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ملخص: 

يتمثل الهدف من البحث يف بي�ن الت�أ�سيل الفقهي مل�س�ألة 
اإذ نتيجًة  الإ�سالمية؛  الودائع ال�ستثم�رية يف امل�س�رف  �سم�ن 
يف  للرغبة  ونتيجة  الإ�سالمية،  لل�سريفة  الع�ملي  لالنت�س�ر 
جم�راة امل�س�رف الربوية ومن�ف�سته� فقد وجدت احل�جة للقول 
ب�إمك�نية �سم�ن الودائع ال�ستثم�رية، فوجدت تكييف�ت متعددة 
�سم�ن  اأو  امل�سرتك،  الأجري  على  القي��س  منه�  امل�س�ألة،  لهذه 
اأو  امل�ل،  ورّب  امل�س�رب  بني  و�سيط  لأنه  للودائع؛  امل�رصف 

�سم�ن طرف ث�لث للودائع ال�ستثم�رية. 

وقد ن�ق�س الب�حث تلك التكييف�ت، وراأى عدم جواز �سم�ن 
اأن ال�سم�ن ل ح�جة له  الودائع ال�ستثم�رية، ب�سكل ك�مل، كم� 
نحو  الإ�سالمية موجهة  امل�س�رف  ا�ستثم�رات  لأن معظم  اأ�ساًل؛ 
عقود املرابح�ت والإج�رات، وهذه العقود تتميز ب�أنه� منخف�سة 
ا�ستخدام  الإ�سالمي  للم�رصف  ميكن  اأنه  اإىل  اإ�س�فة  املخ�طر، 

و�س�ئل اأخرى حتمي الودائع ال�ستثم�رية من اخل�س�رة. 

ال�ستثم�رية،  الودائع  �سم�ن،  املفتاحية:  الكلمات 
امل�س�رف الإ�سالمية. 

Deposits Insurance in the Islamic Banks An In-
ductive Comparative Study

Abstract: 

This research aims to explain the 
jurisprudential rooting for deposits insurance in the 
Islamic banks. As a result of the global expansion 
of Islamic banking, and the desire to keep up with 
surplus banks to compete them, the need emerged 
to find a possibility of insuring investment deposits. 
Many adjustments are found to this matter, such 
as measurement on joint worker, or guarantee 
the bank for deposits because it is a mediator 
between Mudareb and owner, or guarantee third 
party investment deposits whether third party is 
Cooperative Insurance Fund or government. 

The researcher discussed these adjustments 
and saw that the insurance of deposits are 
completely forbidden, and there is no need to the 
insurance originally, because most of Islamic 
banks investments are Murabahat and Ijarat. These 
contracts are less risky; in addition to that, the 
Islamic bank can use another ways, which protect 
investment deposits from loss. 

Keywords: Insurance, Investment Deposits, 
Islamic Banks. 
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مقدمة: 
مراحل  يف  املع��رص  الإ�سالمي  امل�رصيف  الفكر  بداأ  لقد 
اإىل  متقدمة من القرن امل��سي نتيجة دخول امل�س�رف الربوية 
عن  البحث  حم�ولة  املفكرون  بداأ  اإذ  والإ�سالمية؛  العربية  الدول 
بديل اإ�سالمي للم�س�رف التقليدية، فظهرت فكرة اإن�س�ء امل�س�رف 
انت�س�ر  مع  الإ�سالمي  امل�رصيف  الفكر  انت�رص  ثم  الإ�سالمية، 
والثم�نيني�ت  ال�سبعيني�ت  منت�سف  يف  الإ�سالمية  امل�س�رف 
بداي�ت  يف  وات�سع  تطور  ثم  امل��سي،  القرن  من  والت�سعيني�ت 
القرن احل�يل نتيجة ات�س�ع امل�س�رف الإ�سالمية وانت�س�ره� يف 
الدول  بع�س  ويف  بل  والإ�سالمية،  العربية  الدول  من  كبري  عدد 

الأجنبية. 
ونتيجة هذا النت�س�ر كرثت الكتب واملوؤلف�ت التي اهتمت 
حم�ولة  يف  فيه�،  الق�ئمة  واملع�مالت  الإ�سالمية  ب�مل�س�رف 
املع�مالت  تخريج  اأو  املع�مالت،  لهذه  الفقهي  احلكم  بي�ن 
ال�رصيعة  يف  الواردة  امل�سم�ة  العقود  من  لعقد  وفقً�  الق�ئمة 
الإ�سالمية، اأو ابتك�ر اأ�س�ليب ومنتج�ت م�رصفية اإ�سالمية توافق 
واملمنوع�ت  املحرم�ت  من  وتخلو  الإ�سالمية،  ال�رصيعة  اأحك�م 

