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 :ونخـص
ض هذا البحث لدور بنوك المشاركة  ٌتعرَّ

ار أموال أصحاب حسابات االستثم فً تعبئة
على أساس عقد المضاربة، ومن َثمَّ توظٌف 
هذه األموال وتوزٌع األرباح الفعلٌة بٌن 

" المساهمٌنالمستثمرٌن )رب المال( والبنك "
 )المضارب(.

إلى إبراز المسائل  البحث اهدف هذٌو
بآلٌة قٌاس وتوزٌع األرباح وفًقا  المتعلقة

لقرارات الَمجامع الفقهٌة الدولٌة ومعاٌٌر هٌئة 
وذلك محاسبة والمراجعة لبنوك المشاركة؛ ال

 .للحّد من تفاوت الممارسات المصرفٌة

Abstract: 
This research investigates the role of 

Participative Banks in investment accounts 

(Mudarabah funds) mobilization to use 

them in investments. Actual profits are 

distributed between the holders of 

investment accounts (Rub al Mal) and the 

bank "shareholders" (Mudarib). 

The main objective is to highlight the 

profit measurement and distribution 

mechanism issues, which is based on the 

International Fiqh Academy decisions and 

Accounting Standards Organization for 

Participative Banks; at the aim of reducing 

banking practices diversities. 

 
 تمهٌــد:

نجاًحا فً جذب عدد ضخم  عاًما مضىلقد حقَّقت بنوك المشاركة على مدى ثالثٌن 
بٌن البنوك التقلٌدٌة وبنوك  تعبئة الموارد المالٌةخرات، ورغم تشابه وظٌفة من المدّ 

المشاركة إال أن حقٌقة العالقة فٌما بٌنهما مختلفة؛ فالعالقة فً األولى تقوم على أساس 
الدائن بالمدٌن( بٌنما تقوم العالقة فً الثانٌة على أساس عقد المضاربة  القرض )عالقة

أصحاب الحسابات االستثمارٌة والمضارب هو البنك،  همالمال ؤرباب ، فالشرعٌة
 والعائد المتحقق ٌتم تقاسمه بٌنهما حسب النسبة المتفق علٌها فً العقد.

ر االجتهاد الجماعً. ولعّل وال شك أن تؤسٌس الَمجامع الفقهٌة هو مظهر من مظاه
أبرز القرارات الجماعٌة الَمجَمعٌة التً أخذت صفة الدولٌة واستؤثرت بالقبول واالهتمام 
تلك الصادرة عن َمجَمع الفقه اإلسالمً المنبثق عن منظمة المإتمر اإلسالمً بجدة، 

 والَمجَمع الفقهً اإلسالمً التابع لرابطة العالم اإلسالمً بمكة المكرمة.
إلى إٌجاد العدٌد من المإسسات التشرٌعٌة وتوسعها  بنوك المشاركةانتشار  كما أدى

المعاٌٌر هٌئة  فنشؤت ،تضع األسس والمعاٌٌر والضوابط للعمل المصرفً التً
د غرضها إجماالً فً تطوٌر الفكر المحاسبً وإعداد ومقرها البحرٌن المحاسبٌة . وتحدَّ

 ك البنوك.وإصدار وتعدٌل معاٌٌر محاسبٌة لتل
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هذا البحث محاولة لنمذجة قضٌة قٌاس الربح وتوزٌعه بٌن البنك وأصحاب  ٌُعدّ 
المحاسبٌة الصادرة، وذلك  رحسابات االستثمار، فً حدود القرارات الَمجَمعٌة والمعاٌٌ

 التالٌة: تلالعتبارا
عوجود  -  ؛فً الفتاوى الصادرة عن هٌئات الرقابة الشرعٌة لدى بنوك المشاركة تنوُّ

ًدا حتى اآلن معٌاًرا بنوك المشاركة ل لٌس - ا بؤسس تحدٌد وتوزٌع موحَّ خاّصً
 األرباح؛
احتساب األرباح ب فٌما ٌتعلقلبنوك المشاركة  العملٌةاالختالف بٌن الممارسات  -

بوتوزٌعها؛  ٌُصعِّ  إجراء المقارنة بٌنها.عملٌة  األمر الذي 

 :ٌة التالٌةإلى المحاور األساستم تقسٌم هذا البحث قد و
 أوال: األطراف المتعاقدة فً فقه المضاربة؛ -

 ثانٌا: الربح والخسارة فً فقه المضاربة والمحاسبة؛ -

 ثالثا: القٌاس المحاسبً فً فقه المضاربة والمحاسبة؛ -

 .رابعا: توزٌع األرباح فً فقه المضاربة والمحاسبة -

 ترحات الهامة.تم عرض النتائج والمق هذه الورقة البحثٌةوفً ختام 
 

 المضاربةفقه أوال: األطراف المتعاقدة في 
 مفهوم المضاربة -1

هً عقد على االشتراك فً األرباح؛ وُتنسب الخسائر كلها إلى رأس  :المضاربة
لالمال،  نواع مختلفة من ٌندرج ضمن عملٌات االسترباح أالعامل خسارة جهده. و وٌتحمَّ

 ..والمغارسة. اةالعقود كالمضاربة والمزارعة والمساق
إال أنها تتفق على ثالثة  ؛1وعلى الرغم من تفاوت صٌاغة الفقهاء لتعرٌف المضاربة

 جوانب ٌتضمنها عقد المضاربة هً:
 أن المضاربة عقد بٌن طرفٌن؛ -
 أنها تقوم على تقدٌم المال من أحدهما والعمل من اآلخر؛ -

 ب اتفاقهما.أن المقصود منها الربح الذي ٌشترك فٌه الطرفان حس -

إن ملكٌة المال المستثمر فً المضاربة قد تكون من جانب صاحب المال فقط أو من 
ٌَّدة بؤمور  الجانبٌن والعمل من أحدهما، وقد تكون تصرفات المضارب فٌها مطلقة أو مق

تكون العالقة ثنائٌة أو مركبة: بٌن عدد من المضاربٌن وعدد من  اٌُتَّفق علٌها، كم
دون  أصحاب األموال، ل واحد، أصحاب أموال متعدِّ دون ومموِّ مضاربون متعدِّ
؛ ولهذا كانت المضاربة بطبٌعتها صٌغة من صٌغ الوساطة المالٌة، ولها ومضارب واحد

 خصوصٌة كعقد مالئم للوساطة بالربح التً تقوم بها بنوك المشاركة.
فً لمشتركة بجدة بشؤن الِقراض أو المضاربة ا اإلسالمً وقد أقرَّ َمجَمع الفقه

المضاربة المشتركة هً المضاربة التً ")حسابات االستثمار( أن المإسسات المالٌة 
استثمار إلى شخص طبٌعً أو معنوي، ب -ا أو بالتعاقبمعً -عهد فٌها مستثمرون عدٌدون ٌَ 

ٌَّ  اقً االستثمار بما ٌراه محقِّ  اق له غالبً طلَ أموالهم. وٌُ  د بنوع خاص من للمصلحة، وقد ٌق
بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله،  اتثمار، مع اإلذن له صراحة أو ضمنً االس

 .2"عند الحاجة بشروط معٌنة اأو جزئًٌّ  اا على سحب أموالهم كلًٌ حٌانً وموافقته أ
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حق التعرٌفات لهٌئة المعاٌٌر المحاسبٌة أن المضاربة )الِقراض أو وجاء فً مال
والعمل، وتنعقد بٌن أصحاب حسابات المقارضة( "هً شركة فً الربح بٌن المال 

ٌُعلن القبول العام لتلك األموال  االستثمار )أرباب المال( والمصرف )المضارب( الذي 
، واقتسام الربح حسب االتفاق وتحمٌل الخسارة لرب المال إال فً للقٌام باستثمارها

ا نشؤ حاالت تعدي المصرف )المضارب( أو تقصٌره أو مخالفته للشروط فإنه ٌتحمل م
بسببها. وتنعقد أٌضا بٌن المصرف بصفته صاحب رأس المال باألصالة عن نفسه أو 
بالنٌابة عن أصحاب حسابات االستثمار وبٌن الحرفٌٌن وغٌرهم من أصحاب األعمال 
من زراعٌٌن وتجار وصناعٌٌن. وهذه المضاربة غٌر المضاربات التقلٌدٌة 

(SPECULATIONٌُراد بها المغامرة وا  .3لمجازفة فً عملٌات البٌع والشراء"( التً 
تنقسم فً بنوك التً تقوم على عقد المضاربة الحسابات االستثمارٌة والحقٌقة أن 

 المشاركة إلى نوعٌن هما:
باستثمار أمواله فً  البنكفٌها بتفوٌض  المستثمرٌقوم  :المطلقةحسابات االستثمار  -

ً نتائج جمٌع االستثمارات أي مشروع من مشارٌعه االستثمارٌة، حٌث ٌشارك ف
( 23أو  :أو  7أو  4مختلفة ) الحساباتتكون آجال هذه والمتعددة التً ٌقوم بها البنك، 

 المحددة؛حب فٌها إال فً نهاٌة المدة سمح بالسَّ ا، أو أكثر وقابلة للتمدٌد كما ال ٌُ شهرً 
ٌَّدة حسابات االستثمار - ٌن من المشارٌع فٌها باختٌار مشروع مع المستثمر: ٌقوم المق

على أساس األرباح  المستثمرحٌث ٌتحدد ربح  ؛أمواله الستثمار البنكالتً ٌقوم بها 
ا على البنك،  معالفعلٌة للمشروع الذي اختاره فقط بالنسبة المتفق علٌها  وٌحصل البنك إمَّ

ٌَّدة بصفته مضارًبا أو ٌستحق أجًرا بصفته وكٌالً   نصٌبه فً أرباح االستثمارات المق
 .باالستثمار

 
 أطراف المضاربة -7

لقد كان المعهود فً المضاربة سابقا أن تكون أحادٌة األطراف، على الرغم من 
اإلشارات التارٌخٌة التً رأت بؤن المضاربة فً األساس كانت جماعٌة منذ الِقدم، فقد 

ٌُضارب بؤموال عدة أشخاص فً رحلتً الشتاء والصٌف  .4كان عامل المضاربة 
م المال من شخص واحد والعمل من شخص واحد، تكون الو ٌُقدَّ مضاربة ثنائٌة عندما 

بٌنما ُتعبِّر المضاربة المشتركة عن الحالة التً "تتعدد فٌها العالقة بٌن أصحاب رإوس 
 ؛5األموال والمضاربٌن، سواء كان التعدد من أحد أطراف المضاربة أو من كلٌهما"

بة المشتركة بشكل واضح هً التً ٌتعدد فٌها ولعل الصورة التً تتجسد فٌها المضار
 طرفا المضاربة، وتكون مشتركة بٌن ثالثة أطراف:

