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ملخص:
تناول البحث عددا من املسائل الفقهية اليت تفرعت عن وجود مؤسسات تعاونية، وصناديق 
لضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية، واألحكام الفقهية هلذه املسائل، وقد سبق ذلك تعريف 
عام بضمان الودائع، وحكم ضمان املصارف اإلسالمية هلا ابلعقد، وبيان مؤسسات وصناديق 
ضمان الودائع، وحكم التعامل معها، والبديل الشرعي املناسب للمصارف اإلسالمية يف تطبيق 

عملية ضمان الودائع. 

الودائع،  ضمان  صندوق  أموال  استثمار  الدراسة:  عاجلتها  اليت  الفقهية  املسائل  وأبرز 
وزكاة مال الصندوق، واستثماراته، وحكم الشرط اجلزائي الذي قد تفرضه بعض املؤسسات 
والصناديق على العضو بسبب التأخري أو التخلف يف سداد الديون، وحكم أخذ األجرة على 

الضمان، وحتديد مقدار التعويض وكيفيته، وحكم الفائض التأميين، وإعادة التأمني. 

وخلصت إىل أن املصرف اإلسالمي يلتزم بضمان مجيع الودائع ابلعقد عند وجود سبب 
أو  احلفظ  يف  والتقصري  مضمون،  قرض  إىل  حيوهلا  الذي  كاالستعمال  جهته،  من  الضمان 
وجود  ومشروعية  أمهية  عنه  جنم  الذي  األمر  أمانة،  يد  يده  فإن  ذلك،  وخبالف  االستثمار، 

مؤسسات وصناديق تعاونية لضمان الودائع.

ونظرا لكون بعض مؤسسات ضمان الودائع ال تلتزم أحكام الشريعة اإلسالمية يف تعاملها 
- ومنها مؤسسة ضمان الودائع األردنية - فإن البديل الشرعي األنسب هو تعاون املصارف 
تلتزم هذه  الودائع؛ حبيث  اإلسالمية على املستوى احمللي والدويل يف إنشاء صناديق ضمان 

الصناديق أحكام الشريعة اإلسالمية، وختضع يف عملها ومستجداهتا للرقابة الشرعية.

عن  عدم خروجها  تضمن  بضوابط  الصندوق  أموال  استثمار  جواز  إىل  خلصت  كما 
اهلدف األساسي الذي وجدت ألجله، وأن الزكاة غري واجبة يف أموال هذا الصندوق، وال يف 

استثماراته؛ كوهنا غري مملوكة ملعني.

ومما خلصت إليه أيضا عدم جواز أخذ األجرة على الضمان؛ كون املؤسسة قائمة على 
أساس التربع، وأن الشرط اجلزائي الذي تشرتطه مؤسسات ضمان الودائع؛ بسبب التأخري أو 
التخلف يف سداد الديون، غري جائز؛ ملا يؤول إليه من الراب، وبديله الشرعي هو تقدير الضرر 

الفعلي من خالل القضاء. 
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وخبصوص الفائض التأميين فقد خلصت إىل أنه يعد ملكا جلميع املشرتكني، فلهم احلق يف 
اسرتداده والتصرف به، ما مل يتفق على خالفه. وابلنسبة إلعادة التأمني لدى شركات التأمني 

التجارية؛ خلصت إىل عدم اجلواز؛ نظرا لوجود البديل اإلسالمي يف هذا الزمن.

وأوصت بضرورة العمل على زايدة مؤسسات ضمان الودائع على مستوى الدول اإلسالمية، 
وإلزام كافة املصارف، واإلسالمية منها خصوصا إبنشاء صندوق مشرتك لضمان الودائع وفق 

الشروط واملعايري الشرعية، وإلزامها ابالشرتاك فيه.

The jurisprudential provisions of the issues related 
to the guarantee of deposits in Islamic banks.

Abstract:
The study dealt with a number of jurisprudential issues 

that sprang from the existence of cooperative institutions, 
deposit guarantee funds in Islamic banks, and jurispruden-
tial rulings on these issues. This was preceded by a general 
definition of deposit guarantee, the Islamic banks' guaran-
tee of contract, And the appropriate legal alternative for 
Islamic banks in applying the deposit guarantee process.

The most important jurisprudential issues dealt with 
in the study are the investment of the Deposit Guarantee 
Fund, the Fund's Zakat, its investments, and the provision 
of the penalty clause that may be imposed by some insti-
tutions and funds on the member due to delay or default in 
paying debts. Surplus insurance, and reinsurance. And con-
cluded that the Islamic Bank is committed to guarantee all 
the deposits in the contract when there is a reason for the 
guarantee on its part, such as the use that converts it to a 
secured loan, and default in the preservation or investment, 
otherwise, the hand of the Secretariat, which resulted in the 
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importance and legitimacy of the existence of cooperative.

institutions and funds to ensure deposits .

Because some deposit insurance institutions do not com-
ply with Islamic Shari'ah rules, including the Jordan Deposit 
Guarantee Corporation, the most appropriate alternative is 
the cooperation of Islamic banks at the local and international 
levels in the establishment of deposit guarantee funds. These 
funds adhere to the provisions of the Islamic Shari'a. Legal 
supervision. It also concluded that the funds of the Fund may 
be invested with controls that ensure that they do not depart 
from the basic objective for which they were found. Zakat is 
not required in the funds of this fund nor in its investments; It 
is also concluded that it is not permissible to take payment for 
security because the institution is based on voluntary contri-
butions and that the penalty condition required by the deposit 
insurance institutions because of delay or default in the pay-
ment of debts is not permissible because of usury. Through 
the judiciary. With regard to the insurance surplus, it has con-
cluded that it is the property of all participants. They have the 
right to recover and dispose of it, unless otherwise agreed. 
As for the reinsurance of commercial insurance companies, 
I concluded that there was no passport, because there is an 
Islamic alternative at this time. And recommended the need 
to work to increase deposit guarantee institutions at the level 
of Islamic countries, and oblige all banks, especially Islamic 
ones, to establish a joint fund to guarantee deposits in accor-
dance with the conditions and criteria of legitimacy, and ob-
ligate them to participate in it.
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املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد بن عبدهللا، 

وعلى آله، وصحبه ومن وااله، واقتفى أثره، واهتدى هبداه إىل يوم الدين، وبعد ...

الناس عليها؛  إقبال  العمل هبا زاد  فلما تعددت املصارف اإلسالمية وانتشرت، وتبلور 
إيداعا واستثمارا، ونظرا لكثرة األموال املودعة واملستثمرة يف املصارف اإلسالمية، ولكثرة املخاطر 
الداخلية واخلارجية اليت قد تعرض له هذه املصارف، األمر الذي قد يثري القلق يف نفوس أرابب 
لدى  الودائع  فكرة ضمان  ظهرت  فقد  املصريف،  للعمل  معيقات  عنه  ينجم  قد  مما  األموال، 

مؤسسات أنشئت هلذه الغاية تعىن بضمان الودائع عند وجود السبب.

وتقليل خماطر  االقتصادي،  االستقرار  أمهية ابلغة يف حتقيق  املؤسسات  وقد ظهر هلذه 
االستثمار، ومعاجلة األزمات املالية )1(، فساهم ذلك يف انتشارها، وضرورة التعامل معها، وجنم 
عن ذلك عدد من مسائل الفقه اليت حيتاج الناس لبيان حكمها، فجاءت فكرة هذه الدراسة.

أمهية الدراسة، وسبب اختيار املوضوع:
تتناول هذه الدراسة بيان احلكم الشرعي جملموعة من املسائل الفقهية ذات الصلة مبؤسسات 
وصناديق ضمان الودائع، والذي تستعمله املصارف اإلسالمية كأداة حلماية ودائع العمالء، مما 
حيقق الثقة يف النظام املصريف، ومن مث فإن أمهية الدراسة تنبع من كون الودائع أهم مصادر متويل 
املصارف اإلسالمية، ومن أمهية نظام ضمان الودائع، ودوره الكبري يف استقرار التعامل املصريف.

وجتيب الدراسة عن كثري من املسائل الفقهية املتعلقة بضمان الودائع، كحكم استثمار، 
والفائض  الضمان،  على  أجرة  أخذ  وحكم  اجلزائي،  الشرط  وحكم  الصندوق،  أموال  وزكاة 
التأميين يف مؤسسات وصناديق ضمان الودائع، وغريه من املسائل الفقهية اليت حتتاجها املؤسسة 

واملصرف والعميل.

مشكلة الدراسة:
اليت ظهرت مقارنة لظهور مؤسسات  املسائل  الدراسة يف أن عدة من  تكمن مشكلة 
وصناديق ضمان الودائع حباجة لبيان احلكم الشرعي هلا، نظرا لشدة حاجة املؤسسات واألفراد، 

ومن مث ستجيب الدراسة عن عدد من التساؤالت أبرزها:
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ما حكم ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية ابلعقد ؟

ما حكم ضمان الودائع لدى مؤسسات وصناديق ضمان الودائع ؟

ما حكم استثمار أموال صندوق ضمان الودائع ؟

ما حكم زكاة أموال صندوق ضمان الودائع ؟

ما حكم الشرط اجلزائي يف مؤسسات ضمان الودائع ؟

ما حكم أخذ أجرة على الضمان يف مؤسسات ضمان الودائع ؟

ما حكم الفائض التأميين يف مؤسسات ضمان الودائع ؟

ما حكم إعادة التأمني على الودائع ؟ 

الدراسات السابقة:
بعد االطالع والبحث وجدان الرسائل والبحوث اآلتية:

1- محاية الودائع االستثمارية بني الصريفية اإلسالمية والتقليدية، جلاد هللا اخلاليلة، وهي 
رسالة ماجستري مقدمة إىل قسم املصارف يف جامعة الريموك عام 2004م، وقد تناول تعريف 
الوديعة االستثمارية، وتكييفها الفقهي، مث حتدث عن محاية الودائع االستثمارية من خالل إدارة 

املصرف، ورعاية البنك املركزي، واحلماية العقدية، والتأمني على الودائع.

ووجه االختالف بني هذه الدراسة وحبثنا أن الرسالة تناولت ضمان الودائع االستثمارية 
ضمان  على  املرتتبة  الشرعية  واألحكام  الودائع،  لضمان  الشرعي  للحكم  تتطرق  ومل  فقط، 

الودائع، بينما سيغطي حبثنا هذه اجلوانب إبذن هللا تعاىل.

مقدم  حبث  وهو  قحف،  منذر  للدكتور  اإلسالمية،  املصارف  يف  الودائع  ضمان   -2
ملؤسسة ضمان الودائع يف األردن عام 2005م، وقد حتدث فيه عن الودائع املصرفية، واملخاطر 
اليت تتعرض هلا، مث حتدث عن ضمان الودائع من الوجهة الشرعية، وتقييم املصلحة العامة يف 

ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية.
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واإلضافة اليت أييت هبا حبثنا هي بيان األحكام الفقهية اليت تفرعت عن وجود ضمان 
الودائع، وهو ما مل يتعرض له البحث املذكور. 

3- التأمني على الودائع املصرفية يف البنوك اإلسالمية، للدكتور عبدهللا الصيفي، وهو 
 ،40 اجمللد  األردنية،  اجلامعة  والقانون،  الشريعة  علوم  دراسات،  جملة  يف  منشور  حمكم  حبث 

العدد2، لعام 2013م.

وقد حتدث فيه عن أتمني البنوك اإلسالمية على ودائعها لدى شركات التأمني التكافلي 
أو مؤسسات ضمان الودائع.

يعرض لألحكام  مل  أنه  كما  الودائع،  لضمان  الشرعي  للحكم  يعرض  مل  البحث  وهذا 
الفقهية للمسائل ذات الصلة بصندوق ضمان الودائع، فبقي األمر حباجة جلمع ومعاجلة، وهذا 

ما سنقوم به يف هذا البحث إبذن هللا تعاىل.

4- نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية، للدكتور عثمان اببكر أمحد، حبث 
رقم 54، نشره البنك اإلسالمي للتنمية، وقد حتدث فيه عن النظم التقليدية حلماية الودائع، مث 

حتدث عن ضمان الودائع من الناحية الشرعية، مث تقدم مبقرتح لضمان الودائع.

وقد جاء احلديث يف هذا البحث عن احلكم الشرعي لضمان الودائع بشكل خمتصر، كما 
أنه مل يبني األحكام الفقهية للمسائل املرتتبة على ضمان الودائع.

منهج البحث: 
تقوم منهجية البحث على اآليت:

املنهج االستقرائي، وذلك ابستقراء، وتتبع أحكام ضمان الودائع يف مظاهنا من الكتب 
اليت عنيت مبسائل الصريفة اإلسالمية، وإرجاعها إىل أصلها يف الكتب الفقهية القدية.

املنهج التحليلي، وذلك بعرض أقوال العلماء، وحتليلها، ومناقشتها كلما لزم ذلك.

املنهج االستنباطي؛ من خالل بيان األحكام الشرعية للمسائل الفقهية اليت يعرض هلا 
البحث.
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وختريج  اآلايت،  وعزو   ،) وترجيحا  ومناقشة،  عرضا،   ( الفقهية؛  املسائل  لدراسة  وابلنسبة 
الدراسات  يف  عليها  املتعارف  ابلطريقة  االلتزام  على  سنحرص  املراجع،  وتوثيق  األحاديث، 

اإلسالمية عموما.

ولتحقيق أهداف البحث وغايته فقد ارأتينا تقسيم البحث إىل: مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، 
وخامتة على النحو اآليت:

املقدمة:
السابقة، ومنهج  الدراسة، والدراسات  وفيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة 

الدراسة.

املبحث األول: 
تعريف عام بضمان الودائع، وبيان حكمه، ومؤسساته، وفيه: 

املطلب األول: 
تعريف ضمان الودائع.

املطلب الثاين:
 حكم ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية ابلعقد.

املطلب الثالث: 
مؤسسات وصناديق ضمان الودائع، وحكمها.

