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الأُ�س�س املحا�سبية والأحكام الفقهية للمخ�س�سات

يف امل�سارف الإ�سالمية واأثرها على توزيع الأرباح

طبيعة واأهمية البحث:

جنحت   اأنها  اإال  االإ�سالمية  امل�سرفية  ال�سناعة  لعمر  الن�سبى  الق�سر  من  الرغم  على 

خالل هذا العمر الق�سري فى اأن ت�سجل لنف�سها ح�سورًا وا�سعًا ورواجًا كبريًا ملعامالتها 

يف خمتلف دول العامل. وقد ظهر ذلك وا�سحًا- خالل الفرتة االأخرية - من خالل اإن�ساء 

م�سارف اإ�سالمية جديدة كبنك بوبيان بالكويت وبنك البالد باململكة العربية ال�سعودية 

والبنك االإ�سالمي الربيطاين باجنلرتا، وكذا يف حتول بنوك تقليدية اإىل اإ�سالمية كبنك 

ال�سارقة باالإمارات والبنك العقاري بالكويت، باالإ�سافة اإىل تقدمي العديد من البنوك 

اإىل جانب العمل امل�سريف التقليدي �سواء  املحلية والدولية للعمل امل�سريف االإ�سالمي 

اأكان ذلك من خالل فتح فروع اإ�سالمية اأو من خالل فتح نوافذ اإ�سالمية.

ومما يدل على جناح هذه امل�سرفية اإن�ساء العديد من املوؤ�س�سات والهيئات وال�سركات التي 

ظهرت مل�ساندتها وم�ساعدتها كال�سوق املالية االإ�سالمية الدولية، وهيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، باالإ�سافة اإىل جمل�س اخلدمات املالية االإ�سالمية. ومركز 

ال�سيولة املالية االإ�سالمي والذى اأن�سىء بق�سد التن�سيق بني املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية  

الدولية  االإ�سالمية  والوكالة  �سرعية.  باأ�ساليب  لديها  ال��زائ��دة  ال�سيولة  فى  والت�سرف 

للت�سنيف لبيان ترتيب املوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية من حيث الكفاءة والفعالية، وذلك 

بناء على معايري ت�سنيف تتنا�سب مع طبيعتها. واملركز االإ�سالمي الدويل للم�ساحلة 

االأح��ك��ام  �سوء  ف��ى  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  ب��ني  امل��ن��ازع��ات  ف��ى  للف�سل  والتحكيم 

ال�سرعية بهدف جتنيبها طول مدة التحكيم اأمام الق�ساء.

ن�سئت العديد من �سناديق و�سركات اال�ستثمار االإ�سالمية وكذلك العديد 
ُ
واأخريًا، فقد اأ

من �سركات التاأمني االإ�سالمية كما مت اإ�سدار العديد من  �سكوك اال�ستثمار االإ�سالمية.

واعرتافًا من املنظمات والهيئات العاملية بالعمل املايل االإ�سالمي، فقد اأ�سبحت املعلومات 

عن امل�سرفية االإ�سالمية جزءًا ال يتجزاأ من التقارير ال�سادرة عن �سندوق النقد الدويل 

والبنك الدويل لالإن�ساء والتعمري، كما يقوم موؤ�سر داو جونز، وهو اأ�سهر موؤ�سر للبور�سات 

ف��ى ال��ع��امل، ب��اإع��داد ون�سر ح��واىل 50 م��وؤ���س��رًا يوميًا حت��ت م�سمى »م��وؤ���س��رات داو جونز 

مناطق  يف  االإ�سالمية  املالية  ال�سكوك  على  التعامل  حركة  قيا�س  بهدف  االإ�سالمية«، 

العامل املختلفة.

وقد اأدى �سرعة منو وانت�سار وتزايد وتو�سع العمل امل�سريف االإ�سالمي اإىل ظهور العديد 



والفقهية  وال�سيا�سية  اال���س��ت��ث��م��اري��ة  وامل��ع��وق��ات  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وامل�����س��ك��الت  ال��ت��ح��دي��ات  م��ن 

واالجتماعية واالإدارية واملحا�سبية.

تواجه  التى  املحا�سبية  امل�سكالت  اأه��م  العائد بني م�ستحقيه من  توزيع  وُتعترب م�سكلة 

هذه امل�سارف، وال�سيما يف ظل اعتمادها فى ا�ستثماراتها على اأموال اأ�سحاب ح�سابات 

اال�ستثمار ب�سفة اأ�سا�سية، وعدم �سمانها لهذه االأموال، وكذا عدم منحها لعوائد ثابتة، 

اأ�سحاب هذه احل�سابات مبجرد الطلب، ومن ثم  اأى من  اإمكانية تخارج  اإىل  باالإ�سافة 

احلاجة اإىل وجود اأ�س�س ت�سمح بالقيا�س الدقيق والتوزيع العادل لعوائد اال�ستثمارات. 

وملا كانت العوائد املوزعة تتاأثر بناجت املقابلة بني االإيرادات والنفقات، وكانت املخ�س�سات 

فى العمل امل�سرفى متثل ن�سبة كبرية من بنود النفقات التى يتم حتميلها على االإيرادات، 

فقد راأى الباحث اأن يخت�س هذا البحث بدرا�سة وحتليل اأثر االأ�س�س املحا�سبية واالأحكام 

الفقهية للمخ�س�سات على توزيع االأرباح فى امل�سارف االإ�سالمية، وال�سيما فى ظل ما 

يلي:

اأواًل: عدم ا�ستقرار عنا�سر امل�سادر اخلارجية فى امل�سارف االإ�سالمية، وتخارج بع�سها، 

ودخول غريه، ب�سكل م�ستمر، وهذا يثري م�ساألة حق املتخارجني يف املخ�س�سات الزائدة 

عن احلاجة والتي تكونت عن طريق ا�ستقطاعها من اأرباحهم قبل خروجهم.  

املحا�سبي  الربح  يجعل  يجب  مما  باأقل  تكوينها  اأو  املخ�س�سات  تكوين  ع��دم  اأن  ثانيًا: 

مغاىل فيه مبقدار ما مل يتم تكوينه. كما اأن املبالغة يف تكوين املخ�س�سات ي��وؤدي اإىل 

تخفي�س الربح اأو زيادة اخل�سارة التي تظهرها ح�سابات النتيجة مبقدار اجلزء املبالغ 

فيه. وهو ما يعني ا�ستفادة اأ�سحاب حقوق امللكية من هذا اجلزء اأو حتويله اإىل اأ�سحاب 

ح�سابات ا�ستثمارية الآخرين بخالف من مت ا�ستقطاعهم منهم، وهو ما يتنافى بدوره مع 

العدالة ومع مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية.

ثالثًا: فى حالة ا�سرتداد امل�سرف لديون مت اإعدامها فى فرتات �سابقة، فهناك من يرى 

تخفي�س خم�س�س الديون امل�سكوك فيها مبقدار الدين املح�سل، وهناك من يرى اعتبار 

هذه الديون اإيرادات �سنوات �سابقة. 

واإذا ما اأخذنا بالراأي االأول، فاإن معنى ذلك ا�ستفادة اأ�سحاب ح�سابات الفرتة احلالية 

اأ�سحاب الفرتة التي مت فيها تكوين وا�ستقطاع املخ�س�س. واإذا ما اأخذنا  على ح�ساب 

بالراأي الثاين فكيف ت�سل هذه االإيرادات اإىل من تخارج من امل�سرف؟

رابعًا: تعدد وارتفاع درجة املخاطر التى تتعر�س لها م�سادر التمويل واالأوعية اال�ستثمارية 

يف امل�سارف االإ�سالمية، ومن ثم احلاجه اإىل الدقة يف تكوين املخ�س�سات الكافية.

خام�سًا: ملا كانت بع�س املخ�س�سات متثل اأحد م�سادر التمويل، وذلك خالل الفرتة من 



تكوين املخ�س�س حتى الفرتة التى ي�ستخدم فيها الغر�س الذى اأن�سئ من اأجله، فاإن هذا 

يثري م�ساألتني، االأوىل: مدى اأحقية هذه املخ�س�سات فى جزء من الربح، والثانية: من 

ي�ستحق هذا الربح امل�ساهمني؟ اأم اأ�سحاب االأموال؟ اأم هما معًا؟ ثم ما هو موقف من 

ان�سحب من اأ�سحاب االأموال؟.

معًا- عنا�سر   – امل�سرف، وهما ُيثالن  والتزامات  باأ�سول  املخ�س�سات  ترتبط  �ساد�سًا: 

قائمة املركز املايل. وعدم تكوين املخ�س�سات اأو تكوينها باأقل اأو باأكرث مما يجب يجعل 

من امليزانية العمومية قائمة ال ُتعرب عن حقيقة املركز املايل للم�سرف.

�سابعًا: ُتعترب املخ�س�سات اأحد البنود التي ي�سمح امل�سرع ال�سريبي بح�سمها - ب�سروط 

معينة - ومن ثم فاإن عدم تكوين املخ�س�سات اأو تكوينها بقيمة اأقل اأو اأكرث مما يجب 

ث��م اخل��ط��اأ يف مقدار  وم��ن  ال�سريبي،  ال��رب��ح  الدقيق ل�سايف  التحديد  ع��دم  اإىل  ي���وؤدي 

ال�سريبة الواجبة االأداء عن ن�ساط امل�سرف. 

ثامنًا: اأن عدم احت�ساب املخ�س�سات اأو املغاالة فيها اأو احت�سابها بقيمة اأقل مما يجب 

وهو  االإ�سالمية،  امل�سارف  يف  اخل��دم��ة  وح��دة  لتكلفة  الدقيق  غ��ري  القيا�س  اإىل  ي���وؤدي 

ال��ق��رارات االإداري���ة املتعلقة بت�سعري اخلدمات يف هذه  ب��دوره على خمتلف  ما ينعك�س 

امل�سارف.

االإ�سالمية  امل�سارف  بني  للمخ�س�سات  املحا�سبية  التطبيقات  يف  االختالف  اإن  تا�سعًا: 

عوائد  مقارنة  م��ن  اأو  البع�س  ببع�سها  امل�سارف  ه��ذه  اأرب���اح  مقارنة  م��ن  جتعل  نف�سها 

التي  املحا�سبية  املعلومات  يفقد  كما  معنى  ذي  غ��ري  اأم���رًا  بينها  اال�ستثمار  ح�سابات 

ت�سدرها لهذه امل�سارف اأهميتها وفائدتها بالن�سبة مل�ستخدميها.

اإليه جميع البنوك – حتوطًا – ملواجهة  اأدى ق��رار زي��ادة املخ�س�سات ال��ذي جل��اأت  وقد 

تداعيات االأزمة املالية العاملية االأخرية اإىل زيادة حدة هذه امل�سكالت وال �سيما واأن زيادة 

املخ�س�سات فى �سنة ما تعنى اإنخفا�س االأرباح فى نف�س ال�سنة ومن ثم اإنخفا�س ح�سة 

اأ�سحاب احل�سابات االإ�ستثمارية من الربح. وقد ظهر ذلك وا�سحًا فى اإنخفا�س �سايف 

دخل البنوك االإ�سالمية لي�سجل اأدنى اإنخفا�س له بن�سبة 32% فى نهاية �سنة 2009 عن 

عام 2008، وذلك ب�سبب زيادة معدل املخ�س�سات بن�سبة 288% فى عام 2008، ثم بن�سبة 

51% يف عام 2009 مقارنة بعام 2008 )1( . وقد اأكد على ذلك اأحد التقارير املن�سورة والذى 

اأو�سح اأن ن�سف االأرباح املوزعة فى عام 2010 ناجتة عن خم�س�سات )2(.

1- من من�سورات امل�سورة والراية لال�ست�سارات املالية اال�سالمية.

2- جريدة الدار الكويتية، العدد 993، االأول من مايو 2011، �ص 9.



 وعلى الرغم من اأن اأمر املغاالة فى تكوين املخ�س�سات ينطوى على العديد من امل�سكالت 

فى البنوك التقليدية اإال اأنه قد يعود بالنفع امل�ستقبلي على امل�ساهمني، واالأمر يختلف 

فى امل�سارف االإ�سالمية، حيث توؤدى املغاالة فى تكوين املخ�س�سات اإىل تناقل احلقوق 

بني اأ�سحاب احل�سابات اال�ستثمارية واأ�سحاب حقوق امللكية من ناحية، وبني اأ�سحاب 

دخول  ظل  فى  وال�سيما  اأخ���رى،  ناحية  من  البع�س  وبع�سهم  االإ�ستثمارية  احل�سابات 

البع�س وخروج االآخر. وهذا يقت�سي وجود اأ�س�س عادلة ال�ستقطاع املخ�س�سات خا�سة 

نف�س  ويف  االإ�سالمي  امل�سرف  اأ�سول  من  االأك��رب  اجلانب  اال�ستثمار متثل  واأن ح�سابات 

الوقت لي�س هناك من يثلهم فى اإدارة البنك، ومن هنا تاأتي اأهمية هذا البحث.

اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل حتقيق املقا�سد الرئي�سية التالية:

اأواًل: التحديد الوا�سح والدقيق ملاهية املخ�س�سات فى الفكر املحا�سبي، مع بيان االأ�س�س 

ف��ى حت��دي��د مفهوم  وال��و���س��وح  ال��دق��ة  اأن غ��ي��اب  ال��ت��ي حتكم تكوينها، وذل���ك  املحا�سبية 

املخ�س�سات واأ�س�س تكوينها يوؤدي اإىل تكوينها واحتجازها من غري م�سادرها.

منها  يتعلق  ك��ان  م��ا  ���س��واء  االإ�سالمية  امل�سارف  املخ�س�سات يف  اأن���واع  اأه��م  بيان  ثانيًا: 

اأو  لتكوين  املنا�سب  امل�سدر  م��ع حتديد  االل��ت��زام��ات،  اأو  الثابثة  اأو  امل��ت��داول��ة  ب��االأ���س��ول 

ا�ستقطاع كل نوع.

ثالث�ًا: بيان اأثر تكوين املخ�س�سات املختلفة على توزيع االأرباح بني االأطراف امل�ستحقة 

له يف امل�سارف االإ�سالمية.

التي  وك��ذا  احلاجة،  عن  الزائدة  للمخ�س�سات  املختلفة  املعاجلات  وتقومي  بيان  رابعًا: 

مل ت�ستخدم، مع ترجيح اإحداها مبا يحقق العدالة بني خمتلف االأطراف يف امل�سارف 

االإ�سالمية.

خام�سًا: بيان اجلوانب التطبيقية للمخ�س�سات يف امل�سارف االإ�سالمية.



حدود البحث:

يتعلق البحث بدرا�سة وحتليل االأ�س�س املحا�سبية واالأحكام الفقهية لتكوين املخ�س�سات، 

مع بيان اأثر ذلك على توزيع االأرباح يف امل�سارف االإ�سالمية. ويعنى ذلك يف راأي الباحث 

ما يلي:

اأواًل :عدم  تناول طبيعة امل�سارف االإ�سالمية كمفهومها واأهميتها ومقا�سدها االأ�سا�سية 

وامل�سكالت التي تواجهها والفروق اجلوهرية بينها وبني امل�سارف التقليدية، حيث تناول 

ذلك العديد من الكتاب والباحثني بالتف�سيل املنا�سب. 