مون المال بصورة انفرادٌة، فئة المستثمرٌن - ٌُقدِّ : هم أصحاب رإوس األموال الذٌن 
 على أساس التعامل به بؤسلوب المضاربة؛

واحد منهم فً جزء من  : هم الذٌن ٌؤخذون المال منفردٌن لٌعمل كلفئة المضاربٌن -
 األموال المخصصة لالستثمار، بحسب االتفاق الخاص به؛

)مإسسة المضاربة( الذي ٌقوم بالتوسط بٌن  6: المضارب المشتركالطرف الثالث -
 المالكٌن لألموال والمضاربٌن فٌها.
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فً المإسسات المضاربة المشتركة  بخصوصبجدة  َمجَمع الفقه اإلسالمًوقد أقرَّ 
بما فٌهم - المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعالقة بٌنهم" ما ٌلً:ة المالٌ

هً المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم هو  -المضارب إذا خلط ماله بمالهم
ا مثل المصارف والمإسسات المالٌة. ا أم معنوًٌّ ا طبٌعًٌّ المضارب، سواء أكان شخصً 

راض(، ألنه هو المنوط به اتخاذ قرارات قِ والعالقة بٌنه وبٌنهم هً المضاربة )ال
االستثمار واإلدارة والتنظٌم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث باالستثمار فإنها 
مضاربة ثانٌة بٌن المضارب األول وبٌن َمن ُعهد إلٌه باالستثمار، ولٌست وساطة بٌنه 

 .7"وبٌن أرباب األموال )أصحاب الحسابات االستثمارٌة(
 

 لمضاربطبٌعة ا -3
م فً عدد من الجوانب كالتؤلٌف بٌن إن  دور المضارب ٌقترب من دور المنظِّ

ل المخاطرة بعمله؛  ل إال أعناصر اإلنتاج وتحمُّ نه ٌختلف عنه فً جوانب أخرى كتحمُّ
م لكافة نتائج األعمال، ربًحا أو خسارة، بٌنما ٌتقاسم المضارب الربح مع صاحب  المنظِّ

خسارة شٌئا ما لم تكن ناتجة عن تقصٌره أو تعدٌه أو مخالفته المال، وال ٌتحمل من ال
 شروط العقد.

، والحقٌقة أن كال من 8لقد اعُتِبر لفظ التنظٌم فً االقتصاد هو المقابل للفظ المضاربة
المضارب وصاحب المال ٌحصل على حصة من الربح فً شركة المضاربة، وهنا 

م! فالعامل منظِّ  م ُتطرح مشكلة هوٌة المنظِّ م باعتبار حصة عمله، وصاحب المال منظِّ
 باعتبار عائده )ربحه(.

 
فً المإسسات المالٌة بجدة بشؤن المضاربة المشتركة  َمجَمع الفقه اإلسالمًوقد أقرَّ 

فً حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمإسسات المالٌة، أنه "
ٌُّ فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر  رات فً الجمعٌة عن أي تغ

العمومٌة أو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفٌذٌة، وال أثر على عالقة أرباب المال 
 ٌُّ ر فً أي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول بالمضارب إذا حصل تغ

المدٌر  فً المضاربة المشتركة، كما ال تتؤثر المضاربة باالندماج بٌن الشخص المعنوي
لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له 
شخصٌة معنوٌة مغاٌرة فإنه ٌحق ألرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته 

 .9"مدتها
 

ر الغالب فً الفكر  المصرفً والحقٌقة أن وظٌفة البنك كمضارب ُتعتبر التصوُّ
بنوك المشاركة، من خالل صٌاغة عالقاتها التً تتم مع والممارسة العملٌة لوالمحاسبً 
 المستثمرٌن.

 
 والمحاسبة المضاربةفقه ثانيا: الربح والخسارة في 

 شروط الربح -1
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ثار جدل كبٌر حول شروط المضاربة ومدى وجوب االلتزام بها، وٌمكن فً هذا 
 الصدد أن نستعرض اتجاهٌن:

ٌمكن االستغناء عنها، باعتبار أن هذه  ؤن شروط المضاربةٌرى ب: االتجاه األول -
الشروط تستند إلى اجتهادات فقهٌة وال تستند إلى نصوص شرعٌة ملِزمة، وتجاوزتها 
الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة الراهنة التً تختلف عن حالة المضاربة التً كانت 

لحدٌثة، معهودة فً عصر الفقهاء، بحٌث ٌمكن إعادة النظر فٌها على ضوء المعطٌات ا
 ؛10بهدف تحقٌق مصلحة المجتمع

؛ الالجتهاد فٌه ةالمضاربة قابلشروط بؤنه من الخطؤ اعتبار  وٌرى: االتجاه الثانً -
إذ ال ٌنبغً تعمٌم ذلك على جمٌع شروطها، وبخاصة تلك الُمجمع علٌها من طرف 
ن عدالة التوزٌع بٌن الطرفٌن، بما فٌها شرط معلومٌة حص ة الفقهاء التً تتضمَّ

ًدا  .11المضارب وصاحب المال كحصة نسبٌة من الربح، ولٌس مقداًرا محدَّ

 صاحبتحدٌد ربح  مدى جواز حولبمكة قراًرا اإلسالمً وقد أصدر الَمجَمع الفقهً 
 ٌَّ أنه ال ٌجوز فً جاء فٌه ما ٌلً: " ،المال ن منالمال فً شركة المضاربة بمقدار مع

ٌَّ  اقدارً ن ٌحدد المضارب لرب المال مالمضاربة أ ا من المال، ألن هذا ٌتنافى مع نً مع
ل لرب عِ بفائدة، وألن الربح قد ال ٌزٌد على ما جُ  اٌقة المضاربة، وألنه ٌجعلها قرضً حق

ل لرب المال، عِ المال فٌستؤثر به كله، وقد تخسر المضاربة، أو ٌكون الربح أقل مما جُ 
 ."فٌغرم المضارب

هو أن المال فً ٌد المضارب بفائدة " والفرق الجوهري بٌن المضاربة والقرض
أمانة، ال ٌضمنه إالّ إذا تعدى أو قصر، والربح ٌقسم بنسبة شائعة، متفق علٌها، بٌن 
المضارب ورب المال. وقد أجمع األئمة األعالم: على أن من شروط صحة المضاربة، 

 .12"نهماا بٌن رب المال والمضارب، دون تحدٌد قدر معٌن ألحد مأن ٌكون الربح مشاعً 

المضاربة المشتركة فً  بخصوصبجدة  َمجَمع الفقه اإلسالمًانتهى قرار و
؛ حٌث وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضاربإمكانٌة إلى المإسسات المالٌة 

ا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد ال مانع شرعً " نّص على أنه
من تلك الزٌادة. وهذا بعد أن ٌتم  اضارب جزءً ن تلك النسبة ٌستحق المالربح المتحقق ع

 .13"تحدٌد نسبة ربح كل من الطرفٌن مهما كان مقدار الربح
( الخاص باإلفصاح عن أسس توزٌع األرباح بٌن 6المعٌار المحاسبً رقم ) أشار كما

إلى إمكانٌة تعدٌل حصة أصحاب حقوق الملكٌة وأصحاب حسابات االستثمار، 
ا إذا كان المصرف قد قام أثناء الفترة أ ، فنّص علىالمضاربة نه "ٌجب اإلفصاح عمَّ

المالٌة بزٌادة نسبة ربحه بصفته مضارًبا بعد استكمال اإلجراءات الشرعٌة الالزمة 
 .14("8لذلك. )الفقرة رقم 

أهمٌة بالغة فً االستثمارات لها والحقٌقة أن دراسة شروط الربح فً المضاربة 
دة لتبرٌر فوائد البنوك باعتبار أنها تشبه أرباح ا للمحاوالت المصرفٌة؛ نظرً  المتعدِّ

المضاربة، دون اعتبار لضرورة أن تكون حصة البنك والمستثمر هً حصة نسبٌة من 
ًدا، وأن البنك  ال ٌضمن سالمة رأس المال وال المضارب األرباح، ولٌست مبلًغا محدَّ

 األرباح.
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 الخسارة المالٌةضمان  -7
 حمٌل الخسارة على المضارب دون صاحب المال هً:هناك أسباب توجب ت

: إذا كانت شروط محددة بٌن الطرفٌن ثم خالفها حالة مخالفة شروط العقد -
المضارب وحدثت خسائر؛ فإن قٌمة تلك الخسائر ٌتحملها المضارب دون صاحب 

 المال؛

ً حفظ : تتمثل فً عدم اتخاذ المضارب للوسائل المطلوبة فحالة التقصٌر واإلهمال -
 المال من الضٌاع والنقصان؛

: تتمثل فً خروج المضارب عمدا عن حدود المسإولٌة الملتزم بها، حالة التعدي -
ٌَستخدم مال المضاربة فً مصالحه الشخصٌة.  كؤن 

حافًزا لدى كثٌر من الباحثٌن ولَّدت المنافسة بٌن بنوك المشاركة والبنوك التقلٌدٌة إن 
ل البنك  15الضمانإلى إعادة النظر فً قضٌة  ر تحمُّ فً عقد المضاربة، من خالل تصوُّ

مسإولٌة الخسارة عن أموال المستثمرٌن حماٌة لمركزه التنافسً؛ نظًرا ألن البنك 
ٌَضمن بنك المشاركة  التقلٌدي ٌلتزم برّد أصل المال وفوائده الربوٌة المستحقة، بٌنما ال 

 شًٌئا من ذلك.
بجدة حول الحسابات  َمجَمع الفقه اإلسالمًقراران ل الخصوصوقد َصَدر بهذا 

 المصرفٌة والمضاربة المشتركة، حٌث نّصا على ما ٌلً:
ا بؤحكام الشرٌعة اإلسالمٌة القرار األول - ًٌّ : "الودائع التً ُتسلَّم للبنوك الملتزمة فعل

بعقد استثمار على حصة من الربح هً رأس مال مضاربة، وتنطبق علٌها أحكام 
لِقراض( فً الفقه اإلسالمً التً منها عدم جواز ضمان المضارب )البنك( المضاربة )ا

 ؛16لرأس مال المضاربة"

ٌَضمن ما ٌقع من خسارة أو تلف إال بالتعدي القرار الثانً - : "المضارب أمٌن وال 
دة التً ٌتم  أو التقصٌر بما ٌشمل مخالفة الشروط الشرعٌة أو قٌود االستثمار المحدَّ

ٌَّر الدخول على أسا سها. وٌستوي فً هذا الحكم المضاربة الفردٌة والمشتركة، وال ٌتغ
وال مانع من ضمان  بدعوى قٌاسها على اإلجارة المشتركة، أو باالشتراط وااللتزام.