املبحث الثاين:
املسائل الفقهية املرتتبة على ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية، وبيان حكمها، 

وفيه:

املطلب األول:
 استثمار أموال صندوق ضمان الودائع.
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املطلب الثاين: 
زكاة أموال صندوق ضمان الودائع.

املطلب الثالث: 
حكم الشرط اجلزائي يف مؤسسات ضمان الودائع.

املطلب الرابع:
 حكم أخذ أجرة على الضمان يف مؤسسات ضمان الودائع.

املطلب اخلامس:
 حتديد مقدار التعويض يف مؤسسة الضمان.

املطلب السادس:
 الفائض التأميين يف مؤسسات ضمان الودائع.

املطلب السابع: 
إعادة أتمني الودائع.

اخلامتة:
 وبينا فيها أهم النتائج والتوصيات. 
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املبحث األول:
تعريف عام بضمان الودائع، وبيان حكمه، ومؤسساته:

املطلب األول: 
تعريف ضمان الودائع:

أوال: تعريف الضمان:

يطلق الضمان يف اللغة على عدة معان أمهها: ) اإليداع واالحتواء ( )2(، و ) االلتزام والتغرمي (، 
و ) الكفالة ( )3(، و ) احلفظ والرعاية ( )4(.

ويف االصطالح أييت مبعىن الكفالة، وهو هبذا املعىن: " شغل ذمة أخرى ابحلق" )5(، كما 
أييت مبعىن غرامة التالف، فهو "وجوب رد الشيء، أو أداء بدله ابملثل أو ابلقيمة " )6(.

اثنيا: تعريف الوديعة: 

الودائع لغة: مأخوذة من الفعل ودع، وهو أصل يدل على الرتك والتخلية، يقال: أودعته 
ماال: إذا دفعت إليه ماال ليكون وديعة عنده )7(. واصطالحا: " توكيل يف حفظ مملوك أو حمرتم 

خمتص على وجه خمصوص" )8(. أو " املال املدفوع إىل من حيفظه بال عوض" )9(.

اثلـثـا: تعريف الوديعة املصرفية: 

ذكروا يف تعريفها أهنا " النقود اليت يعهد هبا األفراد أو اهليئات إىل البنك، مقابل أن يتعهد 
بردها أو رد مبلغ مساو إليهم، وذلك عند الطلب، أو ابلشروط املتفق عليها " )10(. أو هي 
" اتفاق يدفع مبقتضاه املودع مبلغا من املال للبنك بوسيلة من وسائل الدفع، مما خيلق وديعة 

حتت الطلب أو ألجل حيدد ابالتفاق )11(.

رابعـا: تعريف ضمان الودائع:

وبناء عليه يكن تعريف ضمان الودائع بوجه عام أبنه: التزام بتعويض مايل كلي أو جزئي 
عن الضرر الذي يلحق ابلودائع نتيجة تعرضها خلطر من املخاطر. وهذا التعريف يشمل ضمان 

الودائع من قبل املصرف أو من قبل طرف اثلث. 
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بتعويضهم عن  العمالء  ودائع  "محاية  بوجه خاص:  الودائع  تعريف ضمان  كما يكن 
األضرار اليت تلحق أبمواهلم نتيجة تعثر املصرف، وذلك من خالل مؤسسة يتفق معها املصرف، 

وفق شروط خاصة ".

املطلب الثاين: 
حكم ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية ابلعقد:

قد خيتلف حكم ضمان الوديعة ابختالف نوعها، لذا فالكالم على ضمان الودائع يكون 
حبسب نوعها، مع مالحظة أن الضمان إمنا ينظر إليه، وحيكم به عند وجود سببه، وقد ذكر 
الفقهاء أسبااب للضمان بعضها متفق عليه، وبعضها خمتلف فيه )12(. والكالم يف هذا املطلب 

يف ثالثة فروع.

• الـفرع األول: 

حكم ضمان الودائع حتت الطلب:

يقصد ابلودائع حتت الطلب: تلك املبالغ اليت يعهد هبا األفراد أو اهليئات إىل املصارف، 
شريطة أن تردها املصارف عند طلب أصحاهبا هلا، أو ابلشروط املتفق عليها )13(.

التكييف الفقهي:

اختلف املعاصرون يف تكييف هذا النوع من الودائع، وأكثر العلماء املعاصرين على تكييفه 
على عقد القرض)14(، وممن قال هبذا القول: وهبة الزحيلي)15(، وسامي احلمود)16(، وأخذ به 

جممع الفقه اإلسالمي وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية )17(. 

وبناء على هذا التكييف؛ فقد اختلف الفقهاء يف حكم ضمان الودائع حتت الطلب من 
قبل املصرف اإلسالمي إىل قولني: 

القول األول: ذهب مجاهري املعاصرين إىل أن الوديعة حتت الطلب قرض مضمون على 
املصرف، ) منهم وهبة الزحيلي، ومحود، واحلطاب، وقحف ()18(، والقرض مضمون عند مجيع 

الفقهاء)19(. 
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القول الثاين: يتخرج على القول أبن الوديعة املصرفية وديعة ابملعىن الفقهي أن جتري عليها 
أحكام الوديعة الفقهية، ومن مث فإن يد املصرف يد أمانة، كما هو مقرر يف الوديعة الفقهية، فال 
تضمن إال ابلتعدي، والتفريط)20(، وابلرغم من أن األصل يف يد املودَع أهنا يد أمانة، إال أهنا 
تنقلب إىل يد ضمان يف حال استعمال الوديعة، والناظر يف حال املصارف جيد أهنا تستعمل 

الودائع، ومن مث تصبح الوديعة قرضا مضموان على املصرف، وال خيلو من حالتني:

األوىل: أن يكون االستعمال بدون إذن املودع، فيكون املصرف يف هذه احلالة متعداي 
على األمانة، ويلزمه الضمان ابتفاق الفقهاء)21(، وهذا غري موجود يف املصارف.

الثانية: أن يكون إبذن املودع: وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل قولني:

القول األول: أن عقد الوديعة يتحول إىل عارية، ومن املعلوم أن إعارة النقود يعترب قرضا، 
وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية )22(، واملالكية )23(، واحلنابلة )24(، ودليلهم:

أوال: إن شرط صحة العارية أن تكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا غري متحقق يف 
الدراهم والداننري)25(.

اثنيا: ال يتحقق االنتفاع ابلدراهم إال ابستهالكها، وهذا هو معىن القرض، فيكون قرضا 
وإن مل يصرح بذلك)26(.

القول الثاين: ذهب الشافعية إىل أن اإلذن ابالستعمال يبطل العقد، فال تنعقد وديعة وال 
عارية القرتاهنا ابلشرط الفاسد، وذلك ألن الشرط خيالف مقتضى العقد، وقد نص الشافعية 

على أنه إذا استعمل الوديعة الفاسدة فإنه ضامن هلا )27(.

والراجح ما ذهب إليه مجهور أهل العلم، وعلى كال القولني فإن الوديعة تكون مضمونة 
على املصرف.

وأما املعاصرون القائلون أبن الودائع حتت الطلب ودائع حقيقة، فقد ذهبوا إىل أن املصرف 
ضامن هلا؛ ألن املصرف يقوم خبلط الوديعة بغريها، كما أنه يستثمر اجلزء األكرب منها، واالنتفاع 

ابلوديعة حيوهلا إىل قرض مضمون )28(.

وخالصة القول: إن الودائع حتت الطلب تكون مضمونة على املصرف ابتداء أو انتهاء، 
فعلى قول إن الودائع قروض تكون مضمونة من البداية على املصرف، وعلى قول إن الودائع 
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ودائع حقيقة، تكون مضمونة على املصرف انتهاء؛ وذلك ألن االنتفاع ابلوديعة حيوهلا إىل قرض 
مضمون.

• الـفـرع الثاين:

حكم ضمان الودائع االستثمارية: 

الودائع االستثمارية:

يودعها أصحاهبا إىل أجل معني، ويقصد صاحبها من ذلك حتصيل  اليت  املبالغ  هي 
الربح، وتسمى الودائع ألجل، وقد تكون مطلقة، أو مقيدة بنوع من أنواع االستثمار)29(.

التكييف الفقهي للودائع االستثمارية:

أبنه  األقوال  وأشهر  االستثمارية،  الوديعة  عقد  تكييف  يف  املعاصرون  الفقهاء  اختلف 
يتخرج على عقد املضاربة الشرعية )30(، ومن مث فإن املصرف عامل يف هذا املال، ويد العامل يد 
أمانة، فال يضمن إال ابلتعدي)31(، وهذا القول يتخرج أيضا على القول أبن الودائع االستثمارية 
خمرجة على عقد الوكالة، فيد الوكيل يد أمانة )32(. وهو ما أخذ به مجاهري املعاصرين، وصدرت 

به قرارات اجملامع )33(، وأخذت به هيئة احملاسبة واملراجعة )34(. 

القول الثاين: ذهب سامي محود إىل أن املصرف ضامن للودائع االستثمارية، قياسا على 
األجري املشرتك)35(، الذي ذهب إىل تضمينه حممد وأبو يوسف من احلنفية، واحلنابلة يف رواية 
)36(، مستدلني بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: " على اليد ما أخذت حىت تؤديه " )37(. وما روي عن علي � أنه 

كان يضمن الصباغ والصواغ وقال: " ال ُيصِلح الناس إال هذا " )38(.

االستثمارية،  للودائع  املصرف  املعاصرون يف ضمان  الفقهاء  اختلف  فقد  عليه،  وبناء 
وهذه أهم األقوال:

القول األول: ذهب مجاهري العلماء املعاصرين إىل أن الوديعة االستثمارية قائمة على عقد 
املضاربة )39(، ومن مث فإن املصرف عامل يف هذا املال، ويد العامل يد أمانة، فال يضمن إال 
ابلتعدي )40(، وهذا القول يتخرج على القول أبن الودائع االستثمارية خمرجة على عقد الوكالة، 

فيد الوكيل يد أمانة )41(.
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وما ذهب إليه مجهور املعاصرين يكن خترجيه على مذهب املتقدمني القائلني أبن يد عامل 
املضاربة يد أمانة )42(.

االستثمارية، وذلك  للودائع  املصرف ضامن  أن  إىل  الثاين: ذهب سامي محود  القول 
تشبيها له ابألجري املشرتك)43(، ويكن ختريج هذا القول على من قال بتضمني األجري املشرتك 

من الفقهاء، وهو مذهب حممد وأيب يوسف من احلنفية، واحلنابلة يف رواية )44(.

والراجح ما ذهب إليه مجاهري العلماء من أن يد املضارب يد أمانة ،ال يضمن إال إذا 
تعدى، أو قصر، وهذا ينطبق على املصارف، وحىت لو خرجت الودائع االستثمارية على األجري 

املشرتك، فالصحيح أن يده يد أمانة، ال ضمان عليه.

• الـفـرع الثـالث: 

حكم ضمان الودائع االدخارية: 

الودائع االدخارية: هي املبالغ اليت يقتطعها األفراد من دخلهم بصورة دورية، وتوضع يف 
حساب ادخاري لدى املصرف، وينحهم املصرف دفاتر تقيد عمليات السحب واإليداع )45(، 
وحيق لصاحب الوديعة االدخارية السحب منها يف أي وقت شاء، وقد يضع املصرف حدا 

أعلى للمبالغ اليت جيوز للعميل ادخارها )46(.

تكييفها الفقهي:

أوال: الودائع االدخارية اليت ال أيخذ عليها صاحبها رحبا: فهذه الودائع حيق له سحبها 
يف أي وقت شاء، فهي ملحقة ابلودائع حتت الطلب، وقد تقدم خالف املعاصرين يف هذه 

الودائع، والراجح أهنا قروض، ومن مث فهذا النوع من الودائع االدخارية يعد قرضا.

اثنيا: الودائع االدخارية اليت أيخذ عليها صاحبها رحبا: وهذه الوديعة تقسم إىل قسمني: 

القسم األول: مال معد للسحب، وهذا القسم ملحق ابلودائع حتت الطلب فيعترب قرضا، 
والقسم الثاين: مال معد لالستثمار أيخذ عليه رحبا، وهذا ملحق ابلوديعة االستثمارية اليت 

تستثمر على أساس عقد املضاربة الشرعية، له رحبه، وعليه خسارته )47(.
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ظهر من خالل ما سبق أن األصل العام التزام املصرف اإلسالمي بضمان مجيع الودائع 
الذي حيوهلا إىل قرض مضمون،  كاالستعمال  الضمان من جهته،  ابلعقد عند وجود سبب 

والتقصري يف احلفظ أو االستثمار، وخبالف ذلك، فإن يده يد أمانة.

ومن هنا ظهرت أمهية وجود نظام وصندوق لضمان الودائع؛ نظرا لكثرة املخاطر اليت 
حتيط بعمليات املصارف اإلسالمية، وملا جبل عليه اإلنسان من احلرص على املال، فإن ذلك 
يتطلب إجراء يضمن أتمني احلماية التامة لغالبية املودعني، واحملافظة على اجلاهزية والقدرة املالية 
والتشغيلية للمصارف، وبناء مستوى مالئم من االحتياطيات، وإدارة عملييت التعويض والتصفية 

بكفائة وفعالية )48(.

لذا؛ فقد عرف االقتصاد املعاصر نظام ضمان الودائع، وعملت به املصارف اإلسالمية؛ 
حلماية ودائع العمالء، واستقرار وسالمة املصارف املضمونة، وتدعيم الثقة هبا، ومعاجلة األضرار 

عند وقوعها )49(.  

