�صالمية.اأ.د.. علي حمي الدين القره داغي �ص70- ط.دار الب�صائر- الطبعة الثانية 2007م.

20- انظر: فتاوى ندوات جمموعة دلة الربكة فتوى رقم (1/4) (39) (2/7).

21- مو�صوعة فقه املعامالت 223/2 – مركز الدرا�صات الفقهية القت�صادية- ط.دار ال�صالم-جمهورية م�صر العالبية- ط.الأوىل2009م.- انظر: فتاوى 

ندوات جمموعة دلة الربكة فتوى رقم (1/4) (39) (2/7).



وفيما يت�سل مبحل مطلبنا فيقول الدكتور علي عبداهلل �ساهني:  

يف  وذكيير  الإيييييرادات،  على  التحميل  الواجبة  التكلفة  قيا�ص  اأ�س�ص  امل�ساربة  فقه  يحدد 

حكمها باأنه ل يجوز توزيع الربح بني رب املال ورب العمل اإل بعد خ�سم جميع النفقات، 

ويف حالة عدم وجود كفاية الإيرادات فتخ�سم من راأ�ص املال.

وي�سرتط يف هذه النفقات ما يلي:

اأوًل: ارتباط التكلفة بن�ساط امل�ساربة واأغرا�سها ب�سكل مبا�سر فاإذا كانت اأموال امل�ساربة 

التكلفة بينهما وفًقا لأ�سا�ص عييادل يتم  املودعني وامل�ساهمني فتوزع  اأمييوال  خليًطا من 

التفاق عليه.

و�سمن  امل�ساربة  بن�ساط  مرتبطة  كانت  امل�سارب طاملا  بنفقات  امل�ساربة  ثانيًا: حتميل 

احلدود املقبولة واملتعارف عليها يف مثل تلك الأحوال، مبعنى اأن التكلفة غري املبا�سرة 

ن�ساط  على  التحميل  الواجبة  التكلفة  عنا�سر  �سمن  تدخل  ل  الإداريييية  كامل�سروفات 

امل�ساربة،  ن�ساط  اإىل  الإ�سالمي( منه  )البنك  امل�سارب  ن�ساط  اإىل  اأقييرب  امل�ساربة، فهي 

املدفوعة  والأتييعيياب  عليها  يتح�سلون  التي  واملييكييافيياآت  الإدارة  م�سروفات  تعترب  لذلك 

ملراجعي احل�سابات وغريها، وكذلك امل�سروفات املتعلقة براأ�ص املال الثابت كمخ�س�سات 

الإهالك لالأ�سول وتكلفة املواد وامل�سروفات النرية الالزمة للن�ساط من العنا�سر التي 

ل تدخل �سمن النفقات املحملة على ن�ساط امل�ساربة عند قيا�ص الأرباح، بل يتحملها 

اإنهم يتح�سلون على مقابل لذلك يتمثل يف ن�سبة امل�ساربة  امل�ساهمون وحدهم حيث 

التي يتقا�سونها من اأرباب الأموال املقدمة للم�ساربة تطبيًقا للحديث ال�سريف )22( 

اخلراج بال�سمان«، والقاعدة الفقهية »الغنم بالغرم«.

اأو  فيها  امليي�ييسييكييوك  الييديييون  املييتييداوليية، كمخ�س�سات  الأ�يييسيييول  اأميييا خم�س�سات  ويييقييول: 

خم�س�ص هبوط ال�ستثمارات فمن الوا�سح اأنها تتعلق بتوظيف الأموال التي ي�ساهم 

املخ�س�سات وحتميلها على  هييذه  يتم قيا�ص  واملييودعييني، لذلك  امل�ساهمني  فيها كل من 

ن�سيب امل�ساهمني واملودعني مًعا.اأ.هي )23( 

22- الأ�صباه والنظائر لل�صيوطي.�ص136 وما بعدها-  ط.دار الكتب العلمية.

23-  د.علي عبداهلل �صاهني �ص 308-309 مدخل حما�صبي مقرتح لقيا�ص وتوزيع الأرباح يف البنوك الإ�صالمية. جملة اجلامعة الإ�صالمية (�صل�صلة 

الدرا�صات الإن�صانية) املجلد الثالث ع�صر - العدد الأول، يناير 2005.



وعلى ما �سبق فاإنه ميكن اأن نفرق يف احلكم بني نوعني من املخ�س�سات:

وتكلفة  لالأ�سول  الإهييالك  الثابت؛ كمخ�س�سات  املييال  براأ�ص  املتعلقة  املخ�س�سات  اأوًل: 

املواد وامل�سروفات النرية الالزمة للن�ساط من العنا�سر التي ل تدخل �سمن النفقات 

وحييدهييم،  امل�ساهمون  يتحملها  بييل  الأربيييياح،  قيا�ص  عند  امل�ساربة  ن�ساط  على  املحملة 

وعليه فال ي�سح تكوين خم�س�سات يكون م�سدرها اأموال املودعني، بل ينفرد امل�ساهمون 

بتكوينها من اأموالهم النا�سئة عن ا�ستثماراتهم واأن�سطتهم امل�سرفية وال�ستثمارية.