 .17"الطرف الثالث

ن اإلسالمً أْصدر الَمجَمع الفقهً  كما ٌْ مدى مسإولٌة المضارب  حولبمكة قرار
ا ٌحدث م  جاء فٌهما ما، رة، وحماٌة الحسابات االستثمارٌةن خساومجالس اإلدارة عمَّ

 ٌلً:

ا ٌحدث فً البنوك، والمإسسات المالٌة، ذات القرار األول - : "المسإول عمَّ
الشخصٌة االعتبارٌة، هو مجلس اإلدارة؛ ألنه هو الوكٌل عن المساهمٌن فً إدارة 

ٌُسؤ ل فٌها مجلس اإلدارة عن الشركة، والممثِّل للشخصٌة االعتبارٌة، والحاالت التً 
ٌُسؤل فٌها المضارب  الخسارة التً تحدث فً مال المضاربة، هً نفس الحاالت التً 
)الشخص الطبٌعً(، فٌكون مجلس اإلدارة مسإوالً أمام أرباب األموال عن كل ما 
ٌحدث فً مال المضاربة، من خسارة بتعدٍّ أو تقصٌر منه، أو من موظفً المإسسة، 

دارة ٌكون من أموال المساهمٌن، ثم إذا كان التعدي أو التقصٌر من وضمان مجلس اإل
ي أو التقصٌر من مجلس  أحد الموظفٌن، فعلى مجلس اإلدارة محاسبته، أما إذا كان التعدِّ

ٌُحاسبوه"  ؛18اإلدارة نفسه، فمن حق المساهمٌن أن 
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على العمل على  : "ٌحث الَمجَمع الجهات العلمٌة، والمالٌة، والرقابٌة،القرار الثانً -
تطوٌر المعاٌٌر واألسس المحاسبٌة الشرعٌة التً ٌمكن من خاللها التحقق من وقوع 
ي أو التفرٌط، كما ٌحث الحكومات على إصدار األنظمة والتعلٌمات الالزمة  التعدِّ

 .19لذلك"

إجراءات مصرفٌة بغرض تقلٌل المخاطر وحماٌة  خذكمضارب ٌتّ والحقٌقة أن البنك 
ال ٌلتزم فً عقد االستثمار بضمان أموال المستثمرٌن أو ستثمارٌة؛ لكنه الحسابات اال

 فً أعماله االستثمارٌة: 20األرباح، وال ٌضمن ذلك إال بالتعدي أو التفرٌط
ٌَّنة )كؤسهم من صور التعدي - التً ُتنتج أو شركات ال: أن ٌلتزم باجتناب سلعة مع

ٌُتاجرتتعامل بالسلع والخدمات المحّرمة بها، أو ٌلتزم بعدم التعامل مع مإسسات  (، ثم 
 ٌَّ ٌُخاطر بؤموال أو هٌئات مع نة ثم ٌتعامل معها، أو ٌنشر قوائم مالٌة غٌر صحٌحة، أو 

 المستثمرٌن فً األسواق المالٌة العالمٌة...؛
: أن ٌكتم معلومات مالٌة عن المستثمرٌن كان ٌجب علٌه أن من صور التفرٌط -

ٌُهمل حفظ األ  موال، أو متابعة الموظفٌن...ٌُظهرها، أو 
 

 معالجة خسائر االستثمار والتصفٌة -3
إذا حدثت خسارة فً المضاربة ٌتحملها صاحب المال وحده، وال ٌخسر المضارب 
إال جهده؛ ألن الخسارة عبارة عن نقصان لرأس المال الذي ٌتعلق بصاحب المال، وال 

وبمعنى آخر، ٌتحمل كل شرٌك شًء للمضارب فٌه، فٌكون نقصه من ماله دون غٌره. 
من جنس ما أسهم به فً المضاربة: صاحب المال من رأسماله، والمضارب من عمله. 

بضٌاع جهده  ىفلٌس من العدالة إذا حدثت خسارة أن ٌخسر المضارب مرتٌن: األول
 وعمله وفوات الربح الذي كان ٌسعى لتحقٌقه؛ والثانٌة: بتحمُّل خسارة رأس المال.

مج المضارب ألموال المضاربة مع أمواله، بمعنى أنه أسهم فً رأسمال وفً حالة د
المضاربة؛ فإنه ٌكون قد جمع بٌن صفته كصاحب مال وصفته كمضارب، ففً حالة 
الخسارة ٌتحمل المضارب جزًءا من الخسارة مقابل ماله )نسبة رأسماله إلى مجموع 

 رة قٌمة عمله.إلى خسا ةرأس المال المستثَمر فً المضاربة(، باإلضاف
دلقد و إذا وقع البنك المضارب فً  ،بمكةاإلسالمً الَمجَمع الفقهً قرارات  تأكَّ
على أن "الخسارة فً مال المضاربة على رب المال فً ماله، وال ٌسؤل عنها  ،خسارة

ر فً حفظه؛ ألن مال المضاربة مملوك صَّ ، إال إذا تعدى على المال، أو قالمضارب
ٌن علٌه ما دام فً ٌده، ووكٌل فً التصرف فٌه، والوكٌل لصاحبه والمضارب أم

 .21"واألمٌن ال ٌضمنان، إال فً حالة التعدي، أو التقصٌر
حسابات  ( الخاص بحقوق أصحاب7نصَّ المعٌار المحاسبً رقم )فً هذا االتجاه و

، على أنه فً حالة تحقق خسائر فً االستثمار المشترك ٌتم ما االستثمار وما فً حكمها
 لً:ٌ

"الخسائر الناتجة عن عملٌات االستثمار المشترك التً تم إثباتها خالل الفترات -
الً على أرباح االستثمار المشترك، فإذا لم  ل أوَّ الدورٌة ولم تقع المحاسبة التامة عنها ُتحمَّ
ٌُحسم الفرق من مخصص خسائر االستثمار الذي ٌتم تكوٌنه لهذا الغرض، إن  تكِف 
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ٌُحسم الفرق من األموال المساهمة فً االستثمار المشترك بقدر ُوِجد، فإذا لم  ٌكِف 
 ("؛8مساهمة مال كل من المصرف وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة. )الفقرة رقم 

ي المصرف )المضارب( أو تقصٌره، بناًء على توصٌة - "إذا كان سبب الخسائر تعدِّ
ل على المصرف بحسمها من حصته هٌئة الرقابة الشرعٌة للمصرف؛ فإن الخسائر ُتحمَّ 

ٌُحسم الفرق من مساهمته  أو  -إن ُوِجدت–فً أرباح االستثمار المشترك، فإن لم تكِف 
 .22("9ُتثبت ذمًما علٌـه. )الفقـرة رقم 

اإلجراءات وفً حالة تصفٌة البنك لوحظ أن أنظمة بعض بنوك المشاركة تتبع 
 :التالٌة

الً حقوق أصحاب الحسابا - ٌُماثلها ألنها مضمونةت الجُتدفع أوَّ  ؛ارٌة وما 

 وبعد ذلك ُتدفع حقوق أصحاب حسابات االستثمار؛ -

ع الباقً على  - ٌُوزَّ  .المساهمٌنثم 
الً والحقٌقة أن  أنها صارت مضمونة على كل من  ٌعنً إخراج الحسابات الجارٌة أوَّ

وا تلك أصحاب األسهم وأصحاب حسابات االستثمار؛ مع أن المستثمرٌن لم ٌقترض
فقط؛ ولذلك فالحّل المطروح هو اقتسام  المساهمٌنالمبالغ لصالحهم، وإنما هً لصالح 

بٌن أصحاب حسابات االستثمار والبنك محل التصفٌة،  23أموال التصفٌة "قسمة غرماء"
مع إدراج مبالغ الحسابات الجارٌة بٌن أموال البنك، ثم ٌقوم برّد الحسابات الجارٌة 

 .24المساهمٌنتوزٌع على ألصحابها قبل أّي 
 

 والمحاسبة المضاربةفقه ثالثا: القياس المحاسبي في 
 

 أو القٌمة التكلفة على أساسالقٌاس المحاسبً  -1
عن األصول  رٌُقصد بالقٌاس المحاسبً فً ظل نظرٌة التكلفة التارٌخٌة التعبٌ

كلفة التارٌخٌة تارٌخ اقتنائه. وتتفق الت ًعلى أساس قٌمة األصل ف ثابتة بوحدات نقدٌة
؛ محاسبةللمع الكثٌر من المبادئ والفروض المحاسبٌة التً ٌتشكل منها اإلطار الفكري 

غٌر أنه فً ظل استمرار وتزاٌد االتجاهات التضخمٌة التً ُتعّد إحدى السمات 
ٌِّد  االقتصادٌة العالمٌة الحدٌثة، ثار جدل بٌن الباحثٌن والهٌئات المهنٌة المحاسبٌة بٌن مإ

 بقاء على هذه النظرٌة ومطالِب بتعدٌلها وداٍع للتخلً عنها كلٌة.لإل
وٌتم تقٌٌم األصول فً المحاسبة الفقهٌة على أساس القٌمة الجارٌة )سعر الِمْثل( دون 
النظر إلى التكلفة؛ ألن القٌمة أساسها االنتفاع؛ أي مدى إمكانٌة إشباعها لحاجات 

ٌُنظر فٌه إلى الم اضً وإنما إلى الحاضر والمستقبل؛ وذلك ألنه اآلخرٌن، وهو أمر ال 
فً حالة إلغاء عقد المضاربة، إذا كان ف "ال ربح إال بعد سالمة رأس المال )الحقٌقً(".

ر أن  ن؛ فإنه ٌمكن للطرف المتضرِّ ٌْ التقٌٌم بالسعر الجاري مجحًفا بحق أحد المتعاقَد
مستقبلٌة( إذا جاءت أسواقها ٌطلب تقٌٌم البضاعة على أساس قٌمة البٌع االحتمالٌة )ال

ومواسم رواجها، ولٌس على أساس قٌمتها وقت أن ٌطلب صاحب المال المحاسبة. ومن 
 أمثلة ذلك الحبوب التً ُتشترى وقت الحصاد وُتحبس لما بعد ذلك.