والسؤال املطروح: أين تضمن املصارف اإلسالمية أموال املودعني ؟، وهو موضوع املطلب 
اآليت:

املطلب الثـالث:
مؤسسات وصناديق ضمان الودائع، وحكمها:

هناك عدة مؤسسات موجودة لضمان األموال، نلقي الضوء على بعضها، ليتبني لنا حكمها، 
واملناسب منها للمصارف اإلسالمية: 

أوال: شركات التأمني التجارية على اختالف أنواعها، ومنها مؤسسة ضمان الودائع يف 
األردن، وقبل بيان حكمها، ال بد من التعريف هبا، وأخذ فكرة عنها:

قانـون  مبوجـب  أنشـئت  حكوميـة،  مؤسسـة  هـي   :)50( األردنيـة  الودائـع  ضمـان  مؤسسـة 
)رقـم:33( لسـنة 2000م، كمؤسسـة عامـة مسـتقلة ماليـا وإداراي، هبـدف محايـة املودعـني لـدى 
البنـوك يف اململكـة؛ بضمـان ودائعهـم لديهـا وفقـا ألحـكام القانـون، وتشـجيعا لالدخـار، وتعزيـزا 

للثقـة ابلنظـام املصـريف يف اململكـة. 
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ومن أهدافها: أتمني احلماية التامة لغالبية املودعني، واحملافظة على اجلاهزية، والقدرة املالية، 
والتشـغيلية وبنـاء مسـتوى مالئـم مـن االحتياطيـات، وإدارة عمليـيت التعويـض، والتصفيـة، بكفـاءة 

وفعالية.

األجنبية  البنوك  وفروع  األردنية،  البنوك  إلزامية جلميع  العضوية  للمؤسسة:  رئيسة  مسات 
العاملة يف اململكة. واختياريـة للبنوك اإلسالمية املرخص هلا ابلعمل يف اململكة، علما أنه يوجد 
إلزامية. وتدفع  البنوك اإلسالمية عضوية  مشروع قانون معدل لقانون املؤسسة جيعل عضوية 
البنوك رسوم اشرتاك سنوية بواقع )2.5 ابأللف( من جمموع الودائع اخلاضعة ألحكام قانون 

املؤسسة، والتعويض الذي تغطيه فوري، وحده األقصى مخسون ألف دينار أردين. 

والتكييف الفقهي للعالقة بني مؤسسة ضمان الودائع، والبنوك التقليدية أهنا عالقة معاوضة، 
وهذا هو التأمني التجاري )51(. 

وبعد هذا العرض يتبني أن مؤسسة ضمان الودائع مؤسسة رمسية غري رحبية، وداخلة حتت 
مظلة شركات التأمني، وشركات التأمني فيها خالف فقهي قدمي وحديث:

فعند مجهور أهل العلم املعاصرين أن عقد التأمني التجاري عقد حمرم، وهو ما أخذت 
به اجملامع الفقهية )52(، استنادا إىل اشتمال العقد على الغرر املفسد للعقد، وأنه يتضمن الراب، 

والقمار)53(، ومن مث فال جيوز التأمني على الودائع لدى شركات التأمني التجارية )54(.

ويستثىن من ذلك ما إذا كانت قوانني الدولة تلزم املصارف اإلسالمية بذلك، فيجوز؛ 
اضطرارا، علما أن قانون مؤسسة الضمان األردنية جعل العضوية اختياريـة للبنوك اإلسالمية 

املرخص هلا ابلعمل يف اململكة.

هذا، وهناك نظام مقرتح لضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية يف األردن، حيث شكلت 
جلنة لذلك، مبشاركة عضو من دائرة اإلفتاء العام، وارأتت هذه اللجنة إجراء تعديل على قانون 
أبحكام ضمان  األردن  يف  العاملة  اإلسالمية  البنوك  تدخل  حبيث  الودائع؛  مؤسسة ضمان 

الودائع، وأعدت نظاماً مقرتحاً بذلك.

وهناك قول جبواز عقد التأمني التجاري، رجحه مصطفى الزرقا، ونقل عن عبدالوهاب 
خالف وعلي اخلفيف )55(، استنادا إىل أن األصل يف العقود اإلابحة، وقياسا للتأمني على 

العاقلة، وعلى ضمان خطر الطرق الذي نص على جوازه فقهاء احلنفية )56(.
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اثنيا: ضمان الودائع لدى شركات ومؤسسات التأمني التعاونية:

ذهب عامة العلماء املعاصرين إىل جواز التأمني التعاوين، وبذلك صدرت قرارات اجملامع 
الفقهية )57(؛ استنادا إىل أنه يقوم على مبدأ التعاون يف تفتيت الضرر، وهذا خيرجه من معىن 
التأمني  أقساط  يعتمد على  التعاوين  التأمني  أن  كما  واملناصرة )58(،  التربع  إىل معىن  املعاوضة 

احملصلة، واستثمارها يف أمور مشروعة ختلو من الراب، أو معامالت حمرمة.

وبناء عليه: جيوز للمصارف اإلسالمية االشرتاك والتأمني لدى مؤسسات ضمان الودائع 
التعاونية )59(. 

اثلثـا: ضمان الودائع عن طريق إنشاء صناديق من قبل املصارف اإلسالمية.

ماهية الصندوق: هو عبارة عن صندوق، ذي شخصية اعتبارية، مستقلة، يهدف إىل 
محاية الودائع اجلارية، واالستثمارية، من املخاطر اليت قد تتعرض هلا، وقد نص قانون مؤسسة 
الذايت،  للتأمني  إنشاء صناديق  اإلسالمية  للمصارف  أنه جيوز  على  األردنية  الودائع  ضمان 

والتأمني التعاوين)60(، وكذا قانون مؤسسة الودائع الفلسطينية )61(. 

ويكن أن تكون هذه الصناديق يف صورتني:

أوال: الصندوق الذي ينشئه املصرف، ويتوىل إدارته واإلشراف عليه: تكون مهمته تغطية 
خماطر ودائعه، كما هو احلال يف البنك اإلسالمي األردين، الذي أنشأ صندوقا ملواجهة خماطر 
لضمان خماطر  1994م؛  عام  التباديل،  التأمني  أنشأ صندوق  كما  1987م،  عام  االستثمار، 
االئتمان، وتوىل البنك اإلشراف عليه، ويتضامن املشرتكون من خالل هذا الصندوق على جرب 

جزء من الضرر الذي قد يلحق أبحدهم )62(.

اثنيا: الصندوق الذي تنشئه جمموعة من املصارف، ويكون له هيئة إدارية متفق عليها، 
وتكون مهمته تغطية خماطر ودائع املصارف األعضاء، وأهم ميزة هلذا األسلوب االستقاللية 
يف اختاذ القرارات، والبعد عن تدخل الدولة يف شؤون املصارف اإلسالمية. وعند إمعان النظر 

يف هذه الصناديق يتبني ما أييت:

أواًل: الصندوق الذي ينشئه املصرف نفسه ال يستطيع تغطية املخاطر اليت تتعرض هلا 
الودائع اجلارية واالستثمارية، ومن مث فهو عاجز عن حتقيق احلماية الكافية للودائع، وال حيقق 
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ثقة املودعني يف املصارف)63(.

اثنيا: الصندوق الذي تنشئه املصارف اإلسالمية جمتمعة أقدر على تغطية املخاطر اليت 
تتعرض هلا الودائع من الصندوق الذي ينشئه املصرف، لكن يشكل على هذا الصندوق قلة 
املصارف اإلسالمية، مما سيؤدي إىل زايدة األعباء املالية على املصارف، وعجزها عن تغطية 
املخاطر، كما أن غياب عنصر اإللزام قد يؤدي إىل ختلف املصارف عن الوفاء ابالشرتاكات 

السنوية.

وبناء عليه؛ فإن املصارف اإلسالمية أمام ثالثة خيارات: األول: إنشاء مؤسسات لضمان 
الودائع تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا أنسب اخليارات، وقد حتقق املطلوب يف 
بعض الدول، فعلى سبيل املثال صدر قرار من مؤسسة ضمان الودائع يف األردن عام 2013م 
إبنشاء صندوق خاص لضمان ودائع املصارف اإلسالمية، وقد حظي هذا التعديل على أتييد 
جملس اإلفتاء يف األردن )64(. والثاين: ضمان ودائعها لدى مؤسسات ضمان الودائع التعاونية، 
وبينا جواز ذلك. والثالث: ضمان الودائع لدى مؤسسات ضمان الودائع التجارية، واألصل 
فيه عدم اجلواز، طاملا كان البديل الشرعي موجودا، وإال؛ فيحكم ابجلواز، استنادا إىل احلاجة، 

واإللزام الذي تفرضه الدول على مجيع املصارف، كما هو احلال يف فلسطني احملتلة )65(.

املبحث الثاين: 
املسائل الفقهية املرتتبة على ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية، وبيان حكمها:

املصارف  يف  الودائع  ضمان  مسألة  عن  تفرعت  اليت  الفقهية  املسائل  من  عدد  هناك 
اإلسالمية، سنعرض ألبرزها يف سبعة مطالب.   

املطلب األول:
استثمار أموال صندوق ضمان الودائع:

االستثمار لغة: من الفعل مثر، وكل ما تولد عن شيء جمتمع فهو مثرة، ويطلق على النماء 
والتكثري والطلوع )66(، واملعىن األقرب هو التنمية والتكثري.

االستثمار اصطالحا: مل يشتهر مصطلح االستثمار عند املتقدمني من العلماء)67(، ولكن 
املال واالجتار به وحنوها، ومن ذلك  كتنمية  عرفوا حقيقته ومعناه فعربوا عنه أبلفاظ أخرى: 
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تعريفهم للمضاربة أبهنا: استنماء املال)68(.

تعريف  فيمكن  مث  ومن  املضمون)69(،  واتفق  تعريفاهتم  تعددت  فقد  املعاصرون  وأما 
االستثمار الشرعي للمال أبنه: تشغيل املال، بقصد تنميته وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.

والسؤال املطروح: هل جيوز ملؤسسة ضمان الودائع استثمار أموال املصارف اإلسالمية أم 
ال ؟

ال نرى مانعا ينع مؤسسات ضمان الودائع من استثمار أموال صناديق ضمان الودائع، 
االستثمار  جلواز  ويستدل  الشرعية،  الضوابط  وفق  الصناديق  أموال  استثمار  فيجوز  مث  ومن 

ابألدلة اآلتية:

أوال: لقد رغب القرآن الكرمي يف استثمار األموال، قال هللا تعاىل: " فانتشروا يف األرض 
وابتغوا من فضل هللا ". ووجه الداللة: أن هللا تعاىل أمر ابالنتشار يف األرض وطلب الرزق، وهذا 
هو حقيقة االستثمار، إذ هو تنمية للمال يف الوجوه املشروعة، وال يكون ذلك إال ابلسعي 

والضرب يف األرض.

اثنيا: ما جاء يف احلديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: "من ابع دارا أو عقارا، فلم جيعل مثنه يف مثله 
َقِمًنا )70( أن ال يبارك فيه " )71(. ووجه الداللة: من ملك املال ببيع دار أو عقار، مث مل  كان 
يستثمره فإنه تنزع منه الربكة، ولعل هذا فيه إشارة واضحة إىل أمهية استثمار املال، وال يبقيه 

مكنوزا وال معطال )72(.

اثلـثـا: املصلحة: ففي استثمار أموال الصناديق ما يعود على اجلميع ابملصلحة، فمن جهة 
تستغل عائدات األموال املستثمرة يف متويل الصناديق مما قد يقلل االشرتاكات الشهرية اليت 
تدفعها املصارف أو املودعون، كما أن يف استثمار أموال الصناديق تنشيط للحركة االقتصادية 

مما يعود ابلنفع على اجملتمع.

ضوابط جواز استثمار أموال صناديق الودائع: القول جبواز استثمار أموال صناديق ضمان 
الودائع مضبوط ابلضوابط اآلتية:

أوال: أن يكون االستثمار فيما أابحته الشريعة، وال يكون فيما خيالف الشريعة، فال جيوز 
استثمار األموال عن طريق الراب، وال يف السلع احملرمة أو الضارة، ويكن االستثمار يف البدائل 
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الشرعية، كاالستثمار يف احملافظ االستثمارية اليت تلتزم أبحكام الشريعة اإلسالمية، أو االستثمار يف 
سندات املقارضة الشرعية، أو االستثمار عن طريق املراحبة املعكوسة يف املصارف اإلسالمية )73(.

اثنيا: التقليل من تعريض األموال املستثمرة ملخاطر االستثمار، فهي أموال معدة للضمان 
وال يوجد ضامن هلا )74(، وهناك عدة اقرتاحات لتقليل املخاطر:

- االستثمار يف املشاريع قصرية األجل، مما يوفر السيولة يف الصندوق ويقلل األخطار 
الناجتة عن طول األجل )75(.

- البعد عن االستثمار يف املصارف األعضاء؛ إذ إن االستثمار فيها سيؤدي إىل تركيز 
املخاطر يف هذه املصارف، مما ينعكس على املؤسسة أو الصندوق )76(.

اثلـثـا: أن ال يزيد املال املستثمر حبيث جيعل الصندوق عاجزا عن توفري احلماية لودائع 
وأما  للودائع،  احلماية  لتوفري  أنشئ  الودائع  أن صندوق ضمان  فاألصل  األعضاء،  املصارف 
االستثمار فهو أمر ليس هدفا أساسيا للصندوق، ومن مث فاالستثمار مقيد أبن ال يؤدي إىل 
عجز الصندوق عن حتقيق هدفه يف احلماية، وقد اقرتح الدكتور الصيفي أن ال يزيد املال املستثمر 

عن الثلث )77(.

رابعـا: عدم تعارض االستثمار مع حقوق املصارف األعضاء، فعند تعثر مصرف عضو يف 
الصندوق، يقدم حقه على االستثمار إذا كان هناك تعارض.

املطلب الثاين:
زكاة أموال صندوق ضمان الودائع:

هذه املسألة تندرج حتت مسألة املال الذي ليس له مالك معني، فاملال خرج عن ملكية 
املصارف بدفعه إىل مؤسسة ضمان الودائع، وإدارة املؤسسة ال متلك هذا املال، وإمنا تتوكل 

حبفظه واستثماره إىل حني صرفه ملستحقه.