اأو خم�س�ص  فيها  امل�سكوك  الديون  املتداولة؛ كمخ�س�سات  الأ�سول  ثانيًا: خم�س�سات 

هييبييوط ال�ييسييتييثييمييارات فيياإنييه ل مييانييع ميين اأخييذهييا ميين حيث املييبييداأ ميين الإييييييرادات العامة 

للم�ساربة؛ لكونها تتعلق بتوظيف اأموال امل�ساربة،حيث ي�ستاأن�ص لذلك من خالل ن�ص 

الفقهاء على اأن النفقات املتعلقة بامل�ساربة حتت�سب من الربح اأول اإن كان يف املال ربح، 

فيياإن مل يكن فهي من راأ�ييص املييال، لأن النفقة جييزء هالك من املييال، والأ�ييسييل اأن الهالك 

ين�سرف اإىل الربح، وهذا يبني بو�سوح ما للمودعني من حق يف تلك املخ�س�سات يف حال 

مت تكوينها ولأغرا�ص تتعلق بوعاء امل�ساربة، وي�سرتك فيها كل من املودعني وامل�ساهمني، 

وجواز اأخذ تلك املخ�س�سات يخ�سع ل�سروط خا�سة قبل وبعد القتطاع،و�سوف نتكلم 

عنها لحقًا.

املطلب الثالث: هل مت اقتطاع اأموال املخ�ص�صات من ح�صة امل�صارب

 اأم من ح�صة رب املال )املودع( يف البنوك الإ�صالمية؟

هناك نوعان من الحتياطات املتعلقة بذات املو�سوع والتي اأ�سارت لها املعايري املحا�سبية 

التابعة لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وهما: احتياطي معدل 

الأرباح واحتياطي خماطر ال�ستثمار ،وقد جاء يف تعريفهما:

اأول: احتياطي معدل الأرباح: هو مبلغ الذي يجنبه امل�سرف من دخل اأموال امل�ساربة، 

قبل اقتطاع ن�سيب امل�سارب، بغر�ص املحافظة على م�ستوى معني من عائد ال�ستثمار 

لأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار وزيادة حقوق اأ�سحاب امللكية.

اأرباح اأ�سحاب  ثانيا: احتياطي خماطر ال�ستثمار: هو مبلغ الذي يجنبه امل�سرف من 

ح�سابات ال�ستثمار، بعد اقتطاع ن�سيب امل�سارب، لغر�ص احلماية من اخل�سارة امل�ستقبلية 

لأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار )24(.

24- املعايري املحا�صبية – هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية الإ�صالمية.- 370 وما بعدها.



)اأي  امل�ساربة  اأميييوال  ميين دخييل  الأربييياح ي�ستقطع  اأن احتياطي معدل  ذلييك  ميين  ويفهم 

من الأربيياح( قبل توزيعها بني امل�ساهمني واأ�سحاب الودائع ال�ستثمارية، اأما احتياطي 

خماطر ال�ستثمار فهو ي�ستقطع من الأرباح امل�ستحقة لأ�سحاب الودائع ال�ستثمارية 

دون امل�ساهمني.

وفيييييمييا يييتييعييلييق بيياملييخيي�ييسيي�ييص اليييعيييام واملييخيي�ييسيي�ييص اخليييا�يييص فييقييد بيييني مييعيييييار املخ�س�سات 

والحتياطيات لهيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية والإ�سالمية هذه املخ�س�سات 

مبا يلي:-

املخ�س�ص اخلا�ص: هو املبلغ الذي يتم جتنيبه ملقابلة انخفا�ص مقدر يف قيمة موجود 

حمدد �سواء كان يف موجودات الذمم وذلك لتقوم هذه املوجودات بالقيمة النقدية املتوقع 

حت�سيلها، اأم يف موجودات التمويل وال�ستثمار وذلك لتقوم هذه املوجودات بالتكلفة اأو 

القيمة النقدية املتوقع حتقيقها اأيهما اأقل.

اأما املخ�س�ص العام فهو املبلغ الذي يتم جتنبه ملقابلة خ�سارة موجودات الذمم والتمويل 

وال�ستثمار الذي يحتمل اأن تنتج عنه خماطر مالية غري حمددة وميثل املبلغ املجنب 

معاجلة للخ�سارة املقدرة التي تاأثرت بها هذه املوجودات نتيجة لأحداث وقعت يف تاريخ 

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

وتتم املعاجلة املحا�سبية لكل من املخ�س�ص اخلا�ص واملخ�س�ص العام بتحميل القيمة 

امل�ستهدف يف ح�ساب  الر�سيد  اإىل  املالية للو�سول  الفرتة  الدخل يف نهاية  على قائمة 

كل منهما وعليه فاإن املخ�س�سات تخ�سم من الدخل قبل توزيع الأرباح بني امل�ساهمني 

اأو خ�سائر مقدرة ناجتة عن توظيف  اأعباء  واأ�سحاب الودائع ال�ستثمارية، لأنها متثل 

الأمييوال املقدمة من امل�ساهمني واملودعني على ال�سواء، وبالتايل فاإن الفائ�ص من هذه 

املخ�س�سات يعود على امل�ساهمني واملودعني مًعا)25(.