ٌُطبِّق مفهوم "الحٌطة والحذر" عن طرٌق تكوٌن  وإذا كان الفكر المحاسبً التقلٌدي 
ن المحاسبة الفقهٌة اهتمت بذلك عن طرٌق التقٌٌم على أساس مخصصات المإونات؛ فإ

 القٌمة الجارٌة.
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عُنون به صٌرورته نقًدا  مصطلحٌَستعمل الفقهاء  ٌَ "النَّّض" فٌقولون: "َنضَّ المال" و

ٌُقصد بالتنضٌض25بعد أن كان سلًعا وبضائع التعبٌر عن  أو التقوٌم الحكمً . و
ة األصل النقدٌة المتوقع تحقٌقها، أي القٌمة األصول بوحدات نقدٌة على أساس قٌم

ٌَّن. ٌُتوقع تحقٌقها لو بٌع هذا األصل فً تارٌخ مع  النقدٌة التً 
هٌئة المعاٌٌر المحاسبٌة لبنوك المشاركة  وقد اشتملت مفاهٌم المحاسبة الصادرة عن

ة به شرٌط ذجدٌر باألخالجارٌة  السوقٌةالقٌمة بناًء على أن التنضٌض الحكمً على 
 :26االلتزام بالمبادئ التالٌة

 االعتماد على المإشرات الخارجٌة المتوافرة مثل أسعار السوق؛ -
استخدام جمٌع المعلومات المتاحة ذات العالقة باالستثمار عند تقدٌر القٌمة النقدٌة  -

 المتوقع تحقٌقها؛

 استخدام طرق مالئمة لتقدٌر القٌمة النقدٌة المتوقع تحقٌقها؛ -

فً استخدام مبدأ التنضٌض الحكمً ألنواع االستثمارات ذات الطبٌعة  الثبات -
 المماثلة بٌن الفترات المحاسبٌة المختلفة؛

 االعتماد على أصحاب الخبرة لتقدٌر القٌمة النقدٌة المتوقع تحقٌقها من االستثمار؛ -

 فً التقدٌر، وذلك عن طرٌق االلتزام بالموضوعٌة والحٌاد فً 27الحٌطة والحذر -
 اختٌار القٌمة النقدٌة المتوقع تحقٌقها.

م الحل العملً لبنوك  لكً تستخدم المشاركة والحقٌقة أن مفاهٌم المحاسبة لم ُتقدِّ
التنضٌض الحكمً، واكتفت بذكر مبادئ عامة، وألفاظ ٌمكن االختالف على مدلولها مثل 

 "!طرق منطقٌة مالئمة"
 

 النفقاتٌن اإلٌرادات وفً ظل مبدأ المقابلة ب القٌاس المحاسبً -7
تتم بموجب هذا المبدأ عملٌة مقابلة إٌرادات الفترة المالٌة بما ٌخصها من نفقات؛ 

وٌشٌر لفظ ، للوصول إلى صافً الربح أو الخسارة فً كل فترة على حدة بشكل سلٌم
المقابلة إلى العالقة الوثٌقة بٌن االعتراف )التسجٌل( بالمصروف واالعتراف باإلٌراد، 

ن الستخدام مبدأ مقابلة اإلٌرادات بالمصارٌف،  حٌث ٌْ تعِرف الممارسة المحاسبٌة أساس
 هما:
: توجد عالقة مباشرة )سببٌة( بٌن المصروف المنفق واإلٌراد األساس المباشر -

المتحقق، كالعالقة بٌن إٌراد المبٌعات وتكلفة البضاعة المبٌعة. كما تتم مراعاة طبٌعة 
ستفادة منها على عدة فترات؛ حٌث ٌإدي تقسٌم هذه التكالٌف على التكالٌف التً ٌتم اال

عدة سنوات إلى تحمٌل كل فترة بنصٌبها من التكلفة المستنفدة كاهتالك األصول الثابتة 
 وإطفاء مصارٌف التؤسٌس؛

ر إٌجاد عالقة ارتباط بٌن النفقة واإلٌراد أو تحمٌل األساس الزمنً - : إذا تعذَّ
ٌُستخدم أساس بدٌل ٌتم فٌه تحمٌل هذه التكالٌف للفترات ا لمالٌة التً استفادت منها؛ فإنه 

المصارٌف على إٌرادات الفترة الزمنٌة التً أُنِفقت فٌها، كما هو الحال فً المصارٌف 
 العامة واإلدارٌة )رواتب الموظفٌن، مصارٌف اإلعالن...(.

 هما: ولقد ُطبِّق هذا المبدأ فً المحاسبة الفقهٌة لقٌاس وعاءٌن
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: ٌمثل صافً النماء وٌشمل األرباح المحققة )الفعلٌة( واألرباح غٌر وعاء الزكاة -
المحققة )التقدٌرٌة(، وٌتم ذلك باستخدام المقابلة على مستوى المركز المالً بٌن األصول 

 والخصوم المتداولة؛

، وفق مبدأ : وذلك باستبعاد األرباح التً لم تتحقق بعدوعاء األرباح القابلة للتوزٌع -
"نضوض المال"؛ أي عودته إلى صورته النقدٌة، وهذا شرط لٌصبح الربح قابال للتوزٌع 

 بٌن الشركاء.

وفً كلتا الحالتٌن ال ٌتم قٌاس النَّماء دون خصم النفقات، مع ضرورة استبعاد أي 
نفقات أو إٌرادات غٌر مشروعة )كالرشاوى والفوائد الربوٌة وأجور التخزٌن والنقل 

مة...(.لسل  ع ُمحتَكرة أو محرَّ
فً المإسسات المالٌة بجدة بشؤن المضاربة المشتركة اإلسالمً َمجَمع الفقه وقد رأى 

دٌر المضاربة من خالل موظفٌه وعماله فإنه ٌتحمل نفقاتهم، بما أن الشخص المعنوي ٌُ "
وال  ى بجزء من حصته من الربح.كما ٌتحمل جمٌع النفقات غٌر المباشرة ألنها ُتغطَّ 

تتحمل المضاربة إال النفقات المباشرة التً تخصها، وكذلك نفقات ما ال ٌجب على 
 .28"المضارب عمله، مثل َمن ٌستعٌن بهم من خارج جهازه الوظٌفً

ٌَّنو تب ( الخاص بالعرض واإلفصاح فً القوائم المالٌة 2من المعٌار المحاسبً رقم ) ٌَ

المشاركة، أنه أخذ بسٌاسة عدم تحمٌل  والصادر عن هٌئة المعاٌٌر المحاسبٌة لبنوك
؛ وعلى العكس 29المصارٌف اإلدارٌة والعامة للبنك على إٌرادات االستثمارات المشتركة

( الخاص باإلفصاح عن أسس توزٌع األرباح بٌن 6من ذلك فإن المعٌار المحاسبً رقـم )

إلفصاح أصحاب حقوق الملكٌة وأصحاب حسابات االستثمار نّص على ما ٌلً: "ٌجب ا
عن إجمالً المصروفات اإلدارٌة العامة التً تم تحمٌلها على حسابات االستثمارات 

)الفقرة رقم  .المطلقة وتفصٌل بنودها الرئٌسة بشكل موجز حسب األهمٌة النسبٌة للمبالغ
ٌُفٌد إمكانٌة تحمٌل المصارٌف اإلدارٌة على حسابات االستثمار!30("6  . وهو ما 

ٌُظِهره الم ( الخاص بالعرض واإلفصاح 2لحق بالمعٌار المحاسبً رقم )وبحسب ما 

ع بٌن البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة هو  ٌُوزَّ العام فً القوائم المالٌة، أن ما 
إٌرادات االستثمارات المشتركة، بٌنما ٌختص البنك بإٌرادات االستثمارات الذاتٌة 

، فً حٌن جاء المعٌار المحاسبً رقم وإٌرادات الخدمات المصرفٌة واإلٌرادات األخرى
( الخاص باإلفصاح عن أسس توزٌع األرباح بٌن أصحاب حقوق الملكٌة وأصحاب 6)

حسابات االستثمار تارًكا الخٌار قائًما أمام بنوك المشاركة بالنسبة إلٌرادات الخدمات 
 المصرفٌة، من حٌث إشراك أصحاب حسابات االستثمار فً هذه اإلٌرادات! حٌث نصّ 
ا إذا كان المصرف قد أشرك حسابات االستثمار المطلقة فً  على أنه "ٌجب اإلفصاح عمَّ
إٌرادات الخدمات المصرفٌة، وفً هذه الحالة ٌجب اإلفصاح عن أنواع هذه اإلٌرادات، 

 .31(":)الفقرة رقم  .وعن األساس الذي تم به ذلك

ٌَّنة المضارب ربح البنك ن والحقٌقة أ على أساس مبدأ مقابلة س ٌُقالفترة زمنٌة مع
 اإلٌرادات بالنفقات التً تخص تلك الفترة، وٌنتج عن تطبٌق هذا المبدأ ما ٌلً:

ضرورة التفرقة بٌن مفهوم النفقة ومفهوم اإلٌراد، حٌث ُتعبِّر النفقة عن التدفقات  -
صول النقدٌة الخارجة والفعلٌة، وال تدخل فٌها النفقات التً ٌكون الغرض منها اقتناء األ

الثابتة أو االستثمارات. أما اإلٌرادات فهً ُتعبِّر عن التدفقات الداخلة، أو زٌادة فً 
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أصول البنك، أو تسدٌد ما له من التزامات تجاه الغٌر خالل فترة معٌنة نتٌجة بٌع سلعة 
 أو إنجاز خدمة؛

ضرورة التفرقة بٌن عوائد ونفقات الخدمات المصرفٌة والخدمات التموٌلٌة  -
 دمات االجتماعٌة، حٌث تكون األولى خاصة بالبنك دون األنشطة األخرى؛والخ

 ضرورة استبعاد أي نفقات أو إٌرادات ال تتفق مع األحكام الشرعٌة؛ -

 ضرورة إعداد قوائم مالٌة خاصة بكل نشاط على ِحدة. -
 

 للربح القابل للتوزٌعالقٌاس المحاسبً  -3
ة الحقٌقٌة ألعمال المضاربة التً تكون من شروط قسمة الربح أن تتم بعد التصفٌ

ٌَعود جمٌعه نقودً  ٌُسلِّم المضارب لشرٌكه بإجراءٌن هما: أن ٌنض المال )أي  ا(، وأن 
 رأسماله.

 وللتصفٌة النهائٌة التً تستقر بها ملكٌة الربح صورتان هما:
ل رأس المال، وتنقطع بها الصلة بٌن االتصفٌة الفعلٌة - ٌَسترّد فٌها المموِّ  لطرفٌن؛: 
: تكون بتنضٌض المال أو تقوٌمه حسابٌا. فإما ٌقبضه التصفٌة الحسابٌة )التقدٌرٌة( -

ٌُعتبر ابتداء مضاربة  صاحب المال أو ٌؤمر باستئناف العمل به مرة أخرى؛ األمر الذي 
 جدٌدة، ولٌس استمراًرا لمضاربة سابقة.

