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 ملخص

ًامات بميى المخصصمات ىدفت ىذه الدراسة إلى بياى مع       ًذكر أىمو الرر ًاعيا،  ًأن نى المخصصات، 
ًذلمممن ممممى خمممةه بيممماى الضكمممو  ًلمممة ًلممم  أرلمممية ف ييمممة ليممما،  ًمضا ًامسمممةمية،  فمممل المصمممارل الة ميديمممة 
ًيى المخصصممات فممل المصممارل امسممةمية،  ًابط الةممل يتممب مراعاةيمما عنممد ةكمم ًاللمم ًينيمما،  الشممرعل لةك

ًر ضمممًه المخصصمممات فمممل المصمممارل امسمممةمية بسمممبب المبمممال  ًمنااشمممة امشمممكاقت الر ييمممة الةمممل  ةمممد
ًبياى أضكاو زكاة المخصصات. بداء الرأٍ فييا،  ًا   الرائلة عى الضاتة منيا 

ًه        ًةنما ًانمب الرنيمة لممخصصمات،  ًه الت ًه المبضمث او ًمبضتميى ةنما ًْأسمت ىمذه الدراسمة إلمى م دممة 
ًانممب الر ييممة لممخصصممات،  ًاممد ةًصمممت الدراسممة إلممى مشممابية الكتيممر مممى المخصصممات المبضممث التممانل الت

ًأى  ًد بعممض اقخةةفممات بينيممما،  ًتمم فممل المصممارل الة ميديممة لممخصصممات فممل المصممارل امسممةمية ممم  
ًرة سمةمة  ًينيا عمى ما ىً مة مرر عنمد الر يماء ممى لمر ًاز ةك ًاد ْخٔرج ت ًاز،  ًينيا الت اوصه فل ضكو ةك

ًاقسمةزادة فمل رأس الماه فل ع د الملاربة،  ًفة لغرض صميانةيا  ًا ًعمى ااةطاع تزء مى إيرادات الدار الم
ًرب المماه عممى ةبمرعيو بتمزء ممى ربم  الملماربة  ًاز اةرمام الملمارب  ًه المالكيمة ال ائمه بتم ًعمى ا غمةيا، 
ًعمماء الزكمماة ونيمما نر ممات مسممة بمية لممو  لطممرل تالممث، كممما ةًصمممت الدراسممة إلممى أى المخصصممات ةممدخه فممل 

ًى ابعد فةةً  ةنرم ًاسةتنينا مى ذلن ال در المذٍ اسمةخدو فعمة مطرماء المدي ًٍ كاممة،  ط الماه الزك فر فييا شًر
ًالضاه مى مخصصات  ًال در المؤكد  ًمة،  ًى المعد  اقلةزامات.مى مخصصات الدي

 المخصصات، المصارل امسةمية، أضكاو المخصصات، زكاة المخصصات. الكممات المفتاحية:

Abstract 

      The purpose of the study is to investigate the meaning of provisions, its types and 

sharia rules; as well as establishing a Fiqhi background for it. Further, clarifying the 

sharia regulations to form provisions in Islamic Banks and any fiqhi; problems within 

the differences in Islamic banks and traditional banks in dealing the extra provisions 

and the rules of provisions Zakat. 

      The study is divided into an introduction and two subjects; the first subject was 

devoted to provisions: Technical aspects of provisions. The second subject discussed 

the provisions from fiqhi perspective. 

      The study concluded that there is a similarity of provisions in many traditional banks 

with those in Islamic banks with minor differences between them. The origin is allowing 
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the forming of those provisions, far from what is decided by scholars about the 

authenticity of capital contract and the deduction of some waqf revenues to maintain it. 

The malki stated that the source and money owner agree to donate to a third party. 

Moreover, the study concluded that the provisions are must be under zakat as they are 

future expanses if they meet the zakat conditions, except for those used to pay debts 

from bad debts and the stated amount from obligations provisions. 

Keywords: Provisions, Islamic banks, Zakat of allowances, Jurisprudence of allowances. 
 

 .املقدمة
ًالسةو عمى مى بعتو اهلل لمعالميى بشيراَ ، الضمد هلل الذٍ تعه لنا مى العمو سراتا منيرا          ًبعد:، ًنذيراَ  ًالصةة 
ًدعيى لمدييا فمل         ًاه المم ًاليا الخاصة م  أمم فإى المصارل امسةمية مؤسسات ةيدل لمرب  مى خةه اسةتمار أم

ًاضةماليممة الخسممارةً ، مشمماري  ي صممد منيمما الممرب  فصممار مممى الطبيعممل أى ، لممما كمماى ةض يممم الممرب  ىممدل مضمماط بالمخمماطر 
ًةتنيبيا بيمدل ، ةيدل المصارل إلى ضماية رأس الماه المسةتمر ضةى ق يةنااص مى خةه ااةطاع تزء مى اميرادات

ًةعمرل ىمذه ا ًاتيمة اقلةزاممات المضةمممة الضمدًث،  قاةطاعمات مضاسمبيا بالمخصصمات، ًااية رأس الماه ممى الخسمائر أً لم
ًو،  ًر الةمل يعممه بيما المصمرل امسمةمل اليم ًلكمى الصم ًىًم م صمد مشمرًع  ًفل ف ينا امسةمل عمرل ىمذا امتمراء امديما 

ًر ًعصمر اقتةيماد نرسميا ليست ىل الص ًذلمن نظمرَا لطبيعمة العممه المصمرفل المخةمرمة،  ؛الةمل عيمدت فمل عصمر الةشمري  
ًدة، فإى كاى المصمرل يعممه ع ًرةيا البسميطة الةمل كانمت معيم ممى أسماس ع مد الملماربة ممتة، إق أنيما ليسمت ملماربة بصم

ًق  ًلمو يعمد لةضديمد نيايمة الملماربة  ًتيو منمو،  ًخمر ًليو فل ع د الملماربة  ًكتير ىً دخ ًدعًى(  فكتُر ىو أرباب الماه )الم
ًلممذلن فممإى ااةطمماع المخصصممات ممم ًدعيى لمةنلمميض الض ي ممل متمماه فممل زماننمما ىممذا،  ى اميممرادات يعنممل ضرممماى بعممض الممم

ى  ًا  ًاه قسمةتماراةيو، تمو  ًا ضديتَا مى ضماية ةمن اومم ًاسةرادة آخريى اد دخم الخارتيى مى ع د الملاربة لتزء مى أرباضيو، 
ى  -ًوٍ سبب-عادت  ًعماء اقسمةتماٍر فمممى يكًم عائمدىا  إى سميَة ممى اوسمئمة الر ييمة ضصيمة ىمذه المخصصمات إلمى ال

ًع المخصصاتسة ًلة امتابة عممى ، ظير ضًه مًل ًاضدة مى المبنات فل البناء الر يل مضا ًتاءت ىذه الدراسة كمبنة 
ًاعيا. ًأن  بعض ىذه الةساؤقت بعد الةعريل بالمخصصات 

 

 .أهنية البحث
ًينيما،ةةمته أىمية ىذه الدراسة فل أنيا امد ةشمكه دلميَة لممصمارل امسمةمية فمل ةعامميما مم  المخص         صمات ممى ضيمث ةك

ًع.، ًاوضكاو الشرعية المةعم ة بيا  ًأرلية لما سيأةل بعدىا مى دراسات فل ىذا المًل
 

 .إشلالية البحث
ًاتيات اوخطار المضةممة        ًفل ظه عممه المصمرل امسمةمل بنظماو ، ة ةط  المصارل امسةمية مخصصات لم

ًن ًك ًنظرَا لطبيعة العمه المصرفل  ًخمرًج أصمضاب الضسماباتالملاربة،  ًه  ًنظمرَا لكتمرة دخم  و مسةمرَا )غير مضدد بأته(، 
ًعاء اقسةتماٍر ًعة مى اوسئمة ْيمتِّه بعليا مشكمة ىذه الدراسة، اقسةتمارية فل ال  : ًىل ،ف د أتيرت متم

ًينيا  ،ما المخصصات    -ٗ  ًٓلّو يةو ةك
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ًينيا فل المصارل    -٘ ًاع المخصصات الةل يةو ةك  ما أن
ًيى المخصصات    -ٙ  ما الضكو الشرعل لةك
ًيى المخصصات فل المصارل امسةمية    -ٚ ًابط الشرعية لةك  ما الل
ًالمخصصات فل البنًن الة ميدية    -ٛ  ما الررم بيى المخصصات فل البنًن امسةمية 
 ما المعالتة الر يية لممخصصات الزائدة عى الضاتة    -ٜ
 الزكاة فل المخصصات ما مدٌ سرياى أضكاو    -ٝ
 

 .أهداف الدراسة
ًاعيا.   -ٗ ًأن  بياى معنى المخصصات 
ًلة ًل  أرلية ف يية ليا.   -٘ ًمضا  بياى الضكو الشرعل لممخصصات 
ًيى المخصصات فل المصارل امسةمية.   -ٙ ًابط الشرعية لةك  بياى الل
ًةًلي  بعض امشكاقت الر يية ضًه المخصصات فل المصار    -ٚ بداء الرأٍ فييا.بياى  ًا   ل امسةمية 
 

 .الدراسات الشابقة
ًاضد أً أكتر ممى مرمردات ىمذه الدراسمة        ًلت  ًد اطمةع البماضتبى عممى ، ىنان بعض الدراسات الةل ةنا ًىمل فمل ضمد

 : النضً اآلةل
ًاى: " (ٔ)(وٖٗٗ٘) أسيد الكيالنيدراسة     - ىمدفت ىمذه  ياة..نظارة فه  :تكوين المخصصات في المصاار  اسساالميةبعن

ًةًصمممت  ًاعيمما المخةمرممة وىميةيمما فممب ظممه اوزمممة الماليممة العالميممة  الدراسممة إلممى بيمماى اوضكمماو الر ييممة فممل المخصصممات بأن
ًىنالمن  ًداةمو،  ًت ًيى مخصمص لم ًعماء الممراد ةكم ًال ًع المخصص  ًيى المخصصات يعةمد عمى ن الدراسة إلى أى مصدر ةك

ًيى المخصصات يضددىا المة ًابط لةك ًرة اقلةمزاو ل ًامد أًصمت الدراسمة بلمر ًشمرعيَا،  خصصميى ممى أىمه الصمناعة مينيمَا 
ًالمراتعممممة لممؤسسممممات الماليممممة  ًالمعممممايير المضاسممممبية لييئممممة المضاسممممبة  ًالةنظيميممممة،  ًامشممممرافية  بمةطمبممممات التيممممات الراابيممممة 

ًفل(.  امسةمية )اوي
ًاى: " ٕ()(وٖٗٗ٘) محمد عبد الغفار الشري دراسة    -  اسساالمية..كاام تكاوين المخصصاات فاي المؤسساات المالياة أحبعنم

ًلمة بيماى ةمأتير ةممن العةامة  ًلت ىذه الدراسة بشلء مى الةرصيه عةاة المصارل امسةمية بالمصرل المركٍز مضا ًاد ةنا
ًذكمممر ًابط الشمممرعية ليممما،  ًيى المخصصمممات مممم  بيممماى اللممم ًلمممت أضكممماو ةكممم ًع الدراسمممة، تمممو ةنا  بشمممكه أً بمممىخر عممممى مًلممم

ًةةرممم ىممذه الدراسممة فممل كممه ممما ًضممة لمعالتممة ممما يزيممد مممى المخصصممات عممى الضاتممة،  عممدا عةاممة – سممبم الم ةرضممات المطر
ًليممما عةامممة المصمممرل  –المصمممرل امسمممةمل بالمصمممرل المركمممٍز ًةخةممممل عنيممما باملمممافة إلمممى ةنا مممم  ىمممذه الدراسمممة ىمممذه 

ًع اقضةياطيمممات أي ًليممما مًلممم ، بةنا ًممممدٌ سمممريانيا فمممل امسمممةمل مممم  المصمممرل المركمممٍز ًليممما وضكممماو الزكممماة  ًعمممدو ةنا لممما 
ًةعم يا بالمخصصات  ًع الزكاة  ًلت مًل ًةنا  مى عدمو. المخصصات، بينما ااةصرت ىذه الدراسة عى المخصصات 

ًاى (ٙ)(وٖٗٗ٘) دراسة حسين حاماد حّساان   - أحكاام تكاوين المخصصاات فاي المؤسساات المالياة اسساالمية.. ": بعنم
ًلممت ىممذه الد ًاع المخصصممات فممل ًةنا ًاقضةياطيممات معرفممَة بيممو بإيتمماز ممم  ذكممر أنمم ًع المخصصممات  راسممة أيلمما مًلمم
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ًخاصمة –كما ىً الضاه فل ىذه الدراسة  –ة سيو متمه غير مرصه  كمما أى ، ضيث تعمت المخصصات اسميى عاممة 
ًع الزكاة لو يضظى بررصة لمذكر فل ىذه الدراسة ًا  ، مًل تابات يطرضيا الباضتاى ضًه الةل كاى أغمبيا فل شكه أسئمة 

ًاز الةطبي ات الةل يمكى لممصرل امسةمل اعةمادىا فل ما يةعمم بالمخصصات.  مدٌ ت
ًاى (ٚ)(وٖ٘ٗ٘) دراسة الطيب مبروكي   - . .المخصصات واالحتياطيات في البنوك اسسالمية مان منظاور فه اي.: بعن

ًاقضةياطيمات ممى تانبييما  ًلت ىمذه الدراسمة المخصصمات  ًالشمرعل بشملء ممى الةرصميهةنا ًباوضكماو ، الرنمل  معرفمة بيما 
ًاردة عمييا ًاقضةياطيات ، الشرعية ال ًاد اسةطردت ىذه الدراسة فل بياى كتير مى المسائه الةل اد ةةعمم بالمخصصات 

ًاه البنممًن بالةرصمميه :متممه ،بشممكه مباشممر أً غيممر مباشممر د ًكممذلن الضممديث عممى مسممألة خمممم الن ممً ، ذكرىمما لمصممادر أممم
ًلطبيعة عمه المصرل امسةمل ككه، اقئةمانية ًدائ  المصرفية به  ًاع ال اومر الذٍ ، ًًل  الةكييرات الر يية لكه أن

ًتز لماىيةيمما ًممما يةعمممم بيمما مممى أضكمماو شممرعية ممم  ةًلممي  ممم ًزه ىممذه الدراسممة ىممذه مركممزة عمممى المخصصممات ف ممط  ، ةةتمما
ًما يةرةب ًابطيا،  ًينيا، ًل ًأسباب ةك ًاعيا،  المخصصمات دًى عمييا مى أضكاو شرعية، بينما ةركز ىذه الدراسة عممى  ًأن

.، اقضةياطيات ًر المصرفية اوخٌر  ًاوم
 

 .اإلضافة العلنية
ًااةصممممار ىممممذه الدراسممممة عمممممى  ،إى أىممممو ممممما ةسممممعى ىممممذه الدراسممممة إلممممى إلممممافةو يةمتممممه بالمعالتممممات الرييممممة لممخصصممممات

 لت ىذه الدراسة بةرصيه أضكاو زكاة المخصصات.كما ةناً  ،المخصصات دًى اقضةياطيات مى تية
 

 .الدراسةميهج 

ًةضميميممما         ًات المناسمممبة  ًممممات ذات الصممممة باةبممماع اود اةبعمممت الدراسمممة الممممنيا الًصمممرل الةضميممممل؛ إذ ْتمعمممت المعم
ًع البضث ًتيييما ف ييما كمما اةبعمت الدراسمة الممنيا الر يمل المةمتمه فمل ةكييمل مسمائه الدراسمة مضمه البضم ًربطيا بمًل ًة ث 

ًالةًصيات. ًالخرًج بالنةائا   بضسب الرات  
ًخاةممة        ًمبضتميى  ًانمب الرنيمة لممخصصمات :ًةنماًه المبضمث اوًه ،ًْاسِّمت ىذه الدراسة إلى م دممة  ًميما : الت مري

ًب ًالررم بينيا  ًالة ميدية  ًالررم بيى المخصصات فل المصارل امسةمية  ًينيا  ًأسباب ةك ًاعيا   يى اقضةياطيات.ًأن
ًانب الر يية لممخصصات :أما المبضث التانل        ًخةممت الدراسمة بخاةممة اسمةعرض فييما الباضتماى ، ف د اسةعرض الت

ًالةًصيات.  أىو النةائا 

 
 :املبحث األول

اجلواىب الفيية للنخصصات: مفهومها وأىواعها وأسباب تلوييها والفرق بني املخصصات يف 

 .والتقليدية املصارف اإلسالمية
 

 .تعريف املخصصات: املطلب األول
ًالشرعية        ًانب الرنية   .يأةل ىذا المطمب لةضديد ةعريل مناسب لممخصصات ،ابه الخًض فل الت

ًىً مرع(ٛ)غيره دًى ّأفرده بو: العرب: اّخةصو أٍ لساى فل : تاءالمخصصات لغةً  ًالمخصصات تم  مخصص   بوًه مم. 