ثانيًا: عدم تناول االحتياطيات التى حتتجزها امل�سارف االإ�سالمية، �سواء من دخل اأموال 

اأرب��اح اأ�سحاب  امل�ساربة قبل اقتطاع ن�سيب امل�سارب » احتياطى معدل االأرب��اح« اأو من 

ح�سابات اال�ستثمار« احتياطي خماطر اال�ستثمار )1( ، اأو غري ذلك من االحتياطيات 

باعتبار اأن هذه االحتياطيات ُتعد توزيعًا للربح ولي�ست عبئًا عليه كما هو احلال بالن�سبة 

للمخ�س�سات.

اأي  وك��ذا م�سكالت قيا�سه  اكت�سابه  وق��ت  اأي  ال��رب��ح  ت��ن��اول م�سكالت حتقق  ع��دم  ث��ال��ث��ًا: 

حتديده، واإمنا االقت�سار على م�سكالت توزيعه.

رابعًا : الرتكيز على عالقة م�سكلة توزيع االأرباح مب�سكلة املخ�س�سات، ومن ثم عدم تناول 

جميع م�سكالت توزيع االأرباح، وذلك على الرغم من تعددها واأهميتها.

خطة البحث:

يف �سوء هدف البحث، وح��دوده، فقد مت تخطيطه بحيث يقع فى مبحثني رئي�سيني، 

وذلك على النحو التايل:

املبحث االأول: طبيعة املخ�س�سات فى الفكر املحا�سبي والفقه االإ�سالمي.

املبحث الثاين: اأثر تكوين املخ�س�سات على توزيع االأرباح يف امل�سارف االإ�سالمية.

وقد اأوردنا فى نهاية البحث قائمة باأهم النتائج وكذا املراجع التى اعتمدنا عليها.                   

واهلل من وراء الق�سد وهو يهدى ال�سبيل.

 1- هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار املحا�سبة املالية 

رقم (11)، املخ�س�سات واالإحتياطيات.



املبحث الأول

طبيعة املخ�س�سات فى الفكر املحا�سبي والفقه الإ�سالمي

متهيد:

وك��ذا عند  املحا�سبني،  بع�س  »املخ�س�سات« عند  الغمو�س فى حتديد م�سطلح  كان  ملا 

غريهم، يوؤدي اإىل اأخطاء يف معاجلتها حما�سبيًا، ومن ثم ت�سخيم اأو تخفي�س مقدار 

الربح، وبالتايل تاآكل راأ�س املال اأو تكوين احتياطيات �سرية ومن ثم تناقل احلقوق بني 

العمومية  امليزانية  اإظهار  باالإ�سافة اىل عدم  االإ�سالمية،  امل�سارف  الربح يف  م�ستحقي 

املفهوم  املبحث لتحديد  اأن ُيخ�س�س هذا  الباحث  راأى  لها. فقد  امل��ايل  املركز  حلقيقة 

املحا�سبي للمخ�س�سات حتديدًا دقيقا، وذلك يف �سوء مفاهيم ومعايري املحا�سبة، يلي 

ذلك بيان االأ�س�س املحا�سبية التي حتكم تكوينها، باالإ�سافة اإىل طبيعة هذه املخ�س�سات 

فى الفقه االإ�سالمي. 

وعلى ذلك، �سوف يتم الرتكيز فى هذا املبحث على النقاط الرئي�سية التالية:

اأواًل: مفهوم املخ�س�سات.

ثانيًا: االأ�س�س املحا�سبية لتكوين املخ�س�سات.

ثالثًا: طبيعة املخ�س�سات يف الفقه االإ�سالمي.

وُيعترب هذا املبحث مدخاًل �سروريًا للمبحث التايل.

اأوًل: مفهوم املخ�س�سات:

لقد دعا عدم الو�سوح يف ا�ستخدام م�سطلح املخ�س�سات الكثري من الهيئات واملنظمات 

التدخل بق�سد  اإىل  ال��دول،  املحا�سبية، وكذا كتاب املحا�سبة، بل والت�سريعات يف بع�س 

االإ�سهام يف تو�سيح هذا املفهوم وو�سع حد للخلط بينه وبني غريه من املفاهيم وال�سيما 

االحتياطيات، وااللتزامات.

ورد  املحا�سبني، ما  ل��دى  اأكرثها قبواًل  التعاريف، ولعل  العديد من  ذل��ك  وق��د جنم عن 

يف قانون ال�سركات االإجنليزي، والذي جاء فيه اأن: » املخ�س�س كل مبلغ ُي�ستقطع من 

االإيرادات ملقابلة ا�ستهالك اأو جتديد االأ�سول الثابتة اأو ملقابلة النق�س يف قيمة اأي اأ�سل 



من اأ�سول امل�سروع اأو ملقابلة اأي التزام اأو خ�سارة معلومة ولكن ال يكن حتديد قيمتها 

بدقة« )1(.

 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

وفى �سوء املفهوم ال�سابق، والأغرا�س التفرقة بني مفهوم املخ�س�س وغريه من املفاهيم، 

وكذا لبيان اأثر تكوين هذه املخ�س�سات على االأرباح فى امل�سارف االإ�سالمية، ُيكن حتديد 

احلاالت التي يتحتم تكوين خم�س�س لها فيما يلي:

) اأ ( النق�س الفعلي غري املحدد املقدار بدقة يف قيمة االأ�سول الثابتة نتيجة اال�ستعمال، 

والتقادم، وم�سي املدة »كمخ�س�س ا�ستهالك االأ�سول الثابتة« فالنق�س هنا نق�س فعلي 

لتحققه اإال اأن مبلغه تقديري وال يكن حتديده على وجه الدقة.

املتداولة، كمخ�س�س  االأ���س��ول  املقدار بدقة يف قيم  املحددة  امل��وؤك��دة غري  )ب( اخل�سائر 

الديون املعدومة والذي يتم تكوينه ملقابلة الديون التي تاأكدت املن�ساأة من اإعدامها ب�سبب 

اإفال�س املدين اأو نحو ذلك، اإال اأنه نظرًا لعدم انتهاء اإجراءات التفلي�سة حتى تاريخ اإعداد 

احل�سابات اخلتامية، فاإن مقدار ما لن ُيح�سل ال يكن حتديده بدقة.

امل��ت��داول��ة  ب��دق��ة يف قيم االأ���س��ول  امل��ق��دار  امل��ح��ددة  ال��وق��وع غ��ري  )ج( اخل�سائر املحتملة 

الب�سائع،  اأ���س��ع��ار  ان��خ��ف��ا���س  وخم�س�س  حت�سيلها،  يف  امل�����س��ك��وك  ال��دي��ون  كمخ�س�س 

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

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

بالتكلفة.

وقد ُيعرب البع�س عن هذه اخل�سائر )املوؤكدة واملحتملة( بالنق�س. وعلى الرغم من اأن 

كل خ�سارة ُتعد نق�سًا اإال اأن كل نق�س ال ُيعد خ�سارة، فالنق�س يف االأ�سول الثابتة نتيجة 

لال�ستهالك ال ُيعد خ�سارة الأن املن�ساأة ح�سلت على منفعة من جراء هذا اال�ستهالك. اأما 

اخل�سارة يف االأ�سول املتداولة نتيجة انخفا�س اأ�سعار ب�ساعة اآخر املدة اأو اإعدام دين فال 

ُيقابلها عائد اأو منفعة. ولذا، ُيف�سل الباحث اأن ُيطلق على االنخفا�س املوؤكد واملحتمل 

الذي يطراأ على االأ�سول املتداولة وال ُيقابله عائد م�سطلح »خ�سارة« ولي�س نق�سًا متييزًا 

له عن النق�س الذي يطراأ على االأ�سول الثابتة وتقابله منفعة )اال�ستهالك(.

1- الفقرة (هـ) من البند (17) من اجلزء الرابع باجلدول الثامن مللحق قانون ال�سركات االإجنليزي ال�سادر يف �سنة 1948 واملعدل يف �سنة 1968.



1- جلنة معايري املحا�سبة الدولية IASC، معايري املحا�سبة الدولية IAS، املعيار املحا�سبي الدويل رقم 37: املخ�س�سات وااللتزامات املحتملة واالأ�سول 

املحتلمة.

ب��دق��ة يف االل��ت��زام��ات امل�ستقبلية كمخ�س�س  امل��ق��دار  امل��وؤك��دة غ��ري حم���ددة  ال��زي��ادة  )د( 

ال�سرائب املتنازع عليها، وخم�س�س مكافاآت ترك اخلدمة، وكذا خم�س�س التعوي�سات 

درجة  يف  احلكم  تاأكيد  وُينتظر  املن�ساأة  على  ابتدائي  حكم  فيها  �سدر  التي  الق�سائية 

اال�ستئناف.

امل�ستقبلية كمخ�س�س  االلتزامات  بدقة يف  املقدار  املحددة  املحتملة غري  ال��زي��ادة  )ه���( 

التعوي�سات الق�سائية املرفوعة على املن�ساأة ومل ي�سدر فيها حكم ابتدائي حتى تاريخ 

اإعداد احل�سابات اخلتامية.

ويلزم اأن تكون الزيادة يف هذه االلتزامات غري حمددة املقدار على وجه الدقة فى تاريخ 

تكوينها، وذلك اأن االلتزامات التي يتم حتديد مقدارها بدقة ُتعد اأعباًء واجبة الدفع، 

وهذه ال يتم تكوين خم�س�س لها واإمنا ُتدرج �سمن املطلوبات املتداولة كما هو احلال 

بالن�سبة ملبلغ ال�سرائب الذي مت حتديده وربطه ب�سكل نهائي، اإال اأنه مل ُي�سدد بعد. كما 

يلزم اأن يكون هناك توقع بوجود تدفق خارج من املوارد الأنه فى حالة عدم وجود توقع 

لتدفق خارج من املوارد فال يتم تكوين خم�س�س واإمنا يتم االإف�ساح عن ذلك فقط )1(.

املخ�س�سات  اإظ��ه��ار  املحا�سبني على  م��ن  الكثري  ب��ني  اتفاقًا  اأن هناك  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

واإظ��ه��ار  امل���ايل،  امل��رك��ز  االأ���س��ول م��ن قائمة  االأ���س��ول يف جانب  املرتبطة بانخفا�س قيم 

املخ�س�سات املرتبطة مبقابلة االلتزامات يف جانب اخل�سوم منها، اإال اأنهم ال يهتمون 

احتجازها  يتم  التي  املخ�س�سات  بني  بالتفرقة  املخ�س�سات  مقدار  عن  االإف�ساح  عند 

ملواجهة االأحداث )اخل�سائر وااللتزامات( املوؤكدة وبني املخ�س�سات التي يتم احتجازها 

ملواجهة االأحداث )اخل�سائر وااللتزامات( املحتملة وذلك على الرغم من اأهمية ذلك، يف 

راأي الباحث، للعديد من االأ�سباب من اأهمها ما يلي:

1- اخ��ت��الف طبيعة االأح����داث )اخل�����س��ائ��ر واالل��ت��زام��ات( امل��وؤك��دة ع��ن طبيعة االأح���داث 

)اخل�سائر وااللتزامات( املحتملة �سواء من حيث درجة التاأكد من وقوعها اأو من حيث 

طريقة حتديد مبالغها.

2- اإن عدم التفرقة بني خم�س�سات االأحداث املوؤكدة وبني خم�س�سات االأحداث املحتملة 

اإرب��اك، بل وت�سليل القاريء، ويجعل من القيا�س املحا�سبي للربح واالأ�سول  يوؤدي اإىل 

ت��زاي��د اخل�سائر  ف��ى ظ��ل  ال��و���س��وح، وال�سيما  وع��دم  ي�سوبه اخللط  واالل��ت��زام��ات قيا�سًا 

امل��ب��ادالت  عقود  وك��ذا  واالآج��ل��ة  امل�ستقبلية  العقود  ومن��و  بظهور  املحتملة  واالل��ت��زام��ات 

واخليارات، وغريها من االأدوات والعقود اال�ستثمارية يف اأ�سواق امل�ستقات املالية.



ملواجهة  امل��ح��ج��وزة  املبالغ  دور يف حت��دي��د  ال�سخ�سي  للتقدير  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على   )3(

اخل�سائر وااللتزامات املوؤكدة، اإال اأن هذا الدور ُيعد رئي�سيًا يف حتديد املبالغ املحجوزة 

ملواجهة اخل�سائر وااللتزامات املحتملة.

 ولذا، فاإنه قد يكون من املنا�سب اأن يتم االإف�ساح، وب�سكل م�ستقل، عن ما يتم احتجازه 

من االإيرادات ملقابلة االأحداث املوؤكدة، وبني ما يتم احتجازه ملقابلة االأحداث املحتملة، 

وذلك حتى ي�ستطيع القارىء تكوين درجة من احلكم ال�سخ�سي حول االأث��ر املحتمل 

لوقوع هذه االأح��داث وحتى يكون على علم باأن هذه املبالغ تتعلق باأحداث حمتملة ال 

موؤكدة.

املالية  القوائم  ح��ول  االإي�ساحات  االإف�����س��اح يف  يتم  اأن  الباحث  ي��رى  ال�سدد  ه��ذا  وف��ى 

عن االأع��ب��اء التي يتم حتميلها على االإي���رادات ملواجهة االأح���داث امل��وؤك��دة حتت م�سمى 

خم�س�سات االأحداث املوؤكدة متييزًا لها عن االأعباء التي يتم حتميلها ملواجهة االأحداث 

املحتملة والتي يجب اأن يتم االإف�ساح عنها حتت م�سمى خم�س�سات االأحداث املحتملة. 

اأن  اأما ما يراه بع�س الكتاب )1( من عدم تكوين خم�س�سات لالأحداث املحتملة، على 

ُتعالج عند وقوعها فى االحتياطيات، فاإن ذلك يتعار�س مع ما ا�ستقرت عليه معايري 

املحا�سبة من �سرورة االعرتاف مببلغ اخل�سارة املحتملة كم�سروف اأو التزام اإذا كان من 

اأو ن�ساأة التزام )2(. كما  اأ�سل من االأ�سول  اأن توؤكد االأح��داث الالحقة فقدان  املحتمل 

خرى، فاإن اخل�سائر التي تتم تغطيتها من 
ُ
يتنافى اأي�سًا مع مبداأ املقابلة. ومن ناحية اأ

االحتياطيات هي اخل�سائر العامة اأو الطارئة ال املحتملة اأو املتوقعة.

اأما القول باأن امل�سرع ال�سريبي ال ي�سمح بتحميل اإيرادات الفرتة باخل�سائر وااللتزامات 

املحتملة، فمن املعروف اأن الربح املحا�سبي يختلف عن الربح ال�سريبي، واأنه لي�س كل ما 

هو مقبول حما�سبيًا ُيعد مقبواًل �سريبيًا.