وقد اتفق الفقهاء على أن من شروط الزكاة أن يكون املال مملوكا ملكا اتما، فال زكاة يف 
امللك الناقص، واختلف أهل العلم يف معىن امللك التام على قولني: 
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القول األول: أن يلك الرقبة واليد، أبن يتمكن من التصرف يف املال امللوك، وهو قول 
اجلمهور من احلنفية، واملالكية، وقول عند الشافعية، واملعتمد عند احلنابلة )78(.

ويستدل هلذا القول بــــ :

أوال: املال الذي ال يلك صاحبه االنتفاع به ال يتحقق معه الغىن الذي يوجب الزكاة 
املفروضة )79(.

اثنيا: الزكاة فيها متليك املال للمستحقني، كالفقراء واملساكني وسائر األصناف، والتمليك 
فرع عن امللك، فمن ال يلك االنتفاع ابملال ال يستطيع متليك املال لغريه )80(.

القول الثاين: امللك التام يتحقق مبلك الرقبة فقط، وهو القول الثاين عند الشافعية ورواية 
عند احلنابلة )81(.

واستدل أصحاب هذا القول أبن املال الذي ال يستطيع االنتفاع به ابق على حكمه، 
فوجب أن تلزمه الزكاة كأصله )82(. 

ويناقش: ال يسلم بقاؤه على حكم األصل، حيث إن الزكاة كانت واجبة ملا كان قادرا على 
االنتفاع به ومتليكه، فلما صار غري قادر وجب أن خيتلف احلكم.

والراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن امللك التام يتحقق مبلك الرقبة والتصرف، 
وهذه هي حقيقة امللكية اليت جاء هبا الشرع.

وبناء عليه، فإن مال صندوق ضمان الودائع ال جتب فيه الزكاة؛ ألنه غري مملوك الرقبة 
واليد، فهو على القولني السابقني ال يعد من األموال اليت جتب فيها الزكاة.

كما يستدل لعدم وجوب الزكاة يف مال صندوق الودائع بـإضافة األموال يف القرآن والسنة 
إىل أصحاهبا، قال هللا تعاىل: ﴿ ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقةً ﴾)83(، وقال هللا تعاىل: ﴿ َوالَِّذيَن يف أَْمَواهلِِْم 
َحقٌّ َمْعُلوٌم ﴾)84(، وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "فإذا فعلوا فأخربهم أن هللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم وترد 
على فقرائهم " )85(، ووجه الداللة: إضافة املال تقتضي ملكية األموال ألصحاهبا، حبيث حيق هلم 
التصرف هبا واالنتفاع هبا، ومن مث فمن شروط املال الذي جتب فيه الزكاة أن يكون مملوكا )86(.
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زكاة املال املستثمر: 

الذي يرتجح أنه ال زكاة يف اجلزء املستثمر من صندوق ضمان الودائع؛ ألن استثمار مال 
الزكاة ال خيرجه عن كونه ماال غري مملوك ملعني، والزكاة جتب يف املال اململوك ملعني، وقياسا على 
زكاة املال املوقوف على غري معني، فقد ذهب مجهور العلماء إىل أنه ال زكاة فيه )87(، جبامع أن 

كال منهما ال مالك له.

املطلب الثالث:
حكم الشرط اجلزائي يف مؤسسات ضمان الودائع:

التعويض  تقدير  على  املتعاقدان  مبوجبه  يلتزم  املتعاقدين  بني  اتفاق  هو  اجلزائي:  الشرط 
الشرعي املستحق نتيجة اإلخالل االختياري اباللتزام)88(. أو هو التزام ابملتفق عليه بني املتعاقدين 
عند االخالل بتنفيذ االلتزام يف املدة املتفق عليها. وقد يكون هذا املتفق عليه مبلغا من املال لقاء 
كل فرتة زمنية من فرتات العمل، كيوم أو شهر، وقد يكون حتلال من التزام، أو ختفيض األجرة 

املتفق عليها، أو غريه.
ويكن القول: إن الشرط اجلزائي يف مؤسسات ضمان الودائع فرعان:

• الـفـرع األول:

الشرط اجلزائي بسبب خمالفة إدارية:

تفرض مؤسسات ضمان الودائع غرامات بسبب املخالفات اإلدارية، كما يف حالة عدم 
تزويد املؤسسة ابملعلومات اخلاصة ابملودعني والودائع، أو معلومات مغلوطة يف البياانت املقدمة 
للمؤسسة، وخيتلف مقدار هذه الغرامة من مؤسسة إىل أخرى، فعلى سبيل املثال: تبلغ يف مؤسسة 
ضمان الودائع الفلسطينية )500 دوالر(، ويف مؤسسة ضمان الودائع األردنية )200 دينار ( )89(.

وللوقوف على حكم الشرط اجلزائي يف املخالفات اإلدارية نلحقه مبسألة الشرط اجلزائي يف 
غري الديون، أي ما كان حمل االلتزام فيه عمال، وقد اختلف العلماء املعاصرون يف هذه املسألة 

على ثالثة أقوال:

القول األول: جواز الشرط اجلزائي يف غري الديون، وهو مذهب مجهور العلماء املعاصرين، 
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وصدر به قرار اجملمع الفقهي بشرط أن ال يكون سبب عدم االلتزام ظروف قاهرة )90(.
واستدل أصحاب هذا القول ابألدلة اآلتية:

أوال: األصل يف الشروط املقرتنة ابلعقود الصحة واإلابحة، إال ما دل الدليل على حتريه 
واملنع منه، والشرط اجلزائي من الشروط املباحة اليت تندرج حتت هذا األصل)91(، ومن األدلة على 

هذا األصل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " املسلمون على شروطهم" )92(.

أقوام  ابل  "ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النيب  قول  لذلك  ويدل  احلظر،  الشروط  األصل يف  بـــ :  عليه  أجيب 
يشرتطون شروطا ليست يف كتاب هللا، من اشرتط شرطا ليس يف كتاب هللا فليس له، وإن 
اشرتط مائة شرط" )93(، ومن مث فكل شرط ليس يف كتاب هللا، فهو ابطل مردود)94(، والشرط 

اجلزائي ليس يف كتاب هللا، فهو ابطل مردود.

ورد عليه أبن املقصود ابحلديث الشروط اليت ختالف حكم هللا، وتستلزم الوقوع فيما هنى 
عنه الشارع، كاشرتاط الزايدة يف رد القرض، وأما الشروط اليت ال ختالف حكم هللا، وال تستلزم 

الوقوع فيما هنى عنه، فهي جائزة )95(.

اثنيا: هذا الشرط من مصلحة العقد، فصار كاشرتاط أتجيل الثمن أو الكفيل يف البيع، 
كما أن هذه املصلحة ال تنايف مقتضى العقد )96(.

يناقش: هذا الشرط ليس يف كتاب هللا، وال سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومن مث ال مصلحة فيه، 
كما أنه يؤدي إىل أكل أموال الناس ابلباطل.

واجلواب على ذلك: األصل يف الشروط اإلابحة، ومل متنع الشريعة املتعاقدين من اشرتاط 
شروط ال ختالف حكم هللا، والشرط اجلزائي ال خيالف حكم هللا.

اثلـثـا: الشرط اجلزائي فيه سد ألبواب الفوضى، ومنع من التالعب حبقوق العباد، كما أنه 
حمفز من حمفزات الوفاء ابلعهود الذي رغبت فيه الشريعة )97(.

ويناقش: التعويض عن الضرر بعد وقوعه يغين عن تقدير التعويض مسبقا، ومن مث يسد 
ابب الفوضى، وينع التالعب حبقوق العباد، دون شرط جزائي)98(.

واجلواب على ذلك: الشرط اجلزائي حيمل املتعاقد على االلتزام ابلعقد منذ البداية، كما 
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أنه ينع من الوقوع يف اخلالف يف تقدير التعويض بعد وقوع الضرر، فهو أجدر مبنع الفوضى 
وحتقيق املصلحة.

القول الثاين: ذهب رفيق املصري إىل جواز الشرط اجلزائي إذا كان بسبب عدم تنفيذ 
العمل، وإىل عدم جوازه إذا كان بسبب التأخري عن العمل )99(.

واستدل على التفريق بدليلني: 

األول: القياس على العربون، وذلك أن كال من العربون والشرط اجلزائي اتفاق يوجب على 
من ختلف عن تنفيذ العمل تعويضا يتم تقديره مسبقا )100(.

ويناقـش: قيـاس الشـرط اجلزائـي علـى العربـون قيـاس مـع الفـارق، فالشـرط اجلزائـي يفـارق 
العربـون يف اآليت:

- العربون جزء من الثمن مىت اختار العاقد املضي يف العقد، وأما الشرط اجلزائي فال عالقة 
له ابلثمن؛ إذ إنه تعويض عن الضرر)101(.

- العربون يقبض عند إبرام العقد، خبالف الشرط اجلزائي فال يقبض إال يف حالة التأخر 
أو عدم تنفيذ العمل.

الثاين: استدل على عدم جواز الشرط يف حال التأخري أبن املبيع املستحق التسليم يف 
أجل حمدد ضرب من االلتزام، فهو دين جيب الوفاء به، والشرط اجلزائي يف هذه احلالة يكون 

من ابب راب النسيئة )102(.

التـزام دينـا، فااللتـزام يف  التـزام، وليـس كل  ويناقـش: االلتـزام أعـم مـن الديـن، فـكل ديـن 
األعمـال )103(. ال  الديـون  النسـيئة يكـون يف  وراب  دينـا،  بعمـل وليـس  التـزام  األعمـال 

القول الثالث: عدم جواز الشرط اجلزائي يف األعمال، وهو قول بعض املعاصرين، منهم 
عبدهللا بن زيد آل حممود، وعلي اخلفيف، وفتحي الدريين، وحممد بن عبدالعزيز اليمين، وغريهم )104(.

واستدلوا جبملة من األدلة:
أوال: الشـرط اجلزائـي اتفـاق علـى تقديـر جـزايف للتعويـض عـن الضـرر قبـل وقوعـه، وهـذا 
يؤدي إىل حماذير شرعية كالغرر واجلهالة وأكل أموال الناس ابلباطل، ومجيع هذه األمور مصادمة 
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وخمالفـة ألحـكام الشـريعة )105(.

يناقش: ال يسلم أن يف الشرط اجلزائي غررا أو جهالة أو أكال ألموال الناس ابلباطل، وذلك 
أن القاضي له سلطة يف تعديل مقدار التعويض؛ إذا كان التعويض ال يوافق العدل )106(.

اثنيـا: الشـرط اجلزائـي يسـتحق عـن أضـرار معنويـة، وتفويـت الفرصـة، وتفويـت املصلحـة 
املتومهـة بسـبب اإلخـالل اباللتـزام، وهـذه األمـور ال جيـوز أخـذ التعويـض عنهـا )107(.

يناقش: ال يسلم أبن األضرار املرتتبة هي أضرار أدبية أو معنوية، فقد تكون األضرار مادية، 
كما أن قواعد الشرع ال أتىب التعويض عن األضرار املعنوية، ويضاف إىل ذلك أن الشرط اجلزائي 
معاملة مستحدثة ال تقاس على مسألة التعويض عن الضرر، فهو اتفاق يلزم املتعاقد على دفع 

مبلغ من املال عند اإلخالل اباللتزام، واملسلمون عند شروطهم.

وبعــد هــذا العــرض يرتجــح جــواز الشــرط اجلزائــي الــوارد علــى األعمــال، وذلــك لألســباب 
اآلتيــة:

أوال: هذا الشرط حيقق مصلحة للعقد؛ إذ يدفع املتعاقدين إىل االلتزام مبا اتفقوا عليه، وال 
شك أن الشريعة توجب الوفاء اباللتزامات.

اثنيـا: الشـرط اجلزائـي متفـق عليـه بـني العاقديـن، فالعـدل متحقـق ابتفـاق الطرفـني على هذا 
الشرط.

اثلـثــا: اإلشكاليات اليت يذكرها املانعون من الظلم الذي يقع على أحد املتعاقدين، يكن 
دفعـه بتقييـد الشـرط اجلزائـي ابإلخـالل الـذي يكـون إبرادة العاقـد، وليـس اإلخـالل الناتـج عـن 

ظـروف قاهـرة، كمـا أنـه يكـن أن يلجـأ إىل القضـاء إذا شـعر ابلظلـم.

لكن هذا القول جيب أن يكون مقيدا بعدم وجود ظروف قاهرة خارجة عن إرادة املتعاقد.

• الـفـرع الثاين:

الشرط اجلزائي يف الديون:
الديـن: اسـم ملوجـود يف الذمـة متأخـر ابألجـل املضـروب، وقـد يكـون بعقـد أو اسـتهالك أو 
اسـتقراض)108(، والـذي يعنيننـا هنـا مـا يثبـت يف ذمـة املصـارف ابلتعاقـد مـع مؤسسـة أو صنـدوق 
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الودائـع  يلزمهـم دفعـات دوريـة منتظمـة، والناظـر يف مؤسسـيت ضمـان  حيـث  الودائـع،  ضمـان 
األردنيـة والفلسـطينية جيـد أهنمـا تفرضـان شـرطا جزائيـا علـى مـن يتأخـر أو يتخلـف عـن سـداد 

الرسـوم املطلوبـة )109(.

والذي يظهر أن هذه الصورة داخلة فيما يعرف عند املعاصرين ابلشرط اجلزائي يف الديون، 
ويف هذه املسألة قوالن:

القول األول: الشرط اجلزائي يف الديون حمرم؛ ألنه من ابب راب النسيئة، وهذا هو قول 
مجاهري العلماء املعاصرين)110(، وصدر به قرار اجملمع الفقهي)111(، ومن مث فالشرط اجلزائي يف 
مؤسسات ضمان الودائع بسبب التأخر أو عدم االلتزام يف الدفع هو شرط حمرم، ويدل على ذلك:

النصوص الصرحية من كتاب هللا ومن سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اليت حترم الراب، كقول هللا تعاىل: 
ُ اْلبـَْيـَع َوَحـرََّم الـّراَِب ﴾ )112(، والـراب زايدة يف أصـل العقـد مقابـل التأجيـل أو التأخـر،  ﴿ َوَأَحـلَّ اللَّ
وهـذه الـزايدة ابطلـة إبمجـاع العلمـاء سـواء كانـت مشـروطة يف العقـد أو عنـد حلـول األجـل)113(، 
فـراب النسـيئة زايدة مشـروطة نظـري التأجيـل، فكذلـك الشـرط اجلزائـي ملحـق بـه، فهـو زايدة علـى 

رأس املـال مشـروطة بزمـن )114(.