شارٌعه الضخمة البنك المضارب فً ظل استثماراته المتشابكة وموال شك أن 
التً ُتتَّخذ أساًسا لتوزٌع  تصفٌتها مع كل دورة من الدورات المحاسبٌة ٌستحٌل علٌه

ر، ولهذا فإنه األرباح األخذ بالتصفٌة الحقٌقٌة، وُتعتبر طرٌقة التصفٌة التقدٌرٌة هً  ٌتعذَّ
؛ االستثمارٌة احتساب حقوق أصحاب الحساباتاألكثر استعماالً فً بنوك المشاركة فً 

 .المضاربة المصرفٌةفً نشاط  ةوذلك لتحقٌق االستمرارٌ
ر فً  ضت الَمجامع الفقهٌة الدولٌة إلى مسؤلة التقوٌم لمعرفة الربح المقدَّ لقد تعرَّ

بشؤن سندات المقارضة بجدة  َمجَمع الفقه اإلسالمًفً قرارات  جاءاالستثمارات، حٌث 
ربح بمعناه الشرعً، وهو الزائد عن ما نصه: "أن محل القسمة هو ال وسندات االستثمار

ٌُعرف مقدار الربح، إما بالتنضٌض أو بالتقوٌم  رأس المال ولٌس اإلٌراد أو الغلَّة. و
للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضٌض أو التقوٌم فهو الربح الذي 

ع بٌن حَملة الصكوك وعامل المضاربة وفًقا لشروط العقد"  .32ٌُوزَّ
 

 ما ٌلً:بشؤن التنضٌض الحكمً بمكة اإلسالمً د فً قرارات الَمجَمع الفقهً رَ كما وَ 
الً: ال مانع شرًعا من العمل بالتنضٌض الحكمً )التقوٌم( من أجل تحدٌد أو  - "أوَّ

توزٌع أرباح المضاربة المشتركة، أو الصنادٌق االستثمارٌة، أو الشركات بوجه عام، 
ًٌّا، مع  تحقق المبارأة بٌن الشركاء صراحة أو ضمًنا...؛ وٌكون هذا التوزٌع نهائ

ثانٌا: ٌجب إجراء التنضٌض الحكمً من قبل أهل الخبرة فً كل مجال، وٌنبغً  -
ٌُصار إلى المتوسط  دهم بحٌث ال ٌقل العدد عن ثالثة، وفً حالة تباٌن تقدٌراتهم  تعدُّ

 .33منها، واألصل فً التقوٌم اعتبار القٌمة السوقٌة العادلة"
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تحفَّظت هٌئة المعاٌٌر المحاسبٌة لبنوك المشاركة على إمكانٌة تطبٌق التنضٌض و
ٌُلِزم المعٌار 34الحكمً رغم اعتباره من الخصائص الجدٌرة بالقٌاس المحاسبً ؛ حٌث لم 

( الخاص بالعرض واإلفصاح العام فً القوائم المالٌة باألخذ 2المحاسبً رقم )

 :35كانٌة التطبٌق، حٌث نص على ما ٌلًبالتنضٌض التقدٌري، وإنما تركه إلم
"ٌجب اإلفصاح عن التكالٌف التارٌخٌة للموجودات أو القٌم التارٌخٌة للمطلوبات  -

التً تظهر فً قائمة المركز المالً بقٌمتها النقدٌة المتوقع تحقٌقها )إذا كان التنضٌض 
ًقا(. )الفقرة رقم   ("؛:4الحكمً مطبَّ

كاسب أو الخسائر التقدٌرٌة الناتج عن التنضٌض "ٌجب اإلفصاح عن مقدار الم -
ًقا، وبٌان المبادئ العامة التً راعاها  الحكمً للموجودات والمطلوبات إذا كان ذلك مطبَّ

 (".:5)الفقرة رقم  .المصرف فً التنضٌض الحكمً
 

رغم أن مفهوم التنضٌض التقدٌري جدٌر باألخذ به فً جمٌع االستثمارات التً فٌها 
حسابات االستثمار؛ ألن طبٌعة هذه الحسابات لدى بنوك المشاركة تقوم حق أصحاب 

على أساس السحب واإلٌداع خالل فترات قد ال تتزامن مع التنضٌض الفعلً؛ فإنه لم 
ٌُبرئ الذمم.  ٌُإخذ بهذا المفهوم فً الوقت الحاضر لعدم توافر سبل تنفٌذه على نحو 

إضافٌة تساعد صاحب الحساب االستثماري اختٌاًرا إلنتاج معلومات  بهوٌمكن األخذ 
. وال ته الحالٌة أو المرتقبة مع البنكالحالً والمرتقب على اتخاذ القرارات الخاصة بعالق

البنك بتوزٌع نتائج االستثمار على أساس القٌمة  أن ٌلتزمهذه المعلومات  توفٌرٌعنً 
 التقدٌرٌة لالستثمارات قبل تسٌٌلها الفعلً.

 
ٌُتحفَّظ على عدم االلتزام بتطبٌق التنضٌض التقدٌري على أساس القٌمة  والحقٌقة أنه 
ر إٌثار غٌرها علٌها،  النقدٌة المتوقع تحقٌقها؛ ألن صعوبة األخذ بالقٌمة السوقٌة ال ُتبرِّ
ة أمام تطبٌق المبادئ وإعطاء الحقوق ألصحابها.  كما أن صعوبات التطبٌق ال تقف ُحجَّ

 
أسلوًبا تّتبعه البنوك لمقابلة الخسائر واالحتٌاطٌات كوٌن المإونات ت وإذا كان

شؤن سندات المقارضة  قد َصَدر فًفالمتوّقعة الناجمة عن المخاطر التً تواجهها؛ 
"لٌس هناك ما ٌمنع  :نصهبجدة  َمجَمع الفقه اإلسالمًوسندات االستثمار قراًرا عن 

ٌّنة فً نهاٌة كل دورة، إما من شرًعا من النص فً نشرة اإلصدار على اقتطا ع نسبة مع
حصة حملة الصكوك فً األرباح فً حالة وجود تنضٌض دوري، وإما من حصصهم 
فً اإلٌراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها فً احتٌاطً خاص لمواجهة 

 .36مخاطر رأس المال"
 

( الخاص بالمخصصات 22المعٌار المحاسبً رقم ) جاءوفً هذا االتجاه 

ٌَّز بٌن مخصص المإونة واالحتٌاطًواالحتٌاطٌات   :37على النحو التالً وم
: "حساب لتقوٌم الموجودات ٌتم تكوٌنه باستقطاع مبلغ من الدخل بصفته لمخصصا -

 ("؛3)الفقرة رقم  .مصروًفا



 ........عبـد الحليـم غربـي.............آليظ ؼياس وتوزيع أرباح المضاربظ المصرػيظ: ػي إطار القرارات المجمطيظ والمطايير المحاسبيظ...

 207 (7770) 70العدد                                            قتصادٌة وعلوم التسٌٌر        مجلة العلوم اال

: "جزء من حقوق أصحاب الملكٌة و/أو حقوق أصحاب حسابات االحتٌاطً -
 (".26)الفقرة رقم  .ٌب مبلغ من الدخلاالستثمار، وٌتم تكوٌنه بتجن

 

( 22وتتنوع مخصصات المإونات واالحتٌاطٌات وفًقا للمعٌار المحاسبً رقم )

ٌَّنبحسب الهدف من تكوٌنها، مع مراعاة عملٌة تحدٌد الربح وتوزٌعه  فً  كما هو مب
 الشكل التالً:
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 سبٌة لبنوك المشاركةأنواع المخصصات واالحتٌاطٌات فً ضوء المعاٌٌر المحا :1شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر:
 .272-277راجع: هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة، مرجع سابق، ص: 

 
إن االهتمام فً مرحلة قٌاس الربح الذي سٌتم توزٌعه بٌن البنك والمستثمرٌن، 

صمها من إٌرادات أو أرباح ٌنحصر على المإونات واالحتٌاطٌات التً ٌتقرر خ
 االستثمارات المشتركة، وهً:

 : وتشمل نوعٌن:مخصصات مإونات أصول الذمم والتموٌل واالستثمار -
 دة د؛مإونات محدَّ  : لمواجهة نقص قٌمة أصل محدَّ

 وخصص عاه
هيلبتوج خشبئر كد )

خٌخز ؽً يخبعر 
 ضبهٖج غٖر يضدَّدث(

احجياطي 
وخاطر 
 االسجثوار

هضيبٖج اهيشخذيرًٖ )
يً اهخشبرث 
 اهيشخلتوٖج(

وخصصاث 
 دة(َّخاصت )وحد

)هيلبتوج اٌخفبط 
يلدر فٕ كٖيج أضل 

 يضدَّد(

وخصص 
 االهجالك

)خؾدٖل اهلٖيج 
 ضّل(اهدفخرٖج هأل

 أصول
 اسجثواريت

 أصول
 ثابجت

احجياطي وعدِّل 
 األرباح

)هويضبفغج ؽوٓ 
يشخّْ يؾًٖ يً 

 األرتبش(

 قبل
 امجوزيع

 ثاحجياطيا
 حقوق امونليت

)هيلبتوج يخعوتبح  
 كبٌٌّٖج أّ ٌغبيٖج(

 بعد
 امجوزيع

 بعـد جحديـد امربـح قبـل جحديـد امربـح

 وقجطعـت وبامـغ

 ثاحجياطيا

 هورتص( )اشخؾيبل
 وخصصاث

 )ؽةء ؽوٓ اهرتص(



 ........عبـد الحليـم غربـي.............آليظ ؼياس وتوزيع أرباح المضاربظ المصرػيظ: ػي إطار القرارات المجمطيظ والمطايير المحاسبيظ...

 209 (7770) 70العدد                                            قتصادٌة وعلوم التسٌٌر        مجلة العلوم اال

 ٌُحتمل أن تنتج عن مخاطر مإونات عامة : لمواجهة خسارة األصول التً 
دة.  حالٌة غٌر محدَّ

ل - : لمواجهة أي انخفاض مستقبلً فً األرباح وتحقٌق توازن األرباح احتٌاطً معدِّ
 نسبً فً التوزٌعات على مدى الفترات المالٌة.