 إبراهيه عبادة وميالد املصراتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و2020/ ه1442، (3)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٖٜٔ 

ًيعنل ًي ماه :نرراد بالشلء، في اه: "خصمص فةنمَا بالشملء" أٍاق :لمرعه خصص،   :أٍةخصمص فمل عممو كمذا  :أفمرده بمو، 
ًو ًبضتو دًى غيره مى العم  .(ٜ)اصر عميو تيده 

 

 : ف د تاءت العديد مى الةعريرات لممخصصات نذكر منيا اآلةل: أما اصطالحاً 
ًالمممذٍ تممماء فيمممو أى " المخصممم   -ٗ ص كمممه مبمممم  يسمممة ط  ممممى اميمممرادات لم ابممممة ةعريمممل امممانًى الشمممركات امنتميمممٍز 

أً لم ابمة أٍ الةزاو ، أً لم ابمة الن ص فل ايمة أٍ أصه مى أصًه المشرًع، اسةيةن أً ةتديد اوصًه التابةة
ًلكى ق يمكى ةضديد ايمةيا بداة" ًمة   .(ٝ)أً خسارة معم

ًينو با: ًعرفت المخصصات بأنيا   -٘ ًدات يةو ةك ًت ًيو الم ًفا""ضساب لة   .(ٞ)سة طاع مبم  مى الدخه بصرةو مصر
ًاتيممة أٍ الةزامممات مسممة بمية ق    -ٙ ًعرفيمما السممبيانل المخصصممات بأنيمما "ممما يضةتممز مممى ةيممار إيممرادات المصممرل لم

 .(ٟ)يمكى ةضديد ايمةيا بداة"
ًيو ًْيةضظ أى الةعريل التانل ركز عمى التانب المضاسبل لممخصص، فبيى أنو يعامه معاممة ا        ًتمد لة م ًي ل  لمصًر

ًدات، بمه بعلميا يظيمر  ًتم ًيو الم ًنو غير تام ، فميس كه المخصصات ةكًى لة م ًيؤخذ عمى ىذا الةعريل ك ًدات،  ًت الم
ًنممو  ًه فمم  ك ًاتيمة الةزاممات مسممة بمية، متمه: مخصصمات اللمرائب، أممما الةعريمل او ًبمات مممى الميزانيمة لم فمل تانمب المطم

ًز تامعَا مانعَا، إق أى ما يؤخ ًاع المخصصمات فمل نمص الةعريمل مم  إمكانيمة ةتما ذ عميو ىً امسياب المةمته فل طرح أنم
ًاتيممة الممن ص فممل  ًاقلةزامممات المسممة بمية ةشمممه م ًاتيممة الةزامممات مسممة بمية"،  ًلممو: "لم ًزىمما الةعريممل اوخيممر ب  ًاممد ةتا ذلممن، 

ًاتيممة اقلةزامممات الماليممة متممه ًه، كممما ةشمممه م ًغير : ايمممة اوصمم ىمما، فممالمراد باقلةزامممات فممل الةعريممل ىمًم معناىمما اللممرائب 
ًليمذا يخةمار البضمث ىمذا الةعريمل  ًليس معناىا المضاسبل المسةخدو فمل الةعبيمر عمى تانمب اقلةزاممات فمل الميزانيمة،   ًٍ المغ
ًد باقلةزامممات ىممًم تانمممب  ًىو ال ممارئ أى الم صممم ى ةممم ًا  ًاع المخصصمممات ضةممى  ًيلمميل عميمممو كممممة "ن مممص"، ليشمممه كمممه أنمم

ًاتيمممة أٍ ن مممص أً الةمممزاو ال ًبمممات ممممى الميزانيمممة فيصمممب  الةعريمممل كممماآلةل: "مممما يضةتمممز ممممى ةيمممار إيمممرادات المصمممرل لم مطم
 مسة بمل ق يمكى ةضديده بداة".

 : ىل ،ًمى تممة ىذه الةعريرات يةل  أى ليا أربعة عناصر رئيسة       
   كًى المخصصات مبمغَا ماليَا.   -ٗ
 يرادات.م ةطعة مى إتمالل ام   -٘
ًاتية مخاطر مسة بمية مؤكدة أً مضةممة الضدًث.   -ٙ  ةيدل لم
 ق يمكى ةضديد ايمةيا بداة.   -ٚ
 

 : أسباب تكوين المخصصات
ًيى المخصصات فل المصارل كما ةبيى مى الةعريرات الساب ة         : لسببيى رئيسيى ىما ؛يةو ةك

ًدات س   -ٗ ًت ًاتية أٍ ن ص مسة بمل فل ايمة الم  ًاء كاى ىذا الن ص مؤكدَا أً اضةماليّا.م
ًبنماَء عممى ىمذيى السمببيى    -٘ ًاء كاى ىذا اقلةزاو مؤكمد أً اضةممالل الضمدًث.  ًاتية أٍ الةزاو مسة بمل لممصرل س م

ًاع المخصصات فل المصارل كما سنبٔينو فل المطمب  ًع أن  .(ٖٗ)اآلةلةةن
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أىواع املخصصات: املطلب الثالث
(ٔٔ). 

ًينيا إلى ةن سو        ًمخصصات مةعم مة ، مخصصات مةعم ة بأصًه المشرًع: المخصصات مى ضيث اليدل مى ةك
 بالةزامات المشرًع.

 

 .: المخصصات المتعمهة بأصول المشروعأوالً 
ًع مى المخصصات اآلةية         : (٘ٗ)ًيةررع عى ىذا الن

ًاتيمممة ن مممص فعممممل ةةعمممرض لمممو اوصمممًه .أ  ًع مممم: مخصصمممات لم ى المخصصمممات مخصصمممات ًممممى أمتممممة ىمممذا النممم
ًم  كه عممية اسةخداو. ؛اسةيةن اوصًه التابةة ًر الزمى   وى اوصًه ةةعرض ايمةيا فعميَا لمةنااص م  مر

ًغيمممر مضمممدد ال يممممة  .ب  ًاتيمممة ن مممص مؤكمممد الضمممدًث فمممل ايممممة اوصمممًه  ًع ممممى : مخصصمممات لم ًممممى أمتممممة ىمممذا النممم
ًممممة اتيمممة ن مممص فمممل ايممممة اوصمممًه )أصمممه ًيكمممًى ىمممذا المخصمممص لمً ، المخصصمممات مخصمممص المممديًى المعد

ًتمو بسمبب إعمةى العميمه )الممديى( إفةسمو ممتةَ  ًنيمة لعمميمة ، المدينيى( اد ةأكمد ضد ًلكمى لمو ةنةيمل امتمراءات ال ان
ًيعدو باال الديى.   الةصرية ليعرل المصرل نصيبو منيا 

ًاتية الن ص المضةمه الضدًث فل ايمة اوصًه .ج   : ع مى المخصصاتًمى أمتمة ىذا النً : مخصصات لم
 ًاتيمممة اضةماليمممة عمممدو امممدرة العممممةء عممممى: مخصمممص المممديًى المشمممكًن فمممل ةضصممميميا سمممداد الةزامممماةيو  ًيكمممًى لم

 المسةض ة عمييو لممصرل فل ةاريخ اسةض اايا.
 .مخصص ىبًط أسعار البلاعة 
 .ًرام المالية  مخصص ىبًط أسعار او

 

 ثانيًا: المخصصات المتعمهة بالتزامات المشروع: 
ًعيى رئيسيى ىما كاآلةل        ًع مى المخصصات ن  : ًيةررع عى ىذا الن
ًاتيمممممة الةزاممممممات مسمممممة بمية مؤكمممممدة الضمممممدًث غيمممممر مضمممممددة ال يممممممة .أ  ًع ممممممى : مخصصمممممات لم ًممممممى أمتممممممة ىمممممذا النممممم

ًلكنممو ، كمخصصممات لممريبة الممدخه مممتةَ ، مخصصممات اللممرائب، المخصصممات فاللممرائب الةممزاو مؤكممد الضممدًث 
 ى ايمة اللريبة ةعةمد عمى نةيتة النشاط فل نياية الرةرة المالية.و ؛غير مضدد ال يمة

ًاتية الةزامات مسة بمية مضةممة الضدًث .ب  ًع مى المخصصات: مخصصات لم  : ًمى أمتمة ىذا الن
 ًٍر مبممال  ّةْنمًب عممى اواسمماط : مخصصمات الةممأميى المداخمل ًبشممكه د ضيممث ةرضممه البنمًن إلممى ىممذه المخصصمات 

ًاه المتمعة فمل ىمذه المخصصماتًمى تو ، الةأمينية ًليا بمدَق ، ةسةخدو اوم ًاتيمة أٍ خسمائر ةةعمرض ليما أصم لم
ًاه ، مممى دفمم  أاسمماط لشممركات الةممأميى ةلممي  كميمما إذا لممو يضممدث الخطممر ًو البنممًن باسممةتمار أممم ًمممى الممكممى أى ة مم

ًلة )مته ًرام المالية( :ىذه المخصصات فل اسةتمارات عالية السي ًي، او ًاه سمائمة إذا بضيمث يسميه ةض ميما إلمى أمم
 اضةاتت ليا.

  ًيلمات معينمة ْيضةممه أى يطالمب بيما المصمرل فمل ًاتيمة ةع ًينيما لم ًىمل مخصصمات يمةو ةك ًيلمات:  مخصصات الةع
ًلكمى الضكمو ق يمزاه امابَة  ًيلمات لطمرل آخمر،  ًتبو المصمرل بمدف  ةع المسة به، كأى يصدر ضكو مى المضكمة ْيمزو بم

ًاقسممةئنال، أً ضةممى ًى لممد  لمممن ض  ًامم  أى الضكممو سمميك ًنل لممصممرل ية ًر الضكممو إذا كمماى الممتممه ال ممان مممى ابممه صممد
ًةن لل مدة اقسةئنال.  ًلكى اومر يب ى اضةماليَا ضةى يصدر الضكو   المصرل، 
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 وأوجـ  اختـتالف بـني املخصصـات    ، املخصصات يف املصارف اإلسـالمية والتقليديـة  : املطلب الرابع
 .واخحتياطيات

 

 .خصصات في المصار  اسسالميةأواًل: الم
ًيى المصمارل         ًالرمارم اوبمرز بينيمما ىًم ةكم ًيى بعمض المخصصمات،  ةةرم المصارل امسةمية م  الة ميدية فل ةك

ًي ابمممو مخصممص الممديًى  ًىمًم مممى أىممو المخصصممات فممل المصممارل امسممةمية،  امسممةمية لمخصممص مخمماطر اقسممةتمار 
ًسنذكر فل ىمذا المطممب أىمو المخصصمات فمل المصمارل امسمةمية دًى المشكًن فل ةضصيميا عند المصار  ل الة ميدية، 

ًفم الة سيو  ًذلن  ًاع المخصصات فل المطمب السابم،   :  (ٙٗ)اآلةلشرح لبعليا، ونو اد ةكرر فل أن
 

 : مخصصات األصول المتداولة (   ٔ
ْم ةطعمَا ممى ، يممو عممى إيمرادات الرةمرةًي صد بو ذلن العبء الة ديٍر الذٍ يتب ةضم: مخصص مخاطر اقسةتمار .أ 

ًعاء اقسةتماٍر ًاتية الخسائر الةل اد ةةعرض ليا العمميات اقسةتمارية.، إيرادات ال  بيدل م
ًاتيمممة أٍ ةعتمممر لمعممممةء فمممل سمممداد اواسممماط المةرةبمممة عممممييو : مخصمممص المممذمو .ب  ى لم ًىمممً المخصمممص المممذٍ ْيّكمممًٔ

ًاميتارات ًع اآلتمة  ًد البي  .لممصرل تٔراء ع 
ًدات اقسةتمار .ج  ًت ًدات الةل ةو ااةناؤىما : مخصصات م ًت ًاتية أٍ ن ص فل ايمة الم ى لم ًىل مخصصات ْةكًٔ

ًلمممة شمممرعاَ ، الع مممارات: بيمممدل اقسمممةتمار متمممه ًرام الماليمممة الم ب ًعممماء ، ًاو ًكمممه ىمممذه المخصصمممات ة ةطممم  ممممى ال
ًيمممة لممخممماطر العاممممة ةضمممددىا ًيلمممال عممممى مخصمممص المممذمو نسممبة م، اقسممةتماٍر المممذٍ ممممًه ىمممذه اقسممةتمارات ئ

 .(ٚٗ)ًيمكى أى يراعى ضاه كه عميه عمى ضدة فل ىذا المخصص إى لزو اومر، السمطات الن دية
 

 : مخصصات األصول الثابتة (   2
 مخصص اسةيةن اوصًه التابةة. .أ 
ًةتديد اوصًه التابةة. .ب   مخصص صيانة 
 مخصص الةأميى عمى اوصًه التابةة. .ج 