التي منعته� اأحك�م ال�رصيعة. 
الإ�سالمية  امل�س�رف  يف  ال�ستثم�رية  الودائع  وتعترب 
بني  العالقة  تكييف  جرى  اإذ  امل�س�ربة،  عقد  �سمن  مندرجة 
امل�س�ربة،  عقد  على  بن�ء  واملودعني  الإ�سالمي  امل�رصف 
مبث�بة  امل�رصف  ويكون  امل�ل"،  "رّب  مبث�بة  املودعون  ويكون 
للم�رصف  ميكن  ل  ف�إنه  التكييف  هذا  على  وبن�ء  "امل�س�رب"، 
اأن ي�سمن اأموال الودائع ال�ستثم�رية؛ لأنه ل ميكن �سم�ن راأ�س 
الفقهية املعروفة، عماًل  م�ل امل�س�ربة وفقً� لأحك�م امل�س�ربة 

بق�عدة "الغنم ب�لغرم" )1( . 
ال�سريفة  يف  الع�ملي  والت�س�ع  النت�س�ر  نتيجة  اأنه  اإل 
الربوية  امل�س�رف  جم�راة  يف  للرغبة  ونتيجة  الإ�سالمية، 
قوانني  لبع�س  ونتيجة  معه�،  تن�ف�سي  و�سع  يف  والدخول 
للم�س�واة  ودائعه�  ب�سم�ن  تلزمه�  التي  الإ�سالمية  امل�س�رف 
بع�س  لدى  احل�جة  وجدت  فقد  الربوية  امل�س�رف  وبني  بينه� 
املفكرين امل�رصفيني للقول ب�إمك�نية �سم�ن الودائع امل�رصفية، 
اإذ جرى تكييف ذلك ال�سم�ن بن�ء على تكييف�ت متعددة، و�سوف 
قدمه�  التي  التكييف�ت  بي�ن  البحث  هذا  يف  الب�حث  يح�ول 
امل�س�رف  يف  الودائع  �سم�ن  لإمك�نية  امل�رصفيون  املفكرون 

الإ�سالمية، ومن�ق�سته�، وبي�ن املقرتح�ت البديلة. 
اأهمية البحث: 

تكمن اأهمية البحث يف النقاط الآتية: 
امل�س�رف  ● عمل  جوهر  مت�س  ه�مة  م�س�ألة  من�ق�سة 

تدفع  التي  الدوافع  اأحد  الودائع  �سم�ن  يعترب  اإذ  الإ�سالمية، 
املودعني لالإيداع يف امل�س�رف الإ�سالمية. 

ُيطلب  ● ُمتطلبً�  يعترب  ال�ستثم�رية  الودائع  �سم�ن  اإن 
حتقيقه من امل�س�رف الإ�سالمية لتتالءم مع القوانني امل�رصفية 

ال�س�ئدة. 
قدمه�  ● التي  الفقهية  التكييف�ت  من  العديد  وجود 

ال�ستثم�رية  الودائع  �سم�ن  م�س�ألة  لتكييف  والعلم�ء  املفكرون 
يف امل�س�رف الإ�سالمية، ول بد من درا�سة تلك التكييف�ت وبي�ن 

املالحظ�ت الواردة عليه�، اإ�س�فة اإىل بي�ن التكييف الراجح. 

مشكلة البحث وأسئلته: 
الت�سورات  بي�ن  اإىل  احل�جة  يف  البحث  م�سكلة  تكمن 
الفكرية التي قدمه� املفكرون وامل�رصفيون فيم� يت�سل ب�سم�ن 
الودائع ال�ستثم�رية يف امل�س�رف الإ�سالمية، ومن�ق�سته�، وبي�ن 

ت�سور الب�حث يف املو�سوع. 
الآتي:  الرئي�س  ال�سوؤال  عن  الإج�بة  �سيح�وُل  البحث  اإّن 
يف  ال�ستثمارية  الودائع  �سمان  حكم  هو  ما 
الرئي�س  الت�س�وؤل  ويتفرع عن هذا  الإ�سالمية؟  امل�سارف 

الأ�سئلة الفرعية الآتية: 
م� هو تعريف الودائع ال�ستثم�رية، وم� هي اأنواعه�؟  ●
للودائع  ● الإ�سالمي  امل�رصف  �سم�ن  حكم  هو  م� 

ال�ستثم�رية؟ 
م� هو حكم �سم�ن طرف ث�لث للودائع ال�ستثم�رية؟  ●
الودائع  ● ل�سم�ن  البديلة  الأخرى  املقرتح�ت  هي  م� 