مخصصات مخصصات اهتالك األصول الثابتة ووبناًء على ذلك، ٌتم استبعاد 
، المساهمٌنباعتبارها عبًئا على أرباح  المإونات المتعلقة باالستثمارات الذاتٌة للبنك

والنظامٌة واالختٌارٌة التً ُتحَتجز من أرباح أصحاب األسهم فً  القانونٌةٌاطٌات واالحت
ٌُحَتجز من أرباح أصحاب حسابات كذلك البنك، و احتٌاطً مخاطر االستثمار الذي 
 .بعد اقتطاع حصة المضاربة االستثمار

 
 رابعا: توزيع األرباح في فقه المضاربة والمحاسبة

 
 المضارب والمستثمرٌن بٌن الشروط التعاقدٌة -1

 تناول فقه المضاربة الشروط الرئٌسة للتوزٌع فً حالتً الربح أو الخسارة كما ٌلً:
: من الضروري تحدٌد نصٌب كل من صاحب المال والمضارب فً فً حالة الربح -

الربح عند إبرام العقد، بنسبة مئوٌة أو حصة بالثلث أو النصف أو غٌرها، دون اشتراط 
 من الربح أليٍّ منهما؛مبلغ معلوم 

: تكون على صاحب المال، ما لم ٌكن هناك تقصٌر من طرف فً حالة الخسارة -
 المضارب، فإذا حدث ذلك فإن الخسارة تكون علٌه فٌما نقص من رأس المال.

ر التطورات التً لِحقت بعقد المضاربة و على النحو المصرفٌة ٌمكن أن نتصوَّ
 :38التالً
ٌُمارس أي نشاط آخر غٌر المضاربة، وبذلك فهو لو افترضنا أن بنك  - المشاركة ال 

ده انتهاء نشاط  ٌُحدِّ موا بها دفعة واحدة وألجل واحد  ٌقبل أموال المستثمرٌن الذٌن تقدَّ
ٌها لهم فً مشروع واحد، دون تفوٌض المضاربة لطرف آخر، والربح  ٌُنمِّ المضاربة، 

 والخسارة على المال؛ 39بٌنهما على ما شَرطا
م خدمات مصرفٌة أخرى إ - ٌُقدِّ ن البنك، زٌادة على المضاربة بؤموال المستثمرٌن، 

ٌَّن الفصل بٌن مصارٌف المضاربة  للعمالء مقابل عمولة مقطوعة، ففً هذه الحالة ٌتع
لها المستثمرون والنفقات التً تتطلبها األنشطة المصرفٌة األخرى التً  التً ٌتحمَّ

لها البنك؛  ٌتحمَّ
( ٌقوم بتوظٌفها مع أموال المساهمٌنلبنك أموال خاصة به )أموال ل إذا كانت -

فً هذه الحالة قد ٌلجؤ إلى دمج األموال فً وعاء استثماري، مع مراعاة فالمستثمرٌن، 
 ما ٌلً:

 د نفقات المضاربة من إجمالً نفقات العمل المصرفً؛ ٌُحدِّ  أن 

 فً مال المضاربة  ٌتحمل البنك جزًءا من نفقات المضاربة بحسب نسبة ماله
ل هذا الجزء؛  المختلط، وٌستقل بتحمُّ

 ل المستثمرون نفقات المضاربة المتبقٌة؛  ٌتحمَّ

 ٌستقل البنك بربح ماله الخاص؛ 
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 ٌُقاسم البنك المستثمرٌن فً أرباح المضاربة، بحسب النسبة المتفق علٌها؛ 

  ٌقتطع البنك االحتٌاطٌات من أرباحه الخاصة بعد التوزٌع، ولٌس من
 إجمالً الربح قبل التوزٌع.

مة، ٌقبل  - حسابات جارٌة للعمالء ٌضمنها لهم، فهً البنك زٌادة على الصورة المتقدِّ
ٌُوظِّف هذه األموال  بمثابة قرض حسن من العمالء للبنك، ففً هذه الحالة ٌمكن للبنك أن 

ل نفقاتها التً ُتخصم هً األخرى  ٌَّن علٌه أن ٌتحمَّ من نفقات أو جزًءا منها، وٌتع
 المضاربة، فٌستحق أرباح هذه الحسابات )القروض( وعلٌه ضمانها.

المضاربة المشتركة فً  بخصوصبجدة  َمجَمع الفقه اإلسالمًقرار  أشارلقد 
إمكانٌة تكوٌن لجنة المشاركٌن لحماٌة حقوق أصحاب حسابات إلى المإسسات المالٌة 

حقوًقا على المضارب تتمثَّل فً  االستثمار، "حٌث إن للمستثمرٌن )أرباب األموال(
شروط االستثمار المعلنة منه والموافق علٌها منهم بالدخول فً المضاربة المشتركة، 
فإنه ال مانع شرًعا من تؤلٌف لجنة متطوعة تختار منهم لحماٌة تلك الحقوق، ومراقبة 

ل فً قراراته االستثمارٌة إال عن  تنفٌذ شروط المضاربة المتفق علٌها دون أن تتدخَّ
 .40طرٌق المشورة غٌر الملزمة للمضارب"

( الخاص باإلفصاح عن أسس توزٌع األرباح بٌن 6ونّص المعٌار المحاسبً رقـم )

أصحاب حقوق الملكٌة وأصحاب حسابات االستثمار على ما ٌلً: "ٌجب اإلفصاح 
 ضمن إٌضاح السٌاسات المحاسبٌة الهامة عن األسس العامة التً اتبعها المصرف فً

)الفقرة  .توزٌع األرباح بٌن أصحاب حقوق الملكٌة وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة
 .41("3رقم 

توجد عدة شروط ٌنبغً أن ٌشتمل علٌها عقد الحساب االستثماري أو أن الحقٌقة أنه و
تنّص علٌها الئحة معلنة للمتعاملٌن مع بنك المشاركة؛ حتى ٌكون المستثمر على علم 

 :42منها بشروط التعاقد،
ل على حساب المضاربة؛ -  تحدٌد أنواع النفقات والمصارٌف اإلدارٌة التً ُتحمَّ

تحدٌد قاعدة مشاركة الموارد الذاتٌة للبنك فً حساب االستثمار، وذلك بتحدٌد  -
 عناصر الموارد الذاتٌة المشاِركة فً االستثمار ونسبة المشاركة؛

ٌُحتَجز من الربح لتغذٌة اح -  تٌاطً مخاطر االستثمار؛ذكر نسبة ما 

 ذكر قاعدة إثبات اإلٌراد، سواء كانت االستحقاق أو التحصٌل الفعلً؛ -

 التصرٌح بمعدل االستثمار فً حال تطبٌقه؛ -

 التصرٌح بؤولوٌة االستثمار، سواء كانت ألموال المستثمرٌن أم لألموال الذاتٌة؛ -

ح -  ب النهائً لمبلغ االستثمار؛التصرٌح باألساس الشرعً للتخارج، وذلك عند السَّ

حب أثناء الدورة المالٌة ٌكون على أساس وضع المال  - التصرٌح بؤن اإلٌداع والسَّ
 أمانة حتى بدء أو انتهاء الدورة.

 استخدام طرٌقة األعداد المصرفٌة -7
ٌُقَصد بالطرٌقة المصرفٌة المعروفة فً أعمال البنوك التقلٌدٌة باألعداد أو األرقام أو 

 -زٌادة ونقصاًنا–اط أو النَُّمر بؤنها "طرٌقة حسابٌة لتحدٌد فائدة المبلغ الذي ٌتحرك النق
بشكل ٌومً غالًبا، وذلك بطرٌق ضرب الرصٌد الٌومً فً عدد األٌام التً مكثها هذا 
الرصٌد )بحسب الطرٌقة البسٌطة فً حساب الفائدة(. وبذلك ٌكون العدد الناتج ممثِّالً 
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دة للفائدة لٌوم واحد ، مما ٌمكن معه جمع األعداد األخرى خالل الفترة الزمنٌة المحدَّ
 .43للحساب"

وٌتم تطبٌق طرٌقة األعداد فً مجال الحسابات االستثمارٌة القائمة على عقد 
عة أرباًحا ال فوائد، وذلك كما ٌلً:  المضاربة، حٌث تكون العوائد الموزَّ

ٌد إجمالً األرباح المحققة على جمٌع قٌام البنك فً نهاٌة الدورة المحاسبٌة بتحد -
 األصول المستثَمرة؛

تقسٌم هذه األرباح على مجموع األموال المستثَمرة مضروبة فً أٌام الفترة  -
ٌُعَرف مقدار ما ربَحته كل وحدة نقدٌة فً الوحدة الزمنٌة؛  المحاسبٌة، بحٌث 

ها رصٌده ٌُعطى لكل مستثمر على كل وحدة نقدٌة ربح األٌام التً بقً فٌ -
 االستثماري، فكلما زادت مدة بقاء الوحدة النقدٌة زاد استحقاقها من األرباح.

فلو افترضنا أن الربح القابل للتوزٌع على المستثمرٌن فً نهاٌة الفترة المحاسبٌة بلغ 
ع على خمسة مستثمرٌن  258615111 ٌُوزَّ دٌنار )بعد استبعاد حصة البنك كمضارب(، س

دٌنار،  651115111، 5.000.000، 4.000.000، 3.000.000، 2.0115111قاموا باستثمار 
شهر على التوالً؛ فإن توزٌع الربح بٌنهم بحسب نسب  2، 3، 4، 5، 6لمدة زمنٌة هً: 

 األعداد التً تخص كال منهم، ٌكون على النحو التالً:
 فً ظل طرٌقة األعداد المصرفٌة : توزٌع أرباح المستثمرٌن1جدول رقم 

 رالمستثم
(1) 

مبلغ 
 االستثمار/دٌنار

(7) 
مدة 

 االستثمار/شهر

(1( × )7) 
 النَُّمر/عدد

 عائد استثمار الدٌنار
15007577733057775777 

عائد 
 المستثِمر

× العدد 
 معدل الربح

 3615111 0,05 651115111 6 251115111 األول

 5115111 0,05 951115111 5 351115111 الثانً

 5615111 0,05 51115111: 4 451115111 الثالث

 5115111 0,05 951115111 3 551115111 الرابع

 3615111 0,05 651115111 2 651115111 الخامس

 150075777 0,05 3057775777 - 1057775777 المجموع

 .203المصدر: راجع: ٌوسف بن عبد هللا الشبٌلً، مرجع سابق، ص: 

 بحٌث:
 = صافً أرباح المستثمرٌن/مجموع األعداد؛عائد استثمار الدٌنار )معدل الربح(  -

 العدد المقابل.× العائد المستحق لكل مستثِمر = معدل الربح  -

المضاربة المشتركة فً المإسسات  بخصوصبجدة  َمجَمع الفقه اإلسالمً اّتخذولقد 
على أنه "ال مانع شرًعا حٌن توزٌع األرباح من استخدام طرٌقة النُّمر قراًرا المالٌة 

قائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه فً االستثمار؛ ألن أموال المستثمرٌن ال
ساهمت كلها فً تحقٌق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها، فاستحقاقها حصة متناسبة مع 
المبلغ والزمن هو أعدل الطرق إلٌصال مستحقاتهم إلٌهم، ألن دخول المستثمرٌن فً 