ًد  ؛  ىذه المخصصات ممى نصميب المصمرل ممى المرب  )نصميب الملمارب(ًيتب أى ة ةط        النر مات ونيما ةمتمه أضمد بنم
ًمية ًالعم  ًتزءَا مى العمه الذٍ يؤىه المصرل لمرب .، امدارية 

 

 : مخصصات االلتزامات (   3
، ةلغرض الةضميه العاده وعباء ىذا المخصص يتب الرصه بميى أنشمطة المصمرل المخةمرم: مخصص اللرائب .أ 

 : إعماَق ل اعدة الخراج باللماى عمى النضً اآلةل، ًةضديد نصيب كه منيا فل اللرائب
 ًضممده مخصممص اللممرائب المرةبطممة بممإيرادات الخممدمات المصممرفية ًى(   وى إيرادىمما بالكامممه ؛يةضمممه المصممرل )المسمماىم

ه إلى المصرل.  يًؤ
 ًضدىو مخصص اللرا  ئب المرةبطة بإيرادات ىذه اقسةتمارات الم يدة.يةضمه أصضاب الضسابات اقسةتمارية الم يدة 
  مخصص اللرائب المرةبطة  –كه ضسب مساىمةو  –ًيةضمه المصرل م  أصضاب ضسابات اقسةتمار المطمم

 بإيرادات اقسةتمارات المطم ة.
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ًيلات ال لائية .ب  لغمرض الةضميمه العماده وعبماء ىمذا المخصمص يتمب النظمر إلمى سمبب ةضممه : ()مخصص الةع
ًيلاتالم ًلة المصرل لمخدمات المصرفية، صرل ليذه الةع أً ، أً لمشماري  اقسمةتمار الم يمد، ىه ةرت  إلى مزا

 يةو ةضميه اوعباء. نرسيا مخصص اللرائب ًبطري ة، لمشاري  اقسةتمار المطمم
ًاتيمممة الةمممزاو مسمممة بمل يعممم .ج  ى ىمممذا المخصمممص لم ًْيكمممًم مصمممرل تمممزءَا ممممى نر مممات ال دمخصمممص مكافمممىت ةمممرن الخدممممة: 

ًالةل ةع ًمية،  ًالعم ًلٔمما كماى  دامدارية  تزءَا مى العمه الذٍ يسةضم المصرل بو نصيبو مى المرب  فمل ع مد الملماربة، 
ًى  ًتب أى ي ةط  ىذا المخصص مى نصيب المصرل مى اورباح )نصيب الملارب( د  .(ٛٗ)غيرهاومر كذلن 

 

 .سسالمية والتهميديةثانيًا: أوجه االختال  في تكوين المخصصات بين المصار  ا
ًامسةمية فل المخصصات         ًم بيى المصارل الة ميدية   ًىل كاآلةل:  ،ًيمكى أى نسةخمص مى الطرح السابم أىو الرر

 ًتد فل المصارل الة ميدية   .مخصصات مخاطر اقسةتمار بأشكاليا ق ة
 ًنة ليمو ًذلن ؛يةو ااةطاع المخصصات مى اميراد العاو فل المصارل الة ميدية ًدعيى ملمم ًاه المم بينمما ، وى أمم

ًعاء المعنل بالنشاط الذٍ ي ةط  المخصص مى أتمو  .يةو ااةطاع المخصصات فل المصارل امسةمية مى ال
  ه لمبنممن بالكامممه فممل البنممًن ًائممد المةض  ممة مممى المخصصممات لممً ةممو اسممةتمارىا ةممًؤ كنةيتممة لمن طممة التانيممة؛ فممإى الع

ًد إي، الة ميدية ًعاء الذٍ ااةطعت منو المخصصات فل المصارل امسةمية.بينما ةع  راداةيا لم
 

 ثالثًا: المخصصات واالحتياطيات ووجه االختال  بين ما: 
ًامد يعم        ًالعكمس صمضي ،  ًيراد بو المخصص  ًق غلالمة دكتيرا ما يسةخدو لرظ اقضةياطل  ًاضمدَا،  ىو المبعض شميئَا 

ًيماَ  ًالمخصمص، فمالةعبيراى يعبمراى عم ؛فل ذلمن لغ ًلكمى مضاسمبيَا ىنمان فمرم بميى اقضةيماطل  ًالن ماط اآلةيمة ى الغمرض ذاةمو، 
ًاقضةياطيات  : ةًل  أىو اقخةةفات بيى المخصصات 

بينمما اقضةياطيمات ة ةطم  ممى ، ة ةط  المخصصات مى إتمالل اميرادات بغض النظر عى نةيتة نشاط المشمرًع   -ٗ
ًينيا رىيى بةض يم ، صافل الرب   الرب  الصافل.ًةك

ًاتيمة أٍ   -٘ ًيى المخصصمات لم ًاتيمة الخسمائر  :مى ضيث اليدل: يمةو ةكم ًه، أً لم ًاقلةزاممات ن مص فمل ايممة اوصم
ًاء أكانممت مؤكممدة أً اضةماليممة، المسممة بمية لممشممرًع ًيى اقضةياطيممات بيممدل ةممدعيو المركممز المممالل ، سمم بينممما يممةو ةكمم

ًلة. أً، أً ةنريذ سياسة إدارية معينة، لمبنن  ةنريذ سياسة عامة لمد
ًالخسمائر؛ ونيما أعبماء عممى اميمرادات بغمض النظمر عمى نةيتمة النشمماط   -ٙ ، ةظيمر المخصصمات فمل ضسماب اوربماح 

ًزي  ًزي  أً ةًظيل لألرباح الصافية المةض  ة ؛بينما ةظير اقضةياطيات فل ضساب الة  . (ٜٗ)ونيا بمتابة ة
ًضمة ممى اوصمًه  ةظير المخصصات فل اائمة المركز   -ٚ ًفمل تانمب اوصمًه مطر ًو ةمارة  المالل فل تانب الخصم

ًو دائماَ ، المرةبطة بيا ةارة أخٌر  .بينما ةظير اقضةياطيات فل تانب الخص
ًيى المخصص يؤتر عمى نةائا أعماه المؤسسة أً البنن؛ ضيث ةظير اورباح بشكه مبال  فيمو   -ٛ بينمما ، إى عدو ةك

ًيى اقض ًر الرب . ونو ي ةط  ؛ةياطل عمى نةيتة أعماه المنشأةق يؤتر عدو ةك  بعد ظي
ًبالةمممالل فيممملةعمممد اقضةياطيمممات         م الممكيمممة  ًائمممدىا –فمممل ضممماه الةصمممرية– ض مممَا ممممى ض ممًم ًه -اسمممةتمرتإى – ًع إلمممى  ةمممؤ

ًائدىا  ًع ًزع بينيو، بينما ةعد المخصصات  ًة ًه إلى ضساب اورب -إى اسةتمرت  -المساىميى  ًالخسائرإيرادَا يؤ  .(ٝٗ)اح 
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 :املبحث الثاىي

 .اجلواىب الفقهية للنخصصات
 

 .حله تلويً املخصصات وخترجيها فقهيًا: املطلب األول
ًاتيممة أٍ ن ممص أً الةممزاو مسممة بمل        ًاعيمما كممما ةبممٔيى سمماب َا ىممل ااةطمماع مممى اميممرادات لم ، إى المخصصممات بكممه أن

ًلذلن سمنةناًه ، او ما يمكى لإلدارة أى ةكًى لو مخصص خاص بوفأٍ أصه أً الةز ، ًىل بذلن ق يمكى ضصر عددىا
ًينمو، ًىًم مما يعمرل بمخصمص مخماطر اقسمةتمار، ممى ضيمث ضكمو ةك  ىنا أكتر المخصصات أىمية فل المصارل امسمةمية، 

ًيى ىذا المخصص.  ًعمى أٍ أساس ف يل يخرج ةك
 

 .الحكم الشرعي في تكوين المخصصات
ًو المضاسممبةةبممٔيى سمماب َا أى مصمم        ًر عممم ًلممذلن فمممى نتممد ىممذا ، (ٞٗ)طم  المخصصممات مصممطم  ضممديث، ظيممر ممم  ةطمم

ًالن صماى(  ًىًم ضرمظ رأس المماه ممى الخسمارة  ًمعنماه ) ًٌ المخصمص  المصطم  منصًصَا عميمو فمل كةمب الر يماء، لكمى فضم
ًد بة ريب، فمما ىً مة رر عند الر ياء أى ق رب  إق بعد سةمة رأس الماه ًت ًاد (ٟٗ)م ى ،  ذىب أغمب الر يماء المعاصمًر

ًرةمو  ًلل الخمامس فمل د ًتماء فمل امرار متمم  الر مو امسمةمل المد ًيى المخصصمات فمل المصمارل امسمةمية،  ًاز ةكم إلى ت
ًرة، إمما  الرابعة ما نصو: "ليس ىنان ما يمن  شرَعا مى المنص فمل نشمرة امصمدار عممى ااةطماع نسمبة معينمة فمل نيايمة كمه د

ما مى ضصصيو مى ضصة ضممة الصكًن  ًا   ، ًٍر ًد ةنليض د ًت ًزعمة ةضمت فل اورباح فل ضالة  فل اميراد أً الغمة الم
ًاتية مخاطر خسارة رأس الماه" ًًلعيا فل مخصص خاص لم ًه ، (ٖ٘)الضساب  ًيى المخصصمات ق يعنمل ًال  ًاز ةك بت

ًد إشكاليات شرعية فييا. ًت  عدو 
ًيى ةًصمت الدراسة إلمىًاد         ًاز ةكم ًمخصمص مخماطر اقسمةتمار خصًَصما، يمكمى المخصصما تم ًَمما،  اسمةعراض ت عم

ًيى المخصصات  : (ٗ٘)وىو الةخريتات الر يية لةك
ض الٓ نية عباَ         ًال، اعةبار الر ياء أعباء اقنةراع بعًر ًيبدً ذلن تمَيا فل أضكاو ال ، يتب ةضميمو عمى اميرادات. 

ًفة ما نصوف د تاء عى امماو الشافعل فل اوو فل سيام ضد ًا ًاه الم ّر ّما : يتو عى اوم "ًّّعّمى ْكهِّ ًّاِه ّيٓميّيا ّإٔى ْيّعمِّ
ْيٕصٓمّ  ٓمٕنّيا ّما ًّآب ًّ ّيٕرّةّ  ٓفيّيا ٓمٕى إوّٕب ْيٕصٓمّ  ّما ّخاّل ّفّساّدْه ٓمٕنّيا ًّ ّةْح ّلّيا ًّإلْمٕسّةّردُّ ٓفل  ًّٓىّل ٓمٕى ّىٓذٓه الدمآر ًّ ٓفيٓو الصم

ْم ّما ّيٕبّ ى ّعّمى ّمٕى ّلْو ّىٓذٓه إلّغممةْ ّغمم  ا ّيٕتّةٓمْ  ٓمٕى ّغممٓة ّىٓذٓه الدمآر تْوم ْيّررِّ ّسّكٓنّيا ٓممم  .(٘٘)"ٓةّيا ًّ

ًىممل منيمما": ًفممل اممًه امممماو        ًلممو، لممرر اممد ضصممه فعممةَ  إشممارة إلممى، "يعمممر ممما  ًيصممم  ممما خممال فسمماده : ًفممل ا "
ًع اللمرر ابمه أى ي م  إشمارة إلمى الةضمًط، منيا" ًام ًع اللمرر )الةضمًط ممى ، فسماده منيما" ممى  ًام إشمارة إلمى الةضمًط ممى 

ًلو، الخسارة مبكَرا( ًالمسةرد فل غمةيا": ًفل ا ًيصم  منيا ما فيو الصةح ليا  ًاز اقاةطماع ممى إيمرادات ، " إشارة إلى تم
ًفممممة  ًا ًاممممًل عمممممييو-الممممدار الم ًاَمممما لمم ًازيممممو فممممل ، ة فممممل إيرادىمممما مسممممة بةَ ؛ مممممى أتممممه الزيمممماد-ًالةممممل ةمتممممه ض  ًىممممً ممممما ي

ًٌ معمميى مممى الممرب  مسممة بَة( ًو )الضرمماظ عمممى مسممة ًىممذا المعنممى اوخيممر ممم  ممما سممب و ىممً ، المصممطمضات المضاسممبية اليمم
ًىمدفيا ًٌ المخصصمات  ًتبرىما، فضم ًٌ معميى مممى ، فإمما أى ةكمًى المخصصمات لةرمادٍ الخسممائر  مما لمضرماظ عممى مسمة ًا 

 ضاقت.اورباح فل بعض ال
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ًتو الةبرع (  ٗ ًاز إعطاء شخص تالث تزَءا مى الرب  فل شركة الملاربة عمى  ، الةخريا عمى رأٍ المالكية ال ائه بت
ًز اشممةراط ربمم  ال ممراض كمممو لممرب الممماه: ف ممد تمماء فممل شممرح الخرشممل عمممى مخةصممر خميممه ممما نصممو أً لمعامممه أً ، "يتمم

طةم ال مراض عميم، لغيرىما؛ ونو مى باب الةبرع ًفماء بمذلن إذا كماى المشمةرط لمو معيَنماًا  ًايمه ، و ضينئمِذ متماز يمزميمما ال
 .(ٙ٘)ي لى بو إى امةن  الممةزو منيما"

ًنممة        ًلكممى ق ْي لممى بممو عمييممما ًممما تمماء فممل المد ّأّرّإٔيممّت إلْمّ آرّلممٕيٓى ّيٕشممّةٓرّطآى ٓعٕنممّد ْمّعاّمّمٓةٓيّممما : "ْإمممتْ ، أنممو يمزميممما 
ٕب ٓ  ًْز ّذٓلّن  ّااهّ  تْْمّث الرِّ لّمٕيّس ْيٕ ّلمى بٓمّذٓلّن ّعّمٕيٓيّمما، ّق : ّفّيٕه ّيٕرٓتّعآى ٓفيّما ّتّعّة ٓمٕى ّذٓلّن  ّااهّ : ّنّعٕو ْإمتْ : ٓلٕمّمّسآكيٓى ّأّيْت ًّ ،

ّبٕيّى الممٓو ّإٔى ّيٕرٓتّعا ٓفيّما ّتّعّة" ًّّق ْأٓضبُّ ّلْيّما ٓفيّما ّبٕيّنْيّما ًّ
(٘ٚ). 