ال�ستثم�رية يف امل�س�رف الإ�سالمية؟ 

أهداف البحث: 
ال�ستثم�رية  الودائع  اإىل بي�ن حكم �سم�ن  البحث  يهدف 
يف امل�س�رف الإ�سالمية، ويتفرع عن هذا الهدف الأهداف الآتية: 

بي�ن تعريف الودائع ال�ستثم�رية، وبي�ن اأنواعه�.  ●
للودائع  ● الإ�سالمي  امل�رصف  �سم�ن  حكم  بي�ن 

ال�ستثم�رية. 
بي�ن حكم �سم�ن طرف ث�لث للودائع ال�ستثم�رية.  ●
الودائع  ● ل�سم�ن  البديلة  الأخرى  املقرتح�ت  ذكر 

ال�ستثم�رية يف امل�س�رف الإ�سالمية. 

الدراسات السابقة: 
ظهر  فقد  البحث  مو�سوع  على  الب�حث  اطالع  خالل  من 
وجود عدد من الدرا�س�ت ال�س�بقة، ذات ال�سلة مبو�سوع البحث، 

منه�: 
درا�سة منذر قحف، بعنوان: "�سم�ن الودائع يف امل�س�رف 

الإ�سالمية يف الأردن" )2( . 
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يف  الودائع  �سمول  اإمك�ن  بي�ن  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
امل�س�رف الإ�سالمية ل�سم�ن موؤ�س�سة �سم�ن الودائع امل�رصفية 
يف الأردن، وم� لهذا ال�سمول من فوائد، اأو م� ميكن اأن يكون عليه 
ال�رصيعة  اأحك�م  مع  ال�سم�ن  هذا  تن��سب  ومدى  حتفظ�ت،  من 

الإ�سالمية. 
وقد ا�ستملت الدرا�سة على اأربعة اأق�س�م، تن�ول الق�سم الأول 
التي  املخ�طر  واأنواع  الإ�سالمية  امل�س�رف  يف  الودائع  اأنواع 
الإ�سالمية  الودائع يف امل�س�رف  له�، ومق�رنة خم�طر  تتعر�س 
مع خم�طر الودائع يف امل�س�رف التقليدية، وتن�ول الق�سم الث�ين 
الوجهة  من  الإ�سالمية  امل�س�رف  يف  الودائع  �سم�ن  م�س�ألة 
ال�رصعية، من خالل تن�ول �سم�ن الودائع يف احل�س�ب�ت اجل�رية، 
املطلقة،  ال�ستثم�رية  الودائع  وح�س�ب�ت  التوفري،  وح�س�ب�ت 
اخل��سة،  ال�ستثم�ر  و�سن�ديق  املقيدة  الودائع  وح�س�ب�ت 
وتن�ول الف�سل الث�لث تقييم امل�سلحة الع�مة يف �سم�ن الودائع 
املقرتح�ت  الرابع  الق�سم  وتن�ول  الإ�سالمية،  امل�س�رف  يف 

والتو�سي�ت. 
واأو�ست الدرا�سة ب�رصورة تعديل الق�نون رقم )33( لع�م 
اململكة  يف  الودائع  �سم�ن  موؤ�س�سة  اأوجد  والذي  2000م، 
لع�م   )28( رقم  البنوك  ق�نون  تعديل  اإىل  اإ�س�فة  الأردنية، 
2000م، وتعديل �سي��سة البنك املركزي جت�ه البنوك الإ�سالمية، 
البنوك  بنك  بو�سفه  بدوره،  يقوم  اأن  املركزي  للبنك  ينبغي  اإذ 
الت�س�وي،  على  البنوك  بجميع  يت�سل  فيم�  الأخري  امللج�أ  وبنك 
وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اقرتاح الأخذ ب�سم�ن الودائع يف البنوك 
البنك  وحتميل  الودائع،  �سم�ن  موؤ�س�سة  خالل  من  الإ�سالمية 
اجل�رية،  احل�س�ب�ت  يف  الودائع  �سم�ن  اأعب�ء  جميع  الإ�سالمي 
كم�  ال�ستثم�رية،  الودائع  من  ال�ستثم�ر  من  امل�ستثنى  واجلزء 
�سم�ن  موؤ�س�سة  �سمن  خ��سة  حمفظة  اإن�س�ء  الدرا�سة  اقرتحت 

