
 )املضارب (البنك بين العالقة تنظيم سياسة ملخص

 )املال أصحاب (االستثمار حسابات وأصحاب

 اإلسالمي صفوة بنك
ً
ا
 : االستثمار حسابات تعريف : أوال

 : ) االستثمارية الودائع ( االستثمار حسابات

اصحابها البنك  باستثمارها على أساس املضاربة ، وتنقسم حسابات االستثمار إلى حسابات االستثمار هي املبالغ التي يتلقاها البنك من املستثمرين على أساس املضاربة ويفوض  

ضاربة املقيدة التي يقيد فيها املضارب التي تدار على أساس املضاربة املطلقة التي يفوض فيها املضارب باستثمار املال فيما يراه ، وحسابات االستثمار التي تدار على أساس امل

لة وحدة املضارب وتعدد أرباب وع أو كيفية مخصوصة من االستثمار يعينها رب املال، والعالقة بين أصحاب هذه الحسابات وبين املؤسسة عالقة رب املال باملضارب، وهي حابن

 املال وينطبق على تلك العالقة الضوابط واألحكام الشرعية للمضاربة املشتركة. 

 

 :املشترك االستثمار حسابات

مج استثماري معين ، ويشترك أصحاب هي املبالغ التي يتلقاها البنك من املستثمرين ويفوض أصحابها البنك باستثمارها على أساس املضاربة املطلقة دون الربط بمشروع أو برنا

طلب فتح الحساب املقدم من املودع واملوافق عليه من البنك ويتحمل  الحسابات والبنك في األرباح إن وجدت حسب النسب التي تحدد لكل منهما إما في عقد املضاربة أو في

 (.أصحاب الحسابات جميع الخسارة بنسبة حصصهم في رأس املال إال ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فيتحملها البنك )املضارب

 

 :املقيدة االستثمار حسابات

 –تثمارها على أساس املضاربة املقيدة بمشروع محدد ، أو برنامج استثماري معين ويشترك البنك وصاحب هذا الحساب في األرباح هي املبالغ التي يفوض أصحابها البنك باس

ارة ب الخسحسب النسبة التي تحدد لكل منهما في عقد املضاربة أو طلب فتح الحساب املقدم من املودع واملوافق عليه من البنك ، ويتحمل صاحب كل حسا –إن وجدت 

 بنسبة حصته في رأس املال التي تخص حسابه إال ما نتج عن التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط فتتحملها املؤسسة.

 

ً
ا
ً:االستثمار فرص في املساواة / االستثمار أولوية : ثانيا

االستثمارية في املضاربة املشتركة وتظهر استثمارات البنك الذاتية في حسابات منفصلة يطبق مبدأ املساواة في فرص االستثمار بين أموال املساهمين وأموال أصحاب الحسابات  

 .عن حسابات االستثمار املشترك

 

ً
ا
ً:األرباح توزيع أسس / عناصرً :ثالثا

 تخصيص حصة املضارب في أرباح مجمع األموال املشترك  -

 ) تحديد النقاط )تخصيص معدل الترجيح ملعدل األرصدة -

 .بالغ املساهمين )رب املال( املستثمرة في مجمع األموال املشتركتحديد م -

 .املقيدة )املستثمرين( في مجمع األموال املشترك / تحديد مبالغ اصحاب حسابات االستثمار املطلقة -

 .احتساب صافي أرباح مجمع األموال املشترك -

 

ً
ا
ابعا  :الزكاة : ر

املساهمين واصحاب حسابات االستثمار املطلقة/املقيدة، حيث أنه ليس هنالك تخويل إلدارة البنك إلخراجها مباشرة و لعدم توافر تقع مسؤولية إخراج الزكاة على عاتق 

املطلق/املقيد ساب االستثمار قانون لتحصيلها  وعدم نص النظام األساس ي للبنك أو قرارات الهيئة العامة أو توكيل من املساهمين بذلك ، لذا فإن على املساهم وصاحب ح

 .تزكية أسهمه وامواله عند تحقق الشروط و الضوابط الشرعية للزكاة

 

ً
ا
 : األرباح معّدل احتياطي :خامسا

 استثنائية ظروف وجود حال في وذلك للمساهمين كذلك و املقيدة/املطلقة االستثمار حسابات صحابأل ومنافسة مناسبة عائد معدالت توزيع بهدف االحتياطي هذا تحرير  يتم

 األسواق. في حادة وتذبذبات

 

ً
ا
ً:)األرصدة ملعدل الترجيحية األوزان تخصيص ( نقاط : سادسا

من املتفق عليه ضمنا ان العائد على الودائع و شهادات االيداع هي عبارة عن وسيلة لغايات احتساب حصة املستثمرين من ايرادات الوعاء االستثماري املشترك، حيث أنه 

 معد جدول  وفق (الوديعة قيمة أو جمح على بناًءا الترجيحي الوزن تخصيص ، حيث يتماالستثمارية  يدفع على معدل رصيد قيمة الوديعة و شهادات االيداع االستثمارية

 ملاعمتلل األرباح دفع تكرار، و شهادات االيداع االستثمارية الوديعة مدةللمتعاملين(،  ويوضح األوزان تلك يحدد مسبقا

 

 

 

ً
ا
 : املشترك األموال مجمع أرباح في املضارب حصة تخصيص :سابعا

 على صافي الربح وبموافقة هيئة الرقابة الشرع
ً
بعد احتساب ية للبنك وذلك يتم احتساب قيمة حصة املضارب من األرباح بتطبيق نسبة مئوية محددة املتفق عليها مسبقا

 املالية.ص الخسارة االئتمانية للفترة حصة األرباح لكل فئة من فئات الودائع و كل اصدار من شهادات االيداع االستثمارية والقيام بالتحويالت من/إلى مخص