وفى �سوء ما �سبق، يرى الباحث �سرورة اعتبار اخل�سائر وااللتزامات املحتملة اأعباًء واجبة 

اإي��رادات الفرتة مع االإف�ساح عن هذه االأعباء حتت ُم�سمى خم�س�سات  التحميل على 

امل��وؤك��دة وخم�س�سات  االأح���داث  كل من خم�س�سات  لها عن  املحتملة متييزًا  االأح���داث 

االأ�سول الثابتة فلكٍل طبيعته اخلا�سة، ولكٍل طريقة حتديد مقداره. 
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ثانيًا: الأ�س�س املحا�سبية لتكوين املخ�س�سات

يتناول الباحث فيما يلي اأهم االأ�س�س املحا�سبية التي حتكم تكوين اأو احتجاز املخ�س�سات 

اأن���ه ال  اإىل  ال��ب��داي��ة  االإ���س��ارة يف  املنا�سب  ي��ب��دو م��ن  وق��د  الفكر املحا�سبي.  ف��ى  املختلفة 

يوجد اتفاق تام بني املحا�سبني حول مفهوم م�سطلح »االأ�س�س« و»املعايري« و»الفرو�س« 

و»املبادىء« و»ال�سيا�سات« و»البديهيات« و»االأعراف« املحا�سبية.

ويرى الباحث اأن ذلك يتوقف بدرجة كبرية على التفكري املنطقي لكل باحث، وكذا طريقة 

م�سطلح  ا�ستخدام  الباحث  ُيف�سل  البحث،  ه��ذا  ويف  املفاهيم.  لهذه  وتناوله  حتليله 

االأ�س�س الأنه االأقرب اإىل املدلول املطلوب.

)اأ( اأ�سا�س احليطة واحلذر:

مت�سيًا مع فر�س ا�ستمرار ن�ساط الوحدة املحا�سبية، ومع �سرورة حتديد اأرباحها ب�سكل 

دوري وعدم واقعية االنتظار حتى نهاية حياتها، والتي قد ت�ستمر ل�سنني طويلة، كان 

ال��دوري��ة، وذل��ك تفاديًا  االأرب���اح  على املحا�سبني االأخ��ذ باجلانب االأح���وط عند حتديد 

لتوزيع اأرباح مبالغ فيها وال�سيما يف ظل ما يكتنف ظروف ال�سوق من غمو�س وتقلبات 

وعدم تاأكد.

ويتم ذلك عن طريق اأخذ اخل�سائر وااللتزامات امل�ستقبلية املوؤكدة واملحتملة يف االعتبار 

مع جتاهل اأية اأرباح مل تتحقق بعد عند حتديد الربح الدوري )1( ، وكذا عند حتديد 

حقوق والتزامات الوحدة. وهو ما ُيعرف با�سم اأ�سا�س احليطة واحلذر اأو التحفظ.

  وقد اأكدت على ذلك معايري املحا�سبة )2( ، حيث ن�ست على وجوب االعرتاف باخل�سائر 

اأ�سل من  الالحقة فقدان  االأح���داث  توؤكد  اأن  املحتمل  ك��ان من  اإذا  املحتملة كم�سروف 

االأ�سول اأو ن�ساأة التزام يف تاريخ امليزانية، وكان من املمكن تقدير مبلغ اخل�سارة املتوقع 

حدوثها تقديرًا منا�سبًا. وفيما يتعلق باالأرباح املحتملة فال يجوز اإدراجها كاإيراد اأو اأ�سل 

يف القوائم املالية.

اأك��رث خ��ط��ورة على  ب��اأن املبالغة يف تقدير االأرب����اح ُيعد  وي��ربر املحا�سبون ه��ذا االأ���س��ا���س 

ن�ساط االأعمال واملالك اإذا ما قورن بالتقديرات املتحفظة )3( . ومبعنى اآخر، فاإن نتائج 

اخل�سارة واالإفال�س اأكرث خطورة من نتائج املكا�سب على م�ستخدمي املعلومات املن�سورة 

يف القوائم املالية.

 .252.p.1982 ،.2nd E. d. Grid Puplishing، INC ،Kenneth S. Most، Accounting Theory  -1

 - الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، معايري املحا�سبة املالية (رم�سان 1419هـ - يناير 1999مـ)، �ص97 ،193.

2-   وزارة اال�ستثمار، معايري املحا�سبة امل�سرية، املعيار رقم (7)، مرجع �سابق. 

 - جلنة معايري املحا�ســـــبة الـدولية IASC، معايري املحا�سبة الدولية IAS، املعيار املحا�سبي الدويل رقم »10«، مرجع �سابق.



ويظهر تطبيق هذا االأ�سا�س وا�سحا من خالل حتميل االإيرادات باملخ�س�سات التالية:

وخم�س�س  املعدومة،  ال��دي��ون  كمخ�س�س  املختلفة:  املتداولة  االأ���س��ول  خم�س�سات   -1

هبوط اأ�سعار الب�سائع واال�ستثمارات املالية املتداولة، وخم�س�س اخل�سم النقدي.

التعوي�سات  وخم�س�س  ال�سرائب،  كمخ�س�س  املختلفة:  االل��ت��زام��ات  خم�س�سات   -2

الق�سائية، وخم�س�س مكافاآت ترك اخلدمة.

والواقع، اأنه بدون اأ�سا�س احليطة واحلذر ي�سعب تربير تكوين هذه املخ�س�سات. ولذا، 

اأ�سا�س  لتطبيق  كنتيجة حتمية  املحا�سبة  املخ�س�سات ظهرت يف  اأن  يرى  الباحث  ف��اإن 

احليطة واحلذر اأو التحفظ.

ويلزم االإ�سارة فى هذا املقام اإىل اأن تكوين املخ�س�سات يف ظل اأ�سا�س احليطة واحلذر ال 

يهدف - ب�سورة متعمدة - اإىل تخفي�س �سايف الربح املحا�سبي اأو قيمة عنا�سر االأ�سول 

واإمنا يهدف اإىل جتنب املغاالة فى الربح اأو املبالغة فى ت�سخيم قيمة عنا�سر االأ�سول.

ذلك  كان  واإال  املخ�س�سات  تكوين  عند  املغاالة  اأو  الت�سدد  عدم  اإىل  املحا�سبون  وي�سعى 

الأ�سا�س  ال�سليم  التطبيق  عن  وخ��روج��ًا  فيه  مرغوب  املحا�سبي غري  القيا�س  فى  حتيزًا 

احليطة واحلذر اأو التحفظ. ولعل هذا ما دعا Hendriksen  اإىل القول باأن التحفظ 

هو اأف�سل الطرق ال�سعيفة ملعاجلة عدم التاأكد عند حتديد الدخل اأو قيمة االأ�سول )1(. 

)ب( اأ�سا�س القيا�س التقديري:

بداية  منذ  االأوىل  االأه��م��ي��ة  اأخ���ذت  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات  م��ن  املحا�سبة  القيا�س يف  ُيعترب 

اإذ بدون القيا�س تفقد املحا�سبة  االهتمام بالدرا�سة واملمار�سة العملية ملهنة املحا�سبة، 

الكثري من االأهمية املعلقة عليها )2(.

ويتناول القيا�س يف الفكر املحا�سبي اأمورًا قابلة للتحديد الفعلي والنهائي واأمورًا اأخرى 

تخ�سع للتقدير ال�سخ�سي.

وقيا�س  حتديد  عند  ال�سخ�سي  واحل��ك��م  بالتقدير  االأخ���ذ  اإىل  املحا�سبون  ا�سطر  وق��د 

من  ال��ع��دي��د  يكتنفه  للمخ�س�سات  الفعلي  بالقيا�س  االأخ����ذ  اأن  وذل���ك  املخ�س�سات، 

ال�سعوبات ف�ساًل عن عدم واقعيته.

  Eldon S. Hendriksen، Accounting Theory Richard D. Irwin. Inc.، 1982، p 831-1

  Ibid،p.83 -2 د. حممود ال�سيد الناغى، مرجع �سابق، �ص 113



تكوين  وم��ن ثم  م��ا،  الفعلي الأ�سل  اال�ستهالك  ف��اإن حتديد مقدار  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 

خم�س�س له، ي�ستلزم بيع هذا االأ�سل واعتبار الفرق بني تكلفة �سرائه و�سعر بيعه هو 

اال�ستهالك الفعلي. وملا كانت املن�ساأة م�ستمرة فى عملها، وبيع االأ�سل الأغرا�س حتديد 

مقدار اال�ستهالك الفعلي ُيعد اأمرًا غري عملي، فقد جلاأ املحا�سبون اإىل تقدير قيمة هذا 

اال�ستهالك. 

وللتقدير واحلكم ال�سخ�سي دوره اأي�سًا عند حتديد مقدار خم�س�س الديون املعدومة، 

اخل�سم  وخم�س�س  امل��ت��داول��ة،  واال���س��ت��ث��م��ارات  الب�ساعة  اأ���س��ع��ار  انخفا�س  وخم�س�س 

النقدي، وخم�س�س التعوي�سات. فجميع مبالغ املخ�س�سات يحكمها القيا�س التقديري 

نظرًا ل�سعوبة القيا�س الفعلي لها عند تكوينها اأو احتجازها.

ولعل هذا ما دفع كاًل من  sen L . & Sasson  Bar- yosef . Pradyot  k  اإىل 

القول باأن القيا�س احلقيقي املطلوب يف املحا�سبة ال يكن حتقيقه، واأن مقايي�س الربح 

واملركز املايل لي�ست اإال مقايي�س تقريبية )1(.

وعلى الرغم من �سعى املحا�سبني دائمًا اإىل تر�سيد هذا التقدير وجعله اأقرب ما يكون اإىل 

الدقة من خالل االعتماد على درا�سات علمية وفنية دقيقة اإىل جانب اخلربة والتجارب 

اإذا توافرت تقديرات اأخرى جديدة يكن الوثوق  ال�سابقة، بل وتعديل هذه التقديرات 

فيها بدرجة اأكرب اإال اأنه ال يكن اإلغاء دور ودرجات احلكم والتقدير ال�سخ�سي يف ظل 

عدم اإمكانية القيا�س الفعلي )2(. ولذا ، فاإن الباحث يوؤيد ما ذهب اإليه  اأحد الكتاب 

و�سعوبة  م�سكلة  للتغلب على  املحا�سبون  ا�سطنعها  فكرة  »املخ�س�سات  باأن  القول  من 

القيا�س الفعلي« )3(، كما يوؤكد على ما ذهبت اإليه معايري املحا�سبة الدولية من اأن مبلغ 

املخ�س�س ينبغى اأن يثل »اأف�سل تقدير« ملبلغ النفقات الذي �سيكون مطلوبًا لت�سوية 

االلتزام وذلك يف تاريخ امليزانية )4(.

)ج( اأ�سا�س مقابلة النفقات بالإيرادات:

فرتة  ع��ن  خ�سارة  اأو  رب��ح  م��ن  املحا�سبية  ال��وح��دة  اأع��م��ال  نتيجة  وقيا�س  لتحديد  يلزم 

زمنية معينة خ�سم النفقات التي حتملتها هذه الوحدة من االإي��رادات. وهو ما ُيعرف 

االأم��ري��ك��ي��ة  املحا�سبة  ع��ن��ه جمعية  ع���ربت  وال����ذي  امل��ق��اب��ل��ة،  اأ���س��ا���س  ب��ا���س��م  املحا�سبة  يف 

 Matching is the process of reporting expenses on the basis:بقولها

)5( of a relationship with reported revenues.Cause-and- effect

1-Sasson Bar-Yosef & Pridyot K.، on Optimal Choice of InventoryAccounting MetoThe Accounting Review، Vo 
67، No. April 1992، p.p. 320-336-.

2-Eldon S. Hendriksen، op. cit.،p 134-.

.د. حممد جوهر، احلديث فى املراجعة (مكتبة عني �سم�ص، 1984)، �ص 3-187

.املعيار املحا�سبى الدوىل  رقم 37،  مرجع �سابق ،IAS معايري املحا�سبة الدولية ،IASC جلنة معايري املحا�ســـــبة الـدولية-4

5- Eldon S. Hendriksen، op. cit.،p 193-.



وحتى تكون هذه املقابلة �سليمة، فاإن النفقات يجب اأن ت�ستمل على جميع النفقات �سواء 

كانت ترتبط ارتباطًا مبا�سرًا باالإيراد، اأو كانت ترتبط بالفرتة الزمنية التي حتقق فيها 

ترك اخلدمة  ومكافاآت  الثابتة  االأ�سول  فا�ستهالكات  به.  ربطها مبا�سرة  وتعذر  االإي��راد 

وال�سرائب املتوقع دفعها عن الفرتة احلالية متثل عنا�سر نفقات ولكن ال يكن ربط اأي 

منها مع اإيراد معني بذاته واإمنا يكن ربطها بالفرتة الزمنية التي تتولد فيها االإيرادات 

ككل. ولذا يلزم حتميلها على هذه االإيرادات.

وقد اعترب قانون ال�سركات امل�ساهمة و�سركات التو�سية باالأ�سهم وال�سركات ذات امل�سوؤولية 

�سايف  اإىل  الو�سول  قبل  يجب خ�سمه  عبئًا  املخ�س�سات   81 ل�سنة   159 رق��م  امل��ح��دودة 

الربح، حيث عرفت املادة رقم 40 من القانون املذكور االأرباح ال�سافية باأنها: »هي االأرباح 

الناجتة عن العمليات التي با�سرتها ال�سركة وذلك بعد خ�سم جميع التكاليف الالزمة 

لتحقيق هذه االأرباح وبعد ح�ساب وجتنيب كافة اال�ستهالكات واملخ�س�سات التي تق�سي 

االأ�سول املحا�سبية بح�سابها وجتنيبها قبل اإجراء اأي توزيع باأية �سورة من ال�سور«. 

وال �سك اأن جتاهل اأو عدم حتميل هذه االأعباء وااللتزامات على اإيرادات الفرتة اخلا�سة 

بها - نظرًا لعدم الدقة التامة يف تقدير مبالغها - ي��وؤدي اإىل حتميلها على الفرتة اأو 

الفرتات التالية، وبذلك يت�سخم رقم ربح فرتة ما على ح�ساب الفرتة اأو الفرتات التالية، 

ال��ذي يعني عدم دقة ح�سابات النتيجة وك��ذا عدم تعبري امليزانية العمومية عن  االأم��ر 

حقيقة املركز املايل للوحدة املحا�سبية.

النفقات  حتميل  خاللها  م��ن  يتم  التي  املحا�سبية  الو�سائل  اأح��د  املخ�س�سات  وُتعترب 

الزمنية باالإيرادات اخلا�سة بالفرتة، وذلك ل�سمان حتقيق املقابلة ال�سليمة بني النفقات 

واالإيرادات. ولذلك، فاإن الباحث يرى اأن املخ�س�سات ُتعد الو�سيلة املنا�سبة املتاحة حاليًا 

لتطبيق اأ�سا�س املقابلة تطبيقًا �سليمًا.

وبعد اأن تناولنا مفهوم املخ�س�سات، واالأ�س�س املحا�سبية التي حتكم تكوينها، ننتقل اإىل 

بيان طبيعة تلك املخ�س�سات يف الفقه االإ�سالمي.