فاإذا كانت الأرباح املقتطعة خم�س�سة ملواجهة خماطر ال�ستثمار وحتقيق حماية راأ�ص 

املال بحيث يغطى هذا الحتياطي اأي خ�سارة تلحق راأ�ص املال، ففي هذه احلالة يجب 

اأربيياب املييال يف الربح وحدهم، ول جمال مل�ساركة امل�سارب يف هذا  اأن تقتطع من ح�سة 

الحتياطي لأنه يكون بذلك قد �سمن جزءا من خ�سارة راأ�ص املال، وهذا ال�سمان غري 

جائز باتفاق الفقهاء )26(. 

25- د.علي عبداهلل �صاهني �ص 372  مدخل حما�صبي مقرتح لقيا�ص وتوزيع الأرباح يف البنوك الإ�صالمية. جملة اجلامعة الإ�صالمية (�صل�صلة الدرا�صات 

الإن�صانية) املجلد الثالث ع�صر-  العدد الأول، يناير 2005.

26- م�صاألة ا�صرتاط �صمان امل�صارب عند التلف : قد ن�ص احلنفية و املالكية على اأنه لو �صرط رب املال على العامل �صمان راأ�ص املال اإذا تلف اأو �صاع 

بال تفريط منه كان العقد فا�صدا . وهذا ما يوؤخذ من عبارات ال�صافعية و احلنابلة ، لأنهم �صرحوا باأن العامل اأمني فيما يف يده ، فاإن تلف املال يف يده 

من غري تفريط مل ي�صمن ، فا�صرتاط �صمان امل�صارب يتنافى مع مقت�صى العقد .املو�صوعة الفقهية 64/38.



اأما اإذا كانت الأرباح املقتطعة خم�س�سة ملواجهة انخفا�ص حمتمل يف الأرباح وحتقيق 

تييوزيييع م�ستوى معني ميين الأربييياح  الييتييوزيييعييات بحيث يتفق املييتييعيياقييدون على  مييوازنيية يف 

والحتفاظ باجلزء املتبقي ل�ستخدامه م�ستقبال يف حالة انخفا�ص الأرباح عن امل�ستوى 

توزيعه  قبل  الإجييمييايل  الربح  من  الحتياطيات  تلك  اقتطاع  هنا  يجوز  فاإنه  املطلوب، 

اإذ كالهما له احلق يف الربح وم�ستفيد بالحتياطي، فيوزع  املييال وامل�سارب،  اأربيياب  بني 

بعد ذلك عند الحتياج عليهما بح�سب الن�سبة املتفق عليها بينهما يف عقد امل�ساربة ) 

احل�سابات ال�ستثمارية اأو الودائع ال�ستثمارية(. 

 وقد جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي القرار رقم )5( يف الدورة الرابعة: اقتطاع ن�سبة 

معينة يف نهاية كل دورة وو�سعها يف احتياطي خا�ص:

اقتطاع ن�سبة معينة يف  الإ�ييسييدار على  الن�ص يف ن�سرة  لي�ص هناك ما مينع �سرعًا من 

نهاية كل دورة، اإما من ح�سة ال�سكوك يف الأرباح يف حالة وجود تن�سي�ص دوري واأما من 

ح�س�سهم يف الإيراد اأو الغلة املوزعة حتت احل�ساب وو�سعها يف احتياطي خا�ص ملواجهة 

خماطر خ�سارة راأ�ص املال.

جاء يف فتاوى جمموعة دلة الربكة الفتوى رقم)32(ما يلي:

ل مانع �سرعا من التفاق بني ال�سركاء )املوجودين يف حينه( على هذا الإجيييراء، وهو 

احتجاز جزء من الربح، لتكوين احتياطي ربحي ميكن بوا�سطته التوزيع الدوري مل�ستوى 

معني من الربح، وهذه املوافقة تعترب مباراأة  �سمنية بني ال�سركاء يف حال التخارج )27(.

كما جاء يف فتاوى جمموعة دلة الربكة ما يلي:

 هل يجوز اقتطاع املخ�س�سات يف �سركة امل�ساربة؟

الراأي ال�سرعي:

اأول: اإذا كان املخ�س�ص املقتطع من اأرباح �سركة امل�ساربة هو ل�سمان م�ستوى معني من 

الأرباح، فاإنه يجوز اقتطاعه من الربح الكلي قبل توزيعه بني اأرباب املال وامل�سارب.

27- كتاب الأجوبة ال�صرعية يف التطبيقات امل�صرفية )ج1( اإدارة التطوير والبحوث – جمموعة دلة الربكة ال�صعودية – فتوى رقم (33).



ثانيا: اأما اإذا كان املخ�س�ص لوقاية راأ�ص املال )حماية الأ�سول(، فاإنه يقتطع من ح�سة 

اأرباب املال يف الربح وحدهم ول ي�سارك فيه امل�سارب، لأن اقتطاعه من الربح الكلي يوؤدي 

اإىل م�ساركة امل�سارب يف حتمل خ�سارة راأ�ص املال، وهي ممنوعة �سرعا )28(.