ًالمصممرل )الملمارب( مةبممرعيى بتمزء مممى ربم  الملمماربة  دًعم        ًاه(  ًدعيى )أربمماب اومم أصممضاب ىمذا الةخممريا المم
ًاَء وضمدىما أً لكمييممما ًاه فةممرة اقسمةتمار، سم ًعماء اقسممةتماٍر طم ًدعممًى أنرسميو فممل ال أً لطممرل تالمث فممل ، إذا ب مل الم

ًعمماء ًدعممًى تممدد فممل ال ًا ، ار اممد ااةطمم  سممابَ اًكمماى ىنممان مخصممص مخمماطر اسممةتم، ضمماه دخممه م فيممؤقء التممدد أصممبض
 ىذا مى باب الةبرع لطرل تالث. دفيع، يممكًى ضصة شائعة فيو م  أنو لو ي ةط  مى أرباضيو

ًرة المضافظممة عمممى رأس ممماه الملمماربة فممة ربمم  إق بعممد سممةمة  (  ٘ الةخممريا عمممى ممما ىممً م ممرر عنممد الر يمماء مممى لممر
ًفل رأس المماه( مما نصموتاء فل المغنل )مسألة ، رأس الماه "مةمى كماى فمل المماه خسمراى : ق رب  لمملماربة ضةمى يسمة

ًاضمدة، ًرب  تبرت الًليعة مى الرب  ًالرب  فل ممرة  ًاء كاى الخسراى  ًالمرب  فمل أخمٌر، س أً ، أً الخسمراى فمل صمر ة 
ًاآلخر فل أخٌر ًق نعمو فل ، فميس برب ًما لو يرله ، وى معنى الرب  ىً الراله عى رأس الماه ؛أضدىما فل سرره 

 .(ٛ٘)ىذا خةَفا"
ًعية بضسمب الةخريتمات اآلنرمة؛ بمه إى المضافظمة  ،ًبناَء عمى ما سبم        ًيى المخصصمات أممر ق يعمارض المشمر فإى ةك

ًىمًم  ًًلمم  (ٜ٘)مممى م اصممد الةشممري  الخمسممةعمممى رأس الممماه ىممدل  ًمممى ىنمما كانممت عنايممة امسممةو بممو  ًاو الضيمماة  ؛ فالممماه امم
ًاعد ًةنميةو؛ فكما أعطى امسةو لمررد المسمو ضم الةممن، ألزمو أداء مما عميمو ممى  ال  نرااو،  ًا  ًةممكو،  الضاكمة آللية كسبو، 

ًضمم لممتةمم  ًةعطيممو عمى الضركمة داخمه المتةمم ؛ وى ضركمة المماه مممن  ًق شمن (ٝ٘)ًاتبات، فة يتيز لمو ضمبس المماه   ،
ًبشمكه أى البنًن امسةمية اسةطاعت اسة طاب اومً  ًه  ًسمة عمى الةمدا ًالمكةنزة المضب اوممر المذٍ تعمه ، كبيمراه المدخرة 

ًاه ةماشيا مم   ؛(ٞ٘) ًبالةالل البضث عى أساليب تديدة فل ةًظيل ةمن المدخرات، البنًن أماو أزمة فل ةًظيل ىذه اوم
ًيى المخصصات. ًعية ةك ًىذا يعزز ال ًه بمشر  ىذا الم صد 

 

 .ملخصصات يف املصارف اإلسالميةضوابط تلويً ا: املطلب الثاىي
ًابط معينة        ًيى مخصص مخاطر اقسةتمار فل المصارل امسةمية ل  : ًىل، إّى لةك

ًيى مخصص مخاطر اقسةتمار.   -ٗ ًدعيى بااةطاع تزء مى اورباح لةك  إخبار الم
ًتيممم بممأى يشممةمه ع ممد الملمماربة )   -٘ ًديعممة اقسممةتمارية فممل البنممن امأالة ًذج ال ًامم  عميممو العميممه ، سممةمل(نممم الممذٍ ي

ًرد لمخصص مخاطر اقسةتمار. ًزي  كم  نَصا يريد ااةطاع نسبة مى اورباح العامة ابه الة
ًاه المسةتمرة.         أى يكًى اقاةطاع مى اميرادات بضسب ممكية اوم

ًلة    -ٙ ًزي  اورباحضيث ق يكًى فييا مبالغة  ؛ًب در الضاتةأى ةكًى نسبة اقاةطاع نسبة مع   ةؤدٍ إلى الةأتير عمى ة
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ًزي  الرب  ق ةبرره إق الضاتة. ًتًب ة ًدعيى؛ وى ىذا اقاةطاع خةل اوصه فل   بالنسبة لمم
ًخبراء ااةصادييى   -ٚ  .(ٟ٘)أى ةْ در نسبة اقاةطاع مى ف ياء شرعييى 
ًا   -ٛ ًةعميمممات التيممات الراابيممة الداخميممة  ًاعممد  ًيى المخصممص ل  ىيئممة الراابممة الشممرعية  :متممه، لخارتيممةأى يخلمم  ةكمم

 .(ٖٙ)ًالبنن المركٍز
ًعمدو ةمكمى البنمن ممى إرتاعيما   -ٜ ًدع لمبنن مما يخصو مى ىذه المخصصمات فمل ضالمة انةيماء الغمرض منيما،   إبراء الم

 .(ٗٙ)لو
 

 .أحلاو املخصصات الفائضة عً احلاجة ومعاجلتها فقهيًا: املطلب الثالث
فرممل ، أً لممو يضةمماج إلييمما أساَسمما، لم ةطعممة كمخصصممات عممى الضاتممة الةممل ااةطعممت مممى أتميمماإذا فالممت المبممال  ا       

ًيميا إلمى أضمد  ًيٌر بعض المضاسبيى أى يعو ةض ًالخسائر،  البنًن الة ميدية ْةعاد عمى أنيا إيراد فل البنن فل ضساب اورباح 
ًفات.ق يخصيا، أخذَا بمبدأ م ابمة اميرادات ضسابات اقضةياطات الضرة؛ لكل ق ةةأتر أرباح السنة الضالية برب    بالمصر

ًاَق لمبنمممن، ًلكمممى اوممممر لممميس كمممذلن فمممل البنمممًن امسمممةمية        ًاه ، فالمخصصمممات ليسمممت أمممم بمممه ىمممل ة ةطممم  ممممى أمممم
ًدعيى فل الضسابات اقسةتمارية ًعاء اقسةتماٍر بشكه عاو، الم ًاه ال ًلذلن فالماه الرمائض ممى المخصصمات ، ًأضد أم

ًعاء اقسةتماٍرق ًد لمبنن به لم ًعاء ،  يع ًدعيى لم ًاه الم ًد وم ًج الةمضد ًالخر ًلكى كيل ْيعالا ذلن فل ظه الدخًه 
 .(٘ٙ)اقسةتماٍر 

ًرد الباضتًى م ةرضات        ًلكمى ابمه ىمذا ق ، سمنذكرىا لممى ىمذا المطممب مم  منااشمةيا، لمعالتمة ىمذه المسمألة عمدة أ
ًد لمذكر المعالتمات الشمرعية، بسيطةلير فل أى أنبو إلى مسألة  ًىمذه المسمألة ىمل أى المخصمص الم ةطم  ممى ، تمو نعم

ًٌ معمميى مممى اوربمماح، أربمماح شممركة الملمماربة ًز ااةطاعممو مممى الممرب  الكمممل ، اممد يكممًى للممماى مسممة فرممل ىممذه الضالممة يتمم
ًالملارب.  لمملاربة ابه الرصه بيى ضصة رب الماه 

ًااية         ًق يشمارن فيمو الملمارب؛  ،رأس المماهأما إذا كاى المخصص ل فإنمو ي ةطم  ممى ضصمة أربماب المماه فمل المرب ، 
ًةضمممممو  ًدائممم (،  لتمممزء ممممى وى ذلمممن بمتابمممة لمممماى الملمممارب )المصمممرل( لتمممزء ممممى خسمممائر أربممماب المممماه )أصمممضاب ال

ًع شرَعا، خسارةيو  .() (ٙٙ)ًىذا ممن
ًةكييرمات عديمدة نطرضيما ،اتأما بالنسبة لممعالتات الر يية لمرائض مى المخصص         ف د تاء فل ىمذا الصمدد م ةرضمات 

ًَق تو ننااشيا  :  (ٚٙ)ًىل كاآلةل ،أ
ًذلمن بمالنص فمل الع مد عممى    -ٗ ةنازه أصضاب الضسابات اقسةتمارية عى ىذا المخصص لصال  المصرل امسمةمل، 

 ةنازليو عمى ما ةو اسة طاعو مى أرباضيو كمخصصات إذا فالت عى الضاتة.
 ةنازه أصضاب الضسابات اقسةتمارية المنسضبيى لصال  المسةتمريى التدد.   -٘
 زيادة النسبة الةل ية الماىا البنمن بضيمث ةشممه فمل تمزء منيما المخصصمات، مم  عمدو ضسمو المخصصمات ممى أصمضاب   -ٙ

ًبذلن يس ط ضم أصضاب الضسابات اقسمةتمارية فمل المطالبمة بالمخصصمات، ً  ينشمأ يمدف  مما امد الضسابات اقسةتمارية، 
ًتداه.  مى منازعات 

ًأى ْيّنص عمى ذلن فل الع د.   -ٚ  الةبرع بالرائض مى المخصصات لتيات خيرية 
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ًارل لمةكافه   -ٛ ًالةتمار، ًاد ااةرضمو أضمد البماضتيى، الصندًم ال ، "تماء فمل كةماب المعيمار المعمرب فمل مسمألة الضاكمة 
بممى اًالمرةمل برمماس أبمل العبماس أضممد ، سمعيد بممى مضممد الع بمانل بميى الر ييميى اممماميى ال المل بسممة أبمل عتمماى

ًاتية الّمغارو الّمخزنية، ال اسو ال باب ًا ، ضيث اةرم ةتار الّبز لم ًربمما كانمت ت يممة؛ أى يؤسسم ظممل عممييو  الةل ةًْ
ًعيما ًا ًو  ًارَيا لةسةعانة عمى ةمن المغارو ي ًاَا  ًا سممعة لمةتمارة، صند ًا أنمو مةمى اشمةر درىَمما  ي مل مشمةرييا ،ًاةر م

ًا أضممد ممنيو"، صمغيَرا ًاز عمممى أى ق يتيمر ًدعيى أى ، (ٛٙ)فرفمم  ذلمن إلممى ال المل الع بممانل فمأفةى الةتممار بمالت ًلمممم
ًا منيو مى يدير الصندًم ًا غيرىو كما يضدث فل الةأميى الةكافمل، ْيّعيِّْن كِّْم ًّ ًااريى ، أً ْي ًفل ضالة انسمضاب أضمد الم

ًال، دف  مى أاساط فميس لو المطالبة بما ًو ال ًر العمماء مى لز  .(ٜٙ)أخذَا بما عميو تمي
ًلى أضد الباضتيى        ًرد المعالتات اورب  او ًد ذكرىما الباضمث يمكمى اسةعرالميا فمل ، (ٝٙ)ل د أ مم  إشمارة لمبعض المرد
 : اآلةل

ًم ةلمماه أى ىممذا الةنممازه ىًم ةنمم الاارد األول: ًالتممانل  ًه  ًه، ضيممث ق يعممرل صمماضب ًسممااو لمممرد عممى الم ةممرح او ازه عمممى متيمم
ًبالةالل فيً ةنازه غير صضي . ًق م دار ما يةب ى،   الضساب اقسةتماٍر م دار الماه الذٍ سًل يسة ط  منو، 

، ًق ةةرم ىذه الدراسة معو فل ىذا؛ فمسألة الةنازه عى المتيًه أً ىبمة المتيمًه ليسمت مضمه اةرمام بميى الر يماء       
ًاه الر ياء فل ىذه المسألة عمى النضً اآلةل ًيمكى ةًلي  ذلن  : مى خةه اسةعراض أا

ى اماه أضمد الشمريكيى لرتمه امد الهول األول:  ًا  ط لمسرخسمل: " ًه ق ةصم ، تماء فمل المبسًم ذىب الضنرية إلى أى ىبة المتيم
ب،  ًىًم ًلمو يعمممو إيماه؛ لمو يتمز لتيالمة الم ًلمو يسممو لمو  ًىمذه التيالمة ةرلمل إلمى ًىبت لن نصيبل مى ىذا العبد فاابلو، 

ًبيى الشرين اآلخر" ًق اآلبمم (ٞٙ)المنازعة بينو  ًه  لمة الطمالبيى: "ق ةصم  ىبمة المتيم ًىً رأٍ عنمد الشمافعية تماء فمل ًر  .
ًضمرب ق  .(ٟٙ)ًاللاه" ًد  ًايمة أبمل دا ةصم  ىبمة ًىً المعةمد فل المذىب عند الضنابمة، تاء فمل المغنمل: "اماه أضممد فمل ر
 .(ٖٚ)المتيًه"

ًاز ىبمة المتيمًه ل الثاني:الهو ًٌ، (ٗٚ)ًىمً ممذىب المالكيمة، ًىمً تم ، (٘ٚ)ًامًه عنمد الضنابممة اخةماره ابمى ةيميمة فمل الرةما
ًاعيى  .(ٙٚ)ًابى ال ٔيو فل إعةو الم

 
 أدلة المانعين: 

ًلو ةعالى (  ٗ انُكْم َيا َأيَُّ ا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكم َبْيَنُكم ِباْلَباِطِل إِ : ا َواَل َتْهُتمُاوا  ۚ  الَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّ
اانُكْم . ًمعنمى اآليممة  .[ٟ٘النسمماء: ]ِإنَّ المَّااَه َكاااَن ِبُكااْم َرِحيًمااا ۚ  َأنُفَساُكْم  عمى رَلممى إق أنيما تمماءت مممى  :أٍ.َعاان تَااَراٍض مِّ
ًا ممى ذ، ًالةتارة ةكًى بيى اتنميى، المراعمة ًنم ًٍ الطمم  المذيى يمأكمًى مماه النماس بغيمر م ابمه ليما ممى ًمعنمى ذلمن ق ةك

ًاو الضه فييا الةرالل ًىا بالةتارة الةل ا ًلكى كم  .(ٚٚ)عيى أً منرعة 
 .(ٛٚ)"ق ّيٓضهُّ ّماْه إمرِئ مسمو إق بطيب نرس منو": اًه النبل  (  ٘

ًتو الدقلة مى المدليميى ىًم ضرممة أكمه المماه إق بطيمب نرمس،         ًاىمب بالشملء دًى أى ً ًر أى ةطيمب نرمس ال ًق يةصم
ًرلاه فاومر تائز. ًه صاضبو  ًلكى م  اب ًالضديث ةضرو أكه الماه بغير رلا صاضبو،  ًأتيب عمى ذلن بأى اآلية   يعممو، 

ًه اهلل         ًعمى بيم  الغمرر" ضديث أبل ىريرة ااه: "نيى رس ًا(ٜٚ)عمى بيم  الضصماة  ًامال ر تماء ى النيمل عمى بيم  الغمر إ :، 
ًر العاابمة ًالغمرر: مما كماى مسمة ًىً مةض م فل اليبة،  ًمراسد  ًعرفمو ابمى ال ميو بأنمو )ةمردد (ٝٚ)لما فيو مى تيالة،  ًد ،  ًتم بميى ال
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ًمنيا الةبرعات، (ٞٚ)ًالعدو( ًد  ًر الر ياء أى الغرر ي   فل تمي  الع  ًا الغمرر إق فمل ، يٌر تمي إق أى المالكية لو يعةبر
ًد المعاًلات المال ًالميمر، يةع  ًبمده الخمم   ًالًصمية  ًغيمر ذلمن فمة ينطبمم اوممر عممى اليبمة  ًبيم  ًشمراء  ، مى إتارة 