ثالثًا: طبيعة املخ�س�سات يف الفقه الإ�سالمي:

التي ظهرت مع ت�سخم قيمة  امل�سطلحات احلديثة  اأحد  »املخ�س�سات«  ُيعد م�سطلح 

ال�سرائية  القوة  الثابتة وات�ساع حركة التجارة وزي��ادة خماطرها مع انخفا�س  االأ�سول 

للنقود والتو�سع يف املعامالت االآجلة. ولذلك، فاإن الفقهاء مل يتناولوا هذا امل�سطلح 

مبفهومه املعا�سر.



املخ�س�س من  تكوين  الفقهاء يف  راأى  ا�ستنباط  للباحث  ذل��ك، يكن  الرغم من  وعلى 

عدمه من خالل ما يلي:

االإي��رادات.  القنية عبئًا يجب حتميله على  االنتفاع بعرو�س  الفقهاء عبء  اعتبار  )اأ( 

ويف ذلك يقول االإمام ال�سافعي: »وعلى كل وال يليها - اأي االأموال املوقوفة -، اأن يعمر 

ما وهن من هذه الدار وي�سلح ما خاف ف�ساده منها، وي�سلح منها ما فيه ال�سالح لها، 

واال�ستزادة يف غلتها... مما يجتمع من غلة هذه الدار ثم يفرق ما يبقى منها على من 

له هذه الغلة« )1(.

وموؤدى ذلك اأن النق�س احلا�سل يف الدار املوقوفة ب�سبب املنافع املتولدة منها يجب اأن 

يحجز مقابله من غلتها وهو ما يعرف عند املحا�سبني با�سم املخ�س�س.

 بل اإن تقومي هذه العرو�س الأغرا�س قيا�س عبء هذا االإهالك يجب اأن يكون بالقيمة 

اجلارية ال التكلفة. وهو ما يفهم من قول اأبى عبيد القا�سم بن �سالم:  »قومه بنحو من 

ثمنه يوم اأن حلت فيه الزكاة ثم اأخرج زكاته« )2(.

الزكوية عند حتديد  امل��وج��ودات  التح�سيل من  املرجوة  الديون غري  اعتبار  )ب( عدم 

املركز املايل  التاأثري على  التامة، ومن ثم  امللكية  لعدم توفر �سرط  الزكاة نظراً  وع��اء 

ناق�سة لعدم  الدائن لها ملكية  اأن ملكية  الفقهاء بقولهم  للمزكي وهو ما عرب عنه 

قدرته على االنتفاع بها اأو الت�سرف فيها )3(. كما اأن هذه الديون ُتعد مااًل غري نام 

بالن�سبة للدائن )4(.

)ج( اإجماع الفقهاء على اأنه ال ربح اإال بعد �سالمة راأ�س املال )5( ، وملا كان الربح يتحدد 

عدم  ف��اإن  النفقات،  بنود  اأح��د  املخ�س�سات  وك��ان��ت  والنفقات،  االإي����رادات  ب��ني  باملقابلة 

خ�سمها يعني عدم �سالمة راأ�س املال.

1- حممد بن اإدري�ص ال�سافعي، االأم،  (كتاب ال�سعب)، اجلزء الثالث، �ص283.

2- اأبو عبيد القا�سم بن �سالم، االأموال (القاهرة: مكتبة الكليات االأزهرية ـ دار الفكر العربي، 1401هـ - 1981 م)، �ص393.

3- اأ بو زكريا حميى الدين بن �سرف النووى، املجموع �سرح املهذب (دار الفكر)، اجلزء  اخلام�ص، �ص341، وعبدالرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمى 

 النجدى، حا�سية الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع،  (الطبعة  الثالثة؛ بريوت: دار املعرفة للطباعة والن�سر،1398هـ ـ 1978م)، اجلزء الثاين، �ص174، 

ابن عابدين ، حا�سية رد املحتار على الدر املختار(الطبعة الثانية ؛ 1986)، اجلزء الثاين، �ص 6 وابن قدامة، املغني الطبعة الثانية؛ دار هجر للطباعة 

والن�سر والتوزيع: حتقيق د. عبد املح�سن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو، اجلزء الرابع، �ص270 وحممد بن اإدري�ص ال�سافعي، مرجع �سابق، اجلزء 

الثاين، �ص42 .

4-  عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمي النجدي، مرجع �سابق، اجلزء الثالث، �ص174، وابن الهمام احلنفي، �سرح فتح القدير، (�سركة ومطبعة 

م�سطفى البابي احللبي)، اجلزء الثاين، �ص 166.

5- حممد فخر الدين الرازى ، مفاتيح الغيب، املطبعة احل�سينية امل�سرية، بدون تاريخ، اجلزء االأول، �ص 120، عبداهلل اأحمد بن حممود الن�سفى، مدارك 

التنزيل وحقائق التاأويل، دار احياء الكتب العربية (عي�سى البابى احللبى و�سركاه)، بدون تاريخ ، اجلزء االأول، �ص19، جاد اهلل حممود بن عمر الزخم�سرى، 

الك�ساف ، دار الكتاب العربى، بريوت، بدون تاريخ، اجلزء االأول، �ص 147.



االأم��وال  االقت�سادية ال�ستثمار  ال�سوابط  اأحد  ُيعد  امل�ستقبلية  امل�سالح  اإن مراعاة  )د( 

يف املنهج االإ�سالمي، ويرتتب على االأخذ بهذا ال�سابط جمموعة من االإجراءات، اأهمها 

�سرورة تكوين املخ�س�سات ل�سمان ا�ستمرار الوحدة وا�ستفادة االأجيال القادمة منها )1(. 

)ه�( فيما يتعلق مبخ�س�سات االلتزامات، فاإن االإ�سالم يحث على �سالمة اأداء االلتزامات 

ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  ْمَواَلُكْم 
َ
اأ ُكُلوا 

ْ
َتاأ َواَل   « املختلفة للغري، حيث يقول احلق تبارك وتعاىل: 

ْنُتْم َتْعَلُموَن » )البقرة: 
َ
ا�ِس ِبااْلإِْثِم َواأ ْمَواِل النَّ

َ
ُكُلوا َفِريًقا ِمْن اأ

ْ
اِم ِلَتاأ كَّ َوُتْدُلوا ِبَها اإِىَل احْلُ

188(. والر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم- يقول: »ال �سرر وال �سرار«.

وعلى ذلك، يتعني على كل من كان عليه التزام اأن ياأخذ هذا االلتزام يف احل�سبان، وهو 

ما يكن حتقيقه عن طريق تكوين خم�س�سات لاللتزامات املوؤكدة احلدوث غري املحددة 

املقدار بدقة.

)و( ب�سفة عامة، ال يوجد ما ينع – �سرعًا – من اتباع كل ما من �ساأنه املحافظة على 

اأموال امل�ستثمرين، واإىل ذلك اأ�سار �سراحة قرار املجمع الفقهي االإ�سالمي التابع لرابطة 

العامل االإ�سالمي يف دورته ال�ساد�سة ع�سرة املنعقدة مبكة املكرمة، حيث ورد ما ن�سه:

الوقائي  بوجهيها  االإ���س��الم��ي��ة  امل�����س��ارف  يف  اال�ستثمارية  احل�سابات  حماية  اإن  )اأواًل: 

والعالجي اأمر مطلوب وم�سروع يف حفظ املال. 

اإدارت��ه��ا الأم���وال امل�ستثمرين  اأث��ن��اء  اأن تتبع يف  امل�����س��ارف االإ���س��الم��ي��ة  ث��ان��ي��ًا: يجب على 

االإج�������راءات وال��و���س��ائ��ل امل�����س��روع��ة وامل��ع��روف��ة ف��ى ال��ع��رف امل�����س��ريف حل��م��اي��ة احل�����س��اب��ات 

اال�ستثمارية وتقليل املخاطر(. 

ويف �سوء ما �سبق، يكن القول باأن االأحكام الفقهية العامة جتيز تكوين املخ�س�سات 

مبفهومها املحا�سبي ال�سليم، بل اإن تكوين هذه املخ�س�سات ُيعد مطلبًا �سرعيًا للمحافظة 

راأ���س املال واإن عدم تكوينها ُيعد خمالفًا ملقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية والتي تاأمر  على 

باملحافظة على راأ�س املال.

يف  ننتقل  االإ�سالمي  والفقه  املحا�سبي  الفكر  يف  املخ�س�سات  طبيعة  تناولنا  اأن  وبعد 

املبحث الثاين اإىل بيان اأثر هذه املخ�س�سات على توزيع االأرباح فى امل�سارف االإ�سالمية. 

1- ع�سام عبد الهادي اأبو الن�سر” اأ�س�ص ونظم قيا�ص وتوزيع عوائد اال�ستثمارات يف �سركات توظيف االأموال االإ�سالمية (ر�سالة ماج�ستري، كلية التجارة 

ـ  جامعة االأزهر ـ 1410ـ 1990) �ص12، 18.



املبحث الثاين

اأثر تكوين املخ�س�سات على توزيع الأرباح

يف امل�سارف الإ�سالمية 

متهيد:

االأرب����اح يف  ت��وزي��ع  على  املخ�س�سات  تكوين  اأث���ر  ب��درا���س��ة وحتليل  املبحث  ه��ذا  يخت�س 

امل�سارف االإ�سالمية، وذلك من خالل تناول اأ�س�س توزيع االأرب��اح واخل�سائر يف امل�سارف 

االإ�سالمية، وكذا اأنواع وم�سادر تكوين وحتميل املخ�س�سات يف هذه امل�سارف، باالإ�سافة 

اإىل معاجلة املخ�س�سات التي مل ت�ستخدم والزائدة عن احلاجة.

وعلى ذلك، �سوف يتم الرتكيز يف هذا الف�سل على النقاط الرئي�سية التالية:

اأواًل : اأ�س�س توزيع االأرباح واخل�سائر يف امل�سارف االإ�سالمية.

ثانيًا: اأنواع وم�سادر تكوين وحتميل املخ�س�سات يف امل�سارف االإ�سالمية.

ثالثًا: معاجلة املخ�س�سات الزائدة عن احلاجة يف امل�سارف االإ�سالمية.

اأوًل: اأ�س�س توزيع الأرباح واخل�سائر يف امل�سارف الإ�سالمية

قد يكون من املنا�سب التفرقة بني حتقق الربح وقيا�سه وتوزيعه، حيث يق�سد بتحقق 

الربح الوقت الذي يتم فيه اكت�سابه، ومن ثم االعرتاف به واإثباته يف الدفاتر واإظهاره يف 

القوائم املالية )1(. وهو يختلف - اأى توقيت االعرتاف بالربح - من �سيغة اإىل اأخرى يف 

امل�سارف االإ�سالمية )2(. يف حني ُيق�سد بقيا�س الربح حتديد مقداره.

وُيعترب اأ�سا�س ا�ستقالل الذمة املالية، والقيا�س الدوري، وكذا القيا�س النقدي، والقيا�س 

الفعلي اأو احلكمي، واملقابلة بني النفقات واالإيرادات املرتبطة بها، وتوقيت حتقق االإيراد، 

الربح يف  قيا�س  اأ�س�س  اأه��م  العادلة، من  بالقيمة  والتقومي  اال�ستحقاق،  اإىل  باالإ�سافة 

الفكر املحا�سبي )3(.

1- جلنة معايري املحا�ســـــبة الـدولية IASC، معايري املحا�سبة الدولية IAS، املعيار املحا�سبى الدوىل رقم”  18 “االيراد “.

2- د. حممد عبد احلليم عمر، االأ�س�ص ال�سرعية واملحا�سبية لتوزيع االأرباح يف امل�سارف اال�سالمية، بحث مقدم اإىل موؤمتر دور املوؤ�س�سات امل�سرفية 

االمارات) من 26-28 �سفر 1423 هـ. املوفق 7- 9 مايو  اال�سالمية يف اال�ستثمار والتنمية، (كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية ، جامعة ال�سارقة – 

2002م، �ص 8.

�سناديق  ندوة  اإىل  مقدم  بحث  االإ�سالمى،  الفكر  �سوء  فى  اال�ستثمار  �سناديق  عوائد  وتوزيع  لقيا�ص  الن�سر، منوذج حما�سبى مقرتح  اأبو  عبدالهادى  3-ع�سام 

اال�ستثمار فى م�سر: الواقع وامل�ستقبل، جامعة االأزهر – مركز �سالح عبداهلل كامل لالقت�ساد االإ�سالمى، 1997/3/22، �ص 23- 30.



وُيق�سد بتوزيع الربح ق�سمته بني م�ستحقيه، اأي ق�سمة ما مت حتديده يف مرحلة القيا�س.

ويتم توزيع الربح يف امل�سارف االإ�سالمية بني اأ�سحاب حقوق امللكية )امل�سرف االإ�سالمي( 

وبع�سهم  اال�ستثمار  ح�سابات  اأ�سحاب  وب��ني  جهة،  من  اال�ستثمار  ح�سابات  واأ�سحاب 

البع�س من جهة اأخرى.

�سركة  اأح��ك��ام  االإ���س��الم��ي  وامل�����س��رف  اال�ستثمار  ح�سابات  اأ���س��ح��اب  ب��ني  العالقة  ويحكم 

وبع�سهم  اال�ستثمار  ح�سابات  اأ�سحاب  بني  العالقة  يحكم  ال�سرعية، يف حني  امل�ساربة 

البع�س، وكذا بني امل�ساهمني وبع�سهم البع�س )باعتبارهم مالك امل�سرف( اأحكام �سركة 

العنان.

ويف �سوء هذه العالقات، يكن القول باأن توزيع االأرباح واخل�سائر يف امل�سارف االإ�سالمية 

ي�سبطه االأ�س�س التالية:

اأو  امل��ال  اأى �سرورة علم رب  الربح معلومة لكل �سريك )1(،  اأن تكون طريقة توزيع  )اأ( 

اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار وامل�سرف بطريقة توزيع الربح، وعدم  تعديل هذه الطريقة 

فاإن  ثم  وم��ن  ال��رب��ح،  امل�ساركة هو احل�سول على  الق�سد من  اأن  وذل��ك  اإال مبوافقتهم، 

جهالته توجب ف�ساد عقد ال�سركة )2(.

الن�س يف طلبات فتح  ذل��ك من خ��الل  االإ�سالمية مب��راع��اة  امل�سارف  الكثري من  وتقوم 

ك��ل ف��رتة مالية )3(. وه��و ما  ب��داي��ة  اأو االإع����الن عنها يف  ال��رب��ح  احل�����س��اب��ات على ن�سبة 

اأكدت عليه معايري املحا�سبة  ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية 

االإ�سالمية، حيث ن�ست على اأنه: يجب الن�س يف عقد امل�ساربة على ح�سة كل طرف يف 

الربح )4(.

وال يجوز تغيري ن�سيب املتعاقدين من الربح الحقًا اإال باالتفاق والرتا�سى. وهو ما اأكدت 

املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  ال�سادرة عن هيئة  املحا�سبة  اأي�سًا معايري  عليه 

االإ�سالمية )5(، كما اأ�سارت اىل ذلك بع�س الفتاوى املعا�سرة، ومنها: » ويف حالة تعديل 

ن�سبة الربح يف امل�ستقبل ال بد من االإ�سعار بالتعديل مع حتديد مدة زمنية يعترب م�سيها 

قرينة على موافقة امل�ستثمر الذي ال يعرت�س« )6(.