ر الوصول المضاربة المشتركة بحسب طب ٌعتها موافقة ضمًنا على المبارأة عّما ٌتعذَّ
إلٌه، كما أن من طبٌعة المشاركة استفادة الشرٌك من ربح مال شرٌكه، ولٌس فً هذه 
الطرٌقة ما ٌقطع المشاركة فً الربح، وهً مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة 

 .44عنها"
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رض واإلفصاح العام فً القوائم ( الخاص بالع2المعٌار المحاسبً رقم ) كما نصَّ 

المالٌة لبنوك المشاركة على ضرورة اإلفصاح عن الطرٌقة التً ٌستخدمها البنك لتوزٌع 
الربح أو الخسارة بٌن أصحاب حسابات االستثمار والبنك بصفته مضارًبا أو مدًٌرا 

ِصح لالستثمارات سواء بالمشاركة بماله أو دون مشاركة، حٌث َوَرد أنه "ٌجب أن ُتف
القوائم المالٌة عن الطرٌقة التً ٌستخدمها المصرف لتحدٌد العائد ألصحاب كل نوع من 
أنواع حسابات االستثمار وما فً حكمها من ربح أو خسارة الفترة المالٌة. كما ٌجب أن 
ُتفِصح القوائم المالٌة عن العائد لكل نوع من أنواع حسابات االستثمار وما فً حكمها 

 .45("38)الفقرة رقم  .لعائدوعن معدل هذا ا

بحسب مدة ٌتم توزٌع صافً عوائد االستثمارات على فئات المستثمرٌن والحقٌقة أن 
ٌُعتبر البنك من فئات المستثمرٌن بمقدار األموال  االستثمار والوزن النسبً لكل فئة، و
التً ٌستثمرها مع أموال أصحاب حسابات االستثمار، وذلك وفًقا لطرٌقة األعداد 

 مصرفٌة على النحو التالً:ال
 : نموذج توزٌع األرباح على فئات المستثمرٌن فً بنوك المشاركة7جدول رقم 

 فئة الحساب
نسبة 

 االحتٌاطً
النسبة 

 المستثَمرة

إجمالً 
األموال 
 المستثَمرة

الوزن 
 النسبً

مدة 
 التوزٌع

 النَُّمر

 ××× 3 ×× ×× %41 %81 الحسابات الجارٌة

 ××× 4 ×× ×× %51 %71 تثماريحسابات التوفٌر االس

 حسابات االستثمار
 شهور 3لمدة 

71% 51% ×× ×× 4 ××× 

 حسابات االستثمار
 شهور 6 لمدة

61% 61% ×× ×× 7 ××× 

 حسابات االستثمار
 شهور 2لمدة 

41% 81% ×× ×× : ××× 

 حسابات االستثمار
 لمدة سنة

31% 91% ×× ×× 23 ××× 

 ××× 23 ×× ×× %211 - أموال البنك الذاتٌة المستثَمرة

حسٌن حسٌن شحاتة، "الجوانب المحاسبٌة لمشكلة قٌاس وتوزٌع عوائد االستثمارات فً المصارف المصدر: 
اإلسالمٌة )دراسة فكرٌة مٌدانٌة("، بحوث مختارة من المؤتمر العام األول للبنوك اإلسالمٌة المنعقد باستانبول، 

 .136، ص: 1211تركٌا، 

 
ل أصحاب الحسابات االستثمارٌة بنصٌبهم فً صافً وفً حالة الخسار ة، ٌتحمَّ

خسائر االستثمارات إن ُوِجدت، وٌكون البنك قد خسر جهده، وٌتم توزٌع الخسارة على 
فئات المستثمرٌن بطرٌقة األعداد المصرفٌة نفسها فً توزٌع عائد االستثمارات، ثم بٌن 

 بحسب رصٌده. حساباتهم الشخصٌة لكل فئة مستقلة على ِحدة كل  
 

 المضاربة خصوصٌة التوزٌع المرحلً ألرباح -3
هما: صاحب المال الذي ٌملك المال  نلما كانت شركة المضاربة تعتمد على عنصرٌ

وال ٌعمل فٌه، والمضارب الذي ٌعمل فً المال وال ٌملكه، بٌنما تعتمد الشركات األخرى 
ه المضاربة تناول كل التفاصٌل على مشاركة الشركاء فً العمل بشكل أو بآخر؛ فإن فق

 :46الدقٌقة لقٌاس الربح وتوزٌعه بٌن المتعاقدٌن، وٌرجع ذلك لالعتبارات التالٌة
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 لمحافظة على رأسمال الشركة وتنمٌته؛ا -
ٌُدٌر أمواله بنفسه؛الحفاظ على  -  حقوق صاحب المال الذي ال 

 االقتصادي.بٌن المتعاقدٌن، وتحقًٌقا لالستقرار  منازعاتحدوث  تجنُّب -

بة، بسبب المشاركة فً رأس المال بٌن  وتتم قسمة الربح فً حالة المضاربة المركَّ
الطرفٌن، بقدر مال كل منهما، ثم ٌؤخذ المضارب حصته المتفق علٌها مقابل العمل. 

الً بمعنى أنه ٌلزم حس ن فً الربح أوَّ ٌْ ، ثم تحدٌد حصة المضارب اب حصة كل من المالَ
حالة الخسائر، فإن المضارب ٌتحمل جزًءا من الخسارة المالٌة مقابل فً عمله. أما فً 

 ماله، باإلضافة إلى خسارة جهده )قٌمة عمله(.
لنفرض أنه فً العام األول إلحدى شركات المضاربة كان صافً الربح المحقق 

رأس  2/6من األرباح، كما أن له  2/5ا، وكانت حصة المضارب لعمله دٌنارً  915111
ا. فٌكون دٌنارً  265111م حدثت خسائر لشركة المضاربة فً السنة التالٌة قدرها المال. ث

 توزٌع األرباح والخسائر على النحو التالً:
 

  المضاربة المشتركة: توضٌح توزٌع األرباح والخسائر فً حالة 3جدول رقم 
 )الوحدة: دٌنار(

 الفترة
 المالٌــة

صافـً الربـح 
 أو الخسارة

 حصـة حصــة المضــارب
 اإلجمـالً حصـة العمل حصـة المال صاحب المال

 595111 435111 275111 275111 915111 األولـى

 (235111) (45111) - (45111) (265111) الثانٌـة

 
ح وتوزٌعها فً بنوك المشاركة تتطلب اربأن مشكلة قٌاس األ 47معظم الخبراءرى ٌ

 :التالٌةتشمل المراحل  إعداد الحسابات الختامٌة الخاصة بها، بحٌث
 المستثمرٌنؤموال بوالتوظٌفات الخاصة  االستثماراتقٌاس أرباح  :ولىاألمرحلة ال -
 األخرى؛دون عوائد البنك  ؛امعً  المساهمٌنو

 والمستثمرٌن المساهمٌنالسابق بٌن  االستثمارتوزٌع صافً عائد  :ثانٌةالمرحلة ال -
 ؛ا لعقد المضاربةطبقً 
)الخدمات  بإضافة العوائد األخرى المساهمٌنقٌاس أرباح  :ةثالثالمرحلة ال -

اإلدارٌة التً لم  المصارٌفضف فً المرحلة السابقة وعناصر التً لم تُ  المصرفٌة(
 تحمٌلها؛ٌسبق 
ا للقانون توزٌع صافً العائد المتحقق من المرحلة الثالثة طبقً  :خٌرةاألمرحلة ال -

 .امةونظام البنك وقرارات الجمعٌة الع
( الخاص بمفاهٌم المحاسبة المالٌة لبنوك 3ولقد نّص بٌان المحاسبة المالٌة رقم )

ٌمكن تجمٌع عناصر قائمة الدخل بطرق مختلفة للحصول على المشاركة، على أنه "
ومن أمثلة هذه المقاٌٌس الدخل  .مقاٌٌس وسٌطة ألداء المصرف خالل فترة زمنٌة معٌنة

لدخل بعد استبعاد عائد أصحاب حسابات االستثمار أو الخسارة من االستثمارات، وا
ولٌست هذه المقاٌٌس الوسٌطة فً حقٌقتها سوى  .المطلقة، والدخل قبل الزكاة والضرٌبة

 .48"(:4رقم  نتائج جزئٌة أو مرحلٌة لصافً الدخل أو الخسارة. )الفقرة
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اسبٌة لبنوك الذي اقترحته هٌئة المعاٌٌر المح نتائج األعمالنموذج قائمة  وفٌما ٌلً
( الخاص بالعرض واإلفصاح العام فً القوائم 2المعٌار المحاسبً رقم ) فًالمشاركة 

 :المالٌة
 صافً الدخل الناتج عن البٌوع المإجلة واالستثمارات

 (-عائد أصحاب حسابات االستثمار قبل اقتطاع حصة المضاربة ) 

 (-حصة المضاربة ) 

 فته مضارًبا وصاحب مال()=( نصٌب البنك من دخل االستثمارات )بص 

 دخل البنك من استثماراته الذاتٌة )+( 

 ٌَّدة  )+( نصٌب البنك )مضارب( من أرباح االستثمارات المق

 ٌَّدة  )+( نصٌب البنك )وكٌل( من إدارة االستثمارات المق

 إٌرادات أخرى )+( 

 إجمالً إٌرادات البنك )=( 

 (-المصارٌف اإلدارٌة ) والعامة 

 ( قبل الزكاة والضرٌبة)=( الدخل )الخسارة 

 (-الزكاة والضرٌبة ) 

 الدخل قبل نصٌب األقلٌة )=( 

 (- د قوائمها المالٌة ( نصٌب األقلٌة )المساهمون مع البنك فً شركات ُتوحِّ
 مع قوائمه المالٌة(

 )( صافً الدخل )الخسارة=( 

 
 
 
 
 

 لبنوك المشاركة نموذج قائمة نتائج األعمال وفًقا لهٌئة المعاٌٌر المحاسبٌة :2جدول رقم 

 )اسم المصرف أو المؤسسة(
 قائمة الدخل للسنوات المالٌة المنتهٌة

 )السنة السابقة(×××)السنة( و××× فً

 البٌـــــــان
 )السنة السابقة(××× )السنة(××× 

 وحدة النقد وحدة النقد وحدة النقد وحدة النقد إٌضاح

      الدخــل:
لة -  ××  ××  (...) البٌوع المإجَّ
 ××  ××  (...) االستثمارات -

   ××  ×× 
      ٌطــرح:

عائد أصحاب حسابات االستثمار  -
قبل استقطاع نصٌب المطلقة 

 المصرف بصفته مضارًبا
 ××  ××  

نصٌب المصرف بصفته  -
 مضارًبا

 )××(  )××(  
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عائد أصحاب حسابات االستثمار  -
 المطلقة قبل الزكاة