الودائع ل�سم�ن الودائع ال�ستثم�رية يف البنوك الإ�سالمية. 
يف  الودائع  "�سم�ن  بعنوان:  اخلاليلة،  حممد  درا�سة 
موؤ�س�سة  لق�نون  معدل  ق�نون  م�رصوع  الإ�سالمية  امل�س�رف 

�سم�ن الودائع الأردنية منوذجً�" )3( . 
امل�س�رف  الودائع يف  البحث مو�سوع �سم�ن  تن�ول هذا 
يف  الودائع  �سم�ن  ق�نون  ق�نون  م�رصوُع  ُجِعَل  اإذ  الإ�سالمية، 
ي�سمل  الودائع  ل�سم�ن  نظ�م  لإق�مة  عمليً�  منوذجً�  الأردن، 
ا�ستقرت  الب�حث م�  الأردن، وقد راعى  الإ�سالمية يف  امل�س�رف 
املح��سبة  هيئة  اإليه  ذهبت  وم�  الفقهية  املج�مع  اآراء  عليه 
املع��رصون،  والفقه�ء  الإ�سالمية  امل�لية  للموؤ�س�س�ت  واملراجعة 
ق�نون  على  تعديل  اإجراء  الق�نون  م�رصوع  يف  املقرتح  وك�ن 
موؤ�س�سة �سم�ن الودائع رقم )33( ل�سنة 2000م، اإذ يجري اإن�س�ء 
�سندوق م�ستقل يتمتع ب�سخ�سية اعتب�رية م�ستقلة، وتقوم ب�إدارته 
موؤ�س�سة �سم�ن الودائع، ويقوم هذا ال�سندوق على نظ�م الت�أمني 
من  ال�سندوق  يف  البنوك  هذه  ت�سرتك  وفيه  التع�وين،  التك�فلي 
خالل ال�سرتاك�ت وم� ت�سهم به موؤ�س�سة �سم�ن الودائع ب�سفته� 

ممثلة للحكومة، ويجري جرب املخ�طر التي تتعر�س له� الودائع 
يف امل�س�رف الإ�سالمية من هذا ال�سندوق. 

درا�سة عبد املجيد تيماوي، بعنوان: "نظم حم�ية الودائع 
يف البنوك الإ�سالمية جتربة البنك الإ�سالمي الأردين" )4( . 

الأردين  الإ�سالمي  البنك  اإىل عر�س جتربة  الدرا�سة  هدفت 
�سم�ن  م�س�ألة  اأ�سبحت  اإذ  ال�ستثم�رية،  الودائع  حم�ية  يف 
الودائع امل�رصفية وحم�يته� من الق�س�ي� املع��رصة واملهمة يف 
ا�ستقرار النظم امل�رصفية وامل�لية، والبنوك الإ�سالمية حتت�ج اإىل 
اأ�س�ليب عمله�  موؤ�س�س�ت وبرامج حم�ية ودائع خ��سة به�؛ لأن 
امل�لية  الأدوات  من  الكثري  من  ال�ستف�دة  من  متنعه�  ونظمه� 
العديد  يف  ف  ُتَوظَّ موارده�  اأّن  كم�  امل�يل،  ال�سوق  يف  املتوفرة 
من ال�سيغ ال�ستثم�رية احلقيقية التي تدر اأرب�حً� نتيجة اختالط 

امل�ل ب�لعمل، وفق �سيغ التمويل وال�ستثم�ر الإ�سالمية. 
التقليدية ل�سم�ن  اإىل �سالحية الأنظمة  الدرا�سة  وخل�ست 
الإ�سالمية  البنوك  لدى  اجل�رية  الودائع  ل�سم�ن  ك�إط�ر  الودائع 
م�سمون،  قر�س  اأنه�  على  م�أخوذة  اجل�رية  الودائع  اأن  ط�ملً� 
املتمثل  امل�رصفية  الودائع  �سم�ن  لأنظمة  الأ�س��سي  الدور  واأن 
على  وقدرته  امل�رصيف  اجله�ز  يف  املودعني  جمهور  ثقة  يف 
حم�ية ودائعه، كم� اأن البنك الإ�سالمي يعتمد يف حم�ية الودائع 
ال�ستثم�رية على عن�رص ال�سم�ن�ت العينية وال�سخ�سية والفنية 