1-  ابن عابدين، مرجع �سابق، اجلزء الثاين، �ص285، اأبو زكريا حميى الدين بن �سرف النووى، مرجع �سابق، املجلد الرابع ع�سر، �ص 365.

�سناديق  و�سناعة  العربية  امل�سارف   : العربية  امل�سارف  احتاد  مطبوعات  (من  اال�سالمية  امل�سارف  لدى  اال�ستثمار  �سناديق  خوجه،  الدين  عز   -2

اال�ستثمار،1995) ، �ص160.

3- انظر على �سبيل املثال طلبات فتح احل�سابات اجلارية لكل من: بنك في�سل اال�سالمي، بنك التمويل امل�سري ال�سعودي. 

4- هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار املحا�سبة املالية 

رقم (6) حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار وما فى حكمهما. 5- املرجع ال�سابق.

6- ندوة الربكة الرابعة، الفتوى رقم (2)، اجلزائر، 1407هـ – 1986م.



)ب( اأن يكون ن�سيب كل طرف من الربح ج��زءًا �سائعًا يف اجلملة )1(، اأي عدم حتديد 

مبلغ معني اأو ن�سبة معينة من الربح الأحد  ال�سركاء الحتمال اأال تربح امل�ساركة اإال ذلك 

املبلغ فينفرد به اأحدهما دون االآخر واحتمال اأال تربحها  فياأخذ من راأ�س املال )2(.

وقد اأكدت على ذلك معايري املحا�سبة ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات 

املالية االإ�سالمية )3(، وكذلك الفتاوى ال�سرعية ملجموعة الربكة امل�سرفية، وبررت ذلك 

بقولها: »الأن ذلك يجعل املعاملة من باب الربا« )4(.

ويرتتب على ذلك عدم جواز ا�سرتاط قدر حمدد من املال اأو ن�سبة من راأ�س املال الأ�سحاب 

االأموال اأو للم�سرف الأن ذلك قد يوؤدي اإىل عدم االإ�سرتاك يف الربح.

اإذا زاد الربح عن حد معني، مع توزيع  ويختلف ذلك عن حتديد مبلغ الأحد ال�سركاء 

الباقي بالت�ساوي بني ال�سركاء باعتبار اأن هذا ال�سرط ال يوؤدي اإىل قطع ال�سركة يف الربح 

.)5(

)ج( وجوب ا�سرتاك جميع ال�سركاء يف الربح )6(. ويق�سد بذلك عدم جواز انفراد اأحد 

ال�سركاء بالربح دون االآخر، باعتبار اأن ذلك ينايف مقت�سى العقد. 

اأم كرثت،  الن�سبة  �سواء قلت هذه   ،)7( ال�سركاء  اتفق عليه  الربح على ما  اأن يكون  )د( 

ومن ثم يجوز االتفاق على ن�سب معينة لتوزيع االأرب��اح الدورية واأخرى لتوزيع االأرباح 

الراأ�سمالية، كما يجوز االتفاق على تفاوت الن�سب باختالف االأرباح املحققة كاأن يتفق 

على ن�سب حمددة لتوزيع املليون االأوىل من الربح، ون�سب اأخرى لتوزيع املليون الثانية، 

وهكذا.

اأن كل ه��ذا ال  الربح مقابل العمل واالإدارة، وذل��ك باعتبار  كما يجوز حتديد ج��زء من 

يقطع ال�سركة يف الربح.

ويف حالة عدم اتفاق ال�سركاء على ن�سبة توزيع الربح، فيتم التوزيع على اأ�سا�س ن�سبة 

راأ�س املال والتي قد تتغري من �سنة اإىل اأخرى كما هو احلال يف امل�ساركات املتناق�سة.

1-  ال�سربينى اخلطيب، مغنى املحتاج (مطبعة احللبى)، اجلزء الثانى، �ص312، �سرف الدين مو�سى احلجاوى، االإقناع (بريوت: دار املعرفة)، اجلزء الثاين، 

�ص253، ابن تيمية، جمموع فتاوى �سيخ االإ�سالم اأحمد بن تيمية،(الطبعة االأوىل؛1398هـ)، املجلد الثالثني، �ص 84.

2- اإبن قدامة، مرجع �سابق،اجلزء ال�سابع، �ص 146.

3- هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار املحا�سبة املالية 

رقم (6) حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار وما يف حكمها.

4- االأمانة العامة للهيئة ال�سرعية املوحدة، الفتاوى ال�سرعية ملجموعة الربكة امل�سرفية، جمع وتن�سيق د. عبد ال�ستار اأبو غده، الفتوى رقم 96/4.

5- ندوة الربكة االأوىل، الفتوى رقم (4)، املدينة املنورة، 1403ه -   1981م.

6-  املرجع ال�سابق، اجلزء ال�سابع، �ص 144.

7- املرجع ال�سابق، اجلزء ال�سابع، �ص 138. 



من  معينة  بن�سبة  امل��ال  رب  على حتديد ح�سة  امل�ساربة  يف  االت��ف��اق  كذلك  يجوز  كما 

االأرباح يف بداية امل�ساربة، مع تغيري هذه الن�سبة اإذا و�سلت االأرباح اإىل ن�سبة معينة من 

راأ�س املال )1(. 

 )ه�( جواز تفاوت ح�سة رب املال يف االأرباح باختالف املدة، وذلك اأن مقدار الربح يتاأثر 

مبدة بقاء راأ�س املال، ولذا ي�ستحق املبلغ الذي ي�ستمر مدة اأطول ربحًا اأكرب من املبلغ 

ك��ل منها يف  امل�ساركة مب��دة بقاء  اأق��ل مم��ا يلزم معه ترجيح مبالغ  ف��رتة  ال��ذي ي�ستمر 

عمليات اال�ستثمار.

 ويف حالة رغبة رب املال يف ا�سرتداد ماله قبل املدة املتفق عليها فاإنه ي�ستحق الربح على 

اأ�سا�س املدة االأق�سر)2(. 

)و( جواز اإعالن امل�سرف عن معدل ربح متوقع، باعتبار اأن ذلك من قبيل التقدير واأن 

اأك��دت على ذلك الفتاوى ال�سرعية ملجموعة  العربة عند التوزيع مبا حتقق فعاًل. وقد 

الربكة امل�سرفية، حيث ورد ما ن�سه: »ال مانع من حتديد االأرباح وتوزيعها حتت احل�ساب 

على الودائع اال�ستثمارية يف حدود الربح املتوقع، على اأن تتم الت�سوية النهائية يف نهاية 

املدة، والبد اأن يعلن البنك اأن هذا التوزيع حتت احل�ساب ولي�س نهائيًا« )3(.

)ز( جواز ا�ستخدام طريقة النقاط )النمر( يف توزيع اأرباح ح�سابات اال�ستثمار العامة، 

اأي النظر اإىل املبلغ  والزمن ملوجودات كل ح�ساب من ح�سابات اال�ستثمار ومن ثم ترجيح 

اأموال ح�سابات اال�ستثمار باملدة التي تق�سيها يف اال�ستثمار.

ونظرًا الأن امل�سرف ال يبداأ اال�ستثمار يف يوم ا�ستالم مبلغ اال�ستثمار اأو بعده بيوم فقد 

التايل لالإيداع كما  ال�سهر  بداية  للربح يف  املبلغ  ا�ستحقاق  امل�سريف على  العمل  جرى 

اأي  ال�سحب،  �سهر  خ��الل  امل�سحوب  للمبلغ  رب��ح  ع��دم ح�ساب  على  كذلك  العمل  ج��رى 

اأدنى ر�سيد ل�ساحب احل�ساب اال�ستثماري خالل فرتة  اأ�سا�س  اأن التحا�سب يكون على 

التحا�سب، وهو ما يعرف م�سرفيًا با�سم احل�ساب على اأدنى ر�سيد.

والتوجيه ال�سرعي لذلك اأن اأموال امل�ساركني يف وعاء ا�ستثماري واحد قد �ساهمت كلها 

يف حتقيق العائد ح�سب مقدارها ومدة بقائها يف احل�ساب. فا�ستحقاقها ح�سة متنا�سبة 

املتاحة الإي�سال  املحا�سبية  الطرق  اأع��دل  النمر، هو  والزمن، بح�سب طريقة  املبلغ  مع 

م�ستحقات تلك احل�سابات من عائد اال�ستثمار الأ�سحابها...« )4(. 

1- فتاوى ندوة الربكة احلادية ع�سرة لالقت�ساد االإ�سالمي، جده 11 – 12 رم�سان 1416 هـ ، 31 يناير – 1 فرباير 1996 م.

2- فتاوى ندوة الربكة ال�سابعة لالقت�ساد االإ�سالمي، جده19- 20 �سعبان 1412هـ - 22 – 23 مار�ص 1992.

3- االأمانة العامة للهيئة ال�سرعية املوحدة، الفتاوى ال�سرعية ملجموعة الربكة امل�سرفية، جمع وتن�سيق وفهر�ست د. عبدال�ستار اأبو غدة، الفتوى رقم 96/4.

4- ندوة الربكة احلادية ع�سرة لالقت�ساد االإ�سالمي، 11 – 12 رم�سان 1416 هـ - 1996م.



 - وقوعها  - يف حالة  تعترب اخل�سارة  )1(، حيث  امل��ال  راأ����س  بن�سب  ت��وزي��ع اخل�سارة  )ح( 

نق�سًا يف امللك، ولذا فهي توزع على ح�سب ح�س�س ال�سركاء، وتخف�س بها هذه القيم 

ب�سرف النظر عن ح�س�س توزيع االأرباح، وكذا ب�سرف النظر عن م�ساهمة اأ�سحاب هذه 

احل�س�س يف االإدارة من عدمه. وال يتحمل امل�سرف – امل�سارب – اأية خ�سارة اأو نق�سان 

يف املال اإال اإذا كان ب�سبب تق�سريه اأو اإهماله اأو خمالفة قيود امل�ساربة )2(.

ثانيًا: اأنواع وم�سادر تكوين وحتميل املخ�س�سات يف امل�سارف الإ�سالمية:

نتناول فيما يلى م�سادر تكوين اأو احتجاز املخ�س�سات، ومن ثم حتميلها يف امل�سارف 

االإ�سالمية، يلى ذلك اأنواع املخ�س�سات فيها. 

)اأ( م�سادر تكوين وحتميل املخ�س�سات يف امل�سارف الإ�سالمية:

 ملا كانت املخ�س�سات ُت�ستقطع من االإي��رادات، فاإن املق�سود ب� »م�سدر تكوين املخ�س�س« 

حتديد االإيراد الذي �سوف ُي�ستقطع اأو ُي�ستنزل منه مبلغ املخ�س�س. وحتقيقًا للعدالة، 

اأو تنتفع من  التي �سوف ت�ستفيد  يلزم ربط هذا امل�سدر يف امل�سارف االإ�سالمية باجلهة 

اأو املنتفع هم امل�ساهمون فاإن هذا املخ�س�س يجب اأن  هذا املخ�س�س، فاإذا كان امل�ستفيد 

ُي�ستقطع من االإيرادات التي تخ�سهم دون غريهم، ويف حالة ما اإذا كان املنتفع اأو امل�ستفيد 

هم اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار فاإن هذا املخ�س�س يجب اأن ُي�ستقطع من االإيرادات التي 

تخ�سهم دون غريهم اأي�سًا. اأما يف حالة ما اإذا كان املنتفع اأو امل�ستفيد امل�ساهمني واأ�سحاب 

ح�سابات اال�ستثمار معًا، فاإن اال�ستقطاع يجب اأن يكون من االإيرادات التي تخ�سهما معًا. 

وعلى ذلك، يكن القول باأنه يجب اأن يكون هناك تالزمًا بني م�سدر تكوين املخ�س�س 

وبني اجلهة التي ُي�ستقطع اأو ُي�ستنزل من اإيراداتها هذا املخ�س�س يف امل�سارف االإ�سالمية. 

ويرى الباحث اأن هذا التالزم يجب اأن يوؤدي يف امل�سارف االإ�سالمية اإىل اأمرين:

الأول: عدم حتميل امل�سارب مبخ�س�سات ال يجب اأن يتحملها، حيث يوؤدي ذلك اإىل 

االإخالل باأ�سا�س عدم حتميل امل�سارب باخل�سارة ما مل يكن هناك تعٍد اأو تق�سري منه. 

الثاين: عدم حتميل اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار مبخ�س�سات مل ي�ستفيدوا اأو 

ينتفعوا منها، حيث يوؤدي ذلك اإىل االإخالل بقاعدة الغنم بالغزم، ومبداأ العدالة. 

1- االمام مالك، املدونة الكربى ( بريوت: دار الفكر العربى، 1398)، اجلزء الرابع، �ص33، اإبن قدامة املقد�سى، املقنع، (بدون نا�سر، بدون تاريخ)، اجلزء 

 الثانى، �ص 166، ابن ر�سد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، (الطبعة الرابعة؛ لبنانـ  بريوت: دار املعرفة للطباعة والن�سر والتوزيع 1398 مـ- 1987م)، اجلزء

الثاين، �ص 252.

2- هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ، معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار املحا�سبة املالية 

رقم (6)، حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار وما فى حكمها.



وباالطالع على ال�سيا�سات املحا�سبية واإي�ساحات احل�سابات اخلتامية والتقارير املالية 

ملعاجلة  رئي�سيني  اجتاهني  بني  ال�سدد  ه��ذا  التمييز يف  االإ�سالمية، يكن  امل�سارف  يف 

املخ�س�سات، وذلك على النحو التاىل: 

اأعباء توزع  االأول: اعتبار جميع املخ�س�سات - مبا فيها خم�س�سات االأ�سول الثابتة - 

على اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار وامل�ساهمني ح�سب ن�سب اأموالهم. 

الثانى: حتميل امل�ساهمني دون غريهم مبخ�س�سات االأ�سول الثابتة، وذلك ا�ستنادًا اإىل 

ا�ستفادتهم من اإيرادات اخلدمات امل�سرفية دون غريهم، مع  م�ساركة امل�ساهمني الأ�سحاب 

ح�سابات اال�ستثمار يف غري ذلك من املخ�س�سات. 

امل�سارف  من  لعينة  ومرفقاتها،  املالية،  القوائم  وحتليل  درا�سة  من  للباحث  تبني  وق��د 

االإ�سالمية ما يلي )1(:

املخ�س�سات،  قيا�س  باأ�س�س  يتعلق  فيما  الآخ���ر  م�سرف  م��ن  وا���س��ح  اخ��ت��الف  ه��ن��اك  اأ- 

وال�سيما خم�س�س خماطر اال�ستثمار، حيث يتم قيا�س هذا املخ�س�س يف بع�س امل�سارف 

ذمم  م��ن  ن�سبة  اأ�سا�س  على  االآخ���ر  البع�س  ويف  املرتاكمة  ال�سابقة  اخل��ربة  اأ�سا�س  على 

اال�ستثمارات اأو على اأ�سا�س ن�سبة من عوائد اال�ستثمارات.

امل�����س��ارب��ة، يف حني  اأم���وال  با�ستقطاع املخ�س�سات م��ن دخ��ل  امل�����س��ارف  ت��ق��وم بع�س  ب- 

االأخ��رى  امل�سارف  امل�سارب، كما قد تقوم بع�س  با�ستقطاعها من ن�سيب  البع�س  يقوم 

با�ستقطاعها من ح�سة اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار.