 كما جاء يف فتاوى جمموعة دلة الربكة الفتوى رقم )32( ما يلي:

 نرجو اإفتاءنا: هل يجوز اقتطاع ن�سبة من الأربيياح، لتكوين احتياطي للمحافظة على 

راأ�ص املال؟

 الراأي ال�سرعي:

 اإن الحتياطي –ح�سب هذه امل�ساألة – يوؤخذ من �سايف الأرباح، وبذلك يتحمل امل�سارب 

اإل على  اأربييياب الأميييوال، وهييذا غري �سائغ،  اإىل  اأنييه يئول عند الت�سفية  جييزءًا منه، مع 

اأن يئول اإىل جهة من جهات اخلري  �سبيل التربع من امل�سارب وغييريه،  وحينئذ ينبغي 

وهو �ساأن التربعات، وهناك بع�ص اللوائح تن�ص على توزيع الحتياطي على من تبقى 

من امل�ساركني، وهذا واإن كان يخت�ص به امل�ساركون حني الت�سفية، فاإنه قائم على اأ�سا�ص 

املباراأة.

اأربيياب الأمييوال فقط، وتوزيعه على  اإخييراج الحتياطي من ن�سيب   والراأي ال�سديد، هو 

جميع اأرباب الأموال حتى من خرج منهم وذلك بطريقة النمر )29(. 

�سملت  )30(، حيث  الفتاح حممود  اأجريت من قبل كوثر عبد  درا�سة تطبيقية  وهناك 

الدرا�سة ثمانية بنوك اإ�سالمية، هي:

م�سرف في�سل   – ال�سوداين  بنك في�سل الإ�سالمي   – )بنك في�سل الإ�سالمي امل�سري 

الإ�سالمي بالبحرين – بنك الت�سامن الإ�سالمي بال�سودان – امل�سرف الإ�سالمي الدويل 

دبي  بنك   – البحرين  بنك   – ال�سعودية  العربية  باململكة  الإ�ييسييالمييي  البنك   – مب�سر 

الإ�سالمي(، وقد متت الدرا�سة عن �سل�سلة زمنية من اأربع �سنوات، وقد خل�ست الدرا�سة 

اإىل نتائج بع�سها يتفق عليها البنوك املذكورة وبع�سها يختلف يف التطبيق واملعاجلة، 

ومن اأهم الأمور التي جاءت بالدرا�سة وتعليق الكاتبة عليها واملتعلقة مبو�سوع درا�ستنا 

هي ما يلي: 

28-  فتاوى ندوات الربكة – فتاوى ندوة الربكة الثامنة لالقت�صاد الإ�صالمي – جدة – احللقة الفقهية الثانية للق�صايا املعا�صرة (8-9 رم�صان 1430هـ/ 

1-2 مار�ص 1993م) رقم (3/8).

29- كتاب الأجوبة ال�صرعية يف التطبيقات امل�صرفية (ج1) اإدارة التطوير والبحوث – جمموعة دلة الربكة ال�صعودية – فتوى رقم (32).

30- قيا�ص وتوزيع الربح يف البنك الإ�صالمي-مو�صوعة القت�صاد الإ�صالمي 191/6 وما بعدها. كوثرعبدالفتاح.



1- يف بنك البحرين،مل يتم الإف�ساح عن طريقة الت�سرف يف املخ�س�سات، خا�سة واأن 

لدى البنك نوعني منها، وكيفية تغطية اخل�سائر منها وملكيتها وطريقة الت�سرف فيها 

يف حال الت�سفية. وكذلك بنك في�سل الإ�سالمي امل�سري.

فاإنه  اليي�ييسييوداين  الإ�ييسييالمييي  الت�سامن  وبيينييك  اليي�ييسييوداين  الإ�ييسييالمييي  بنك في�سل  2- يف 

مع  فقط،  امل�ساهمني  اأربيياح  من  امل�سكوك يف حت�سيلها  الديون  احتجاز خم�س�ص  يتم 

الناحية  ال�ستثمار، ومن  الناجتة عن  املختلفة  املديونيات  املخ�س�ص يحت�سب على  اأن 

املحا�سبية فاإنه مبا اأن املخ�س�ص يحت�سب على املدينويات الناجتة عن ال�ستثمار فاإنه 

ينبغي اأن يتم احتجاز املخ�س�ص من كل من اأموال امل�ساهمني واملودعني قبل توزيع الربح 

بينهما، ومل يو�سح تقرير البنك بعد ذلك طريقة تغطية اخل�سائر من هذه املخ�س�سات. 

3- يف البنك الإ�سالمي للتنمية فاإنه ل يقوم بتكوين خم�س�سات ديون م�سكوك فيها؛ 

لأن كافة عمليات البنك م�سمونة من الدول الأع�ساء، وبالتايل فال �سرورة لها.

البنك قد قام  اأن  اأو�سح  البنك قد  اأن  اإىل  الدرا�سة  الإ�سالمي، فت�سري  4- يف بنك دبي 

الذي  وهييذا خطاأ فني؛ فالحتياطي هو  للبنك،  املييايل  املركز  املخ�س�ص لدعم  بتكوين 

يحتجز لهذا الغر�ص، اأما املخ�س�ص فيحتجز من اأرباح ال�ستثمارات اململوكة للم�ساهمني 

واملودعني معا ملقابلة خ�سائر حمددة حمتملة، ومل يبني البنك طريقة الت�سرف فيها 

عند ال�ستغناء عنها اأو عن جزء منها.

البنوك  بع�ص  عييلييى  التطبيقية  الييدرا�ييسيية  تييلييك  يف  وردت  الييتييي  التعليقات  بع�ص  هيييذه 

الإ�سالمية املتعلقة بذات مو�سوعنا.