ًد الكسمب الممادٍ  ؛فمً أعطى الرته ممرأة نخمة لعاميى ميرَا تاز ذلن ضةى لً كاى فل ذلن غرر وى الع د لميس م صم
ًز لما فيو مى الغرر، المالل بخةل ما لً أعطاىا بيعاَ  ًد الةبرعاتًي، فإنو ق يت  .(ٟٚ) اس عمى ذلن ب ية ع 

ًا إى ع د اليبة ع د ةممين فة يص  فل المتيًه (  ٙ  .(ٖٛ)اال
ًاب عمممى ذلممن        ًرد ، ًيغةرممر الغممرر فممل الةبرعممات فممة يصمم  ايمماس اليبممة عمممى البيمم ، أى اليبممة ع ممد ةبممرع :ًالتمم ًأ

ًْد ٓمٕنيّمما مْ : ال رافممل ةرصمميه ىممذا فممل الممذخيرة ضيممث امماه ّتمماّرٓة ًّّغٕيممْر ْمٕشممّةٓمِه ّعّمٕييّمما" إلْع ْمم ّلممٓة ّكممإلّبٕيٓ  ًّإمٓ  ٕشممّةٓمُه ّعمّممى إلْمّعاًّ

ْمّةّردُِّد ّبٕيّى إلٓرّئّةٕيٓى ّكالنِّّكآح ّفٓإنمْو ْةٕشّةّرْط ٓفيٓو إلّمالٓ  ٕبّرآء ًّ ٓصيمٓة ًّإلٓيّبٓة ًّإمٓ ًّ ًّاّكإل ًّدة ٓفمل إلْم ، ّصمّمْة ًّإلْمّكاّرّممةْ يمْة ًّٓىمّل ّغٕيمْر ّمٕ ْصم
مممّيآع ٓفممل أّ  َنا ٓلٕمّمآليمممٓة ّعممٓى اللم ًٕ ممٕرْع بٓمممالنمٕيٓل ّعممٕى ّبٕيممٓ  إلّغممّرٓر ًّإلّمٕتيْمممًٓه ّصمم ّرّد الشم ًّ ًٕ ٓفمممل فضصممه الشممبياى ًّ ّلممٕيٓى ّأ ًّ ّضممٓد إلٓع

ًّدهْ  ؛ٓكّمٕيٓيّمما ٓى لم ٓوّىم ّمٕ ْصمم ًّآه ًّْىّمما ّمٓضممةم ّمما ّق ْمّعاًّلممة ٓفيمٓو ٓفممل ّغاّيممٓة ّةٕنٓمّيمْة إوّٕممم ذلن فناالمما الع مد؛ فمممذلن ْنٓيمّل ّعٕنْيّممما ًّ
ٕزّناْىّما ٓفل ّذٓلمّن فّمٓإٕى اّماّس إلّخٕصمْو ّعمّمى إلْبٕعٓد ّعٕى ّإصٓد الةمٕنٓمّيٓة ّبٕه ْىًّ ّمٕمّضّ ُة ٓلٕمّمآه ّفّة ْيّنآاْلْو إلّغّرْر ًّإلّتّياّلْة ّفٓمّذٓلّن ّتًم 

 . (ٗٛ)البي  ّفإلررم ع يو ّكّما ّةّرٌ ّفّيّةّعيمْى ّأىم إلّضمم ّمّعّنا"
ًه         ًا اليبة عمى البي -ًالذٍ يتير اقىةماو أى بعلَا مى مانعل ىبة المتي ًا بينيمما فمل مًلم  آخمر،  -ممى ااس فرام

ًه عى اميتاب أً مخالرةو لتية أى البي  معاًلة ًا عى ةخمل ال ب لمة الطمالبيى  عندما ةضدت ًاليبة ةبمرع، ف مد تماء فمل ًر
ًالرممرم بينممو  ًتيمماى،  ًىممب لممو عبممديى، ف بممه أضممدىما، فرممل صممضةو  ًىممب لممو شمميَئا ف بممه نصممرو أً  مممى مسممائه اليبممة: "الرابعممة: 

ًاليبة يمن  مى ال ياس (٘ٛ)ًبيى البي ، أى البي  معاًلو" ًال  بيى البي   ًد فارم  ًت ًفل ىذا اعةرال ب  بينيما.، 
 

 : المجيزينأدلة 
ًاز ىبمة المتيمًه        ًر ال مائميى بعمدو تم ًىمو ، ةو الةًصه آنرَا إلى لعل أدلة التمي ًيمكمى اسمةعراض أدلمة المتيمزيى 

ًا ، ًبعض الضنابمة، المالكية  : منيا، عدة أدلةبضيث اسةدل
ًق ىذا : اًه النبل    -ٗ ًبرة  -ًرف  أصبعو –"يا أييا الناس إنو ليس لل مى ىذا الرلء شلء  ًكاى اد أخذ فييما  (

ًد عممميكو، مممى سممناو البعيممر( إق الخمممس ًالمخمميط"، ًالخمممس مممرد ًا الخيمماط  : ف مماو رتممه فممل يممده كبممة مممى شممعر ف مماه، فممأدم
ًلبنمل عبمد المطممب فيمً لمن": ف اه رسًه اهلل ، أخذت ىذه وصم  بيا بردعة لل أمما إذ بمغمت : ف ماه، أما ما كاى لمل 

ًنبذىا"ما أٌر فة أرب لل فيي  .(ٙٛ)ا 
ًضم بنل عبد المطمب          ًتو الدقلة أى النبل ةنازه عى ض و  ًاز ، ًىً متيًه غير مضدد ال در، ً فده ذلن عمى ت

 ىبة المتيًه. 
ًّآريمّث ّلْيّمما ّأّةى ّرْسًّه المممٓو : ّعٕى ْأوِّ ّسّمّمّة ّااّلتٕ    -٘ ّف ّماّه ، ا ّبيِّّنمُة ٓإقم ّدٕعًّاْىّممالّمٕو ّةْكمٕى ّلْيّمم، ّرْتمّةٓى ّيٕخّةٓصمّمآى ٓفمل ّم

ٓةٓو ٓمٕى ّبٕعضِ ، ٓإنمّما ّأّنا ّبّشرُ »: النمٓبلُّ  ّلّعهم ّبٕعّلْكٕو ّإٔى ّيْكًّى ّإٔلّضّى ٓبْضتم نمْكٕو ّةٕخّةٓصْمًّى ٓإّللم ًّ ّفّإٔآلّل ّلْو ّعّمى ّنٕضًٓ ّمما ، ًّآ 
، ّفّبّكمى المرمْتّةىٓ ، «ّفٓإنمّمما ّإٔاّطمْ  لّمْو ٓإطّعمَة ٓممّى النممارٓ ، فّمّة ّيٕأْخمٕذ ٓمٕنمْو ّشمٕيَئا، ّضممِّ ّأٓخيمٓو ٓبّشمٕلءِ  ّفّمٕى ّاّلٕيْت ّلْو ٓمىٕ ، ّإٔسّمْ  ٓمٕنوْ 

اّمماهّ  مما ٓإٕذ ّفّعٕمْةّممما ّممما ّفّعٕمْةّممما ّفإاّةٓسمممّ »: ّف ّمماّه ّلْيّممما النمبٓمملُّ ، ْكممهُّ ًّآضممِد ٓمٕنْيّممما ّض ِّممل لّممنّ : ًّ ّيمما إلّضمممم ، اّأمم ًّخم ّة تْمموم ، تْمموم إسممّةّيّما، ًّ
 .(ٚٛ)«ّةّضاقم 
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ٔٗٛ 

ًضم كه منيما متيًه        ًاضد منيما ض ل لن  ًتو الدقلة مى اًه كه   ذلن. ًلو ينكر النبل ، ً
ًٓه المممممٓو         ًغيمممره ّعمممٕى ّرْسممم ًامممد صممم  الضمممديث كمممما فمممل البخممماٍر  : ّأنممممْو ًىمممذا الضمممديث لمممعرو بعلممميو بيمممذه الزيمممادة 
ًّمةَ  ّسٓم ّ  نممْو ّيمٕأٓةيٓنل الّخٕصمْو، ّفّمّعمهم ّبٕعّلمْكٕو أّ  ْخْص ىّ ٓبّبآب ْضٕتّرٓةٓو، ّفّخّرّج ٓإلّمٕيٓيٕو ّف ّماّه: ٓإنمّمما ّأّنما ّبّشمُر، ًّآ  ٓممٕى ّبٕعمِض،  ّإٔبمّم ّ  ٕى ّيْكًم

ًٕ ّفٕمّيٕةْرٕكيّما"لّ  ّاّلٕيتْ  ّفّإٔضٓسْب ّأنمْو ّصّدّم، ّفّإٔآلّل ّلْو ٓبّذٓلّن، ّفّمىٕ  ْو ٓبّضمِّ ْمٕسٓمِو، ّفٓإنمّما ٓىمّل ٓإطّعمُة ٓممّى النممآر، ّفٕمّيٕأْخمٕذّىا ّأ
، أمما (ٛٛ)

ًو ىمذا المدليه بضتمة لممالكيمة فمل  ًلمذا ق ي م ًتو الدقلة فل ىذه المسألة،  ًىل مًل  الشاىد ً الزيادة الةل بعد ىذا فلعيرة 
ًه  ًلكى فل الدليه او ًية ليو.ىذه المسألة،   ًالتالث ضتة ا

ًيه تاء فيو   -ٙ ًّةَ : ما تاء عى اصة خيبر فل ضديث ط : ّف ّماهّ ، ّفّتماّء ٓدٕضّيمْة الّكٕمبٓملُّ ، ّفْتٓممّ  السممٕبلْ ، "ّفّأّصٕبّناّىا ّعٕن
: ّفّ اهّ  ّفّتاّء ّرْتُه ٓإّلى النمٓبلِّ ، ّصٓريمّة ٓبٕنّت ْضّيل  ّفّأّخّذ ، «إذّىٕب ّفْخٕذ ّتآرّيةَ »: ّااهّ ، ّإٔعٓطٓنل ّتآرّيَة ٓمّى السمٕبلٓ ، ّيا ّنٓبلم المموٓ 
ًْه ٓبيّما»: اّماهّ ، ّق ّةٕصْمْ  ٓإقم ّلنّ ، ّسيِّّدّة ْاّرٕيّظّة ًّالنمٓليرٓ ، ّإٔعّطٕيّت ٓدٕضّيّة ّصٓريمّة ٓبٕنّت ْضّيل  ، ّيا ّنٓبلم المموٓ  ما ، ّفّتماّء ٓبيّما« إدْعم ّفّممم

ّةّزًمّتّيا ّفّإٔعّةّ ّيا النمٓبلُّ : ّااهّ ، «ْخٕذ ّتآرّيَة ٓمّى السمٕبٓل ّغٕيّرّىا»: ّااهّ  ٕيّيا النمٓبلُّ ّنّظّر ٓإلّ  ًّ
(ٜٛ). 

ًتو الدقلة أى النبل         ً .ًدًى ةعييى  أمره بأخذ تارية بدليا 
ًالمتيزيى م        ًة ضتة المالكية  ًالن اشات ا ًر، ًيةل  لنا مى ىذه اودلة  ى الضنابمة م  عدو اياو الضتة بأدلة التمي

: ًوسباب أخٌر ًليذا نرت  اًه المالكية   م  ما رد عمييا مى المتيزيى، 
 ًد الصضة ًق دليه عمى ذلن.، أى اوصه فل الع   ًق يضكو بالرساد إق لدليه 
 ًدة فل الةبرعات ًت ًدة فل المعاًلات غير م ًت ًاز ق يؤ ، أى العمه الم ًالمنازعةفال ًه بالت إذ  ،دٍ إلى الشضناء 

ًاىب راِض بذلن.  أى ال
ًالتانل        ًدعيى :ًالرد عمى الم ةرضيى اوًه  ًد إلى ةنااه الض ًم بيى الم ّيا ّأيُّّيا ﴿: ًاسةده باآلية، أى ىذا امبراء ي 

ًّاّلْكو ّبٕيمّنْكو ٓبإلّبآطمٓه ٓإقم ّأى ّةْكم ًا ّإٔم ًا ّق ّةٕأْكْم ًا ّأنْرّسمْكٕو ٓإىم المممّو ّكماّى ٓبْكمٕو ّرٓضيَمماالمٓذيّى آّمْن منْكٕو ًّّق ّةٕ ْةمْم  ًّى ٓةّتماّرَة ّعمى ةّمّراِض مِّ
ًلكممى ، ًالرلمما، ى ىنممان شممرطاى وكممه الممماه بغيممر الباطممه ىممما الةتممارةإ :ًامماه، [ٟ٘: ]النسمماء ًضممده.  فممة يكرممل الرلمما 

ًع لكةب الر ياء نتد اسةدقليو باآلية ما أسمرناه ًلمو نمٌر ممنيو ممى اماه ق بمد ممى الةتمارة ، فل ن ماش ىبمة المتيمًه بالرت
ًه المعةبرة لن ه الممن فل الشريعة ىل ةتارة !، م  الرلا ًت  فيه كه ال

ًَق مى الممانعيى لمما فيمو ممى منمة        ًقَ : اممت، ًأى الةنازه اد ق يكًى م ب ًارد فمل ، ًامد يكمًى م بم تمو إى الةضمرج غيمر 
ًسم  عممَدا فمل بنماء الشركات المساىمة  ًه اد يدف  البنن لمة ًىذا ال  ًمنيا المصارل.  ًو عمى أٍ أساس شخصل  الةل ق ة 

ًاه. ًيلممر بممذلن أربمماب اوممم ًه،  المخصصممات،  ًليممذا السممبب ق يرلممه اوخممذ بيممذا ال مم ًلكممى ًىممذا ممما يممذىب إليممو البضممث، 
زات. ًالةضرُّ  ليس ىنان مان  شرعل إذا ْأٓمّى ىذا ببعض امتراءات 

ًىً زيادة نسبة رب  الملمارب، ف مد رد عميمو بأنمو لميس ضمَة لممشمكمة ب مدر مما ىًم إخرماء ليما، فيمذا         أما الم ةرح التالث 
ًافممم  ًن ًىو،  ًاضةتممازه مممى أربمماح مممى ةبعمم ًينممو  ق يمنمم  أصممضاب الضسممابات التممدد مممى اقسممةرادة مممى المخصممص الممذٍ ةممو ةك