القـول الثـاين: نسـب أحـد الباحثـني)115( القـول جبـواز الشـرط اجلزائـي يف الديـون للشـيخ 
مصطفـى الزرقـا؛ حيـث إن مصطفـى الزرقـا جييـز تعويـض الدائـن قضائيـا عـن الضـرر الـذي يلحقـه 

بسـبب مماطلـة املديـن)116(.

وعند التحقيق يف كالم الشيخ ال يؤخذ منه جواز الشرط اجلزائي، فغاية ما يدل عليه كالم 
الشيخ أنه جييز التعويض عن الضرر الناتج عن املماطلة حبكم قضائي، وال جييز الشرط اجلزائي 
يف الديون؛ بل قد صرح ابحلرمة بقوله: " االتفاق على مقدار ضرر الدائن عن أتخري الوفاء له 
حمذور كبري، وهو أنه قد يكون ذريعة لراب مستور بتواطؤ من الدائن واملدين ... فلذلك ال جيوز 

يف نظري")117(.

وكذلك نسب هذا القول للشيخ عبدهللا بن منيع)118(، والتحقيق أنه ال جييز الشرط اجلزائي 
يف الديون، وإمنا مقصوده جواز التعويض عن املطل )119(.

والراجح يف هذه املسألة عدم جواز الشرط اجلزائي يف الديون، ألنه يؤول إىل الراب احملرم، 
وهو ما تكاد جتمع عليه كلمة الفقهاء املعاصرين، وبناء عليه فإن الشرط اجلزائي الذي تفرضه 
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مؤسسات ضمان الودائع غري جائز، وال جيوز أن تتعامل به مؤسسات أو صناديق ضمان الودائع 
التعاونية.

ويكـن ملؤسسـات ضمـان الودائـع اللجـوء إىل إجـراءات أخـرى كالتحاكـم إىل القضـاء أو 
اللجـان املتخصصـة بتقديـر الضـرر، واملطالبـة ابلتعويـض عـن الضـرر الفعلـي الـذي حلـق هبـا، وهذا 

مـا أخـذ بـه الشـيخ الزرقـا كمـا تقـدم.

املطلب الرابع:
حكم أخذ أجرة على الضمان يف مؤسسات ضمان الودائع:

اختلف الفقهاء يف حكم أخذ األجرة مقابل ضمان الودائع على قولني:

القول األول: ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية )120( واملالكية )121( والشافعية )122( واحلنابلة )123(، 
إىل عدم جواز أخذ األجرة على الضمان، ومما استدلوا به: 

أوال: الضمان تربع ومعروف، وال جيوز أخذ األجرة على املعروف والتربع؛ ألنه خيرجه من 
التربع إىل املعاوضة، ففي املبسوط: " مثن الكفالة مبنزلة اإلقراض فإنه تربع يف االلتزام" )124(، ويف 
التاج واإلكليل: " الضمان معروف" )125(، ويف روضة الطالبني: " الضمان تربع" )126(، ويف مطالب 

أويل النهى: " تربع بال عوض" )127(.

ويناقـش: ال يوجـد مـا ينـع مـن أخـذ األجـرة علـى التـربع، وال مـا ينـع مـن تغيـري االلتـزام مـن 
التـربع إىل املعاوضـة، فالوديعـة والوكالـة وغريهـا مـن عقـود اإلرفـاق جيـوز أخـذ العـوض عليهـا مـع 

أهنـا يف األصـل عقـود تـربع )128(.

اثنيا: أخذ األجر على الضمان فيه معىن راب النسيئة احملرم، فإذا أدى الضامن الدين صار 
مقرضا للمضمون عليه، فإذا أخذ أجرة صار قرضا جر نفعا، وهو حمرم)129(.

ويناقـش: األجـرة علـى الضمـان عـوض عـن االلتـزام ابلديـن، سـواء أدى الضامـن الديـن أم 
ال، فإذا أدى الضامن الدين فال يكون مقرضا؛ ألنه خيتلف بطبيعته عن القرض، فالضمان من 

عقـود التوثيـق والقـرض مـن عقـود التمليـك)130(.

القول الثاين: جيوز أخذ األجرة على الضمان، ونسب هذا القول إىل اخلفيف، وعبداحلليم 
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حممود، وهو قول نزيه محاد )131(، واستدلوا بـــ :

أوال: األصل يف العقود والشروط احلل، ما مل يثبت التحرمي، ومل يثبت عندهم ما حيرم أخذ 
األجرة على الضمان.

ويناقـش: أخـذ األجـرة علـى الضمـان يـؤول إىل الـراب، حيـث إنـه يف حـال عـدم السـداد صـار 
املضمون مدينا )132(.

اثنيا: ما جاء يف احلديث: " اخلراج ابلضمان" )133(، ووجه الداللة: أن الضامن يغرم يف حال 
عدم أتدية املضمون، فله أن يربح يف املقابل.

كمن  ابمللك،  املعترب  الضمان  احلديث  موضوع  ألن  صحيح؛  غري  االستدالل  يناقش: 
اشرتى دابة ابخليار، فعليه ضماهنا وقت اخليار، وله رحبها، وال يقصد به الضمان املعهود)134(. 

وبعد النظر يف أدلة الفريقني يرتجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من عدم جواز أخذ األجرة 
على الضمان؛ ملا يفضي إليه من الراب احملرم، والوسيلة إىل املمنوع ممنوعة، والتفاق الفقهاء على 

عدم جواز أخذ األجرة على الكفالة، وملا يفضي إليه من أكل أموال الناس ابلباطل. 

وهذا الرتجيح ينطبق على الشخصية االعتبارية للمؤسسة ذاهتا، حيث إهنا متربعة بضمان 
ودائـع املصـارف، وال ينطبـق علـى العاملـني فيهـا مـن مـدراء وموظفـني، فهـؤالء غـري متطوعـني 
أبعماهلـم، كمـا أهنـم غـري ضامنـني ألمـوال املودعـني، وإمنـا الضامـن املؤسسـة ذاهتـا، ومـن مث ال متنـع 

األجـرة مـن ابب عـدم جـواز أخـذ األجـرة علـى الضمـان.   

ويتخـرج هـذا اجلـواز علـى أسـاس الوكالـة أبجـر، فالعالقـة بـني مؤسسـة ضمـان الودائـع 
وصنـدوق ضمـان الودائـع يف املصـارف عالقـة الوكيـل واملـوكل، حيـث تقـوم مؤسسـة ضمـان 
الودائـع إبدارة مجيـع مـا يتعلـق ابلصنـدوق مـن عمليـات مقابـل أجـرة حمـددة مسـبقا )135(، وقـد 
جاء يف املعايري الشرعية، "على الشركة القيام إبدارة عمليات التأمني من إعداد واثئق التأمني، 
ومجيـع االشـرتاكات، ودفـع التعويضـات، وغريهـا مـن األعمـال الفنيـة مقابـل أجـرة معلومـة ينـص 

عليهـا يف العقـد، حـىت يعتـرب املشـرتك قابـاًل هبـا مبجـرد التوقيـع عليـه " )136(.

املطلب اخلامس:
حتديد مقدار التعويض يف مؤسسة الضمان، وكيفية احتسابه:
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حتدد قوانني ضمان الودائع حدا أعلى لضمان الودائع حني تتعرض املصارف إىل خطر 
من املخاطر ينعها من تغطية أموال املودعني، فعلى سبيل املثال حددت مؤسسة ضمان الودائع 
األردنية مبلغ عشرة آالف دينار كحد أعلى لضمان الوديعة، فإذا كانت هبذا املقدار أو أقل 
كانت الوديعة مضمونة ضماان كامال، وإن كانت أكثر من ذلك كانت مضمونة بعشرة آالف 

فقط، وهذا بعد قرار البنك املركزي بتصفية املصرف)137(.

وبعد صدور قرار التصفية حيتسـب مقدار وديعة الشـخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان 
ابتباع األسـس واإلجراءات اآلتية:

أوال: إذا كان للشـخص أكثـر مـن حسـاب لـدى املصـرف أو فروعـه تعتـرب هـذه احلسـاابت 
حسـااب واحـدا؛ أي توحيـد مجيـع ودائعـه املؤمنـة )138(.

بينهم بنسبة  اثنيا: إذا كان احلساب مشرتكاً بني شخصني فأكثر، يوزع مبلغ الضمان 
حصة كل منهم يف احلساب، وإما إذا كانت حصصهم يف احلساب غري حمددة فتعترب حصصهم 
يف احلساب متساوية على أال يزيد جمموع ما يقبضه الشخص الواحد على احلد األعلى ملبلغ 

الضمان إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى املصرف نفسه )139(. 

اثلـثـا: إذا كان الشخص مديناً للبنك أو كفيالً ألحد مدينيه، جيري التقاص ما بني ودائعه 
مسؤولية  يتحمل  اليت  أو  عليه  املرتتبة  أو  القائمة  والتسهيالت  االلتزامات  ومجيع  البنك  لدى 
تسديدها إىل ذلك البنك سواء أكانت التزاماته وتسهيالته مستحقة الدفع أم ال، وإذا جنم عن 
إجراء التقاص رصيد دائن يعترب هذا الرصيد هو الوديعة اليت سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق 

أحكام هذا القانون )140(.

وإذا نظران إىل هذه اإلجراءات من انحية شرعية يتبني لنا اآليت:

أوال: الضمان تربع، وما يدفعه املشرتكون قائم على أساس التربع، وضمان الودائع ضرب 
من ضروب التكافل يف تعويض املودعني عند عجز املصرف عن رد أمواهلم، ومن مث فال مانع 
من الناحية الشرعية أن حتدد مؤسسة ضمان الودائع - بصفتها وكيلة عن املتربعني - سقفا للحد 

األعلى للمبلغ املضمون.

اثنيا: توزيع مقدار التعويض جيب أن يكون وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، فكل مودع 
يكون تعويضه بقدر وديعته أو احلد األعلى املقرر، وأما الشركاء فكل حسب حصته يف الشركة، 
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وإذا نقص يف الوديعة، وجب أن يكون على حسب حصته، ففي املغين: " اخلسران يف الشركة 
على كل واحد منهما، بقدر ماله ... ال نعلم يف هذا خالفا بني أهل العلم" )141(.

اثلـثـا: وأما يتعلق ابملقاصة وهي إسقاط دين بدين، فاملقرر عند أهل العلم جواز املقاصة، 
إذا اتفق الدينان يف اجلنس، فإن كاان بنفس القدر حصل اإلبراء، وإن اختلفا يف املقدار سقط 

من األكثر بقدر األقل، ويبقى الزائد)142(.

وأما إذا اختلف املاالن يف اجلنس كالدرهم مع الدينار؛ فقد اختلف أهل العلم يف ذلك: 
فذهب احلنفية واملالكية )143( اىل جواز ذلك، إال أن املالكية قيدوه أبن يكون الدينان حالني.

وذهب الشافعية واحلنابلة )144( إىل عدم جواز ذلك، ألهنا مصارفة يف الذمة ومن ابب بيع 
الدين ابلدين.

والذي يرتجح يف هذه املسألة ما ذهب إليه احلنفية، وذلك أن املقاصة من ابب إيفاء الدين 
وليس من ابب البيع، ففائدة املقاصة سقوط الثابت يف الذمة، وفائدة البيع حدوث ملك له، 

فال يقاس أحدمها على اآلخر)145(.

املطلب السادس:
 الفائض التأميين يف مؤسسات ضمان الودائع:

الودائع،  الفائض: هو ما تبقى من أقساط املشرتكني واالحتياطات يف صندوق ضمان 
وذلك بعد خصم مجيع املصاريف والتعويضات )146(.

إن اخلالف يف توزيع الفائض التأميين مبين على اخلالف يف الوصف الفقهي املناسب 
للمشاركة يف مؤسسات ضمان الودائع، وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف هذه املسألة على 

أقوال )147(:

القول األول: إن املشرتك يف صندوق ضمان الودائع يعترب متربعا للصندوق، حبيث يلزم 
نفسه ابملشاركة يف تعويض األضرار اليت قد تلحق أحد املشرتكني )148(.

مملوكا  يكون  الصندوق ال  مال  أن  عليه  وينبين  ابلتربع،  االلتزام  هو  الفقهي  فالتكييف 
ملؤسسة ضمان الودائع، وإمنا هليئة املشرتكني، والفائض التأميين له حكم أصله، فيكون حقا 
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للمشرتكني، هلم احلرية يف التصرف به، إما بتوزيعه عليهم، أو إبنفاقه يف وجوه اخلري أو غري ذلك 
من التصرفات )149(.

القـول الثـاين: ذهـب بعـض الباحثـني إىل أن التأمـني التعـاوين قائـم علـى أسـاس الوقـف؛ 
أي إن املشـرتك خيـرج مـا تـربع بـه عـن ملكـه وجيعلـه وقفـا لتعويـض األضـرار الـيت قـد تلحـق أحـد 
املشـرتكني، وقـد بـىن أصحـاب هـذا الفكـرة اجتهادهـم علـى أسـس منهـا: جـواز وقـف النقـود، 

وانتفـاع الواقـف بوقفـه إذا كان عامـا )150(.

وبنـاء علـى هـذا التكييـف يكـون الصنـدوق مطلـق التصـرف يف مجيـع األمـوال، مبـا فيهـا 
االشرتاكات وعوائد االستثمار، وللهيئة املشرفة على الصندوق التصرف يف األموال مبا تقتضيه 

املصلحـة واللوائـح املنظمـة، كأن ترحـل الفائـض لسـنوات مقبلـة لتخفيـض االشـرتاكات )151(.