التي ي�أخذه� من عمالئه. 
درا�سة عثمان بابكر اأحمد، بعنوان: "نظ�م حم�ية الودائع 

لدى امل�س�رف الإ�سالمية" )5( . 
هدفت الدرا�سة اإىل طرح الآراء الفقهية اخل��سة ب�مل�س�رب 
وح�لت ت�سمينه، ثم اإىل اقرتاح اإط�ر ي�سلح لإن�س�ء نظم وبرامج 
حلم�ية الودائع التي تكون حتت ت�رصف امل�س�رف الإ�سالمية، اإذ 
اإن الأنظمة القت�س�دية حتر�س اأ�سد احلر�س على �سالمة القط�ع 
القت�س�د  مكون�ت  اأحد  بو�سفه  ومت�نته  وامل�رصيف  امل�يل 
القومي، مب� ي�سهم يف دعم الثقة يف القط�ع امل�رصيف، م� يوؤدي 
اإىل زي�دة ا�ستقط�ب املوارد امل�لية من فئ�ت املجتمع وحتويله� 

اإىل اأ�سول م�لية لدى امل�س�رف. 
�سم�ن  م�س�ألة  يف  املهم  الأمر  اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
التي حت�سل  الودائع  اإىل  يعود  الإ�سالمية  امل�س�رف  الودائع يف 
عليه� امل�س�رف من خالل عقد امل�س�ربة، اإذ ل ي�سمن امل�رصف 
اأم كرثت،  قّلْت  �سواء  عنه�  تن�س�أ  التي  الأرب�ح  ول  الوديعة  اأ�سل 
كم� اأن فكرة ت�سمني امل�س�رب ب�ل�رصط مل تلق قبوًل من بع�س 
الكت�ب على اأ�س��س اأن ا�سرتاط ال�سم�ن على امل�س�رب يوؤدي اإىل 
تغيري طبيعة العقد نف�سه من عقد امل�س�ربة غري امل�سمونة، اإىل 
اقرتاح  اإىل  الكت�ب  هوؤلء  ذهب  ولذلك  امل�سمون،  القر�س  عقد 
تربع امل�س�رب ب�ل�سم�ن لتلك الودائع ال�ستثم�رية دون ا�سرتاط. 
اأن  يظهر  الدرا�س�ت،  هذه  عر�س  من  �سبق  م�  خالل  ومن 
من  الودائع  �سم�ن  م�س�ألة  تن�ولت�  والث�نية  الأوىل  الدرا�ستني 
اله��سمية،  الأردنية  اململكة  يف  الودائع  �سم�ن  موؤ�س�سة  خالل 
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املع��رصون مل�س�ألة  التي قدمه�  الفقهية  التكييف�ت  تن�ول  دون 
�سم�ن الودائع يف امل�س�رف الإ�سالمية، اأم� الدرا�سة الث�لثة فقد 
اقت�رصت على بي�ن جتربة البنك الإ�سالمي الأردين حول حم�ية 
الودائع، وتن�ولت الدرا�سة الرابعة م�س�ألة ال�سم�ن عند الفقه�ء يف 

عقد امل�س�ربة. 
يقدمه�  التي  املتوقعة  الإ�س�فة  تتمثل  ذلك،  على  وبن�ء 
الفقهية  والتكييف�ت  الفكرية  املقرتح�ت  درا�سة  يف  البحث  هذا 
�سم�ن  م�س�ألة  يف  املع��رصون  والفقه�ء  املفكرون  قدمه�  التي 
اأم  امل�سرتك،  امل�س�رب  بت�سمني  القول  خالل  من  �سواء  الودائع، 
القول ب�أن امل�رصف هو و�سيط بني الطرفني، ويجوز �سم�ن طرف 
القول ب�سم�ن احلكومة للودائع يف امل�س�رف  اأو  للودائع،  ث�لث 
الإ�سالمية، وهذا م� �سيجري تف�سيله من خالل هذا البحث اإن �س�ء 

اهلل تع�ىل. 

التمهيد: تعريف الودائع االستثمارية، وأنواعها
لقد ُعّرَفْت احل�س�ب�ت ال�ستثم�رية بتعريف�ت كثرية، منه�: 
"الأموال التي ي�سعه� اأ�سح�به� بغر�س حتقيق الربح من خالل 
اأو  منفردة  ب�سورة  �سواء  وا�ستثم�ره�  بتوظيفه�  البنك  قي�م 
ويخت�ر   ،  )6( مب��رصة"  غري  اأو  مب��رصة  ب�سورة  و�سواء  م�سرتكة 
واملراجعة  املح��سبة  هيئة  تعريف  وفق  تعريفه�  الب�حث 
تتلق�ه�  التي  "املب�لغ  ب�أنه�:  الإ�سالمية  امل�لية  للموؤ�س�س�ت 
امل�سرتكة،  امل�س�ربة  اأ�س��س  على  امل�ستثمرين  من  املوؤ�س�سة 
ويفو�س اأ�سح�به� املوؤ�س�سة ب��ستثم�ره� على اأ�س��س امل�س�ربة" 