ًنزيمممد عممممى ذلمممن، أى بيمممذا يعممم ًاممممب لع مممد الم دعمممى ىمممذا  ًدعيى، ممممةضمَة لخسمممارةيو ممممى نصممميبو  ًاه المممم صمممرل لممامنَا ومممم
 الملاربة الذٍ اوصه فيو أى الخسارة عمى أرباب الماه ق عمى الملارب مى نصيبو.
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ًىً الةبرع لتيات خيرية        ًلمو، أما الم ةرح الراب   ًق شمن أى ىمذا المرأٍ امد يكمًى : ف مد ع مب عميمو أضمد البماضتيى ب  "
ى مممى المناسممب إعممادة  ، أممما فممل ظممه لممخامةَق فممل ظممه لممىلة مبممم  المخصصمماتم بممً  مبممال  ىممذه المخصصممات، اممد يكمًم

 النظر
 .(ٝٛ)فل ىذا الرأٍ أيَلا"

ًلمو ْيتمٓرٍ عميمو مما أتمراه عممى  ،ًىنا يررض السؤاه نرسو عمى ال مارئ        ًر  ًَق عنمد المدكة فكيمل يكمًى ىمذا المرأٍ م بم
ًالتانل   ُه ةبرُع بمتيًه!!فك الم ةرح اوًه 

ًارل فيممً م ةممرح م بممًه شممرعا ،أممما الم ةممرح الخممامس        ًاهلل أعمممو– ًىممً الصممندًم المم ًتيممة نظممر ىممذه الدراسممة   –مممى 
ًر غير عممية منيا  : ًلكى ةةرةب عمى اوخذ بو أم

 ًارَمما ًع مممى اوربمماح  ًاه  أً ،إذا اعةبرنمما المبممم  الم طمم ًفممة عمييمما ىممذه اوممم ًا ممما الغممرض الممذٍ  فمممى ىممل التيممة الم
؛ فإنممو فممل ضالممة ب مماء  ًعمماء اقسممةتماٍر ٓارّممت لتبممر خسممارة أٍ شممخص كمماى فممل ال ًارممت مممى أتمممو  فممإذا امنمما أنيمما ًْ أ

ًاسةتمارىا فة ةذىب أرباضيما إلمى أٍ تيمة ًةراكميا  ًاه  ًعماء ف مط، اوم ًامل عممى تبمر الخسمارة فمل ىمذا ال ، فيمل 
ًفممة فبيممذا، ًلمميس وضممد ممكيمما ضةممى أصممضابيا أنرسمميو ًا ه ممممن المالممن عممى العمميى الم ًاممل يممًز ًلممذلن فممإى ىممذا ، ال

ًالةكافممه المبنممل عمممى المبممارأة بمميى  الم ةممرح يكممًى اونسممب فممل ةنريممذه إذا كمماى الصممندًم اائمممَا عمممى أسمماس الةبممرع 
ًبيمذا  بعلاَ أصضاب اقسةتمارات لبعليو  ًفمل أصمه المخصمص الم ةطم ،  يمكمى ًلممصرل فيما يب ى مى فمائض، 

.أى يس ًعاء اقسةتماٍر ًيعاد عمى شكه إيراد لممشاركيى فل ال  ةتمر ىذا الماه 
 ًد ًامل الن م ًال اد يمدخمنا فمل خمةل الر يماء فمل  ًممى الممكمى أى ةسميو ، إى ال ًه ب ياو الصندًم عمى أساس ال

ًازه  فل ضميى أى الةبمرع لغمرض الةكافمه ق خمةل فمل، ىذه اقخةةفات فل إبطاه ىذه الركرة فل بعض المناطم تم
ًغيرىا. ًد   بالن 

ًوى         ًديعة اقسةتمارية( باواساط لمذٍ دفعيا؛  ًه مى باب الةضرز مى مطالبة )صاضب ال ًر ًيمكى ةبنل ىذا ال  تمي
ًاال ًال قزو لم  فة رتعة فيو. ،الر ياء عمى أى ال

ًالمسمألةاى )لمزً         ًاليبمة( ق إتمماع فييمماًالض ي ة أى اليبة أيَلا ةعةبر قزمة عند بعض الر يماء  ًامل  ًال مًه ، و ال
ًال ًو اليبة يصرفنا عى م ةرح ال ًو ىذا الم ةرح عمى أساس الةكافه ال ائو عمى مضض الةبمرع كمما فمل ، بمز ًيمكى أى ي 

 شركات الةأميى الةكافمل.
ى لم        ًا  ًق لميمِد أى يرتم  فمل ىديةمو،  ًاىب أى يرت  فل ىبةو  ًق يضه ل ًاسمةتنى . (ٞٛ)و يتمب عمييما"تاء فل المغنل: "

ًر، اوب ييب قبنو ًأبً ت ًلو ، ًبيذا ااه الشافعل   .(ٟٛ)"العائد فل ىبةو كالعائد فل ايئو": ًاسةشيد ب 
ًاام  ، ًىنان م ةرح يةمته فل إرتاع الرائض مى المخصصات وصمضابيا المذيى ااةطعمت ممنيو        ًلكمى بمالنظر فمل 

ًعاء اقسةتماٍريةعذر ةبنل ىذا ال، العمه المصرفل ًج مى ال ًالخر  بضيث ق يمكى ةةب  كه عميه.، م ةرح لكترة الدخًه 
ًلكمى إى ةعمذر ذلمن فميمكى ممى خمةه مبمدأ ، ًيمكى ةبنل المرأٍ ال ائمه بإرتماع الرمائض وصمضابيا المذيى ااةطعمت ممنيو        .

ًاء كمماى ،  ائمممة عميممو مممى الناضيممة الشممرعيةالمبممارأة عمممى أسمماس الةبممرع معالتممة ىممذه المخصصممات بإتممازة كممه مممى الم ةرضممات ال سمم
ًى ، تيمات خيريمة أً، الةبرع لمبنن أً لممسمةتمريى التمدد البنمن امد يسمةغه إق أى الةبمرع لمبنمن عميمو ةضرمُظ ممى الناضيمة العمميمة لكم

ًيى ًابط ةك ًىذا مخالل لما سبم بيانو فل ل ًى ضاتة فعمية ليا،  ًيى المخصصات د ًس  فل ةك  صات.المخص ذلن فل الة
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ًاز ذلن        لما فيو  ؛أما م ةرح زيادة نسبة الملارب عمى أى ي ةط  المخصصات مى نصيبو ف ط، فة يٌر البضث ت
ًالخراج باللماى. خةه ب اعدةل الغنو بالغرو  ًا  ًدائ  اقسةتمارية وصضابيا،  ًاه ال  مى لماى وم

ًال        ًلكى ىنان بعض امشكاقت العمميمة فيمو امد ممر ، رعيةفميس فيو بأس مى الناضية الش ،أما م ةرح صندًم ال
ًلذلن يرله ةنريذ م ةرح الصندًم عمى أساس الةكافه ال ائو عمى الةبرع المضمض كمما فمل الةمأميى الةكمافمل، مم   ةًليضيا، 

ى ىمذا الم ةمرح ىًم أنسمب الم ةرضمات فمل نظمر البضمث إذا ةعمذر إرتماع  ًبيذا الةعديه يكًم المخصصمات اوخذ بإلزامية اليبة، 
 الرائلة عى الضاتة إلى أصضابيا الذيى ااةطعت منيو.

 

  .املعاجلة الزكوية للنخصصات: املطلب الرابع
 

 المعالجة الزكوية لمخصصات األصول الثابتة:  (  ٔ
ًعمماء الزكمماة        ًه التابةممة مممى  ًاَء كانممت مخصصممات اسممةيةن أً ، ةعممد المخصصممات الةممل ةةعمممم باوصمم ًق ةضسممو منممو سمم

ًه التابةممة ق ةتممب فييمما الزكمماة عنممد الر يمماء اياسممَا عمممى آلممة ، خصصممات صمميانة أً مخصصممات ةممأميىم ى كانممت اوصمم ًا  فإنممو 
ًمما ارةبطمت بمو الضاتمة كماى فمل ضكمو ، ًليست مضَة لمنمماء، ؛ ونيا ق ْةشةٌر لمةتارة(ٖٜ)الضرفة ًأى ضاتمة الشمركة مرةبطمة بيما 
ًو ًةمؤدٍ الزكماة عمى ايمةموإق أى كةو الر ياء ينصرل إل، المعد ًو اوصمه  ًق عممى مما ، ى اوصه فة ْيطمب مى الشركة أى ة 

ًط ، أنر ةممو عميممو ًاه ةتةممم  فييمما شممر ًاتيممة النر ممات المسممة بمية؛ إى ضممدتت )المخصصممات( فيممل أممم أممما ممما ْي ةطمم  مممى أربمماح لم
ًٍ، الزكاة ًعاء الزك ًى مى لمى ال ًكة لمشركة، فةك  .(ٜٗ)كما أنيا اابمة لمنماء، بعدًلو يةو إنراايا ، فيل ممم

 

 المعالجة الزكوية لمخصصات األصول المتداولة:  (  ٕ
 

 :  (ٕٙ)المعالجة الزكوية لمخصصات الديون .أ 
ًىًم عبمارة عمى أعبماء اضةماليمة         ًن فمل ةضصميميا،  ًى المشمك ًمخصمص المدي ًممة  ًى المعد ىنالن فرم بيى مخصص المدي

ًعاء الزكاة، ذىب أضد ا ًعماء الزكماة، بنماَء فة ةخرج مى  ًممة ممى  ًى المعد عممى رأٍ الر يماء لباضتيى إلمى إخمراج مخصمص المدي
ًة ًىمل ، بسبب أى ممكية الدائى ليا ممكية نااصة لعدو ادرةو عمى اقنةرماع بيما ؛بعدو إيتاب الزكاة فل الديًى غير المرت

 بالةالل ق ةعد ماَق نامَيا بالنسبة لو.
الر ياء عى إس اط الزكاة فل الدٔيى إذا كاى غير مرتً، كةو عى أصه الدٔيى ق عممى مما  ًرأٍ الباضتاى أى كةو       

ًاتية اضةمالية أً ةأكد عدو السداد.  يخصصو الدائى لم
ًه زكاةممو أسمم ط         ًيممئس مممى اسممةرتاعيا، فإنممو إذا ضمماه ضمم ًأاممرض عشممرة منيمما  فممًم كمماى لشممخص أربعمميى دينممارَا ذىبيممَا 

ًزكى عى التة ًلو ي ه أضد منيو بأى يس ط ممى التةتميى عشمرة أخمٌر أً ممى نمائيما إذا نٔماىما، لم ابممة المدٔيى تمو العشرة  تيى، 
ًه بعمدو اعةبمار  ًرة اوخيمرة ىمل م ةلمى ال م ًلكمى ىمذه الصم ًىمل أصمه المديى،  ًلمى  ًق يزكمل العشمرة او ق يزكى ىذه العشرة 

ًافمم عميمو ىم ًىًم أممر ق ي ًعاء الزكاة،  ذا البضمث إق فمل ال مدر المذٍ اسمةخدو فعمَة فمل إطرماء دٔيمى مما، ايمة المخصص مى 
ًاضممد، فممإذا خصممو الممديى مممى المخصممص ةمغممى ايمةممو الظمماىرة فممل ضسمماب  ًاج فممل امعرمماء بسممبب دٔيممى  ًذلممن منعممَا مممى اقزد

ذا رت  الدٔيى بعد ذلن فمو معالت ًا  ًاج،  ًيكًى م دار العرً بذلن ىً م دار الديى ف ط دًى ازد .المدينيى   ة أخٌر
       ًٍ ًعاء الزك ًعدو إخراتو مى ال ًال ًه بزكاة ضساب المدينيى   ؛ًاد يكًى اعةماد ىذا الرأٍ مى ابه بعض الباضتيى، 
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ًاممد أخممذ   ، ًاج فممل العرمًم ًبيممذا فممة ازد ًغيممر المرتمًم مممى الممديًى،  ًه مممى يرممرم بمميى المرتمًم  ًَا عمممى امم ًنممو دينممَا مرتمم بسممبب ك
ًليو بالةزكيممة بعلميو بزكمماة الممديى غيممر المرتمًم  ًىممل أسمماس امم ًأدلممة المالكيممة فممل ىممذه المسممألة  ًاضممد،  عمممى رأٍ المالكيممة لعمماو 

ًغيمر مرتًم  ًه بأى المدٔيى )مرتًم  ًغير المرتً فمى أدلةيو متَة: ال  ًىا لمةدليه عمى أنو ق فرم بيى المرتً  ًرد ًاضد، أ لعاو 
ًىمذا ينطبمم عممى (ٜٙ)يمده ممما ىًم فمل يمدهالسداد( امد خمرج ممى يمد صماضبو فمة يمزممو الزكماة عممى مما لميس فمل  كمه المديًى ، 

ًغير المرتً(.  )المرتً منيا 
 

 المعالجة الزكوية لمديون المستردة:  .ب 
ًاه        ًة إذا اسةردىا الدائى فرل زكاةيا عند الر ياء أا  : إى الديًى غير المرت

ًٍ ذلمن عمى عممل ضيمث اماه فم، أى يزكيو إذا ابلو لما ملمى ممى السمنيى   -ٗ "فميزكمو إذا ابلمو : ل المدٔيى الظنمًىًر
ًعى ابى عباس فل الديى أنو ااه(ٜٚ)لما ملى" "إذا لو ةرْج أخذه فة ةزكو ضةى ةأخذه فإذا أخذةو فزكل عنو ما : . 