القول الثالث: التأمني التعاوين قائم على أساس اهلبة بعوض، أي أن املشرتك دفع املال 
هبة حلساب املشرتكني، بقصد أن يعوض حساب املشرتكني عند احلاجة للتعويض )152(.

وقـد اختلـف الفقهـاء يف اهلبـة املشـروطة بعـوض، فذهـب احلنفيـة واملالكيـة والشـافعية يف 
األظهـر واحلنابلـة يف املذهـب إىل القـول بصحتهـا )153(.

وبنـاء علـى هـذا التخريـج فـإن الفائـض التأميـين يـوزع علـى املشـرتكني، ويكـون هـذا التوزيـع 
تنفيـذا لشـرط العـوض، ال رجوعـا عـن اهلبـة املنهـي عنـه، فمـا عـاد إليـه ليـس مـن ابب الرجـوع عـن 

اهلبـة، وإمنـا مـن ابب كونـه عضـوا مشـرتكا )154(.

القـول الرابـع: ختريـج التأمـني التعـاوين علـى النهـد، والنهـد: بكسـر النـون وفتحهـا وهـو: 
إخراج القوم نفقاهتم على قدر عدد الرفقة تعاوان بينهم )155(، ووجه إحلاق التأمني ابلنهد هو أن 
املشـرتكني يف التأمني يشـرتكون يف دفع اشـرتاكات ويرتاضون أن أيخذ بعضهم أكثر من بعض، 
لتعويـض األضـرار الـيت قـد تلحـق أبحدهـم، وقـد يقـع التعويـض ألحدهـم دون اآلخـر، كمـا هـو 

احلـال يف النهـد، فقـد أيكل أحدهـم أكثـر مـن اآلخـر)156(.

وعلى هذا التخريج يكون الفائض التأميين ملكا للمشرتكني، فيجوز أن يوزع عليهم، أو 
يصرف فيما يرونه مناسبا.

والذي نراه أن خترجيه على اإللزام ابلتربع والنهد واهلبة بعوض خترجيات متقاربة، فجميعها 
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تشرتك يف كونه تربعا ابملال للتعاون على تفتيت األخطار، اليت قد يتعرض هلا أحد املشرتكني، 
وهو يف هذه احلالة ينتظر من املشرتكني التعويض فيما لو تعرض خلطر، ومن مث فال يؤثر ذلك 
علـى أصـل التـربع، وأمـا خترجيـه علـى الوقـف فـال نـراه صحيحـا فالوقـف يسـتقل أبحـكام ختتلـف 

عـن التـربع، كمـا أن العلمـاء غـري جممعـني علـى جـواز وقـف النقـود.

والذي نراه راجحا هو أن االشرتاك يف صندوق ضمان الودائع مبين على االلتزام ابلتربع، 
والفائـض التأميـين يعتـرب ملـكا للمشـرتكني، فلهـم احلـق يف اسـرتداده والتصـرف بـه، إال أن ذلـك 
نـص علـى  قـد  الودائـع  نظـام صنـدوق ضمـان  فـإذا كان  االتفـاق علـى غـريه،  بعـدم  مشـروط 
التصرف يف الفائض يف مصلحة من املصاحل، كجعله احتياطا، أو استثماره وحنو ذلك فال مانع 

منـه، ويلـزم املشـرتكني مـا مت االتفـاق عليـه يف نظـام صنـدوق ضمـان الودائـع.  

املطلب السابع:
إعادة تـأمني الودائع:

إعـادة التأمـني: عقـد تقـوم مبقتضـاه الشـركة املعـاد التأمـني لديهـا بتحمـل قـدر معـني مـن 
األخطـار املتفـق عليهـا مـع الشـركة املؤمنـة لديهـا )157(، ويسـتخلص مـن تعريفـات إعـادة التأمـني 

اآليت)158(:

أوال: هو عقد قائم بذاته بني شركة التأمني وشركة إعادة التأمني، فهو عقد أتمني جديد.

اثنيا: شركة التأمني املؤمنة تدفع جزءا من أقساط التأمني لشركة إعادة التأمني وفق االتفاق 
املوقع بينهما.

اثلـثـا: شركة إعادة التأمني تتحمل جزءا من املخاطر اليت التزمت هبا نظري ما أتخذه من 
أقساط.

رابعـا: املؤمن هلم من قبل شركة التأمني ال عالقة هلم ابلعقد املربم بني شركة التأمني وشركة 
إعادة التأمني. 

والسؤال املطروح هنا: هل جيوز ملؤسسات أو صناديق ضمان الودائع أن تقوم إبعادة التأمني 
لدى شركات أتمني أخرى ؟
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األصل أن حكم إعادة التأمني حكم أصله، فإذا كان التأمني جائزا من حيث األصل جاز 
إعادة التأمني لدى شركة أتمني أخرى بشرط أن تكون الشركة املعاد التأمني لديها شركة جائزة 
شرعا، وهو من ابب التأمني التعاوين)159(، لكن الواقع أن شركات إعادة التأمني هي شركات 
أتمني جتارية تقوم على التأمني التجاري وقد اختلف فقهاء العصر يف جواز ذلك على النحو 

اآليت:

القول األول: إابحة التعامل مع شركات إعادة التأمني التجارية للحاجة املتعينة، وأخذ 
هبذا الرأي بعض اهليئات الشرعية كهيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداين، وهيئة 
الرقابة الشرعية لشركة التأمني اإلسالمي يف األردن، وهو قول كثري من العلماء املعاصرين )160(.

واملستند الذي يستند إليه أصحاب هذا الرأي احلاجة اليت تنزل منزلة الضرورة، فحاجة 
شركات التكافل إىل إعادة التأمني تنقل احلكم من احلظر إىل اإلابحة )161(.

وأصحاب هذا االجتاه قيدوا اجلواز بقيود وضوابط، هي)162(:

أوال: عدم وجود شركات أتمني إسالمي تؤدي املطلوب.

اثنيا: إذا وجدت شركات أتمني إسالمي فيعاد التأمني لديها، وما يتبقى فيعاد التأمني لدى 
شركات إعادة التأمني التجارية.

اثلـثـا: أن يكون التأمني ابحلد األدىن الذي تندفع به احلاجة؛ ألن احلاجة تقدر بقدرها. 

رابعـا: عدم االحتفاظ ابحتياطات نقدية تعود ملكيتها لشركات التأمني التجاري إذا كان 
يرتتب على ذلك فوائد ربوية.

خامسا: أن يكون االتفاق ألقصر مدة ممكنة، حىت يستطيع التخلي عن إعادة التأمني 
يف أي وقت.  

القول الثاين: عدم جواز إعادة التأمني لدى شركات التأمني التجارية، وهو قول عثمان 
شبري، وعبدالعزيز اخلياط، والزحيلي، وصدرت به الفتوى من هيئة كبار العلماء يف السعودية، 
وهو الظاهر من قرار اجملمع الفقهي، وأخذت به هيئة احملاسبة )163(، ويستند أصحاب هذا 

القول إىل األدلة اآلتية:
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أوال: إعادة التأمني يف شركات التأمني التجارية فرع عن التأمني التجاري، والقول استقر 
حبرمته، فوجب احلكم بتحرمي إعادة التأمني لدى شركات أتمني جتارية )164(.

اثنيا: عدم وجود ضرورة وحاجة إلعادة التأمني لدى شركات التأمني التجارية.

وبعد هذا العرض يرتجح لنا أن اخلالف بني الفريقني ليس يف أصل التأمني التجاري، 
فاجلماهري على حتريه، وإمنا اخلالف مبين على وجود حاجة تنقل إعادة التأمني من املنع إىل 

اجلواز، فمىت حتققت احلاجة ترجح القول األول، ومىت مل تتحقق ترجح القول الثاين.

وابلنظر يف القولني جند أن بينهما تقاراب كبريا؛ ذلك أن القول األول مبين على عدم وجود 
شركات أتمني إسالمية، يظهر ذلك من خالل الضوابط والقيود اليت وضعوها زمن البحث يف 
املسألة، والثاين بين على عدم وجود حاجة ماسة، ما يفهم منه أنه عند وجود حاجة يتفقون مع 

أصحاب القول األول، وعند عدم وجود حاجة يتفق اجلميع على التحرمي.

وهذه احلاجة أصبحت اآلن غري متحققة، سيما مع وجود شركات إعادة أتمني إسالمية، 
كالشركة األسيوية العاملية إلعادة التكافل يف ماليزاي، والشركة اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني 

يف السعودية وغريها، وبناء عليه يكون العمل ابلقول الثاين هو املتجه يف هذا الزمن.

إعـادة أتمـني  املختصـة حكوميـة وأهليـة إلنشـاء شـركات  مـع اجلهـات  العمـل  والواجـب 
إسـالمية والبحـث عـن حلـول أخـرى إلعـادة التأمـني بعيـدا عـن اإلفتـاء حبـل التأمـني التجـاري 

القائـم علـى الغـرر والـراب، وهللا أعلـم. 
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اخلامتة:
احلمـد هلل الـذي بنعمتـه تتـم الصاحلـات، والصـالة والسـالم علـى معلـم النـاس اخلـريات، مث 

أمـا بعـد؛ 
فبعـد الفـراغ مـن هـذا البحـث نسـجل أبـرز مـا توصلنـا إليـه، ونثبـت أهـم النتائـج علـى النحـو 

اآليت: 
- ضمـان الودائـع هـو: محايـة ودائـع العمـالء؛ بتعويضهـم عـن األضـرار الـيت تلحـق أبمواهلـم 
نتيجـة تعثـر املصـرف، ويهـدف إىل: تقليـل خماطـر االسـتثمار، وحتقيـق االسـتقرار االقتصـادي، 

ومعاجلـة األزمـات املاليـة.
- األصـل العـام التـزام املصـرف بضمـان مجيـع الودائـع ابلعقـد، عنـد وجـود سـبب الضمـان 
مـن جهتـه، كاالسـتعمال الـذي حيوهلـا إىل قـرض مضمـون، والتقصـري يف احلفـظ أو االسـتثمار، 

وخبـالف ذلـك، فـإن يـده يـد أمانـة. 
- نظام ضمان الودائع مما عرفه االقتصاد املعاصر، وعملت به املصارف اإلسالمية؛ محاية 
لودائع العمالء، بتعويضهم عن األضرار اليت قد تلحق أبمواهلم نتيجة تعثر املصرف، وهو نظام 

مشروع قائم على املصلحة. 
- ال جيوز التأمني على الودائع لدى مؤسسات ضمان الودائع التجارية، عند وجود البديل 
الشرعي، أو كانت قوانني الدولة ال تلزم بذلك؛ وإال فيجوز؛ استنادا للحاجة، واملصلحة. بينما 
جيوز التأمني لدى الشركات واملؤسسات التعاونية، والصناديق اليت تنشئها املصارف اإلسالمية 

هلذه الغاية، وهو أفضل البدائل الشرعية. 
- جيـوز اسـتثمار أمـوال صناديـق الودائـع بضوابـط أبرزهـا: كـون االسـتثمار فيمـا أابحتـه 
الشريعة، واختاذ االحتياطات الكفيلة بتقليل خماطر االستثمار، وعدم زايدة املال املستثمر حبيث 
جيعـل الصنـدوق عاجـزا عـن اهلـدف األساسـي مـن إنشـائه، وهـو توفـري احلمايـة لودائـع املصـارف 

األعضاء.
- ال جتب الزكاة يف مال صندوق ضمان الودائع؛ ألنه غري مملوك الرقبة واليد، كما أنه ال زكاة 
يف اجلزء املستثمر منه؛ كونه ماال غري مملوك ملعني، وقياسا على زكاة املال املوقوف على غري معني.

- الشرط اجلزائي الذي تشرتطه مؤسسات ضمان الودائع؛ بسبب التأخري أو التخلف يف 
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سداد الديون، غري جائز؛ ملا يؤول إليه من الراب، وبديله الشرعي هو تقدير الضرر الفعلي من 
خالل القضاء.

- عـدم جـواز أخـذ األجـرة علـى الضمـان مـن قبـل مؤسسـات وصناديـق ضمـان الودائـع؛ 
ألن الضمان تربع، وأخذ األجرة يفضي إىل الراب احملرم، والوسيلة إىل املمنوع ممنوعة، وهذا احلكم 

ال ينطبـق علـى العاملـني؛ كوهنـم يعملـون أبجر.
- الضمـان تـربع، ومـا يدفعـه املشـرتكون قائـم علـى هـذا األسـاس، وضمـان الودائـع ضـرب 
مـن ضـروب التكافـل يف تعويـض املودعـني عنـد عجـز املصـرف عـن رد أمواهلـم، وبنـاء عليـه؛ جيـوز 
ملؤسسة أو صندوق ضمان الودائع - بصفتها وكيال عن املتربعني - حتديد سقف للحد األعلى 
ملبلـغ الضمـان، وجيـب أن يكـون التوزيـع وفـق أحـكام الشـريعة اإلسـالمية، علـى قـدر الودائـع، أو 

ابلنسـبة، كمـا جتـوز املقاصـة يف ذلـك.
- اختلفـت الفقهـاء يف التكييـف الفقهـي للفائـض التأميـين علـى أسـاس االلتـزام ابلتـربع، 
أو النهـد، أو اهلبـة بعـوض، وهـي خترجيـات متقاربـة ومشـرتكة يف كـون أمـوال مؤسسـات وصناديـق 
ضمـان الودائـع تربعـا ابملـال للتعـاون علـى تفتيـت األخطـار، الـيت قـد يتعـرض هلـا أحـد املشـرتكني، 
ومن مث فإن الفائض التأميين يعترب ملكا للمشرتكني، فلهم احلق يف اسرتداده، والتصرف به، إال 

أن ذلـك مشـروط بعـدم االتفـاق علـى غـريه.
- يتجه احلكم بعدم جواز إعادة التأمني لدى شركات التأمني التجارية؛ لعدم وجود احلاجة 
يف هذا الزمن، كون البديل اإلسالمي موجودا، ويليب احلاجة، كالشركة األسيوية العاملية إلعادة 
التكافل يف ماليزاي، والشركة اإلسالمية للتأمني وإعادة التأمني يف اململكة العربية السعودية وغريها.