وهذه الودائع ميكن اأن تكون �سورتني )7( : 
Ú  هي املطلقة:  ال�ستثم�ر  ح�س�ب�ت  الأوىل:  ال�سورة 

ويفو�س  امل�ستثمرين،  من  املوؤ�س�سة  تتلق�ه�  التي  املب�لغ 
اأ�س��س امل�س�ربة املطلقة،  اأ�سح�به� املوؤ�س�سة ب��ستثم�ره� على 
وي�سرتك  خ��س،  ا�ستثم�ري  برن�مج  اأو  مب�رصوع  الربط  دون 
اأ�سح�ب هذه احل�س�ب�ت مع املوؤ�س�سة يف الأرب�ح اإن وجدت ح�سب 
الن�سبة املتفق عليه�، ويتحمل اأ�سح�ب احل�س�ب�ت اخل�س�رة بن�سبة 
اأو  التق�سري  اأو  التعدي  اإل م� نتج عن  راأ�س امل�ل،  ح�س�سهم يف 

خم�لفة ال�رصوط. 
Ú  اأو املخ�س�سة  ال�ستثم�ر  ح�س�ب�ت  الث�نية:  ال�سورة 

املقيدة: هي املب�لغ التي يفو�س اأ�سح�به� املوؤ�س�سة ب��ستثم�ره� 
برن�مج  اأو  حمدد  مب�رصوع  املقيدة  امل�س�ربة  اأ�س��س  على 
يف  احل�س�ب  �س�حب  مع  املوؤ�س�سة  وت�سرتك  معني،  ا�ستثم�ري 
الأرب�ح اإن وجدت ح�سب الن�سبة املتفق عليه�، ويتحمل �س�حب 
احل�س�ب اخل�س�رة اإن وجدت، اإل م� نتج عن التعدي اأو التق�سري اأو 

خم�لفة ال�رصوط. 
الإ�سالمية  امل�س�رف  يف  ال�ستثم�رية  الودائع  وتندرج 
امل�رصف  بني  العالقة  تكييف  جرى  اإذ  امل�س�ربة،  عقد  �سمن 
الإ�سالمي واملودعني بن�ء على عقد امل�س�ربة، يكون املودعون 
مبث�بة "رّب امل�ل"، ويكون امل�رصف مبث�بة "امل�س�رب"، وبن�ء 

اأموال  ي�سمن  اأن  للم�رصف  ميكن  ل  ف�إنه  التكييف  هذا  على 
امل�س�ربة  م�ل  راأ�س  لأنه ل ميكن �سم�ن  ال�ستثم�رية؛  الودائع 
"الغنم  بق�عدة  عماًل  املعروفة،  الفقهية  امل�س�ربة  لأحك�م  وفقً� 

ب�لغرم" )8( . 
اأن  على  اتفقوا  الفقه�ء  اأن  الفقه�ء  عند  ذلك  وت�أ�سيل 
امل�س�ربة، فال ي�سمن  يده من م�ل  اأمني على م� يف  امل�س�رب 
اأو ق�رّصَ  تعدى  اإن  اإل  اأو خ�س�رة  تلف  امل�ل من  راأ�س  ي�سيب  م� 
وامل�لكية  احلنفية  مذهب  هو  وهذا  امل�ل،  رّب  �رصوط  خ�لف  اأو 
وال�س�فعية واحلن�بلة والظ�هرية، وفيما ياأتي بيان اأقوال الفقهاء 

يف ذلك: 
Ú  اإىل امل�ل  دفع  "اإذا  احلنفية:  من  ال�سمرقندي  يقول 

امل�س�رب فهو اأم�نة يف يده يف حكم الوديعة، لأنه قب�سه ب�أمر 
امل�لك، ل عن طريق البدل والوثيقة... ف�إن خ�لف امل�س�رب �س�ر 
 .  )9( غريه"  ملك  يف  تعدى  لأنه  عليه؛  م�سمون  وامل�ل  غ��سبً�، 
ح�ل  اإىل  يرجع  الذي  "اأم�  ال�سن�ئع:  بدائع  يف  الك��س�ين  ويقول 
امل�س�رب يف عقد امل�س�ربة فهو اأن راأ�س امل�ل قبل اأن ي�سرتي به 
اأم�نة يف يده مبنزلة الوديعة؛ لأنه قب�سه ب�إذن  امل�س�رب �سيئً� 
�س�ر  �سيئً�  به  ا�سرتى  ف�إذا  والوثيقة،  البدل  وجه  على  ل  امل�لك 
مبنزلة الوكيل ب�لبيع وال�رصاء؛ لأنه ت�رصف يف م�ل الغري ب�أمره، 
مبنزلة  �س�ر  امل�ل  رب  �رصط  خ�لف  ف�إذا  الوكيل...  معنى  وهو 
الغ��سب، وي�سري امل�ل م�سمونً� عليه، ويكون ربح امل�ل كله بعد 