 .(ٜٛ)عميو"
ًعممر بمى عبمد العزيمز   -٘ ًىً اًه مالن  ًاضد  ًلعاو  "اوممر : ًتماء فمل المًطمأ عمى اممماو مالمن، أى يزكيو إذا ابلو 

ًات ، ٍ ق اخةةل فيو عندنا فل الدٔيى؛ أى صاضبو ق يزكيو ضةى ي بلوالذ ى أااو عند المذٍ ىمً عميمو سمنيى ذ ًا 
ًاضدَة"، عدد  .(ٜٜ)تو ابلو صاضبو لو ةتب عميو إق زكاَة 

ًَق تديَدا كالماه المسمةراد :أٍ، أى ق زكاة عميو عند ال بض ضةى يضًه عميو الضًه   -ٙ بمً ًىمً امًه أ، يسةأنل بو ض
ًأكتر أىه العرام فل الديى غير المرتً  .(ٜٝ)ضنيرة ًصاضباه 

ًاضمد        ًلعماو  ًذلمن ونمو مماه لميس فمل يمده فمة يتمب  ؛ًالذٍ يةرت  معنا فل ىذا البضث ىً ال ًه بزكاةو إذا ابلو 
ًتمً (ٜٞ)أى يزكل عميو مما فل يده ده عنمد الممديى؛ فيخةمه ، كما أى ممكو لو غير ةماو لعمدو ادرةمو عممى اقنةرماع بمو طيممة فةمرة 

ًنيما أى  ًعممى ذلمن؛ فعممى المؤسسمة إى اسمةردت دي ةزكمل ىمذه شرط الممن الةماو فمة ةتمب الزكماة عممى المماه فمل ةممن الرةمرة. 
ًاضد. ًلعاو  ًمة أً المشكًن فل ةضصيميا عند ابليا   الديًى المعد

 

 .المعالجة الزكوية لمخصصات االلتزامات .ج 
ًمنيا ما ىًم اضةممالل الضمدًث كمخصصمات  مخصصات اقلةزامات منيا        ما ىً مؤكد الضدًث كمخصصات اللرائب، 

ًة التانيممممة ل لممممايا الزكممماة المعاصممممرة بممممالةرريم بممميى ممممما ىمممًم ضممماه  ًامممد تمممماءت ةًصمممميات النمممد ًيلممممات،  ًالةع مممممى ىممممذه الةأمينمممات 
ًلممو ةسممم  بممإخ  ،ًٍ ًعمماء الزكمم ًنممَا فسمممضت بإخراتيمما مممى ال ًالةممل اعةبرةيمما دي ًالمضةممممة مممى اقلةزامممات،  راج اواسمماط المؤتمممة 

ًعاء الزكاة ًيةبناه.(ٟٜ)ىذه اقلةزامات مى  ًىذا ما يعةمده البضث   ، 
 

  .اخلامتة
ًالةًصيات:          ًفييا أىو النةائا 

 

 .أواًل: النتائج
 ةًصمت الدراسة إلى النةائا اآلةية:       
ًاتية أٍ ن ص أً الةزاو مسة بمل ق يمكى ة ديالمخصصات ىل: "كه ما يضةتز مى ةيار إيرادات المص أواًل:   رهمممرل لم
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ًاع كتيرة ةخةمل بضسب الةصنيل المةب  لة سيميا.  ًة سو إلى أن ًامسةمية،  ًينيا فل المصارل الة ميدية  ًيةو ةك  بداة"، 
ًامسممةمية ثانيااًا: ًد مخصصممات مخمماطر، ةةرمم الكتيممر مممى المخصصممات بميى المصممارل الة ميديممة  ًتمم اقسممةتمار  ًأىميما 

ًدىمما فممل الة ميديممة ًت ًعممدو  كممما أى المخصصممات فممل المصممارل الة ميديممة ة ةطمم  مممى ، فممل المصممارل امسممةمية 
ًعية اقسةتمارية المخةمرة بضيث يةضممه كمه ممى ، اميراد العاو بينما ة ةط  فل المصارل امسةمية مى إيرادات او

ًيى المخصصمممات بضسمممب مسممماىمةو ًعممماء أعبممماء ةكممم ًق يةضممممه أعبممماء المخصصمممات الةمممل ة ةطممم  ، فيمممو فمممل ىمممذا ال
. ًعية اسةتمارية أخٌر  لضماية أ

ًاز ثالثًا: ًيى المخصصمات التم ًرة سمةمة رأس ، اوصمه فمل ضكمو ةكم ًةخريتمو عممى مما ىمً مة مرر عنمد الر يماء ممى لمر
ًاقسممةزا، الممماه فممل ع ممد الملمماربة ًفممة لغممرض صمميانةيا  ًا ، دة فممل غمةيمماًعمممى ااةطمماع تممزء مممى إيممرادات الممدار الم

ًرب الماه عمى ةبرعيو بتزء مى رب  الملاربة لطرل تالث.  ًاز اةرام الملارب   ًعمى اًه المالكية ال ائه بت
ًاه المخصصمات الرائلمة عمى رابعًا: ًيى المخصصات فل المصارل امسةمية ىً مصير أم  إى أىو اوضكاو المرةبطة بةك

ًعة م ةرضات ل، الضاتة  معالتة ىذه المسألة ف ييَا.ًاد عرلت الدراسة متم
ًم ةكمافملخامساً:  ًه يةمته فل إرتاع الرائض مى المخصصات لممى ااةطعمت المخصصمات ممنيو، أً إنشماء صمند  أنسب الضم

ًالبنن بعليو ببعض.  اائو عمى الةبرع المضض أً مبدأ المبارأة بيى العمةء 
ًعماء الزكماة سادسًا: ًلمو ةنرمم بعمد فْيةمً ةًصمت الدراسة إلمى أى المخصصمات ةمدخه فمل  فر فييما ا؛ ونيما نر مات مسمة بمية 

ًٍ كاممممةَ  ط الممماه الزكمم ًيسممةتنى مممى ذلممن ال ممدر الممذٍ اسممةخدو فعممَة مطرمماء الممديًى مممى مخصصممات الممديًى ، شممًر
ًمة  ًالمبال  الضالة مى مخصصات اقلةزامات. ، المعد

 

 .ثانيًا: التوصيات
ًرة إيتاد الةشريعات الناظمة لمسألة    -ٗ  ًمنيا صندًم الزكاة.، الةبرع بالرائض مى المخصصات لتيات خيريةلر
ًدائ  اقسةتمارية بما يةناسب م  مسألة الةبرع لمتيات الخيرية   -٘ ًد الخاصة بال ًرة ةعديه الع  ًأى ةةلمى ىذه ، لر

ًد النص عمى ىذه المسالة.  الع 
ًمَا.، ل تنايا البضثإتراء المزيد مى الدراسات ضًه الم ةرضات المشار إلييا ف   -ٙ ًأضكاميا عم ًيى المخصصات   ًةك
ًالمتمام  الر ييمة   -ٚ ًع المخصصات مى ابه الييئات  ًبضث مًل ًرة إعادة اراءة  متمم  الر مو امسمةمل  :متمه، لر

ًالمراتعممة لممؤسسممات الماليممة امسممةمية ًدائممرة ام ًىيئممة المضاسممبة  ًفل(  ًغيرىمما)اويمم ًخصًصممَا فيممما ، فةمماء العمماو 
ًزكاةيا.ممم برائض اليةع  خصصات 

ًتيممو الكممريو        ًأى ية بممه عممنمما ىممذا خالصمما ل ًف نمما فممل مسممعانا  ًو ةًلمم  ، ًاهلل نسممأه أى ي ًأى يكممًى لنمما ق عمينمما يمم
ًازيى ال سط.  الم

ًانا أى الضمد هلل رب العالميى.  ًآخر دع
 

 .اهلوامش
                                                 

، المؤةمر الر يمل الرابم  لممؤسسمات الماليمة تكوين المخصصات في المصار  اسسالمية نظرة فه يةو، ٖٗٗ٘الكيةنل، أسيد، ( ٗ)
ًيت،   ديسمبر. ٘٘/ٗ٘امسةمية، الك
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ٖٔ٘ 

 

، المممؤةمر الر يممل الرابمم  لممؤسسممات الماليممة أحكااام تكااوين المخصصااات فااي المؤسسااات الماليااة اسسااالميةالشممريل، مضمممد، ( ٘)
ًيت، ا  .وٖٗٗ٘، ديسمبر ٘٘/ٗ٘مسةمية، الك

، الممؤةمر الر يمل الرابم  لممؤسسمات الماليمة أحكام تكوين المخصصات في المؤسساات المالياة اسساالمية( ضسماى، ضسيى ضامد، ٙ)
ًيت،   .وٖٗٗ٘، ديسمبر ٘٘/ٗ٘امسةمية، الك

ًكممل، الطيممب، ( ٚ) ، رسممالة ماتسممةير، تامعممة المدينممة منظااور فه ااي المخصصااات واالحتياطيااات فااي البنااوك اسسااالمية ماانمبر
ًلو ًأص ًو امسةمية، اسو الر و   .وٖ٘ٗ٘، العالمية، ماليزيا، كمية العم

ًر، مضمد ( ابىٛ) ت،  صادر ، دارالعرب لسانمكرو،  بى منظ  .ٚ٘ص، ٝي، جٚٗٚٗ، (ٙ)طبيًر
ًة، المعجم الوسايط( ٜ) ًة، ٞٙ٘، صٗ، ج)د. ت(، )د. ط(، )د. و(، فريمم ممى متمم  المغمة العربيمة بال ماىرة، دار المدع ، دار المدع

 .  ٞٙ٘، صٗ، ج)د. ت(، )د. ط(د.و، 
 (.ٛٛ.٘، المادة راو )قانون البنوكو و، ٖٖٖ٘لسنة  ٞ٘راو  قانون البنك المركزي األردني( ٝ)
بم  لممؤسسمات الماليمة ، الممؤةمر الر يمل الراأحكام تكوين المخصصات في المؤسساات المالياة اسساالمية( ضٔساى، ضسيى ضامد، ٞ)

ًيت،   .ٞ٘و، صٖٗٗ٘ديسمبر،  ٘٘/ٗ٘امسةمية، الك
ًة، إربد، الوجيز في المصار  اسسالمية( السبيانل، عبد التبار، ٟ)  .ٖٞو، صٖٚٗ٘، (ٗ)ط، مطبعة ضة
ًكممل، الطيممب، ٖٗ) مدينممة ، رسممالة ماتسممةير، تامعممة الالمخصصااات واالحتياطيااات فااي البنااوك اسسااالمية ماان منظااور فه ااي( مبر

ًلو،  ًأص ًو امسةمية، اسو الر و   .ٚ٘و، صٖ٘ٗ٘العالمية، ماليزيا، كمبة العم
ًاع ينظممر( ٗٗ) ، معيااار المخصصااات واالحتياطيااات: هيئااة المحاساابة والمراجعااة لممؤسسااات الماليااة اسسااالمية: ضممًه ىممذه اونمم

 ًما بعدىا. -ٟٞٙص ٗٗراو
ًكل، الطيب، ٘ٗ)  .ٞ٘-ٜ٘، مرت  سابم، صوك اسسالمية من منظور فه يالمخصصات واالحتياطيات في البن( مبر
، ، األسس المحاسبية واألحكام الفه ية لممخصصات في المصار  اسسالمية وأثرها عمى توزيع األرباا ( أبً النصر، عصاوٙٗ)

ًيت،   .ٜٟ-ٟٗو، صٖٗٗ٘ديسمبر،  ٘٘/ٗ٘المؤةمر الر يل الراب  لممؤسسات المالية امسةمية، الك
 .ٖٟٙ-ٟٞٙص، ٗٗراو ، معيار المخصصات واالحتياطيات: المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اسسالميةئة ىي: ينظر( ٚٗ)
       ًيض عمى المصرل بسبب ةعِد أً ة صير صدر عنو فل إدارةو لمماه فإنو يةضمه اوعباء ًتب الةع مةضظة: إذا 

ًيلمات منمو بمه ممى ضسماب كاممة لبنماء المخصمص، أً يمةو بنماء المخصمص بالطري مة السماب ة  ًلكمى ق ةضسمو الةع
ًالخسائر لممصرل.  اورباح 

، عصام، األسس المحاسبية واألحكام الفه ية لممخصصات في المصار  اسسالمية وأثرها عمى توزيع األرباا ( أبً النصر، ٛٗ)
 .ٜٟ-ٟٗ، صمرت  سابم

: ينظمر، ً ٝٚ-ٜٚص ، ة وأثرهاا عماى توزياع األرباا أحكام تكوين المخصصات في البناوك اسساالميال ٔصار، عبد العزيمز، ( ٜٗ)
أثر مخصصاات التمويال واالساتثمار عماى الوعااك الزكاوي فاي عاوك المعياار الادولي لمهاارير المالياة ال ٔصار، عبد العزيز، 

IFRS9 ، ،ًى ل لايا الزكاة المعاصرة ًالعشر ًة السادسة  ًيةل ًصمندًمٟٖٗ٘فبراير ٜٗ-ٚٗعماى، الند  و، بيمت الزكماة الكم
 ًما بعدىا. ٛٛٙو، صٖٖٗ٘، (ٗ)ط، دار الركر، محاسبة الشركاتميى، خالد عبد اهلل اوً  .ٜالزكاة اوردنل، ص

: ينظمرً  .ٝٚ-ٜٚص، أحكام تكاوين المخصصاات فاي البناوك اسساالمية وأثرهاا عماى توزياع األرباا ال ٔصار، عبد العزيمز، ( ٝٗ)
 ًما بعدىا. ٛٛٙو، صٖٖٗ٘، (ٗ)ط، دار الركر، ، محاسبة الشركاتميىعبد اهلل او خالد

ًأتر المخصصات فل  ينظر( ٞٗ) ًزي  اقرباح  ًه ة  األسس الشرعية والمحاسبية لتوزيعمضمد عبد الضميو عمر، : الرعمل الرب  ضصةض
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ٔ٘ٗ 

 

ًالةنميمممة، بكميممة الشمممريعة األربااا  فاااى المصاااار  اسسااالمية ًر المؤسسممات المصمممرفية امسممةمية فمممى اقسممةتمار  ، ممممؤةمر: د
ًافم ٙ٘ٚٗصرر  ٞ٘-ٜ٘سات امسةمية بتامعة الشاراة باممارات العربية المةضدة، ًالدرا  و.ٖٖ٘٘مايً  ٟ-ٝىم الم

 المًصمممل،ً  .ٖٜٚ، صٙ، جٖٜٚ، صٙو، جٟٟٚٗ-ىمممٛٗٚٗ، (ٗ)ط، )د. و(، دار الكةممب العمميممة، المدونااة( مالممن بممى أنممس، ٟٗ)
ًد،   .ٚ٘، صٙو، جٟٝٙٗ-يٜٛٙٗ، )د. ط(، ال اىرة، ، مطبعة الضمبلاالختيار لتعميل المختارعبد اهلل بى مضم

 (.ٛ، ال رار راو )قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفهه اسسالمي الدولي (ٖ٘)
أثاار مخصصااات التموياال واالسااتثمار عمااى الوعاااك الزكااوي فااي عااوك المعيااار الاادولي لمهااارير الماليااة ( أبممً النصممر، عصمماو، ٗ٘)

IFRS9 ،ًى ل لايا ًالعشر ًة السادسة  ًيةل ًصمندًم ٟٖٗ٘فبراير ٜٗ-ٚٗعماى، الزكاة المعاصرة،  الند و، بيمت الزكماة الكم
 .ٞالزكاة اوردنل، ص

ت، األم )كتاب األحباس(( الشافعل، مضمد بى إدريس، ٘٘)  .ٜٙ، صٚ، ج)د. ت(، )د. ط(، دار المعرفة، بيًر
ت، ، دار الركر لمطباعة، بشر  مختصر خميل لمخرشي( الخرشل، مضمد بى عبد اهلل، ٙ٘)  .ٟٖ٘، صٜ، ج)د. ت(، )د. ط(يًر
 .ٜٙٙ، صٙ، مرت  سابم، جالمدونة( مالن بى أنس، ٚ٘)
ًفم الديى، ٛ٘)  .ٗٚ، صٛو، جٜٟٞٗ-يٞٞٙٗ، )د. ط(، مكةبة ال اىرة، ال اىرة، المغني( ابى ادامة، مضمد م
.، مجماة دراساات اقتصاادية اديةضًه ىذا الم صد: ضساى، ضسيى ضامد، "م اصد الشريعة امسةمية فل الضيماة اقاةصم ينظر( ٜ٘)