التوصيات:
نوصـي بضـرورة العمـل علـى زايدة املؤسسـات العامـة لضمـان الودائـع، وأن تكـون علـى 
مستوى الدول واألفراد يف البالد اإلسالمية، وأن تشمل معظم االستثمارات، حبيث تراعى فيها 
الشـروط الشـرعية؛ نظـرا ألمهيتهـا يف حتقيـق االسـتقرار االقتصـادي، وتقليـل خماطـر االسـتثمار، 

ومعاجلـة األزمـات املاليـة.

إلزام كافة املصارف، واإلسالمية منها خصوصا إبنشاء صندوق مشرتك لضمان الودائع 
وفق الشروط واملعايري الشرعية، وإلزامها ابالشرتاك فيه؛ حفظا ألموال الناس من املخاطر، لضماان 

الستقرار املعامالت يف املصارف اإلسالمية.
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والتأمني  التجاري  التأمني  خمتار،  ج1، ص10.  اإلسالمي،  الفقه  جممع  وتوصيات  قرارات  ج5، ص103.  وأدلته، 
اإلسالمي، ص275.   

العامل  برابطة  التعاوين  التأمني  مللتقى  التعاوين، حبث مقدم  للتأمني  الشرعية  واملعايري  الضوابط  السند،   )58(
اإلسالمي، ص8. ملحم، إعادة التأمني وتطبيقاهتا يف شركات التأمني اإلسالمي، ص85.

)59( قحف، ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية، ص40.الصيفي، التأمني على الودائع املصرفية يف البنوك 
اإلسالمية، جملة دراسات، جملد 40 - عدد 2، ص504. 

)60( مؤسسة ضمان الودائع األردنية، قانون البنوك اإلسالمية، املادة:54، رقم:3.

)61( مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية، قانون املصارف، 2010م، ص12. 

)62( تيماوي، عبداجمليد، نظم محاية الودائع يف البنوك اإلسالمية " جتربة البنك اإلسالمي األردين "، جملة الواحات 
للبحوث والدراسات، 2011م، ع15، ص341.

)63( قحف، ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية، ص32.

)64( قرارات جملس اإلفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمية، قرار رقم: )181(، )2012/13( اشرتاك البنوك 
اإلسالمية يف مؤسسة ضمان الودائع، بتاريخ: )1433/11/04هـ(، املوافق: )20-09-2012م(، دار اإلفتاء األردنية.

/http://alghad.com.صحيفة الغد، مت النشر 23 حزيران 2013م ./http://aliftaa.jo

)65( مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية، قانون رقم:7، لسنة 2013م، ملؤسسة ضمان الودائع، ص10. 

)66( ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة مثر. ابن منظور، لسان العرب، مادة مثر.

)67( الغزايل، املستصفى، ص7. ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج29، ص73.  

)68( الكاساين، بدائع الصنائع، ج6، ص88.

)69( سانو، االستثمار وضوابطه يف الشريعة اإلسالمية، ص24، مقداد، زايد، الضوابط الشرعية الستثمار 
األموال، صhttp://iefpedia.com.5. محاد، خماطر االستثمار يف الفقه اإلسالمي، ص40.

)70( أي جديرا، وحراي. الفراهيدي، أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري ) املتوف:170هـ(، 
كتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، ج5، ص181، السندي، حممد بن 
عبداهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين ) املتوف:1138هـ(، حاشية السندي على سنن ابن ماجه، دار اجليل - بريوت، 

دط، ج2، ص97، حديث رقم:2490. 

)71( واه ابن ماجة، ابب من ابب عقارا ومل جيعل مثنه يف مثله، ح2490، وأمحد يف املسند، ح18761. 
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واحلديث رجاله ثقات سوى إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر فهو ضعيف، لكن اتبعه غري واحد، فاحلديث له شواهد 
ومتابعات، وقد حسنه األلباين واألرانؤوط يف تعليقه على املسند. األلباين، السلسلة الصحيحة، ج4، ص307.  

)72( مقداد، الضوابط الشرعية الستثمار املال، ص6.

)73( قحف، ضمان الودائع، ص38.

)74( اخلاليلة، ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية.

)75( الصيفي، التأمني على الودائع املصرفية يف البنوك اإلسالمية، ص506.

)76( قحف، ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية، ص38-37.

)77( الصيفي، التأمني على الودائع املصرفية يف البنوك اإلسالمية، ص506.. 

)78( الكاساين، بدائع الصنائع، ج2، ص9. العبدري، التاج واإلكليل، ج2، ص256. الشريازي، املهذب، 
ج1، ص142. البهويت، كشاف القناع، ج2، ص170.

)79( الكساين، بدائع الصنائع، ج2، ص9.

)80( القرضاوي، فقه الزكاة، ص101.

)81( الشربيين، مغين احملتاج، ج1، ص409. ابن قدامة، املغين، ج2، ص639.

)82( املارودي، احلاوي الكبري، ج3، ص274.  

)83( سورة التوبة، جزء اآلية 103.

)84( سورة املعارج، اآلية 24.

)85( رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب الزكاة، ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس، ح1389.  

)86( القرضاوي، فقه الزكاة، ص101.

)87( الكاساين، بدائع الصنائع، ج2، ص9. البهويت، مطالب أويل النهى، ج2، ص15.

)88( اليمين، الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة، ص65. وهذا التعريف بناء على ما ذهب إليه كثريون 
من أن التعويض العادل يف الشرط اجلزائي يكون بناء على تقدير التعويض من قبل املتخصصني.

الودائع  ضمان  مؤسسة  ص16.  ومادة:29،  ص15  مادة:26،  الفلسطينية،  الودائع  ضمان  مؤسسة   )89(
األردنية، مادة:13، 14.

الفقـه اإلسـالمي، ط1421هــ -2000م، ع12، ج2، ص71.  )90( الضريـر، الشـرط اجلزائـي، جملـة جممـع 



الفقه وأصوله: األحكام الفقهية للمسائل المتفرعة على ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية

221

السـالوس، الشـرط اجلزائـي، جملـة جممـع الفقـه اإلسـالمي، ع12، ج2، ص161، ط1421هــ -2000م. التسـخريي، 
الشـرط اجلزائـي، جملـة جممـع الفقـه اإلسـالمي، ط1421هــ -2000م، ع12، ج2، ص181. اليمـين، الشـرط اجلزائـي، 
ص217. بلحاجـي، حكـم الشـرط اجلزائـي الـوارد علـى األعمـال وصـورة تطبيقـه يف املصـارف اإلسـالمية، جملـة الواحـات 

ص335، سـنة 2011م. للبحـوث والدراسـات، ع11، 

)91( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج29، ص132. ابن القيم، إعالم املوقعني، ج1، ص344. بلحاجي، حكم 
الشرط اجلزائي الوارد على األعمال، ع11، ص335. اليمين، الشرط اجلزائي، ص217.

)92( رواه أبو داود، كتاب األقضية، ابب يف الصلح، ح3596. والرتمذي، كتاب األحكام، ابب ما يذكر عن 
رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الصلـح بـني النـاس، 1352. ويف سـنده: كثـري بـن عبـدهللا ضعفـه كثـري مـن أهـل العلـم، وقـواه البخـاري 
وحسن حديثه وكذلك الرتمذي وابن خزية، واحلديث ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، فهو حديث حسن، وقد رواه 
البخـاري معلقـا بصيغـة اجلـزم، وحسـنه الرتمـذي وصححـه السـخاوي واأللبـاين. ابـن حجـر، فتـح البـاري، ج4، ص451. 
السـخاوي، حممـد بـن عبدالرمحـن )902هــ(، املقاصـد احلسـنة يف بيـان كثـري مـن األحاديـث املشـتهرة علـى األلسـنة، دار 

الكتـاب العـريب، بـريوت، ص607. األلبـاين، السلسـلة الصحيحـة، ج6، ص414.

)93( رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب البيوع، ابب ذكر البيع والشراء على املنرب يف املسجد، ح444.

)94( ابن حزم، احمللى، ج8، ص77.

)95( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج4، ص265. ابن القيم، إعالم املوقعني، ج1، ص349.

ج2،  ع12،  ط1421هــ -2000م،  الفقهـي،  اجملمـع  جملـة  اإلسـالمي،  الفقـه  اجلزائـي يف  الشـرط  عجـم،   )96(
ص207.

)97( األمانـة العامـة هليئـة كبـار العلمـاء، أحبـاث هيئـة كبـار العلمـاء، الرائسـة العامـة للبحـوث العامـة واإلفتـاء، 
1434هــ -2013م، ج1، ص291. ط5، 

)98( بلحاجي، حكم الشرط اجلزائي، ع11، ص336.

)99( املصري، مناقضات العقود اإلدارية، ص65.

)100( املرجع السابق. 

)101( بلحاجي، حكم الشرط اجلزائي، ع11، ص336.

)102( املصري، مناقضات العقود اإلدارية، ص65.

)103( الصديق الضرير، الشرط اجلزائي، جملة اجملمع الفقهي، ج12، ص513.
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)104( آل حممود، أحكام عقود التأمني، ص75. الدريين، النظرايت الفقهية، ص196. اليمين، الشرط اجلزائي، 
ص229.

)105( اليمين، الشرط اجلزائي وأثره يف العقود املعاصرة، ص224.

)106( احلموي، الشرط اجلزائي وسلطة القاضي يف تعديله، ص382.

)107( ايل مين، الشرط اجلزائي، ص227.

)108( الكاساين، بدائع الصنائع، ج4، ص194. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج3، ص334. البهويت، كشاف 
القناع، ج3، ص315. قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ص257.

)109( مؤسسة ضمان الودائع األردنية، قانون املؤسسة، مادة:16. مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية، قانون 
املؤسسة، مادة:29، ص16.  

)110( اليمين، الشرط اجلزائي، ص210. بشناق، الشرط اجلزائي يف الديون والبدائل الشرعية له يف التطبيقات 
املصرفية، جملة معارف، السنة الثامنة 2013م، العدد 14، ص160. عجم، الشرط اجلزائي يف الفقه اإلسالمي، جملة اجملمع 

الفقهي، ع12، ج2، ص213. الضرير، الشرط اجلزائي، جملة اجملمع الفقهي، العدد12، ج2، ص71.

)111( قرار اجملمع الفقهي: جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع12، ج2، ص306-305.

)112( سورة البقرة، جزء اآلية:275.

)113( الكاساين، بدائع الصنائع، ج5، ص183. عليش، منح اجلليل، ج4، ص492. األنصاري، أسىن 
املطالب يف شرح روض الطالب، ج2، ص21. ابن قدامة، املغين، ج4، ص134.

)114( املصري، حبوث يف االقتصاد اإلسالمي، ص173. بشناق، الشرط اجلزائي، ص160.

)115( الشهري، الشرط اجلزائي وتطبيقاته يف احملكمة الكربى وديوان املظامل ابلرايض، ص110-109.

)116( الزرقـا، هـل يقبـل احلكـم شـرعا علـى املديـن املماطـل ابلتعويـض، جملـة أحبـاث االقتصـاد اإلسـالمي،ع2، 
ج2، ص154.

)117( املصدر نفسه، ص195.

)118( الضرير، الشرط اجلزائي، ص20.

)119( اليمين، الشرط اجلزائي، ص214. بشناق، الشرط اجلزائي يف الديون، ص166.

)120( السرخسي، املبسوط، ج30، ص265.
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)121( التسويل، البهجة يف شرح التحفة، ج1، ص296. اخلرشي، شرح خمتصر خليل، ج6، ص30.

)122( النووي، روضة الطالبني، ج4، ص263. املاوردي، احلاوي الكبري، ج6، ص971.

)123( البهويت، مطالب أويل النهى، ج3، ص316. البهويت، كشاف القناع، ج3، ص319.

)124( السرخسي، املبسوط، ج30، ص265.

)125( العبدري، التاج واإلكليل، ج5، ص111.

)126( النووي، روضة الطالبني، ج4، ص241.

)127( البهويت، مطالب أويل النهى، ج3، ص316.

ج2،  ع2،  1407هـ/1986م،  الفقهي،  اجملمع  جملة  الضمان،  خطاابت  حول  دراسة  األمني،   )128(
ص1052.

)129( ابن جنيم، البحر الرائق، ج6، ص242. البهويت، كشاف القناع، ج3، ص319.

)130( محاد، مدى جواز أخذ األجرة على الكفالة، جملة جامعة امللك عبدالعزيز، 1417هـ/1997م، العدد 
9، ص115.

)131( محاد، مدى جواز أخذ األجرة على الكفالة، ص117. الشبيلي، يوسف، حكم أخذ األجرة على 
./http://www.salmajed.com ،الضمان

)132( املصري، حبوث يف اإلقتصاد اإلسالمي، ص232.

)133( رواه أبو داود، كتاب اإلجارة، ابب فيمن اشرتى عبدا مث استعمله فوجد فيه عيبا، ح3510. ورواه ابن 
ماجة، كتاب التجارات، ابب اخلراج ابلضمان،ح2328. وصححه ابن القطان وحسنه الرتمذي واأللباين. ابن امللقن، 

البدر املنري، ج6، ص541. األلباين، إرواء الغليل، ج5، ص158.

)134( املاوردي، احلاوي الكبري، ج4، ص67.

)135( اخلاليلة، ضمان الودائع يف املصارف اإلسالمية، دار اإلفتاء األردنية.

)136( املعايري الشرعية، املعيار رقم )1/10(، ص366.

)137( مؤسسة ضمان الودائع األردنية، القوانني، مادة:32.

)138( مؤسسة ضمان الودائع األردنية، القوانني:34. مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية، قوانني، مادة:21، 
ص13.
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)139( مؤسسة ضمان الودائع األردنية، القوانني، مادة:34.