وتعليقي على ذلك:

اأنه يف حال متت العمليات ال�ستثمارية من الوعاء العام والييذي قد تختلط فيه  اأول: 

اأموال امل�ساهمني مع اأموال املودعني ومت تكوين خم�س�سات لأغرا�ص تلك ال�ستثمارات 

والعمليات امل�سرتكة  فاإن تلك املخ�س�سات هي عبارة عن ملكية م�سرتكة بني املودعني 

وامل�ساهمني معا بن�سبة ملكية كل فئة  للودائع وراأ�ص املال - يف حال كان راأ�ص مال امل�ساربة 

من قبل املودعني وامل�ساهمني -،مراعاة فيه ن�سبة الربح املتفق عليه يف عقد امل�ساربة، 

خ�سو�سا واأن املخ�س�سات هي اأعباء على الربح ولي�ص توزيعا له؛ مما يعني اأن املخ�س�ص 

يكون قبل توزيع الربح بني امل�سارب )امل�ساهمني( وهو البنك، ورب املال وهو »املودع«، ولهذا 

فاإنه يجب على البنوك الإ�سالمية اأن تف�سح عن كيفية تكوين املخ�س�سات وم�سادرها 

بالن�سبة لنوع ال�ستثمار و�سكله، وكيفية الت�سرف فيه بعد النتهاء من الغر�ص الذي 



من اأجله تكونت، وكيفية املعاجلة يف حال ت�سفية املوؤ�س�سة، واأن يو�سع بند اإما يف النظام 

الأ�سا�ص للبنك الإ�سالمي اأو يف ال�سروط والأحكام للودائع ال�ستثمارية وغريها من اأوجه 

عقود ال�ستثمار كيفية معاجلة املخ�س�ص والإذن يف اأخييذه والإبييراء من حق املييودع فيه 

اأمييوالييه، كما ينبغي اأن يبني يف حييال انتفاء  يف حييال خييروج »امليييودع« من البنك و�سحب 

الغر�ص من املخ�س�ص وترحيله، ومدى اإمكانية اإرجاع ما يخ�ص املودعني وامل�ستثمرين 

منه، ومدى اإمكانية اإرجاعه لهم بن�سبة ح�س�سهم يف الربح وروؤو�ص اأموالهم.

وقد اطلعت على ميزانيتي بيت التمويل الكويتي لل�سنتني املاليتني 2009- 2010 وقد 

ذكر يف الإي�ساح ال�سابع ع�سر: احتياطي القيمة العادلة ما ن�سه:

العمالت  ومييبييادلت  للبيع  املييتيياحيية  لال�ستثمارات  الييعييادليية  القيمة  يف  الييتييغييريات  »ُتييييدرج 

الأجنبية وعقود حتويل العمالت الأجنبية الآجلة يف احتياطي القيمة العادلة.

 ترى اإدارة البنك اأن هذا الحتياطي يخ�ص مودعي وم�ساهمي البنك. نتيجة لذلك، اإن 

اإدراج هذا الحتياطي كبند منف�سل يف بيان املركز املايل املجمع يقدم عر �سًا اأكر عدالة 

من اإدراجه �سمن حقوق امللكية اخلا�سة مب�ساهمي البنك )31(«.

وكذلك الإي�ساح الثامن ع�سر لل�سنة املالية 2010: احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية، مت 

معاجلته بنف�ص الطريقة. 

وتعليقي على ذلك: اأنه يف بع�ص احلالت تن�ساأ بع�ص الحتياطيات )32( نتيجة 

ملزاولة البنك الإ�سالمي ن�ساطه ومعامالته؛ مثل: احتياطي التغريات يف القيمة 

العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والذي ين�ساأ نتيجة تقييم ال�ستثمارات بالقيمة 

العادلة لها، ومثل احتياطي ترجمة العمالت الأجنبية والذي ين�ساأ مثاًل عند جتميع 

�سركات تابعة اأجنبية وحما�سبة حقوق امللكية ل�سركات تابعة اأو زميلة اأجنبية، فاإن 

البنوك التقليدية ُتدرج تلك الحتياطيات �سمن حقوق امللكية، اأما البنوك الإ�سالمية 

فاإنها ُتدرجها يف مرتبة ما بني املطلوبات وحقوق امللكية، وهذا العر�ص اأكر عدالة 

كما مت الإ�سارة اإليه يف التقرير ال�سنوي لبيت التمويل الكويتي امل�سار اإليه؛ لأن ذلك 

املخ�س�ص ناجت من معامالت غري مقيدة لأي من امل�ساهمني اأو املودعني، بل هي من 

جمموع ذلك.

31- التقرير ال�صنوي لبيت التمويل الكويتي2010 �ص 71- التقرير ال�صنوي لبيت التمويل الكويتي 2009 �ص 65.

32- اإن اأطلق الحتياطي هنا جتوزا يف هذا املو�صع فاإمنا ذلك ب�صبب اأنه يدرج �صمن حقوق امللكية وم�صريه بعد ذلك للم�صاهمني يف بع�صعها.



لذلك  واملحا�سبية  ال�سرعية  املييعيياجليية  وكيفية  طريقة  اأغييفييل  اأنيييه  عليه  يييالحييظ  ولييكيين 

املخ�س�ص بعد النتهاء من الغر�ص الذي من اأجله مت تكوينه، مع ن�سهم على اأنه يخ�ص 

مودعي وم�ساهمي البنك.