  ××  ×× 

ف من دخل نصٌب المصر -
االستثمارات)بصفته مضارًبا ورب 

 مال(
  ××  ×× 

 ××  ××  )...( دخل المصرف من استثماراته الذاتٌة -
نصٌب المصرف من دخل  -

ٌَّدة بصفته مضارًبا  االستثمارات المق
  ××  ×× 

نصٌب المصرف من إدارة  -
 االستثمارات

     

ٌَّدة بصفته وكٌالً   ××  ××   المق
 ××  ××   لخدمات المصرفٌةإٌرادات ا -
 ××  ××  )...( إٌرادات أخرى -

 ××  ××   إجمالً إٌرادات المصرف -
 )××(  )××(  )...( مصروفات إدارٌة وعمومٌة -
 )××(  )××(   االهتالكات -

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة  -
 والضرٌبة

  ××  ×× 

 )××(  )××(   الزكاة المستحقة -

 ××  ××   ب األقلٌةالدخل قبل نصٌ -
 )××(  )××(   نصٌب األقلٌة -

 ×××  ×××   صافً الدخل
 من المعٌار( 63إلى  57)فقرة    

أ من القوائم المالٌة)فقرة   من المعٌار( 8ُتعتبر اإلٌضاحات المرفقة من رقم )...( إلى رقم )...( جزًءا ال ٌتجزَّ

 .172الٌة اإلسالمٌة، مرجع سابق، ص: المصدر: هٌئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم

 خاتمـة
ضنا فً هذا البحثلقد   ٌّة بالنسبة ل تعرَّ القائمة  لالستثمارات المصرفٌةقضٌة حٌو

بقٌاس األرباح وتوزٌعها على أصحاب الحقوق ا أساسً  تتعلق، على عقد المضاربة
لنا إلى النتائج التالٌةالمالٌة،   :ولقد توصَّ
 بح؛المضاربة شركة فً الر -

ٌمكن لفقه المضاربة أن ٌستوعب متطلبات العمل المصرفً الحدٌث رغم تشابك  -
د أطرافه وحركٌة أرصدة حساباته؛  عالقاته وتعدُّ

تناول فقه المضاربة قضٌة "قسمة الربح" دون فصل بٌن عملٌة القٌاس والتوزٌع؛  -
 ؛الفقهاء لمجال المحاسبة المالٌة إال أنه كشف عن مدى استٌعاب

م تصمٌم قائمة نتائج أعمال بنوك المشاركة لقٌاس األرباح وتوزٌعها على ثالث ٌت -
 مراحل:

 قٌاس أرباح المستثمرٌن وتوزٌعها علٌهم؛ 

  ؛المساهمٌنقٌاس أرباح 

  وتوزٌعها علٌهم. المساهمٌنتخصٌص أرباح 
 

 وعلى ذلك نإكد على المقترحات التالٌة:
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ة قٌاس وتوزٌع األرباح ضرورة إصدار معٌار محاسبً متكامل ٌختص بآلٌ .2
 فً بنوك المشاركة؛

تصحٌح التارٌخ المحاسبً وإنصاف الفقهاء بإبراز إسهاماتهم ودورهم الفعال  .3
فً مجال المحاسبة فكًرا وتطبًٌقا، بحٌث ُتفٌد فً بناء معاٌٌر محاسبٌة خاصة 

 ببنوك المشاركة؛

ٌئة المعاٌٌر ه وإصدارات الدولٌة الفقهٌة جامعالمَ  مجالت توزٌع دائرة توسٌع .4
 وعملٌة؛ علمٌة وحاجة شرعٌة ضرورة ذلك برعتَ ٌُ  حٌث ؛المحاسبٌة

ضرورة تعاون بنوك المشاركة مع الَمجامع الفقهٌة الدولٌة إلٌجاد آلٌة للتنسٌق  .5
 فً تطبٌق الفتاوى المتعلقة بمعامالتها المالٌة والمصرفٌة؛

عن هٌئة المحاسبة  معاٌٌر المحاسبٌة الصادرةلبابنوك المشاركة  التزامضرورة  .6
والمراجعة بالبحرٌن، والتعاون مع هذه الهٌئة لالستفادة من خبراتها فً هذا 

 المجال؛

االهتمام بدراسة وتحلٌل خسائر االستثمارات لتجنُّب حدوثها؛ ولتحدٌد آلٌة  .7
، تبًعا لمسإولٌة وقوعها طبًقا لفقه المساهمٌنتحمٌلها على المستثمرٌن و/أو 

 المضاربة؛

لمشترك على تطوٌر المعاٌٌر واألسس المحاسبٌة الشرعٌة التً ٌمكن العمل ا .8
ي أو   فً االستثمارات المصرفٌة؛ التقصٌرمن خاللها التحقق من وقوع التعدِّ

ضرورة اهتمام هٌئات الرقابة الشرعٌة ومدقِّقً الحسابات الخارجٌة بقضاٌا  .9
دارة المصرفٌة قٌاس وتوزٌع األرباح فً بنوك المشاركة، بدالً من انفراد اإل

 .محاسبٌة-بتقرٌر أسسها وسٌاساتها ووقوعها فً أخطاء فقهٌة
 
 

                                                 

 :الهوامــش
، سبيؾةج  "شرنج اهيظبرتج فٕ اهفلَ اإلشاليٕ: "دراشج خضوٖوٖج يلبرٌجشؾد تً غرٖر تً يِدٔ اهشويٕ، راسؼ:  1

 .48-43، ص: 8::2أى اهلرْ، ينج اهينريج، 
ؽوةٕ أضيةد   ؛  http://www.fiqhacademy.org.saح اهَيسَيؼ فةٕ اهيّكةؼ اإلهنخرٌّةٕ:    راسؼ: كرارا 2

 .2:1، ص: 3117، :، دار اهذلبفج، كعر، عيّشّؽج اهلظبٖب اهفلِٖج اهيؾبضرث ّاالكخضبد اإلشاليٕاهشبهّس، 

3
يؾبٖٖر اهيضبشتج ّاهيراسؾةج ّاهظةّاتع هويؤششةبح    بهٖج اإلشاليٖج، ُٖئج اهيضبشتج ّاهيراسؾج هويؤششبح اهي 

 .:22، ص: 3111، اهيٌبيج، ٌّّٖٖ اهيبهٖج اإلشاليٖج

، اهيؾِد اإلشاليٕ هوتضةّد ّاهخةدرٖة  ، "اهيظبرتج اهشرؽٖج ّخعتٖلبخِب اهضدٖذج"ضشً ؽتد اهلل األيًٖ، راسؼ:  4
ٖد يضيد اهريبٌٕ، "ؽلد اهيظبرتج فٕ اهفلةَ اإلشةاليٕ   ؛ ز58، ص: 2:99، 2سدث، عاهتٌم اإلشاليٕ هوخٌيٖج، 

، سبيؾةج  يسوج اهشرٖؾج ّاهدراشبح اإلشةاليٖج ّيدْ خعتٖق أضنبيَ فٕ اهيضبرف ّتّٖح اهخيّٖل اإلشاليٖج"، 
 .379، ص: 1::2، اترٖل 48اهنّٖح، ػ

نخةّراٍ يٌشةّرث، دار   ؽتد اهرزاق رضٖى سدٔ اهِٖخٕ، "اهيضبرف اإلشاليٖج تًٖ اهٌغرٖج ّاهخعتٖق"، رشبهج د 5
 .583-582، ص: 9::2، 2أشبيج هوٌشر ّاهخّزٖؼ، ؽّيبً، ع

http://www.fiqhacademy.org.sa/
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6

ُِّضف تبهيظبرة اهيشخرم تبؽختبرٍ ؽبيل يظبرة ٖخولٓ أيّال اهيظبرتج يً أشخبص يخؾةددًٖ، ّٖخؾبيةل    
ى تبهؾيل تِب يؼ يظبرتًٖ آخرًٖ، فضبر شتِٖب تة"األسٖر اهيشخرم" أّ "اهؾبى" اهذٔ ٖؾيل هؾيّى اهٌبس، ّال ٖوخز

 هضبضة ؽيل ّاضد، نبألسٖر اهخبص.

ؽوةٕ أضيةد   ؛  http://www.fiqhacademy.org.saراسؼ: كراراح اهَيسَيؼ فةٕ اهيّكةؼ اإلهنخرٌّةٕ:     7
 .2:2-2:1ص:  يرسؼ شبتق،اهشبهّس، 

، اهيؾِةد اهؾةبهيٕ هوفنةر    بضر: يؾبيالح اهشّقيضعوضبح اهفلَ اهيبهٕ اهيؾّٖشف نيبل يضيد ّآخرًّ،  8
 .287، ص: 8::2، 2عاهلبُرث، اإلشاليٕ، 

ؽوةٕ أضيةد   ؛  http://www.fiqhacademy.org.saراسؼ: كراراح اهَيسَيؼ فةٕ اهيّكةؼ اإلهنخرٌّةٕ:     9
 .2:4-2:3ص:  يرسؼ شبتق،اهشبهّس، 

، دار ٌِظج يضر هوعتبؽج ّاهٌشر ّاهخّزٖؼ، يؾبيالح اهتٌّم ّأضنبيِب اهشرؽٖجشٖد عٌعبّٔ،  راسؼ: يضيد 10
اهتٌّم اإلشةاليٖج: اهخسرتةج تةًٖ اهفلةَ     ؽبئشج اهشركبّٔ اهيبهلٕ، "؛ 314؛ 246-237، ص: 3114اهلبُرث، 

-437، ص: 3111، 2ع "، رشبهج دنخّراٍ يٌشّرث، اهيرنز اهذلبفٕ اهؾرتٕ، اهدار اهتٖظةبء، ّاهلبًٌّ ّاهخعتٖق
، اهيؾِد اهؾةبهيٕ هوفنةر   اهيظبرتج ّخعتٖلبخِب اهؾيوٖج فٕ اهيضبرف اإلشاليٖجيضيد ؽتد اهيٌؾى أتّ زٖد، ؛ 438

 .96؛ 56، ص: 7::2، 2اإلشاليٕ، اهلبُرث، ع
اهخديبح االشخذيبرٖج فٕ اهيضبرف ّأضنبيِةب فةٕ اهفلةَ اإلشةاليٕ:     ّٖشف تً ؽتد اهلل اهشتٖوٕ، "راسؼ:  11

، 3116، 2، رشبهج دنخّراٍ يٌشةّرث، دار اتةً اهسةّزٔ، اهرٖةبط، ع    2"، رٌبدٖق ّاهّدائؼ االشخذيبرٖجاهض
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