 

 



ً
ا
ً: االرباح معّدل احتياطيًوالىًأمنً تحويالت :ثامنا

احتياطي معدل ما يسمى ببنك القيام بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية باقتطاع جزء من دخل االموال املشتركة قبل اقتطاع نصيب املضارب وتحويلها إلى  اليجوز إلدارة  

عوائد عدالت مع م   معينة ي فترة توزيع أرباح، بحيث يكون الهدف من هذا اإلحتياطي مساواة معدل العائد ألصحاب حسابات االستثمار املطلقة/املقيدة و للمساهمين فاالرباح

 لنفس الفترة. السوق 

 

ً
ا
 ً:ًً"ًمقتطعة ضريبة "ًاملقيدة/املطلقة االستثمار حسابات اصحاب دخل ضريبة :تاسعا

  )األردنية املبيعات و الدخل ضريبة دائرة (بالخصوص الدائرة الرسمية قرار على بناًءا املقيدة/املطلقة االستثمار حسابات اصحاب ارباح كافة من دخل ضريبة اقتطاع  يتم

 . القانون  بموجب معفاة الودائع تلك تكن لم وما

 

ً
ا
ً:األرباح تحقًق :عاشرا

 : يأتي ما للتوزيع القابلة األرباح لتحقق يشترط

 .املال رأس وقاية بعد إال االستثمار حسابات في الربح يتحقق ال حيث املال رأس سالمة .1

جميع   بتحويل حقيقًيا كان سواء املضاربة، موجودات ) تسييل ( تنضيض بعد االستثمار لحسابات الربح يتحقق حيث الحكمي أو الحقيقي التنضيض .2

 للديون  مخصصات وتكوين إمكانية التحصيل حيث من الدين وتقييم النقدية غير للموجودات بالتقييم حكمًيا أو ، الديون  جميع وتحصيل نقود إلى املوجودات

 بمبالغها  فتثبت النقود أما تحصيلها، في املشكوك

 الخاصة باإلستثمار املصروفات تغطية .3

 

 :الربح استحقاق :عشر حادًي

 هذه من للتوزيع لكل املعتمدة والنسب املشتركة االموال محفظة ضمن املدارةو شهادات االيداع االستثمارية  الحسابات انواع كافة بإعالنالبنك  يقوم -

 .املتعاملين جمهور  امام بارز  مكان وفي البنك فروع كافة لدى و شهادات االيداع االستثمارية الحسابات

 نسًبا يحدد أن للبنك ويجوز  .بمبلغ مقطوع يحدد أن يجوز  وال النسبة أساس على املقاسمةالتوزيع و   عند الربح املطلقة االستثمارية الحسابات أصحاب يستحق -

 االستثمار  الحسابات أصحاب جميع وبين بينه موحدة الربح نسبة أن تكون  يجوز  كما االستثمارية، الحسابات أصحاب من مختلفة شرائح وبين بينه مختلفة

 .معلومة أوزان على أساس تحدد مختلفة تكون  أن يجوز  كما ، موحدة االستثمارية الحسابات أصحاب بين فيما األرباح نسب تكون  أن يجوز و 

 .بعد التنضيض لكل فترة بشكل ربع سنوي أو عند اإلستحقاقكأن تكون توزيع الربح، لطريقة  آلية أويجوز االتفاق على  -

ا يصبح فإنه ،) اصطالحا)بماله   املضاربة مال البنك خلط إذا -
ً
 ويطبق  ،وماله عمله ربح البنك املالين فيأخذ على الحاصل الربح ويقسم اآلخر بمال ومضارًبا شريك

 .االستثمارية الحسابات أصحاب بقية على يطبق ما الربح في حصته على

 

 :املبارأة / التخارج :عشر ثاني

  يمثل وذلك بعضه أو مبلغه عيبجم الحسابات أصحاب أحد تخارج يجوز 
ً
 كلًيا   )الحساب في املودع  ( النقدي للمبلغ استرداًدا املضاربة، وليس موجودات في حصته عن مصالحة

 العرض بحسب تخارج هو  بل الربح من حرمانا وليس ، جائز هذا فإن بقي، لو  يستحقه مما أقل يربح أو شيًئا ال يربح بحيث به املتخارج املبلغ بتحديد املصرف قام وإذا جزئًيا أو

 من تبقى وعما يظهر لم أو يوزع  لم أي ربح من  )االستثمار حسابات أصحاب ( املستثمرين باقي التخارج عند املشترك االستثماري  الحساب صاحب ُيبرئ  والطلب وبذلك

حسابات  أصحاب املستثمرون وُيبرئ  االستثماري، الوعاء تصفية عند الزكاة صندوق  لصالح تبقى بما والتبرع  ر األرباح احتياطي ومعدل االستثمار مخاطر احتياطيات

تخارج /املنسحب ( املستثمر  )االستثمار
ُ
ا  املبلغ بقي فيها التي املدة بقدر الخسارة املستثمر ويتحمل ، تظهر لم خسارة أي من  )امل

ً
 استرداده قبل االستثماري  الحساب في مشترك

 .استرداده بعد السنة من الباقية املدة خسارة يتحمل وال ،

 

 :املشترك الوعاء ضمن جديدة منتجات :عشر ثالث

 كشهادات املطلقة االستثمار حسابات أصحاب ربحية على وله تأثير املشتركة االستثمارية االيداعات مفهوم اطار ضمن يقع   )التزامات ( جديد منتج أي بطرح البنك قيام حالة في

الشرعية للبنك  الرقابة هيئة عليها توافق التي والشروط املحددات ضمن طرحه يتم بحيث الشرعية الرقابة لهيئة املوافقة املسبقة يتطلب ذلك فإن غيرها أو اإلسالمية االيداع 

. 

 