ثانيا: اأما اإذا كانت املخ�س�سات نا�سئة عن ا�ستثمارات مقيدة، وهي اإما ممولة من اأموال 

اأن تدرج �سمن حقوق امل�ساهمني )حقوق  امل�ساهمني فقط فاإن تلك املخ�س�سات يجب 

امللكية(، واإما ممولة ونا�سئة اأموال املودعني فقط فيجب اأن تدرج تلك املخ�س�سات ل�سالح 

املودعني؛ مثل ما جاء يف الإي�ساح رقم )9( اخلا�ص بال�ستثمارات لل�سنة املالية2010 م 

ما ن�سه:

األف دينار كويتي( ميثل ا�ستثمار املجموعة يف  املييدارة مبلغ )35،425  تت�سمن املحافظ 

الأ�سهم  هييذه  بالتداول يف  املتعلقة  الأن�سطة  نتائج  اإن  �ييسييهييم........  األييف  عييدد  30،533 

تخ�ص املودعني فقط ولذلك ت�سنف هذه ا لأ�سهم �سمن ال�ستثمارات )33(.

املودعني ل  اأن  ال�ساد�ص:  الأ�سا�ص  داغييي  القره  الدين  الدكتور علي حمي  الأ�ستاذ  يقول 

يتحملون اإل خم�س�سات خماطر ال�ستثمار والديون الناجتة من ال�ستثمار:

من املعلوم اأن هناك جمموعة من املخ�س�سات والحتياطات، واأن الحتياطيات القانونية 

والنظامية لبد اأن تقتطع من اأرباح امل�ساهمني فقط دون املودعني.

واأما املخ�س�سات التي ُتقطع من الإيراد العام امل�سرتك بني امل�ساهمني وامل�ستثمرين فهي 

)امل�ساربات  فيها  م�سكوك  ديييون  خم�س�ص  اأو  )امل�ساركات(  متوقعة  خ�سائر  خم�س�سات 

واملرابحات...( وخم�س�ص ت�سوية اأرباح )امل�ساركة املنتهية بالتمليك والتاأجري التمويلي( 

امل�ساهمني واملودعني،  الييذي يخ�ص  الإييييراد  حيث حتتجز هييذه املخ�س�سات من جممل 

على اأن يتم ذلك وفق درا�سات دقيقة حمايدة وقد ن�ص قرار جممع الفقه الدويل على 

جواز ذلك.

ذلييك وعلى كيفية  واملييودعييني على  البنك  بييني  امل�ساربة  اأن ين�ص عقد  اليي�ييسييروري  وميين 

الت�سرف فيها، وعلى مبداأ املبارة والتخارج والتنازل بالرتا�سي بحيث ين�ص على اأن من 

ينتهي عقده، فقد تنازل عن حقه يف ذلك ل�سالح ال�سندوق اخلا�ص بهذه املخ�س�سات 

الذي يكون الدخول فيه واخلروج منه على �سبيل ال�ستمرار. ول يجوز اأن يلحق جميعها 

باأموال امل�ساهمني، بل يجب اأن تبقى للهدف امل�سرتك الذي خ�س�ص له )34(.

33- التقرير ال�صنوي 32 �صنة 2010 م.�ص 66.

34- بحوث يف فقه البنوك الإ�صالمية.اأ.د.. علي حمي الدين القره داغي �ص70-71- ط.دار الب�صائر- الطبعة الثانية 2007م.



املطلب الرابع: خال�صة الو�صع احلايل للتعامل مع املخ�ص�صات يف البنوك 

الإ�صالمية:

تقوم البنوك الإ�سالمية حاليًا بتكوين املخ�س�سات بتحميلها على الإيرادات يف حالتني 

:)35(

وامل�ساهمني  املودعني  اأمييوال  العامة من  التمويل وال�ستثمار  اأن تكون عمليات  الأوىل: 

)غري مقيدة(.

ويف هذه احلالة يتم تكوين تلك املخ�س�سات مقابل تلك العمليات خ�سمًا من الإيرادات، 

وبذلك تنخف�ص قيمة �سايف الأربيياح القابلة للتوزيع على امل�ساهمني واملودعني بقيمة 

تلك املخ�س�سات.

اإىل الإيييرادات وبالتايل يزداد  ويف حالة انتفاء الغر�ص من املخ�س�سات فاإنه يتم ردها 

�سايف الأربيياح القابلة للتوزيع على امل�ساهمني واملودعني بقيمة تلك املخ�س�سات، وقد 

يتم تكوين املخ�س�سات يف �سنة مالية وقد ينتفي الغر�ص منها يف �سنة مالية اأخرى، وقد 

تختلف ن�سب اأموال املودعني وامل�ساهمني امل�ساركة يف ال�ستثمار امل�سرتك من �سنة لأخرى، 

وعليه فال يكون هناك قاعدة واحدة ومن�سجمة عندما يتم تكوينها اأو عندما يتم ردها؛ 

وذلك لعدم و�سوح الن�سب امل�ستقطعة من كل طرف، وخلروج ودخول كثري من املودعني 

بني �سنة مالية واأخرى!!