)140( مؤسسة ضمان الودائع األردنية، القوانني، مادة:34.

)141( ابن قدامة، املغين، ج5، ص147.

)142( املوسوعة الفقهية الكويتية، ج41، ص189.

)143( الزيلعي، البحر الرائق، ج6، ص217. املواق، التاج واإلكليل، ج4، ص310.

)144( النووي، روضة الطاليني، ج12، ص273. البهويت، شرح منتهى اإلرادات، ج2، ص99.

)145( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج29، ص512. 

)146( هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار26.

)147( هذا أن اخلالف وارد يف التأمني اإلسالمي، ونرى إحلاق صندوق ضمان الودائع ابلتأمني، ألنه قائم 
على األسس ذاهتا اليت يقوم عليها التأمني.

)148( هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعيار26.

 http://www.kantakji.com،149( القـري، الفائـض التأميـين، ورقـة مقدمـة إىل ملتقـى التأمـني التعـاوين(
ص8. الـربواري، الفائـض التأميـين يف شـركات التكافـل، ص7، ورقـة مقدمـة ملؤمتـر اهليئـات الشـرعية للمؤسسـات املاليـة 

اإلسـالمية، 2010م. عبـاس، الفائـض التأميـين وطـرق توزيعـه يف شـركات التأمـني اإلسـالمية، ص59 .

http:// ،150( الشبيلي، التأمني التكافلي من خالل الوقف، ورقة مقدمة إىل ملتقى التأمني التعاوين(
www.kantakji.com  ص9-10. عباس، الفائض التأميين،62-61.

)151( الشبيلي، التأمني التكافلي من خالل الوقف، ص10.

)152( القري، الفائض التأميين، ص11.

)153( الكاساين، بدائع الصنائع، ج6، ص132. اخلرشي، شرح خمتصر خليل، ج7، ص102. الشربيين، 
مغين احملتاج، ج2، ص404. البهويت، كشاف القناع، ج4، ص300.

)154( القرة داغي، الفائض التأمني يف شركات التأمني التكافلي دراسة فقهية مقارنة، ورقة مقدمة إىل ملتقى 
التأمني التعاوين، http://www.kantakji.com، ص7-6.

)155( ابن حجر، فتح الباري، ج5، ص129.

www./،156( السـعد، تطبيقـات التصـرف يف الفائـض التأميـين، ورقـة مقدمـة إىل ملتقـى التأمـني التعـاوين(
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ص51.  islamtoday.net

)157( اجلرف، التأمني التعاوين، ص121. الزحيلي، املعامالت املالية املعاصرة، ص274.

)158( الغامدي، إعادة التأمني والبديل اإلسالمي، اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب، 1428هـ.ع44، 
جملد 22، ص45-44. 

جملة  اإلسالمي،  الفقه  التأمني يف  وإعادة  التأمني  عقد  الفرفور،  ص553.  التأمني،  إعادة  الزحيلي،   )159(
اجملمع الفقهي،1407هـ/1986م، ص604.

)160( فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي، مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، 
ص30-31. الغامدي، إعادة التأمني، ص51-52. السرطاوي، إعادة التأمني، ورقة مقدمة ملؤمتر التأمني التعاوين، 

http://www.kantakji.com، ص8.

)161( الغامدي، إعادة التأمني، ص53. السرطاوي، إعادة التأمني، ص8. 

1995م،  ط1،  الكوييت،  التويل  بيت  الكوييت،  التمويل  لبيت  الرابعة  الفقهية  الندوة  توصيات   )162(
ص466-467. ملحم، التأمني اإلسالمي، ص153.

)163( فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء، ج15، ص265. الزحيلي، أعادة التأمني، ص553. شبري، املعامالت 
الفقهي،1407هـ  اجملمع  جملة  الفقهي،  اجملمع  قرار  ص55.  التأمني،  إعادة  الغامدي،  ص131.  املعاصرة،  املالية 
-1986م،ع2، ج2، ص643. هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية، املعايري الشرعية، ط 1431هـ/2010م، 

املعيار:41، ص564.

 )164( الغامدي، إعادة التأمني، ص56.
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املراجع:
- ابـن العـريب، حممـد بـن عبـدهللا )543هــ(، أحـكام القـرآن، حتقيـق: حممـد عبدالقـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، 

بريوت.

- ابن القيم، حممد بن أيب بكر )751هـ(، إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار اجليل، بريوت.

- ابن امللقن، عمر بن علي )804هـ(، البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري، حتقيق: 
مصطفى أبو الغيظ وآخرون، دار هجر، اململكة العربية السعودية، ط1، 1425هـ/2004م. 

- ابن املنذر، حممد بن إبراهيم )318هـ(، اإلمجاع، حتقيق: صغري أمحد حنيف، مكتبة الفرقان، األمارات العربية 
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حتقيق: عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة 

العربية السعودية،1416هـ/1995م.

- ابن حجر، أمحد بن علي )852هـ(، تقريب التهذيب، حتقيق: مصطفى عبدالقادر، دار الكتب العلمية، 
بريوت،ط2، 1415هـ.

- ابن حجر، أمحد بن علي )852هـ(، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، دار الكتب العلمية، 
بريوت، ط1، 1419هـ.

- ابن حجر، أمحد بن علي )852هـ(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت.

- ابن حزم، علي بن أمحد )452هـ(، مراتب اإلمجاع، دار الكتب العلمية، بريوت.

- ابن حزم، علي بن أمحد )456هـ(، احمللى، دار الفكر، بريوت.

- ابن رجب، أبو الفرج عبدالرمحن )795هـ(، القواعد يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر، بريوت.

- ابن عبد الرب، يوسف بن عبدهللا )463هـ(، االستذكار، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1421هـ/2000م.

- ابن فارس، أمحد بن احلسني )395هـ(، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبدالسالم هارون، دار الفكر، بريوت، 
ط139،9هـ/1979م.

- ابن قدامة، عبدهللا بن أمحد )620هـ(، املغين، دار الفكر، بريوت.
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- ابن ماجة، حممد بن يزيد )279هـ(، سنن ابن ماجة، دار الفكر، بريوت.
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- ابن منظور، حممد بن مكرم )711هـ(، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط1.
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- ابن جنيم، شهاب الدين أمحد بن حممد )1098هـ(، غمز عيون البصائر، حتقيق: أمحد بن حممد احلموي، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط140،5هـ/1985م. 

- أبو داود، سليمان بن األشعث )275هـ(، سنن أيب داود، دار الكتاب العريب، بريوت. 

- أمحد، أمحد بن حنبل، املسند، تعليق: شعيب األرانؤوط، مؤسسة قرطبة، القاهرة.

- آل حممود، عبدهللا بن زيد، أحكام عقود التأمني، ط1. 

- األلباين، حممد انصر الدين )1420هـ(، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املكتب اإلسالمي، 
بريوت،ط2، 1405هـ/1985م.

- األلباين، حممد انصر الدين، سلسة األحاديث الصحيحة، مكتبة املعارف، الرايض.

- األمانة العامة هليئة كبار العلماء، أحباث هيئة كبار العلماء، الرائسة العامة للبحوث العامة واإلفتاء، ط5، 
1434هـ/2013م.

- األمني، حسن عبدهللا، الودائع املصرفية النقدية واستثمارها يف اإلسالم، ط1، 1983م.

- األمني، حسن عبدهللا، دراسة حول خطاابت الضمان، جملة اجملمع الفقهي،1407هـ -1986م.

- األمني، حسن، املضاربة الشرعية وتطبيقاهتا احلديثة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي 
للتنمية،1421ه/2000م.

- األنصاري، زكراي، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، حتقيق: حممد اتمر، دار الكتب العلمية، بريوت،ط1، 
1421هـ /2000م.

- اببكر، أمحد عثمان، نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية، حبث )54(، البنك اإلسالمي للتنمية، 
ط1، 1421هـ -2000م.

- البخاري، حممد بن إمساعيل )256هـ(، اجلامع الصحيح، دار ابن كثري، بريوت، ط 1407هـ .



مجلة الجامعة لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية                                                       العدد 73

228

الشرعية  اهليئات  ملؤمتر  مقدمة  ورقة  ص7،  التكافل،  التأميين يف شركات  الفائض  شعبان حممد،  الربواري،   -
للمؤسسات املالية اإلسالمية،2010م. 

- بشناق، أمحد اجلزار، الشرط اجلزائي يف الديون والبدائل الشرعية له يف التطبيقات املصرفية، جملة معارف، 
السنة الثامنة:2013م.

- بلحاجي، عبدالصمد، حكم الشرط اجلزائي الوارد على األعمال وصورة تطبيقه يف املصارف اإلسالمية، جملة 
الواحات للبحوث والدراسات،2011م، العدد 11، ص335.

- البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن منت اإلقناع، حتقيق: هالل مصيلحي - مصطفى هالل، دار 
الفكر، بريوت، ط 1402هـ.

- البهويت، منصور بن يونس )1051هـ(، شرح منتهى اإلرادات، عامل الكتب، بريوت، ط 1996م.

- الرتمذي، حممد بن عيسى )279هـ(، اجلامع الصحيح، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

- التسخريي، حممد علي، الشرط اجلزائي، جملة جممع  الفقه اإلسالمي، ط 1421ه -2000م.

- التسويل، علي بن عبدالسالم )1258هـ(، البهجة يف شرح التحفة، حتقيق: حممد شاهني، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط 1419ه/1998م.

- توصيات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكوييت، بيت التمويل الكوييت، ط1، 1995م.

- اجلمال، غريب، املصارف واألعمال املصرفية، دار االحتاد العريب.

- اجلمل، سليمان )1204هـ(، حاشية اجلمل على املنهج لشيخ اإلسالم زكراي األنصاري، دار الفكر، بريوت.

- احلاكم، حممد بن عبدهللا، املستدرك على الصحيحني )405هـ(، حتقيق: حممد عبدالقادر عطا، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط 1411هـ.  

- احلسين، أمحد حسن، الودائع املصرفية: أنواعها - استخدامها - استثمارها، دار ابن حزم، بريوت.

- احلطاب، كمال توفيق، التكييف الفقهي للحساابت اجلارية، جملة دراسات اقتصادية إسالمية، العدد الثاين، 
1422هـ -2001م. 

بـريوت،  الكتـب،  عـامل  دار  خليـل،  خمتصـر  لشـرح  اجلليـل  مواهـب  )954هــ(،  حممـد  بـن  حممـد  احلطـاب،   -
ط1422هــ/2003م.

ط1، 1428هــ  عمـان،  النفائـس،  دار  اإلسـالمية،  املصـارف  االسـتثمار يف  خماطـر  عبدالكـرمي،  محـزة  محـاد،   -
/2008م.
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- محاد، نزية، مدى جواز أخذ األجرة على الكفالة، جملة جامعة امللك عبدالعزيز،1417هـ/1997م.

- محاد، نزيه، مدى صحة تضمني يد األمانة ابلشرط، البنك اإلسالمي للتنمية، ط2، 1421هـ /2000م.

- محاد، نزيه، معجم املصلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، دار البشري، السعودية، ط،1429هـ/2008م.

- محود، سامي، احلساابت املصرفية، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ط، 1417هـ/1996م.

- محود، سامي، تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، ط2، 1402هـ/1982م.

- حيدر، علي )1353هـ(، درر احلكام شرح جملة األحكام، عامل الكتب، الرايض، ط 1423هـ/2003م.

- اخلرشي، حممد بن عبدهللا )1101هـ(، حاشية اخلرشي على خمتصر خليل، دار الفكر، بريوت.

. http://aliftaa.jo ،اخلاليلة، ضمان ودائع املصارف اإلسالمية، دار اإلفتاء األردنية -

- الدرعان، عبدهللا، املدخل للفقه اإلسالمي، مكتبة التوبة، الرايض، ط1، 1993م .

- الدريين، حممد فتحي، النظرايت الفقهية، جامعة دمشق، ط2، 1989م.

- الدسوقي، حممد عرفة )1230هـ(، حاشية الدسوقي، حتقيق: حممد عليش، دار الفكر، بريوت.

- الذهيب، حممد بن أمحد )748هـ(، سري أعالم النبالء، حتقيق: شعيب األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت.

- الرحيباين، مصطفى السيوطي )1243هـ(، مطالب أويل النهى، املكتب اإلسالمي، بريوت،1961م.

- الزبيدي، حممد مرتضي احلسيين )1205هـ(، اتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: عبداحلليم الزحيلي، 
حممد مصطفى، التأمني على الديون يف الفقه اإلسالمي، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،2006م.

- الزحيلي، وهبة، املعامالت املالية املعاصرة، دار الفكر، دمشق، ط3، 1427هـ/2006م.

- الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، دمشق.

- الزحيلي، وهبة، جملة اجملمع الفقهي، إعادة التأمني،1407هـ/1986م.
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- الزرقا، مصطفى، هل يقبل احلكم شرعا على املدين املماطل ابلتعويض، جملة أحباث االقتصاد اإلسالمي.

والشـؤون  األوقـاف  وزارة  تيسـري حممـود،  حتقيـق:  القواعـد،  املنثـور يف  هبـادر )794هــ(،  بـن  حممـد  الزركشـي،   -
ط،1405هــ. الكويـت،  اإلسـالمية، 
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- الزيلعي، مجال الدين )762هـ(، نصب الراية ألحاديث اهلداية، دار القبلة، اململكة العربية السعودية، ط1، 
1418ه/1997م.
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- سانو، قطب، االستثمار وضوابطه يف الشريعة اإلسالمية، دار النفائس، األردن، ط-1421هـ/2000م،ص24.
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الفقه وأصوله: األحكام الفقهية للمسائل المتفرعة على ضمان الودائع في المصارف اإلسالمية

231
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رسالة ماجستري، املعهد العايل للقضاء، جامعة امللك حممد بن سعود.
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