ج�- فيما يتعلق باأ�ساليب العر�س واالإف�ساح عن املخ�س�سات، فقد تبني ما يلي:

1- تقوم امل�سارف االإ�سالمية بدمج املخ�س�سات املختلفة مع بع�سها البع�س يف قائمة 

والثابت وخم�س�سات  املتداول  بنوعيها  امل��وج��ودات  دون ف�سل بني خم�س�سات  الدخل 

االلتزامات.

واالل��ت��زام��ات يف جانب  املتداولة  االأ���س��ول  باإظهار خم�س�سات  امل�سارف  بع�س  تقوم   -2

بني  تفرقة  دون  املختلفة«  »املخ�س�سات  م�سمى  حتت  العمومية  بامليزانية  االل��ت��زام��ات 

خم�س�سات االأ�سول املتداولة وخم�س�سات االلتزامات. كما تقوم بع�س امل�سارف بدمج 

الدائنة االأخ��رى واإظهارهما معًا يف بند واح��د حتت م�سمى  املخ�س�سات مع االأر���س��دة 

1- بنك في�سل االإ�سالمي امل�سري، التقرير ال�سنوي ملجل�ص االإدارة، �سنوات خمتلفة، وبنك دبي االإ�سالمي، التقرير ال�سنوي وامليزانية العمومية، �سنوات 

وامليزانية  االإدارة  تقرير جمل�ص  الكويتي،  التمويل  وبيت  �سنوات خمتلفة،  العمومية،  وامليزانية  االإدارة  تقرير جمل�ص  ال�سوداين،  الربكة  وبنك  خمتلفة، 

العمومية، �سنوات خمتلفة، وبنك في�سل االإ�سالمي ال�سوداين، التقرير ال�سنوي، �سنوات خمتلفة،  وم�سرف قطر االإ�سالمي بالبحرين، تقرير جمل�ص االإدارة 

وامليزانية العمومية، �سنوات خمتلفة.



»دائنون  اأو  وخم�س�سات«  دائنة  »ح�سابات  اأو  االأخ���رى«  الدائنة  واالأر���س��دة  »املخ�س�سات 

واأر�سدة دائنة وخم�س�سات« يف حني تقوم بع�س امل�سارف باإدراج املخ�س�سات مع املوارد 

االأخرى واإظهارهما معًا حتت بند »املخ�س�سات واملوارد االأخرى«.

يف  فقط  التوظيف  خماطر  خم�س�سات  عن  باالإف�ساح  امل�سارف  بع�س  تكتفي  قد   -3

ميزانيتها العمومية. 

4- قد ال تقوم بع�س امل�سارف باالإ�سارة يف قوائمها املالية  اإىل املخ�س�سات وهو االأمر 

اإجماليها ومن ثم اظهارها  االأ�سول من  الباحث خ�سم خم�س�سات  ال��ذي يرجح معه 

بال�سايف مع اإظهار خم�س�سات االلتزامات �سمن املطلوبات االأخرى.

وقد اأكدت على بع�س ما �سبق درا�سة )1( �سملت خم�سة ع�سر م�سرفا وبنكني مركزيني، 

املخ�س�سات  واأن��ه تقتطع  املخ�س�سات واالحتياطيات  اأن��ه يتم اخللط بني  حيث  تبني 

من دخل اأموال امل�ساربة يف م�سارف ويف اأخرى من ن�سيب امل�سارب ويف ثالثة من ح�سة 

وبع�سها  واح��د  خم�س�س  بتكوين  امل�سارف  بع�س  وتقوم  اال�ستثمار،  ح�سابات  اأ�سحاب 

يكون اأكرث من خم�س�س )2(.

ويف �سوء ما �سبق اأن و�سحه الباحث من �سرورة  اأن يكون هناك تالزمًا بني م�سدر تكوين 

املخ�س�س وبني اجلهة التى ُي�ستقطع اأو ُي�ستنزل من اإيراداتها هذا املخ�س�س يف امل�سارف 

االإ�سالمية، وملا كانت املخ�س�سات ال تخرج عن كونها اأحد بنود النفقات الواجب حتميلها 

على االإيرادات، وملا كانت م�سادر االإيرادات تت�سم بالتعدد، فاإن العدالة تقت�سى حتميل 

كل م�سدر من هذه امل�سادر بنفقاته، ومنها املخ�س�سات، طاملا اأنه ي�ستفيد من االإيرادات 

اخلا�سة به دون غريه.

وكيفية  االإ�سالمية  امل�سارف  االإي���رادات يف  كل م�سدر من م�سادر  اإىل  يلي  فيما  ون�سري 

ا�ستقطاع املخ�س�س اخلا�س به.

)1( اإيرادات اخلدمات امل�سرفية، وهي االإيرادات النا�سئة عن قيام امل�سرف االإ�سالمي 

وحت��وي��الت  ال�سمان  وخ��ط��اب��ات  امل�ستندية  ك��االع��ت��م��ادات  امل�سرفية  اخل��دم��ات  بتقدمي 

االأموال وعمليات ال�سرف االأجنبي وتاأجري اخلزائن احلديدية وغري ذلك من اخلدمات 

امل�سرفية اجلائزة �سرعًا.

وملا كان امل�سرف االإ�سالمي يخت�س بهذه االإيرادات دون اأ�سحاب احل�سابات االإ�ستثمارية، 

1- هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معايري املحا�سبة واملراجعه وال�سوابط للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار املحا�سبة املالية 

رقم (11)، مرجع �سابق.



فاإن املخ�س�سات التي يتم تكوينها ملواجهة اخل�سائر الناجتة عن هذه اخلدمات كفروق 

اأ�سعار العملة  ونحو ذلك يجب اأن حُت�سم من ح�سة امل�سرف يف الربح.

االإ�سالمية  امل�����س��ارف  يف  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ب��اي��رادات  ترتبط  ال��ت��ي  املخ�س�سات  وم��ن 

خم�س�سات االأ�سول الثابتة، حيث اإن هذه االأ�سول مملوكة للم�ساهمني وي�ستخدم جزء 

كبري منها يف تقدمي اخلدمات امل�سرفية ) واجلزء االآخر يقابل جزء من ح�سة امل�سرف 

الربح  امل�ساهمني يف  اأن حُت�سم من ح�سة  ف��اإن خم�س�ساتها يجب  العمل(، ومن ثم  يف 

اي�سًا.

يتم  التي  اال�ستثمارات  عن  النا�سئة  االإي���رادات  وه��ي  العام،  ال�ستثمار  اإيرادات   )2(

يعطي  التي  احل�سابات  وهي  املطلقة،  اال�ستثمار  اأ�سحاب ح�سابات  متويلها عن طريق 

اأ�سحابها احلق للم�سرف يف ا�ستثمارها على اأ�سا�س عقد امل�ساربة على الوجه الذي يراه 

اأو  اأو لغر�س معني،  اأو يف م�سروع معني،  منا�سبًا، دون تقييدهم له با�ستثمارها بنف�سه، 

بكيفية معينة. كما اأنهم ياأذنون له بخلطها باأمواله الذاتية )حقوق اأ�سحاب امللكية( اأو 

باالأموال التي له حق الت�سرف املطلق فيها ) كاحل�سابات اجلارية( )1(.

اأ���س��ح��اب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة  ت���وزع ب��ني  اإي����رادات ه��ذه اال���س��ت��ث��م��ارات  ومل��ا ك��ان��ت 

اأن  واأ�سحاب حقوق امللكية بن�سبة كل م�سدر، فاإن خم�س�سات هذه االإ�ستثمارات يجب 

)امل�ساهمني(  امللكية  وحقوق  اال�ستثمارية  احل�سابات  اأ�سحاب  بني  اأي�سًا  حتميلها  يتم 

بن�سبة م�ساهمة كل منهما.

ويف حالة م�ساركة جزء من اأر�سدة احل�سابات اجلارية يف عمليات اال�ستثمار املطلقة، فاإن 

ما يخ�سها من عوائد، ومن ثم خم�س�سات، ي�ستفيد منها، ويتحملها، امل�سرف باعتبار 

اأن هذه احل�سابات م�سمونة من امل�سرف.

)3( ايرادات الإ�ستثمارات اخلا�سة، وهي االإي��رادات النا�سئة عن اال�ستثمارات التى 

يتم متويلها عن طريق ح�سابات اال�ستثمار املقيدة، وهي احل�سابات التي يعطي اأ�سحابها 

باال�ستثمار  الوكالة  عقد  اأو  امل�ساربة  عقد  اأ�سا�س  على  ا�ستثمارها  يف  للم�سرف  احل��ق 

ويقيدون امل�سرف ببع�س ال�سروط كاأن ي�ستثمرها يف م�سروع معني اأو لغر�س معني، اأو اأن 

ال يخلطها باأمواله، كما قد يكون القيد با�سرتاط عدم البيع باالأجل اأو بدون كفيل اأو 

رهن اأو البيع بربح ال يقل عن حد معني اأو نحو ذلك. 

1- هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية ، معايري املحا�سبة واملراجعة وال�سوابط  للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية، معيار املحا�سبة املالية رقم 

(5) االإف�ساح عن اأ�س�ص توزيع االأرباح بني اأ�سحاب حقوق امللكية واأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار.



وعادة ما تكون اال�ستثمارات اخلا�سة يف �سكل حمافظ مالية توجه ل�سراء ال�سلع واملعادن 

يف االأ�سواق الدولية باأ�سلوب املرابحة.

ب��اأج��ر حم��دد )ع��م��ول��ة(، ف��اإن  ومل��ا كانت عالقة امل�سرف بهذه املحافظ ه��ي عالقة وك��ال��ة 

امل�سرف ال يتحمل اأية نفقات، ومنها املخ�س�سات. ولذا، فاإن خم�س�سات هذه اال�ستثمارات 

يتحملها اأ�سحاب هذه املحافظ. 

ويف �سوء التحديد ال�سابق للم�سادر االأ�سا�سية لتكوين املخ�س�سات الرئي�سية يف امل�سارف 

االإ�سالمية، ينتقل الباحث اإىل حتديد م�سدر ا�ستقطاع كل نوع من اأنواع املخ�س�سات يف 

هذه امل�سارف.

)ب( اأنواع املخ�س�سات يف امل�سارف الإ�سالمية:

امل�سارف  وك���ذا حتميل، املخ�س�سات يف  ت��ك��وي��ن،  م�����س��ادر  ت��ن��اول��ه م��ن  م��ا �سبق  يف ���س��وء 

االإ�سالمية، يكن حتديد  اأنواع املخ�س�سات يف امل�سارف االإ�سالمية وم�سدر ا�ستقطاع كل 

منها �سواء ما كان يتعلق منها باالأ�سول املتداولة اأو االأ�سول الثابتة اأو االإلتزامات، وذلك 

على النحو التاىل:  

)1( خم�س�سات االأ�سول املتداولة:

يف  ال��وق��وع  واملحتملة  امل��وؤك��دة  اخل�سائر  مواجهة  بغر�س  املخ�س�سات  ه��ذه  تكوين  يتم 

امل�ستقبل غري حمددة املقدار على وجه الدقة. وتتمثل اأهم هذه املخ�س�سات يف امل�سارف 

ال���ذمم،  خم�س�سات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اال���س��ت��ث��م��ار،  خم��اط��ر  خم�س�سات  يف  االإ���س��الم��ي��ة 

وخم�س�سات موجودات االإ�ستثمار، وذلك على النحو التاىل:

)1/1( خم�س�سات خماطر اال�ستثمارات:

ُيق�سد مبخ�س�س خماطر اال�ستثمار ذلك العبء التقديري الذي يجب حتميله على 

اإمكانية  ع��دم  عن  الناجتة  واملحتملة  امل��وؤك��دة  اخل�سارة  مواجهة  بهدف  الفرتة  اإي���رادات 

امل�ساربات،  كعمالء  واال�ستثمار  التوظيف  على عمالء  امل�ستحقة  املبالغ  كامل  حت�سيل 

وعمالء امل�ساركات، وعمالء املرابحات.

)2/1( خم�س�سات الذمم:

يتم تكوين هذا املخ�س�س ملواجهة النق�س يف الذمم الذي ينتج عن اأعمال بيع با�ستخدام 

�سيغ اإ�سالمية ومن اأمثلة ذلك املرابحة وال�سلم واالإ�ست�سناع.

ويتم تكوين هذا املخ�س�س يف امل�سارف االإ�سالمية طبقًا لدرا�سة تف�سيلية ودورية لكل 

عميل على حدة، باالإ�سافة اإىل ن�سبة مئوية للمخاطر العامة والتي حُت�سب من جمموع 



اأر�سدة العمليات وفقًا لتعليمات البنك املركزي اأو موؤ�س�سة النقد يف هذا اخل�سو�س.

)3/1( خم�س�سات موجودات االإ�ستثمار:

يتم تكوين هذا املخ�س�س ملواجهة النق�س يف املوجودات التى يتم اقتناوؤها ال�ستثمارها  

واالأوراق  العقارات  يف  اال�ستثمارات  ذلك  اأمثلة  ومن  اإ�سالمية.  مالية  �سيغ  با�ستخدام 

املالية املقبولة �سرعًا.

اإثبات هذه املوجودات   ومن الناحية املحا�سبية، فاإن هذه املخ�س�سات يتم تكوينها عند 

بالتكلفة وانخفا�س �سعر �سوقها عن تكلفتها.

وملا كان انخفا�س �سعر ال�سوق )�سايف القيمة البيعية( )1( عن التكلفة من �ساأنه اأن يوؤدي 

اإىل اإحداث خ�سائر عندما يتم بيع هذه املوجودات يف الفرتات التالية، فاإنه يلزم اإثبات 

الفرق بني ال�سعرين يف ح�ساب خم�س�س هبوط اأ�سعار املوجودات )الب�سائع( مع تعديل 

ر�سيد هذا احل�ساب يف نهاية كل فرتة مالية بالزيادة اأو النق�س لت�سوية الفروق )2(.

كما يتم تكوين هذه املخ�س�سات اأي�سًا ملواجهة انخفا�س القيمة ال�سوقية اأو املح�سوبة – 

يف حالة عدم وجود قيمة �سوقية لال�ستثمارات ق�سرية االأجل - عن تكلفتها- حيث يتم 

تكوين املخ�س�س مبقدار الفرق بني ال�سعرين.  وقد ن�ست معايري املحا�سبة على عر�س 

هذه اال�ستثمارات يف امليزانية العمومية بالتكلفة مطروحًا منها هذا املخ�س�س )3(. 

العمالت االأجنبية  اأ�سعار �سوق  كما قد يتم تكوين هذه املخ�س�سات ملواجهة انخفا�س 

مقابل �سعر العملة الوطنية عن اأ�سعار �سرائها.