 كما اأنه ل يتم الإف�ساح عن ذلك التف�سيل واملاآل يف التقرير ال�سنوي لكثري من البنوك 

الإ�سالمية.

الثانية: اأن تكون عمليات التمويل وال�ستثمار مقيدة:

 يف حال تكوين تلك املخ�س�سات لتلك ال�ستثمارات املقيدة فاإن املخ�س�سات تكون مقابل 

وال�ستثمار  التمويل  عمليات  كانت  فيياإذا  لها،  خم�س�سة  فهي  وبالتايل  العمليات  تلك 

بالتحميل على  املخ�س�سات  تكوين  يتم  فاإنه  املودعني فقط  اأمييوال  املقيدة ممولة من 

الإيرادات اخلا�سة بوعاء التمويل وال�ستثمار املقيد اخلا�ص بامل�ساهمني، وعندما ينتفي 

35- مت  اأخذ هذه املعلومة العملية كتابيا بتاريخ (2011/8/24) م من الأ�صتاذ / عبدالكبري فوزي البتانوين. م�صت�صار اأول بنوك اإ�صالمية – البنك الأهلي 

املتحد.



املييودعييني، ويف غالب الأحيييييان ل يتم  اإييييرادات  الغر�ص من ذلييك املخ�س�ص يتم رده اإىل 

الإف�ساح عن ذلك التف�سيل واملاآل يف التقرير ال�سنوي لكثري من البنوك الإ�سالمية.

وكذلك احلال اإذا كان التمويل وال�ستثمار ممول من اأمييوال امل�ساهمني فقط فاإنه يتم 

تكوين املخ�س�ص بالتحميل على اإيرادات ذلك التمويل وال�ستثمار اخلا�ص بامل�ساهمني، 

وعندما ينق�سي الغر�ص من ذلك املخ�س�ص يتم رده اإىل اإيرادات امل�ساهمني.

وكذلك احلال اإذا كان التمويل وال�ستثمار ممول من اأمييوال امل�ساهمني فقط فاإنه يتم 

تكوين املخ�س�ص بالتحميل على اإيرادات ذلك التمويل وال�ستثمار اخلا�ص بامل�ساهمني، 

وعندما ينق�سي الغر�ص من ذلك املخ�س�ص يتم رده اإىل اإيرادات املودعني.

املطلب اخلام�ص: الأمور ال�صرعية التي يجب مراعاتها يف حال تكوين 

املخ�ص�صات يف البنوك الإ�صالمية:

الأمييور  الواجب مراعاة  اأنييه من  اأرى  فيياإين  وال�سرعية  الفنية  باأبعاده  العر�ص  هييذا  وبعد 

الآتية يف امليزانيات ويف املعاجلات املحا�سبية للبنوك الإ�سالمية وهي على النحو الآتي:

واملودعني يف  امل�ساهمني  بني  للمخ�س�سات  ال�ستقطاع  ن�سب  الإف�ساح عن  اأوًل: يجب 

ليتم معرفة ما يخ�ص  وامل�ساهمني؛  املييودعييني  اأميييوال  ال�ستثمار م�سرتكا بني  كييان  حييال 

كل طرف عند النتهاء من الغر�ص للمخ�س�ص، كما اأنه مهم ملعرفة العدالة يف حتميل 

املخ�س�سات عند تكوينها على كل طرف من امل�ساهمني واملودعني، علما باأنه ل يوجد 

الأميييوال  ن�سب  اعتماد  ميكن  ولكن  الن�سب  لتلك  ال�سرعية  الناحية  ميين  وا�ييسييح  معيار 

امل�ستثمرة لكل منهما يف حتديد ن�سب ال�ستثمار يف احل�سابات ال�ستثمارية اأو الودائع 

ال�ستثمارية.

ثانيًا: يف حال النتهاء من الغر�ص الذي مت تكوين املخ�س�ص من اأجله وفق التف�سيل 

من  امل�ستقطعة  الن�سبة  بح�سب  املييودعييني  يخ�ص  مييا  اإرجييياع  �سرعًا  يجب  فيياإنييه  ال�سابق، 

اإيراداتهم لتكوين املخ�س�ص ويكون عن طريق احتمالني:

تكوين  الييتييي مت  املالية  الييفييرتة  تلك  كييان م�ساهمًا يف  ميين  لكل  الإرجيييياع  يتم  اأن  الأول: 

املخ�س�ص بها.

تلك  رد  ب�سعوبة  اأفييييادوا  الإ�ييسييالمييييية  الييبيينييوك  يف  املخت�سني  ميين  كثري  راأي  وبا�ستطالع 

املخ�س�سات للمودعني، خ�سو�سا مع كرتهم دخول وخروجا.



الثاين: عند �سعوبة وتعذر اتخاذ الإجييراء ال�سابق فاإنه يتم اإرجيياع ن�سبة املودعني من 

املخ�س�سات يف وعاء الإيرادات العامة للمودعني، ليتم ال�ستفادة منها لنف�ص الوعاء.

واأما ما يخ�ص امل�ساهمني فاإنه يذهب حل�ساب الأرباح واخل�سائر التابعة لهم.