م� �س�ر م�سمونً� عليه له؛ لأن الربح ب�ل�سم�ن... " )10( . 
Ú  اجل�ئز املعروف  القرا�س  "وجه  م�لك:  الإم�م  يقول 

اأن ي�أخذ الرجل امل�ل من �س�حبه على اأن يعمل فيه، ول �سم�ن 
عليه... " )11( . وج�ء يف اأ�سهل املدارك: "وهو اأمني م� مل يتعد... 
ق�ل الدردير: والع�مل اأمني، ف�لقول له يف تلفه وخ�رصه، ورده اإن 

قب�سه بال بينة... " )12( . 
Ú  يقول ال�سريازي من ال�س�فعية: "والع�مل اأمني فيم� يف

يده، ف�إن تلف امل�ل يف يده من غري تفريط مل ي�سمن، لأنه ن�ئب 
عن رب امل�ل يف الت�رصف، فلم ي�سمن من غري تفريط ك�ملودع... 

 . )13( "
Ú  يقول البهوتي من احلن�بلة: "وهي اأي امل�س�ربة اأم�نة

ووك�لة؛ لأنه مت�رصف لغريه ب�إذنه، وامل�ل حتت يده على وجه 
ل يخت�س بنفعه، ف�إن ربح الع�مل يف امل�ل ف�رصكة؛ ل�سرتاكهم� 
اأجر  يف الربح، واإن ف�سدت امل�س�ربة ف�إج�رة؛ لأن الع�مل ي�أخذ 
عمله، واإن تعدى الع�مل م� اأمر به رب امل�ل فغ�سب، يرد امل�ل 
وربحه، ول �سيء له يف نظري عمله ك�لغ��سب" )14( . ويقول ابن 
امل�ل  امل�س�ربة على  "والو�سيعة يف  اأي�سً�:  احلن�بلة  قدامة من 
عن  عب�رة  الو�سيعة  لأن  �سيء،  منه�  الع�مل  على  لي�س  خ��سة، 
نق�س�ن راأ�س امل�ل، وهو خمت�س مبلك ربه، ل �سيء للع�مل فيه، 
فيكون نق�سه من م�له دون غريه، واإمن� ي�سرتك�ن فيم� يح�سل 
من النم�ء، ف�أ�سبه امل�س�ق�ة واملزارعة، ف�إن رّب الأر�س وال�سجر 
ي�س�رك الع�مل فيم� يحدث من الزرع والثمر، واإن تلف ال�سجر اأو 
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هلك �سيء من الأر�س بغرق اأو غريه مل يكن على الع�مل �سيء... 
 . )15( "
Ú  �يقول ابن حزم الظ�هري: "ول �سم�ن على الع�مل فيم

تلف من امل�ل، ولو تلف كله، ول فيم� خ�رص فيه، اإل اأن يتعدى اأو 
ي�سيع، في�سمن... " )16( . 

اتفقوا  اأنهم  يظهر  الفقه�ء،  اأقوال  من  �سبق  م�  خالل  ومن 
على اأن امل�س�رب اأمني، ل ي�سمن م� يف يده من م�ل امل�س�ربة 
امل�س�رب  اأن  فلو  ال�رصوط،  خم�لفة  اأو  التق�سري  اأو  ب�لتعدي  اإل 
و�سع م�ل امل�س�ربة يف مك�ن غري حريز فتلف، فعليه ال�سم�ن؛ 
لأنه ق�رّصَ يف احلفظ، ولو تعدى على م�ل امل�س�رب ف�أتلفه متعمداً 
فعليه ال�سم�ن؛ لأنه خ�لف اأم�نته التي تقت�سي اأن يح�فظ على 
م� يده من امل�ل، وكذلك لو �رصط رّب امل�ل على امل�س�رب �رصطً� 
اأو نه�ه  ال�سفر يف امل�ل فخ�لف و�س�فر،  �سحيحً� ك�أن نه�ه عن 
الب�س�عة، فخ�لف وت�جر فيه،  الجّت�ر يف �سنف معني من  عن 
اأو نه�ه عن البيع ن�سيئة فخ�لف وخ�رص، فعليه ال�سم�ن يف هذه 
الأحوال؛ لأنه خ�لف �رصوط رّب امل�ل، فيكون متعديً� على امل�ل 