)خم�س�س  واملرابحات  وامل�ساركات  امل�ساربات  عمليات  يف  اال�ستثمارات  متويل  ك��ان  ومل��ا 

)خم�س�س  واال�ست�سناع  وال�سلم  باملرابحات  البيع  متويل  وكذا  اال�ستثمارات(،  خماطر 

الذمم(، باالإ�سافة اإىل اال�ستثمارات املتداولة �سواء كانت يف �سكل عقارات اأو اأوراق مالية 

)خم�س�س موجودات اال�ستثمار( ال�سابقة، يتم متويلها من ح�سابات اال�ستثمار وحقوق 

امللكية، فاإن خم�س�ساتها يتم حتميلها على اإيرادات هذه االأن�سطة وتوزع بن�سب متويل 

كل م�سدر اإىل اإجمايل امل�سادر، مع االأخذ يف االعتبار اأنه بفر�س قيام احل�سابات اجلارية 

هذه  ن�سيب  يتحملون  امللكية  ح��ق��وق  اأ���س��ح��اب  ف���اإن  العمليات  ه��ذه  م��ن  ج��زء  بتمويل 

احل�سابات من املخ�س�سات باعتبار اأن البنك ي�سمن هذه احل�سابات.  

1-   وزارة اال�ستثمار، معايري املحا�سبة امل�سرية، املعيار رقم (2): »املخزون«.

374.p، 1986 ،.Donald E. Kieso and Jerry J.Weygant،Intermediate Accounting، N.Y.John  Wiley&Sons،Inc  -2

اال�ستثمارات. عن  املحا�سبة   »25 رقــم«  الــدويل  املحا�سبي  املعيار   ،IAS الدولية  املحا�سبة  معايري   ،IASC الـدولية  املحا�ســـــبة  معايري  جلنة   -3 

- وزارة اال�ستثمار، معايري املحا�سبة امل�سرية، املعيار رقم (16): »املحا�سبة عن اال�ستثمارات«.                                     



ويف حالة قيام امل�سرف بتكوين خم�س�سات ملواجهة اخل�سائر الناجتة عن قيامه بتقدمي 

امللكية  اأ�سحاب حقوق  يتحملها  اأن  يجب  املخ�س�سات  ه��ذه  ف��اإن  امل�سرفية،  اخل��دم��ات 

)امل�ساهمون(.

)2( خم�س�سات االأ�سول الثابتة:

امل��ت��داول��ة يف  االأ���س��ول  اأم���ام  الثابتة  الن�سبية لالأ�سول  ت��راج��ع االأهمية  ال��رغ��م م��ن  على 

امل�سارف اإال اأن قيمة هذه االأ�سول والتي تتمثل عادة يف املباين التي يزاول فيها امل�سرف 

ن�ساطه، وال�سيارات باالإ�سافة اإىل االأثاث واالأجهزة املختلفة وكذلك االأ�سول الثابتة التي 

توؤول ملكيتها للم�سرف وفاًء لديون بع�س العمالء تعد كبرية وتوؤثر خم�س�ساتها على 

االأرباح ال�سافية للم�سرف.

ُت�سرتى  التي  املالية  االأوراق  اأ�سعار  الكتاب تكوين خم�س�س النخفا�س  وقد يرى بع�س 

بق�سد ال�سيطرة على �سركة اأخرى )1(. غري اأن الباحث يرى اأن هذه االأوراق مُتثل اأ�ساًل 

ثابتا،ً الأن الهدف من اقتنائها ال يكون البيع وحتقيق الربح، واإمنا ا�ستمرار متلكها وعدم 

الت�سرف فيها بالبيع �سمانًا ال�ستمرار ال�سيطرة على ال�سركة امل�سدرة لها. ومن ثم، فاإن 

تكوين خم�س�س لها يتنافى مع معايري املحا�سبة املتعارف عليها)2(.

و�سوف نتناول فيما يلي اأنواع خم�س�سات االأ�سول الثابتة كمخ�س�سات ا�ستهالكها، وكذا 

خم�س�سات �سيانتها وجتديدها، باالإ�سافة اإىل خم�س�سات التاأمني عليها.

)1/2( خم�س�سات ا�ستهالك االأ�سول الثابتة:

مُتثل هذه املخ�س�سات مقدار النق�س الفعلي الذي طراأ على قيم االأ�سول الثابتة نتيجة 

لال�ستعمال و – اأو التقادم و - اأو - مرور الزمن، وذلك يف حالة اتباع امل�سرف لطريقة 

جتميع اال�ستهالك ال�سنوي يف ح�ساب جممع اال�ستهالك، اإذ قد يرغب امل�سرف، وهذه هي 

الطريقة املف�سلة، ولذا تق�سى بها الت�سريعات يف بع�س الدول، يف اإعطاء معلومات اأكرث 

تف�سياًل لقارىء امليزانية عن تكلفة االأ�سل وقيمة ما مت ا�ستهالكه منه، فتقوم برتحيل 

مقدار اال�ستهالك اإىل ح�ساب املخ�س�س والذي يتزايد �سنويًا مبقدار اال�ستهالك املرحل 

اإل��ي��ه م��ع بقاء االأ���س��ل بتكلفته. وذل��ك ب��داًل م��ن تخفي�س قيمة االأ���س��ل مب��ق��دار م��ا مت 

ا�ستهالكه منه �سنويًا )الطريقة االأخرى(.

1-  اأنظر على �سبيل املثال: حممد حممد حممد اجلزار، اأ�سول املراجعة (1981مـ)، اجلزء الثاين، �ص73.

2 - جلنة معايري املحا�ســـــبة الـدولية IASC، معايري املحا�سبة الدولية IAS، املعيار املحا�سبى الدوىل رقم »25« ، مرجع �سابق، ووزارة اال�ستثمار، معايري 

املحا�سبة امل�سرية، املعيار رقم (16)، مرجع �سابق.



– اأو-  التقادم و  وملا كانت هذه املخ�س�سات يتم تكوينها نتيجة لعوامل اال�ستخدام و 

– اأو-  مرور الزمن، فاإن هذا يعنى اأن ح�ساب خم�س�س اال�ستهالك ال يخرج عن كونه 
جتميعًا للنق�س الفعلي الذي طراأ على قيمة االأ�سول الثابتة.

)2/2( خم�س�سات �سيانة وجتديد االأ�سول الثابتة:

يتم تكوين هذه املخ�س�سات بهدف تثبيت عبء ال�سيانة املحمل على ح�سابات النتيجة 

يتم  املختلفة، حيث  املالية  الفرتات  بني  ال�سيانة  نفقات  تقلبات  اأث��ر  وا�ستبعاد  �سنويًا 

ال�سيانة  تكاليف  متو�سط  مُتثل  والتي  مت�ساوية،  �سيانة  باأعباء  الفرتات  هذه  حتميل 

لل�سيانة  الفعلية  التكاليف  معاجلة  يتم  اأن  على  املخ�س�س(،   ( امل��ق��درة  وال��ت��ج��دي��د 

والتجديد يف هذا املخ�س�س )1(.

)3/2( خم�س�سات التاأمني على االأ�سول الثابتة:

ح�سابات  حتميل  اإىل  االإ�سالمية،  امل�سارف  ومنها  االقت�سادية،  ال��وح��دات  بع�س  تلجاأ 

لها  تتعر�س  قد  التي  املختلفة  املخاطر  ملواجهة  كمخ�س�سات  دوري��ة  مببالغ  النتيجة 

اأن يتم  اأ�سولها الثابتة، وذلك كبديل لالأق�ساط التي ُتدفع ل�سركات التاأمني )2(، على 

معاجلة اخل�سارة - يف حالة وقوع اخلطر- باإقفالها يف ح�ساب املخ�س�س املعد لذلك.

وُي�ساعد هذا االإجراء على �سرعة اإ�سالح وجتديد االأ�سول عند حتقق اخلطر وال�سيما 

اإذا كان مبلغ هذا املخ�س�س يتم ا�ستثماره خارج الوحدة االقت�سادية )3( ، كما ي�سمح 

للوحدة بتحقيق وفر يوازي ربح �سركة الت�اأمني )4(.

ويرى الباحث اأن جميع هذه املخ�س�سات )خم�س�سات االأ�سول الثابتة( يجب اأن حتتجز 

من ح�سة امل�سرف ) امل�سارب ( يف الربح، وذلك باعتبار اأن هذه املخ�س�سات متثل اأحد 

الذي  العمل  عن�سر  من  ج��زءًا  متثل  كما  واالإداري����ة  العمومية  امل�سروفات  نفقات  بنود 

وبناء على ذلك،  امل�ساربة كم�سارب.  الربح مبوجب عقد  امل�سرف ح�سته من  ي�ستحق 

ن�ست اإحدى الفتاوى، حيث ورد: »االأ�سل يف امل�سروفات اخلا�سة بعمليات االإ�ستثمار يف 

امل�سروفات  اأما  لتنفيذها  الالزمة  التكاليف  كل عملية  تتحمل  اأن  االإ�سالمية  امل�سارف 

فيتحملها  املختلفة،  الأن�سطته  االإ���س��الم��ي  امل�سرف  ملمار�سة  ال��الزم��ة  العامة  االإداري����ة 

امل�سرف وحده، وذلك باعتبار اأن هذه امل�سروفات تغطى بجزء من الربح الذي يتقا�ساه 

امل�سارب، حيث يتحمل امل�سرف ما يجب على امل�سارب اأن يقوم به من اأعمال )5( .

1- حممد حممد ال�سيد اجلزار، مرجع �سابق، �ص 45.

2-  د. ح�سن حممد اأبو زيد ، مرجع �سابق، �ص 108.

3- املرجع �سابق، �ص 108.

4- عزت ال�سيخ، درا�سات فى املراجعة (الطبعة الثالثة؛ دار الكتاب اجلامعي، 1983)، �ص 90.

5- فتاوى امل�ساربة، دلة الربكة ، �ص 61.



اأن يقوم بها فتتحملها ح�سابات  اأما امل�سروفات عن االأعمال التي يجب على امل�سارب 

ق��رار جممع  اأك��ده  اأي�سًا ما  امل�ساربة. وه��ذا  اأحكام  الفقهاء يف  ق��رره  ملا  اال�ستثمار وفقًا 

الفقه االإ�سالمي رقم 123 )5 /13( حيث جاء فيه ما ن�سه:»مبا اأن ال�سخ�س املعنوى يدير 

امل�ساربة من خالل موظفيه وعماله فاإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات 

غري املبا�سرة الأنها تغطى بجزء من ح�سته من الربح.  وال تتحمل امل�ساربة اإال النفقات 

املبا�سرة التي تخ�سها، وكذلك نفقات ما ال يجب على امل�سارب عمله مثل من ي�ستعني 

امل��ادة )19( من  الفقرة )د( من  اأكدته  اأي�سًا ما  الوظيفى«. وه��ذا  بهم من خ��ارج جهازه 

قانون البنك االإ�سالمي االأردين والتى تن�س على اأن : » تتحمل عمليات التمويل بتكلفة 

كافة النفقات والتكاليف املبا�سرة اخلا�سة بها فقط، وال يجوز حتميل هذه العمليات اأى 

ق�سط من نفقات البنك العامة«. 

ن��رى �سرورة  فاإننا  النفقات  بنود  اأح��د  املخ�س�سات متثل  كانت  ومل��ا  �سبق،  ما  ويف �سوء 

ح�سم هذه املخ�س�سات من ح�سة البنك يف الربح. ويف املقابل ا�ستحقاق البنك جلميع 

االإيرادات النا�سئة عن اخلدمات التي يقوم بها البنك الأن هذا االجتاه يتفق مع االأ�سل 

العام للم�ساربة، كما اأنه االأعدل، وال يوؤدي اإىل اخللط بني احلقوق.

)3( خم�س�سات االلتزامات:

االلتزامات  يف  واملحتملة  املوؤكدة  الزيادة  مواجهة  بغر�س  املخ�س�سات  هذه  تكوين  يتم 

اأنواع هذه املخ�س�سات  اأهم  اأ�سبابها اإىل الفرتة احلالية. ومن  امل�ستقبلية، والتي ترجع 

مايلي:

)1/3( خم�س�س ال�سرائب املتنازع عليها:

الوحدة االقت�سادية، م�سرفًا كان  اإدارة  العادة جرت على وجود اختالف بني  نظرًا الأن 

اأو غري ذلك، وبني م�سلحة ال�سرائب ب�ساأن مقدار ال�سريبة امل�ستحقة على االأرباح، وملا 

كانت ال�سرائب ُتدفع دائمًا يف فرتات الحقة ال يف نف�س الفرتة التي تتحقق فيها االأرباح، 

فاإن مقدار ال�سرائب امل�ستحقة على امل�سرف ال يكن حتديده بدقة حتى نهاية الفرتة 

املالية، وذلك على الرغم من وجود اإلتزام موؤكد بدفع ال�سرائب.

ال��ف��رتة وحتميلها على  ال��ت��ي تخ�س  ال�����س��رائ��ب  ت��ق��دي��ر  اإىل  امل��ح��ا���س��ب��ون  ول����ذا، ي�سطر 

اأن يتم حتديد مبلغ ال�سرائب حتديدًا نهائيًا يف الفرتات التالية  اإيراداتها، وذلك اإىل 

فُيعالج عندئذ يف ح�ساب املخ�س�س.

والأغرا�س التحميل العادل ملخ�س�سات ال�سرائب يف امل�سارف االإ�سالمية يلزم الف�سل بني 

اإي��رادات االأن�سطة املختلفة للبنك، ومن ثم حتديد �سايف الربح ال�سريبي لكل ن�ساط، 

وحتميله مبا يخ�سه من خم�س�سات ال�سرائب، وذلك وفقًا لن�سب �سايف الربح ال�سريبى 



اأن  اأرب��اح االأن�سطة. ومبعنى اآخ��ر، فاإن خم�س�س ال�سرائب يجب  لكل ن�ساط اإىل �سايف 

امل�ساهمون( دون غريه مبخ�س�س   ( اأن�سطة امل�سرف بحيث يتحمل امل�سرف  ي��وزع على 

دون  املقيدة،  االإ�ستثمارية  احل�سابات  اأ�سحاب  ويتحمل  امل�سرفية،  اخل��دم��ات  �سرائب 

غريهم، مبخ�س�س �سرائب هذه اال�ستثمارات، ويتحمل امل�سرف )امل�ساهمون( مع اأ�سحاب 

احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة – كل ح�سب ح�سته - مبخ�س�س اال�ستثمارات العامة.

 )2/3( خم�س�س التعوي�سات الق�سائية:

 يتم تكوين هذا املخ�س�س ملواجهة االلتزام املوؤكد على امل�سرف والناجت عن �سدور حكم 

ق�سائي ابتدائي عليه بدفع مبلغ معني كتعوي�س للغري.

فااللتزام بدفع مبلغ التعوي�س اأ�سبح موؤكدًا ب�سدور احلكم االبتدائي، اإال اأن عدم ف�سل 

حمكمة اال�ستئناف يف الدعوى حتى نهاية الفرتة يجعل مبلغ التعوي�س غري حمدد على 

وجه الدقة نظرًا الحتمال زيادته اأو تخفي�سه يف حكم حمكمة اال�ستئناف. 