ثالثًا: اأخذ املوافقة امل�سبقة )36( من املودعني على اأمرين:

لها من  املخ�س�سات يف حال الحتياج  ا�ستقطاع  »املييودع« على  العميل  الأول: موافقة 

قبل امل�سرف الإ�سالمي ويعترب ذلك موافقة منه على الأخذ بجزء من اإيرادات عمليات 

ال�ستثمار لأموال املودعني ل�سالح تكوين تلك املخ�س�سات.

امليييودع( البنك ممييا يخ�سه ميين هييذه املخ�س�سات عند انتهاء  اإبيييراء العميل )  الييثيياين:   

الغر�ص الذي من اأجلها مت تكوينها ومل يتمكن البنك من اإرجاعها؛ لأنه رمبا ي�ستفيد 

اأو ما  اأو غريه من هذا املخ�س�ص لحقا، وذلييك اأخييذا مببداأ الإبييراء ال�سرعي )37(،  هو 

اأنييه يف حال عدم متكن البنك من  ي�سمى بي »مبداأ املييبيياراأة«، ، فالعميل قد ر�سي ابتداًء 

اإرجاع تلك الأموال بعد النتهاء من الغر�ص الذي من اأجله مت تكوينها فاإنه يرباأ البنك 

من اأي مطالبة؛ لكون امل�ساربة قائمة على مبداأ »امل�ساربة امل�ستمرة« يف العرف امل�سريف 

وطبيعة  البنوك  عمل  لطبيعة  نظرا  با�ستمرار؛  املييودعييون  فيها  يتغري  والييتييي  املعا�سر 

الودائع امل�سرفية من اإمكانية الإيداع وال�سحب حتت الطلب للعميل وفق �سروط معينة.

وي�ستاأن�ص لهذا براأي املالكية القائل بجواز اتفاق طريف عقد امل�ساربة اأو اأحدهما على 

اإىل الغري؛ لأن املتعاقدين يكونان قد تربعا بذلك  تخ�سي�ص جزء من الربح )اأو كله( 

اجلزء من الربح فكان ذلك هبة وقربة هلل تعاىل ول مينعان منها.

 جاء يف املدونة:  يف املقار�سني ي�سرتطان عند معاملتهما ثلث الربح للم�ساكني قلت: 

اأراأيت املقار�سني ي�سرتطان عند معاملتهما ثلث الربح للم�ساكني اأيجوز ذلك؟ قال: نعم 

قلت: فهل يرجعان فيما جعال من ذلك؟ قال: ل، ولي�ص يق�سى بذلك عليهما، ول اأحب 

لهما فيما بينهما وبني اهلل اأن يرجعا فيما جعاًل)38(.

36- من خالل عقد امل�صاربة اأو �صروط فتح احل�صابات والودائع ال�صتثمارية.

37-  الإبراء: هو اإ�صقاط ال�صخ�ص حقا له يف ذمة اآخر اأو قبله. املو�صوعة الفقهية-143/1

38-  املدونة 633/3. ط. دار الكتب العلمية.



 وقال ال�سيخ علي�ص: وجاز اأن يجعل )الربح( كله )لأحدهما( اأي رب املال والعامل )اأو 

لغريهما( فيها، قلت: فاإن اأعطيته ماًل قرا�سًا على اأن ربحه للعامل وحده، قال: ذلك 

جائز. وقد قال الإمام مالك ر�سي اهلل تعاىل عنه فيمن اأعطى لرجل ماًل يعمل به على 

اأن الربح للعامل ول �سمان عليه: اأنه ل باأ�ص به وكذلك اإن اأعطاه نخاًل م�ساقاة على اأن 

جميع الثمرة للعامل فال باأ�ص به. وللباجي: يجوز �سرط كل الربح لأحدهما يف م�سهور 

مذهب الإمام مالك ر�سي اهلل تعاىل عنه، وفيها لبن القا�سم رحمه اهلل تعاىل اإذا ا�سرتط 

املتقار�سان عند معاملتهما ثلث الربح للم�ساكني جاز، ول اأحب لهما اأن يرجعا فيه ول 

يق�سى به عليهما«. )39( اأ.هي.

وعليه فاأخذا بهذا الراأي فاإن ن�سبة الربح املقتطعة لتكوين املخ�س�سات اإن ردت للوعاء 

الوعاء  بها م�ستثمرا موجودا يف  »املييودع«  التي كان  املالية  الفرتة  ال�ستثماري يف نف�ص 

ال�ستثماري فال اإ�سكال يف هذه احلال، واإن كان »املودع« قد خرج و�سحب وديعته اأو ح�سابه 

ال�ستثماري فهي تربع من املن�سحبني املودعني الذين ميثلون اأ�سحاب احلق يف جزء من 

هذه املخ�س�سات املتكونة من الإيرادات النا�سئة عن الأرباح، واأنهم قد ر�سوا بالتربع �سواء 

انتفعوا هم باملخ�س�سات اأو انتفع غريهم بها.

هذا ما ي�سر اهلل تعاىل يل لبيانه فاإن كان يف ما خل�ست اإليه �سواب فمن اهلل وحده واإن 

كان فيه غري ذلك فمن نف�سي وفهمي القا�سر، واهلل ور�سوله بريئان منه.

 واهلل ويل التوفيق واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني و�سلى اهلل و�سلم على �سيدنا 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأ.د.عبدالعزيز خليفة الق�صار

39- منح اجلليل �صرح خمت�صر خليل ملحمد علي�ص 338/7. ط.دار الفكر.
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