 .ٜٞ-ٛٞو، صٟٟٟٗ، ٘، عددٜ، متمدإسالمية
المهاصد العامة لمشريعة اسسالمية، الدار العالمية لمكتاب اسسالمي والمع اد العاالمي فل ذلن: العالو، يًسل ضاممد،  ينظر( ٝ٘)

ًقيات المةضدة اومريكية، سمسمة الرسائه التامعيلمفكر اسسالمي  .ٗ٘ٛ-ٝٗٛو، صٟٟٚٗ(، ٛ) ة، فرتينيا، ال
ًع: عبادة، إبمراىيو،  ينظر( ٞ٘) تمةه، : بمً ينظمرً  .وٖٖٞ٘، دار النرمائس، مؤشرات األداك في البنوك اسسالميةضًه ىذا المًل

ًالنظمماو الة ميممدٍ مممدخه م ممارى"،  ًيممه المصممرفل فممل النظمماو امسممةمل  مجمااة جامعااة األمياار عبااد الهااادر لمعمااوم مضمممد، "الةم
 .ٟٗو، صٖٖٗ٘، ٝالتزائر، عدد، اسسالمية

، الممؤةمر الر يمل الرابم  لممؤسسمات أحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية اسسالمية( الشريل، مضمد عبد الغرار، ٟ٘)
ًيت،   .ٚ٘و، صٖٗٗ٘ديسمبر،  ٘٘ – ٗ٘المالية امسةمية، الك

 .٘ٙ-ٗٙ، مرت  سابم، صاسسالميةأحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية ( ضساى، ضسيى ضامد، ٖٙ)
، الممؤةمر الر يمل الرابم  أحكاام تكاوين المخصصاات فاي البناوك اسساالمية وأثرهاا عماى توزياع األرباا ( ال ٔصار، عبد العزيز، ٗٙ)

ًيت،   . ٜ٘و، صٖٗٗ٘ديسمبر،  ٘٘ – ٗ٘لممؤسسات المالية امسةمية، الك
، لفه ية لممخصصات في المصار  اسسالمية وأثرها عمى توزيع األرباا األسس المحاسبية واألحكام ا( أبً النصر، عصاو، ٘ٙ)

 .ٟٝمرت  سابم، ص
ًسى آدو، ٙٙ)  ، ممؤةمر الخمدمات الماليمة امسمةمية التمانل، إبريمه،سياسة توزيع األربا  في المؤسسات المالية اسسالمية( عيسى، م

 .  ٘ٙو، صٖٖٗ٘
      ًق يةبنماه البضممث لضاتةممو إلمى مزيممد نظممر فريممو ىمذا الةمييممز؛ ونممو يعمو ال اقسممةرادة مممىةمو ًاهلل –عمممه بممو فمل البنممًن امسممةمية 

ًممكممو فممة يمنمم  ذلممن مممى أى  –أعمممو  ى اسممةضم الملممارب الممرب   ًا  معارلممة لمبممدأ ق ربمم  إق بعممد سممةمة رأس الممماه، فإنممو 
ًلةسةزادة ينظر: المغنل، ج ًااية لرأس الماه،  ًى  ًفى رأس الماه.، مسألة ق رب  لمملٗٚ، صٛيك  اربة ضةى يسة

األساس المحاسابية واألحكاام الفه ياة لممخصصاات فاي المصاار  اسساالمية وأثرهاا عماى ( أبً النصر، عصاو عبمد اليمادٍ، ٚٙ)
 .ٟٝ، مرت  سابم، صتوزيع األربا 
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ًنشريسل، أبً العباس أضمد بى يضيى، ٛٙ) ًزارة األنادلس والمغاربالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريهية و ( ال  ،
ًاال، المغرب،   .ٟٝ٘/ٛو، ٟٗٞٗاو

 .٘٘مرت  سابم، صأحكام تكوين المخصصات في المؤسسات المالية اسسالمية، ( الشريل، مضمد عبد الغرار، ٜٙ)
 األساس المحاسابية واألحكاام الفه ياة لممخصصاات فاي المصاار  اسساالمية وأثرهاا عماى( أبً النصر، عصاو عبمد اليمادٍ، ٝٙ)

 .ٟٟ-ٟٝ، مرت  سابم، صتوزيع األربا 
ت، المبسوط( السرخسل، مضمد بى أضمد، ٞٙ)  . ٚٝ، ص٘ٗو، جٟٟٙٗ-يٚٗٚٗ، )د. ط(، دار المعرفة، بيًر
(ٟٙ ،ًٍ ت، ط :، ةض يمممروعااة الطااالبين وعماادة المفتااين( النممً ًيش، المكةممب امسممةمل، بيممًر و، ٟٟٗٗ-ىممم٘ٗٚٗ، ٙزىيممر الشمما

، دار إضيماء الةمراث العربمل، تحفة المحتاج في شر  المن اج أضمد بى مضمد بى عمل بى ضتر، الييةمل، ً  .ٙٝٙ، صٛج
 .ٖٙٙ، صٜ، ج)د. ت(، )د. ط(

ًنس، ضًه ىبة المتيًه:  أيلاَ  ينظرً  .ٝٚ، صٜ، مرت  سابم، جالمغني( ابى ادامة، ٖٚ) ًر بى يم ًةل، منص شر  منت اى البي
 .ٖ٘ٚ، صٚعالو الكةب، د.ط، د.ت، ج، اسرادات

ت،  :، ةض يمالذخيرة( ال رافل، ٗٚ) ، ابمى رشمدً  .ٚٚ٘، ٙٚ٘، ص ٜو، جٟٟٚٗ، (ٗ)طسعيد أعراب، دار الغرب امسةمل، بيًر
ًى، دار الغممرب امسممةمل،  :، ةض يمممرجةالبيااان والتحصاايل والشاار  والتوجيااه والتعمياال لمسااائل المسااتخ ًآخممر مضمممد ضتممل 

ت، ط ًال، عرفمة، ضاشمية ينظر، ً ٙ٘ٚ، ص ٘ٗو، جٟٞٞٗ-ىمٖٞٚٗ، ٘بيًر ، عماى الشار  الكبيارالدساوقي  أيلَا: الدسم
 .ٟٟ-ٟٞ، صٚ، ج)د. ت(، )د. ط(دار إضياء الكةب العربية، 

 .ٚٙٚ، صٛو، جٟٝٞٗ-ىمٖٞٚٗ، (ٗ)ط ،)د. و(، دار الكةب العممية، الفتاوى الكبرى( ابى ةيمية، ٘ٚ)
ت،  :، ةض يممإعاالم الماوقعين عان رب العاالمين( ابى ال يو، ٙٚ) و، ٟٟٗٗ-ىممٗٗٚٗ، (ٗ)طمضممد عبمد السمةو، دار الكةمب العمميمة، بيمًر

 .ٞ٘، ص٘ج
 .ٟٛٗ -ٞٛٗو، صٟٟٗٗ، مضل الديى عطية، المعيد العالمل لمركر امسةمل، الكشا  االقتصادي آليات الهرآن الكريم( ٚٚ)
(ٚٛ ، ًَضما فأدخممو فمل سمرينة أً بنمى عميمو تمداَرا، ضمديث رامو كتااب الغصاب( أخرتو البيي ل، فل السنى الكبٌر ، بماب ممى غصمب ل

ًالدارمل فل السنى.ٛٚٛٗٗ) ًأخرتو امماو أضمد فل مسنده  ًىً صضي    ) 
ًالبي  الكتاب البيوع( أخرتو امماو مسمو فل صضيضو، ٜٚ)  (.ٙٗٛٗذٍ فيو غرر، ضديث راو )، باب بطةى بي  الضصاة 
ت، يمم، ةض يممم: خميممه مضالمبسااوط( السرخسممل، شمممس الممديى أبممً بكممر مضمممد بممى أبممل سمميه، ٝٚ) ل الممديى الممميس، دار الركممر، بيممًر

 .ٛ٘ٗ، صٙٗو، جٖٖٖ٘-ىمٗ٘ٚٗ، (ٗ)طلبناى، 
ًزيمة، مضممد بمى أبمل بكمر أيمًب الزرعمل، ٞٚ) ط ، ، زاد المعااد فاي هادي خيار العبااد( ابى ال ميو الت عبمد  -ةض يمم: شمعيب اورنماًؤ

ط، مؤسسة الرسالة  ت  -مكةبة المنار امسةمية  -ال ادر اورناًؤ ًيت،  –بيًر  .ٝ، صٛو، جٜٟٞٗ، ٚ(ٗ)طالك
، البنممن امسممةمل لمةنميممة، المعيممد الغاارر فااي العهااود وآثااارق التطبيهااات المعاصاارةاللممرير،  مضمممد الصممديم :ينظممر( لمةرصمميه ٟٚ)

ًال )أثار الغارر عبادة، إبمراىيو،  :ينظرً  .ٙٚ-٘ٚ(. صٚةدريب، سمسمة مضالرات العمماء البارزيى راو )امسةمل لمبضًث 
، مجماااة جامعاااة الهصااايم العممياااة )العماااوم الشااارعية(ً، ة مممدير ف يمممل ااةصمممادٍ إسمممةمل. عماااى عهاااود المشاااتهات المالياااة(

 .٘ٚ-ٗو، صٜٖٗ٘-ٗ، ٜٞ٘عدد
 .ٝٚ، صٜ، مرت  سابم، جالمغنيبى ادامة، ا( ٖٛ)
 .ٚٚ٘-ٙٚ٘، صٜ، مرت  سابم، جالذخيرة( ال رافل، ٗٛ)
(ٛ٘)  ،ًٍ  .ٜٝٙ، صٛ، مرت  سابم، جروعة الطالبين وعمدة المفتينالنً
ًد فل سننو،  (ٙٛ)  ًضسنو اولبانل.  ،(ٟٜٚ٘، باب فل فداء اومير بالماه، ضديث راو )كتاب الج ادأخرتو أبً دا
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ٔ٘ٙ 

 

ًد فممل سممننو، ٚٛ) ًأبممً دا ًاه أضمممد  (، لممعرو اولبممانل، ٚٞٛٙ، بمماب فممل المماء ال الممل إذا أخطممأ، ضممديث راممو )كتاااب األقعااية( ر
ًيت، ، ضمد ناصر الديى اولباىمً د. ً لعيل أبل داً  ًزي ، الك ًالة  و.ٟٟٙٗمؤسسة غراس لمنشر 

 (.ٙٛٙ٘، كةاب اوالية، باب مى أااو البينة بعد اليميى، ضديث راو )صحيح البخاري( ٛٛ)
 (.ٗٝٙ، باب ما ي اه فل الرخذ إذا ايه أبً عبد اهلل، ضديث راو )تاب الصالةك( أخرتو البخاٍر فل صضيضو، ٜٛ)
األساس المحاسابية واألحكاام الفه ياة لممخصصاات فاي المصاار  اسساالمية وأثرهاا عماى ( أبً النصر، عصاو عبمد اليمادٍ، ٝٛ)

 . ٟٟ-ٟٝ، مرت  سابم، صتوزيع األربا 
 .ٜٛ، صٜ، مرت  سابم، جالمغنيابى ادامة،  (ٞٛ)
ّدّآة ًّإلٓيّبةٓ  أخرتو مسمو إلٓيّباتٓ  (ٟٛ) ًٓع ٓفل الصم  .ٖٞٛٙ، ضديث راوّباب ّةٕضٓريٓو الرُّْت
ًاضد، ضًه ذلن:  ينظر( ٖٜ) ت، شر  فتح الهادير عماى ال داياة، دار الفكارابى اليماو، كماه الديى مضمد بى عبد ال ، (٘)ط، بيمًر

ًًٍ . ٖٙ٘، ص٘، جالمغنيابى ادامة، ً . ٛٗ٘، ص٘ج  .ٚٗٙ، صفهه الزكاة، يًسل، ال رلا
ًاضد، اضًه ذلن:  ينظر( ٜٗ) ت، شر  فتح الهادير عماى ال داياةبى اليماو، كماه الديى مضمد بى عبد ال ، (٘)ط، دار الركمر، بيمًر

، مكةبمممة الاااوجيز فاااي اقتصااااديات الزكااااة والوقااا السمممبيانل:  ينظمممر. ً ٖٙ٘، ص٘، جالمغنااايابممى اداممممة، ً . ٛٗ٘، ص٘ج
ًة،   و.ٖٙٗ٘ضة

ًة التامنة عشمرةاالتجاهات الفه ية في زكاة الديون والرأي الراجح في اطرو، عبد الرضمى، او (ٜ٘) ل لمايا الزكماة المعاصمرة،  ، الند
: أبممً النصممر، عصمماو، ظممرينً  .http://www.feqhweb.com/vb/t2938.html#ixzz5nWdK7bizزكمماة الممديى المؤتممه، 

 .ٗٗ-ٖٗ، مرت  سابم، صاألسس المحاسبية والمعالجات الزكوية لممخصصات
ت،  :، ةض يمالموطأ( امماو مالن، مالن بى أنس، ٜٙ) ، ٗىمم، جٜٖٚٗ، )د. ط(مضمد عبد الباال، دار إضياء الةمراث العربمل، بيمًر

 .ٙٛ٘ص
ت، ، ةض يممم: خميممه ىممراس، دار اكتاااب األمااوال( أبممً عبيممد، ٜٚ) ًأضكاميمما ٞ٘ٛ، ص)د. ت(، )د. ط(لركممر، بيممًر ، كةمماب الصممداة 

ًما ق يتب، اوتر راو ) ًما يتب فييا  ًى  ًالدي  (.ًٖ٘٘ٗسننيا، باب الصداة فل الةتارات 
 (.ٗ٘٘ٗ، اوتر راو )ٞ٘ٛ( المرت  السابم، صٜٛ)
ت، مضمممد فممؤاد عبممد البمماال، دار إضيمماء الةممراث العر  :، ةض يمممالموطااأمالممن بممى أنممس،  (ٜٜ) و، ٟٛٞٗ-ىمممٜٖٚٗ، )د. ط(بممل، بيممًر

 .ٙٛ٘، صٗكةاب الزكاة، باب الزكاة فل الديى، ج
 .ٖٙٛ، مرت  سابم، صاألموالأبً عبيد،  (ٜٝ)
، (ٗ)ط، مصممر، مطبعممة السممعادة، المنتهااى شاار  الموطااأالبمماتل، ً  .ٙٛ٘، صٗ، مرتمم  سممابم، جالموطااأمالممن بممى أنممس،  (ٜٞ)

 .ٝٗٗ -ٜٗٗ، ص٘، جىم٘ٙٙٗ
ًةًصممميٟٜ)  ًٍ ًيمممت، ( فةممما ًة التانيمممة ل لمممايا الزكممماة المعاصمممرة، الك األساااس المحاسااابية أبمممً النصمممر، ً  .وٟٟٞٗ-يٟٖٚٗات النمممد

 .ٚٗ، مرت  سابم، صوالمعالجات الزكوية لممخصصات
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