اأن  فيجب  التعوي�سات،  ه��ذه  خم�س�س  ال�ستقطاع  املنا�سب  امل�سدر  حتديد  والأغ��را���س 

اأن�سطة  اإىل  ال�سبب يرجع  ك��ان  ف��اإن  التعوي�سات،  لهذه  امل�سرف  �سبب حتمل  اإىل  ينظر 

اخلدمات امل�سرفية فيجب اأن يتحملها امل�ساهمون فقط، اأما اإذا كان ال�سبب يرجع اإىل 

اأن�سطة التمويل واال�ستثمار فيتحملها امل�ساهمون واأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار معًا، كٍل 

بن�سبة ح�سته يف االأموال. 

)3/3( خم�س�س مكافاآت ترك اخلدمة:

امل�سرف بدفع مبلغ  القانوين على  االلتزام  املخ�س�س بهدف مواجهة  تكوين هذا  يتم 

اإىل املوظف اأو العامل، اأو من يعولهم، عند انتهاء خدمته، اأو وفاته. كما يتم حتديد هذا 

املبلغ عادة يف �سوء مدة اخلدمة، و�سبب انتهائها، ومقدار الراتب ال�سهري االأخري.

ونظرًا الأن عدد العاملني الذين �سوف تنتهي خدمتهم غري حمدد، فاإن مبلغ االلتزام 

يكون غري حمدد اأي�سًا على وجه الدقة.

وملا كانت هذه املكافاآت متثل جزءًا من ح�سة العمل التي ا�ستحق البنك ب�سفته م�ساربًا 

ح�سة يف الربح، فاإن خم�س�ساتها ُت�ستقطع من ح�سة البنك يف االأرباح.



ثالثًا: معاجلة املخ�س�سات الزائدة عن احلاجة يف امل�سارف الإ�سالمية

ك��ون لها  اأن  ال��دي��ون التي �سبق  ك��ل  اأو  ا���س��رتداد بع�س  ق��د يتمكن البنك التقليدى م��ن 

خم�س�سًا يف فرتة �سابقة، واأعدمها بالفعل، ويف هذه احلالة، فاإن بع�س املحا�سبني يرون 

اإي��رادات عادية، ومن ثم يجب ترحيلها اإىل ح�ساب االأرب��اح  اأن هذه الديون ُتعد مبثابة 

واخل�سائر)1(. يف حني يرى البع�س االآخر اإثبات هذه الديون كاإيرادات غري عادية )2(.

وملا كانت مبالغ املخ�س�سات ال تخرج عن كونها مبالغ تقديرية - كما �سبقت االإ�سارة - 

ف��اإن احلاجة اإىل املخ�س�س قد تنتهي على الرغم من وج��ود ر�سيد دف��رتي له، وهو ما 

يعنى اأن مبلغ املخ�س�س الذي مت تكوينه كان زائدًا عن احلاجة.

واإذا ما انتفت احلاجة اإىل املخ�س�س اأو تبني يف �سنة ما اأن مبلغ املخ�س�س كان زائدًا عن 

احلاجة، فاإن العرف جرى يف البنوك والوحدات التقليدية على رد هذه الزيادة اإىل ح�ساب 

اأح��د ح�سابات االحتياطيات  اإىل  بند م�ستقل، وقد يتم حتويلها  االأرب��اح واخل�سائر يف 

اأرب��اح العام بهذه ال��زي��ادة التي  االإي��رادي��ة احل��رة وه��و ما ُيف�سله الباحث حتى ال تتاأثر 

تخ�س �سنوات �سابقة، كما اأنه من املعروف - حما�سبيًا  - اأن الزيادة يف املخ�س�سات ُتعد 

احتياطيًا )3(.

واالأمر يختلف بالن�سبة للم�سارف االإ�سالمية، حيث اإن العالقة بني اأ�سحاب احل�سابات 

اال�ستثمارية وامل�سرف هي عالقة م�ساركة، ومن ثم فاإن ل�ساحب راأ�س املال املتخارج حقًا 

يف املخ�س�سات التى مت احتجازها من ن�سيبه من الربح طاملا اأنها زادت عن احلاجة اأو 

مل يتم ا�ستخدامها اأ�ساًل. 

ويف هذا االطار، فقد قدمت عدة اقرتاحات، اأهمها ما يلي:

امل�سرف  ل�سالح  املخ�س�س  ه��ذا  ع��ن  االإ�ستثمارية  احل�سابات  اأ���س��ح��اب  ت��ن��ازل  الأول: 

االإ�سالمي، وذلك بالن�س يف العقد بني �ساحب احل�ساب اال�ستثماري وامل�سرف االإ�سالمي 

على قيام �ساحب احل�ساب باإبراء ذمة امل�سرف – اأو تنازله- عن ن�سيبه فيما مت ا�ستقطاعه 

من اأرباحه كمخ�س�سات زادت عن احلاجة.

وهذا الراأي يحتاج اإىل اإعادة نظر للعديد من االأ�سباب، اأهمها ما يلي:

1- د. حممد �سامي را�سي، املحا�سبة املتو�سطة، (الطبعة االأوىل؛ اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبني، 1415هـ - 1994م)، اجلزء االأول، �ص298، وحممود 

�سوقي عطا اهلل، اأ�سول املحا�سبة املالية، (مكتبة ال�سباب، 1981- 1982)، اجلزء الثاين، �ص163.

2- د. حلمي منر، املدخل فى املحا�سبة املالية (دار النه�سة العربية)، �ص390.

3- د. �سامى جندى رفاعى، د. �سامى عبد الرحمن قابل، بحوث يف املراجعة (1402ه- 1982م)، �ص196، وحممد حممد ال�سيد اجلزار، مرجع �سابق، 

�ص54.



)اأ( خمالفته ملقت�سى عقد امل�ساربة الأن الربح اإذا مت ق�سمته بني م�ستحقيه اأ�سبح ملكًا 

ملن ا�ستحقه )1(.

)ب( اأن هذا التنازل هو تنازل عن جمهول، حيث ال يعرف �ساحب احل�ساب اال�ستثماري 

ت��ن��ازل غري  امل��ال ال��ذي �سوف ي�ستقطع منه وال م��ق��دار م��ا يتبقى وبالتايل فهو  م��ق��دار 

�سحيح )2(.

)ج( اأن هذا االجتاه قد يدفع امل�سرف اإىل املغاالة يف تكوين املخ�س�سات.

)د( اأن التنازل قد ال يكون مقبواًل من جانب بع�س امل�ساهمني وال�سيما اأن فيه نوعًا من املنة.

الثاين: تنازل  اأ�سحاب احل�سابات اال�ستثمارية املن�سحبني ل�سالح امل�ستمرين واجلدد.

وهذا الراأي اأي�سًا يحتاج اإىل اإعادة نظر للعديد من االأ�سباب، اأهمها ما يلي:

)اأ( اأن هذا التنازل على جمهول، حيث ال يعرف اأي�سًا �ساحب احل�ساب املتخارج مقدار 

املال الذي �سوف ي�ستقطع منه وال مقدار ما يتبقى، وبالتايل فهو تنازل غري �سحيح كما 

�سبقت االإ�سارة.

)ب( اأن هذا االإبراء يوؤدي اإىل تناقل للحقوق بني اأ�سحاب احل�سابات اال�ستثمارية.

وال �سك ان الراأيني ال�سابقني قد ينطويا على اأكل الأموال النا�س بالباطل فاالآية الكرية 

نُكْم  اَرًة َعن َتَرا�سٍ مِّ ن َتُكوَن جِتَ
َ
ْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل اإِالَّ اأ

َ
ُكُلوا اأ

ْ
ِذيَن اآَمُنوا اَل َتاأ َها الَّ يُّ

َ
:«َيا اأ

 َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا« )الن�ساء:29(، قد حددت �سرطني النتفاء االأكل 
َ َّ
ْنُف�َسُكْم اإِنَّ اهلل

َ
َواَل َتْقُتُلوا اأ

بالباطل، اأولهما: التجارة، والثاين: الرتا�سي، فالرتا�سي وحده ال يكفي.

منها  ج��زء  يف  ت�سمل  بحيث  كم�سارب  البنك  يتقا�ساها  التي  الن�سبة  زي���ادة  الثالث: 

وبذلك  اال�ستثمارية،  احل�سابات  اأ�سحاب  من  خم�س�سات  ح�سم  ع��دم  مع  املخ�س�سات 

يدفع  كما  باملخ�س�سات  املطالبة  اال�ستثمارية يف  احل�سابات  اأ�سحاب هذه  ي�سقط حق 

ذلك ما قد ين�ساأ من منازعات اأو جدال )3(.

ويرى الباحث اأن هذا الراأي لي�س حاًل للم�سكلة بقدر ما هو اإخفاء لها. هذا من ناحية، 

ومن ناحية اأخرى، فاإن هذا االإقرتاح ال ينع اأ�سحاب احل�سابات اجلدد من اال�ستفادة 

من املخ�س�س الذى مت تكوينه واحتجازه من اأرباح من �سبقوهم. 

املالية،  باالأزمة  اخلا�سة  النوازل  بيان  مع  االإ�سالمية  البنوك  يف  ــاح  واالأرب اخل�سائر  لتوزيع  ال�سرعية  االأ�س�ص  داغــي،  القره  الدين  حمي  بن  علي   -1

.45 �ص  م،   2009 نوفمرب    4  -3 1430هـــ،  القعدة  ذى   16  –15 الكويت،  االإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  الثالث  الفقهى  املوؤمتر  اىل  مقدم   بحث 

2- املرجع ال�سابق، �ص 45.

3- �سمري اإبراهيم، اأرباح عمليات اال�ستثمار فى البنوك االإ�سالمية ح�ساباتها وتوزيعاتها، جملة البنوك االإ�سالمية، العدد الثامن والثالثون، حمرم 1405 

هـ 1984 م، �ص 12.



ت��ربع �ساحب احل�ساب  ب��اأن ين�س يف العقد على  الرابع: التربع جلهات خريية، وذل��ك 

اأن يتم ذل��ك حتت  اال�ستثماري عن ح�سته يف املخ�س�س ل�سالح وج��وه اخل��ري، ويكن 

اإ�سراف هيئة الرقابة ال�سرعية بالبنك.

اأم��ا يف ظل  ال��راأي قد يكون مقبواًل يف ظل �ساآلة مبالغ املخ�س�سات،  اأن ه��ذا  وال �سك 

�سخامة مبالغ هذه املخ�س�سات، فقد يكون من املنا�سب اإعادة النظر يف هذا الراأي اأي�سًا.

وب�سفة عامة، يرى الباحث اأن العدالة تقت�سي رد مبالغ املخ�س�سات التى مل ت�ستخدم 

وكذا الزائدة عن احلاجة اإىل من مت ا�ستقطاعها منهم بالزيادة حتى يف ظل تخارجهم 

ومن  عدمه،  من  احل�ساب  اإمكانية  يف  واإمن��ا  عدمه  من  التخارج  يف  لي�ست  امل�سكلة  الأن 

املقطوع به يف هذا ال�سدد عدم �سعوبة ذلك وال �سيما يف ظل ا�ستخدام جميع امل�سارف 

االإ�سالمية للحا�سبات االآلية  والتقنيات احلديثة، ومن ثم عدم وجود اأي مانع تقني من 

ح�ساب ن�سيب كل �ساحب ح�ساب ا�ستثماري من  املخ�س�س الزائد عن احلاجة.

ومما ُيدعم من هذا الراأى، اأن عالقة �ساحب احل�ساب اال�ستثماري تظل قائمة بالبنك 

حتى بعد �سحب مبلغ احل�ساب اال�ستثماري حيث يظل ح�سابه اجلاري قائما. هذا من 

ناحية، ومن ناحية اأخ��رى ف��اإن الفرتة التى يتم ال��رد خاللها لن تتجاوز ب��اأي حال من 

االأحوال فرتة ال�سنة من تاريخ اال�ستقطاع. 

 

النتائج العامة للبحث

للمخ�س�سات يف  الفقهية  واالأحكام  املحا�سبية  �س�س 
ُ
االأ البحث  الباحث يف هذا  تناول   

امل�سارف االإ�سالمية واأثرها على توزيع االأرب��اح. وقد َخُل�س من ذلك اإىل جمموعة من 

النتائج، اأهمها ما يلي:

اأواًل : تعترب املخ�س�سات اأحد بنود النفقات التي يتم احتجازها من االإي��رادات يف �سوء 

جمموعة من االأ�س�س واملعايري املحا�سبية.

ثانيًا: اأن االأحكام الفقهية العامة جتيز تكوين املخ�س�سات مبفهومها املحا�سبى ال�سليم، 

بل اإن عدم تكوينها يعد خمالفًا ملقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية.

ثالثًا: اأن العدالة تقت�سي اأن يكون هناك تالزمًا بني م�سدر تكوين املخ�س�س وبني اجلهة 

واأن  االإ�سالمية.  امل�سارف  يف  املخ�س�س  ه��ذا  اإي��رادات��ه��ا  من  ُي�ستنزل  اأو  ُي�ستقطع  التى 

غياب الدقة يف هذا التالزم يوؤدي اإىل تناقل احلقوق بني كل من اأ�سحاب حقوق امللكية 

واأ�سحاب احل�سابات االإ�ستثمارية.



رابعًا: يف �سوء النتيجة ال�سابقة يتم حتميل املخ�س�سات يف امل�سارف اال�سالمية على 

النحو  التاىل:

اأ�سحاب  تخ�س  التى  االإي����رادات  على  الثابتة  االأ���س��ول  خم�س�سات  جميع  حتميل   -1

حقوق امللكية )امل�ساهمني( �سواء اأكانت هذه املخ�س�سات تتعلق با�ستهالك هذه االأ�سول 

اأو �سيانتها وجتديدها اأو التاأمني عليها.

2- يتم حتميل خم�س�سات االأ�سول املتداولة على اإيرادات ح�سابات اال�ستثمار وحقوق 

امللكية )امل�ساهمني( بن�سبة م�ساهمة كل منها، وذلك �سواء اأكانت هذه املخ�س�سات تتعلق 

مبخ�س�س خماطر اال�ستثمار اأو خم�س�سات الذمم اأو خم�س�سات موجودات اال�ستثمار.

3- يتم حتميل خم�س�سات االلتزامات على النحو التايل:

)اأ( خم�س�سات ال�سرائب على اأ�سا�س �سايف ربح كل ن�ساط اإىل �سايف اأرباح االأن�سطة.

)ب( خم�س�سات التعوي�سات يتم حتميلها على اإيرادات اجلهة املت�سببة فيها.

)ج( خم�س�سات مكافاأة ترك اخلدمة يتم حتميلها على ح�سة اأ�سحاب حقوق امللكية      

)امل�ساهمني( يف االإيرادات.

اأ�سحاب  ب��ني  للحقوق  تناقل  اإىل  ي���وؤدي  املخ�س�سات  تكوين  يف  امل��غ��االة  اأن  خ��ام�����س��ًا:   

امل�ستمرين اجلدد من ناحية  الذين تخارجوا من ناحية، وبني  احل�سابات اال�ستثمارية 

اأخرى.

�ساد�سًا: اأن التقنيات احلديثة جعلت من رد املخ�س�سات الزائدة عن احلاجة، وكذا التي 

مل ت�ستخدم اإىل من مت ا�ستقطاعها من اأرباحهم، حتى لو تخارجوا من امل�سرف، �سرورة 

�سرعية وحما�سبية.

»واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات«
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