وعليه ال�سم�ن. 
كم� يظهر من خالل الن�سو�س ال�س�بقة يف املذاهب الفقهية 
امل�س�ربة  قي��س  منه�  اأدلة؛  بعدة  ذلك  على  ا�ستدلوا  الفقه�ء  اأن 
على الوديعة، فكم� اأن الوديع ل ي�سمن الوديعة لو هلكت دون َتَعٍد 
منه اأو تق�سري يف احلفظ، وكذلك امل�س�رب، فكم� اأنه قب�س امل�ل 
وط�مل�  ك�لوكيل،  فهو  لذلك  الطرفني،  �س�حبه، ومل�سلحة  ب�إذن 
اأن الوكيل ل ي�سمن اإل عند التعدي والتق�سري، فكذلك امل�س�رب 
ل ي�سمن اإل عند التعدي والتق�سري يف احلفظ، كم� اأن ابن قدامة 
يف املغني كم� �سبق النقل عنه، قد ق��س امل�س�ربة على امل�س�ق�ة 
واملزارعة، اإذ اإن �س�حب الأر�س ي�س�رك الع�مل فيم� يح�سل من 
اأو هلك الثمر مل يكن على الع�مل  الزرع والثمر، ولو تلف ال�سجر 
�سيء اإل اإن تعدى اأو ق�رص، فكذلك احل�ل يف امل�س�ربة ل ي�سمن 
اأو ق�رص. كم� ا�ستدل الفقه�ء  اإل لو تعدى  الع�مل م�ل امل�س�ربة 
البدل  ل على وجه  امل�لك،  ب�إذن  امل�ل  قب�س  قد  امل�س�رب  ب�أن 
ك�ملقبو�س على �سوم ال�رصاء، ول على وجه الوثيقة ك�لرهن، وكل 
الق�ب�س ل  يد  اأم�نة يف  احل�لة فهو  م� ك�ن مقبو�سً� على هذه 

ي�سمنه اإل ب�لتعدي اأو التق�سري )17( . 
وم� �سبق ك�ن يف ت�أ�سيل م�س�ألة اأن امل�س�رب اأمني على م� 
حتت يده من م�ل امل�س�ربة، ل ي�سمنه اإل ب�لتعدي اأو التق�سري، 
اأم� اإذا ا�سرتط رّب امل�ل على امل�س�رب �سم�ن امل�ل فهل ي�سح 

هذا ال�رصط، وهل ي�سح عقد امل�س�ربة يف هذه احل�لة؟ 
ذهب جمهور الفقه�ء اإىل عدم �سحة ا�سرتاط ال�سم�ن على 
من�ٍف مل�  م�لك  الإم�م  يقول  كم�  ال�سرتاط  هذا  لأن  امل�س�رب؛ 
و�سع الِقرا�س عليه، ج�ء يف املوط�أ: "ق�ل م�لك يف الرجل يدفع 
اإىل رجل م�ًل قرا�سً� وي�سرتط على الذي دفع اإليه امل�ل ال�سم�ن، 
م� و�سع  م�له غري  ي�سرتط يف  اأن  امل�ل  ل�س�حب  ق�ل: ل يجوز 
القرا�س عليه، وم� م�سى من �سنة امل�سلمني فيه... ف�إن تلف امل�ل 

اأخذه �سم�نً�؛ لأن �رصط ال�سم�ن يف القرا�س  مل يكن على الذي 
ب�طل... " )18( . 

ومع هذا التف�ق من الفقه�ء اإل اأنهم اختلفوا يف اأثره على 
العقد، هل يبطل عقد امل�س�ربة نتيجة بطالن هذا ال�رصط، اأم يبطل 

ال�رصط فقط ويبقى عقد امل�س�ربة �سحيحً�؟ 
ذهب احلنفية واحلن�بلة يف قول هو املعتمد يف املذهب اإىل 
اأن ال�رصط ف��سد ل يعمل به، والعقد �سحيح، لأن الأ�سل يف ال�رصط 
الف��سد اإذا دخل يف هذا العقد اأنه ينظر اإن ك�ن يوؤدي اإىل جه�لة 
وجه�لة  عليه،  املعقود  هو  الربح  لأن  العقد؛  ف�س�د  يوجب  الربح 
جه�لة  اإىل  يوؤدي  ل  ك�ن  واإن  العقد،  ف�س�د  توجب  عليه  املعقود 
عليهم�  الو�سيعة  و�رصط  امل�س�ربة،  وت�سح  ال�رصط  يبطل  الربح 
اأو على امل�س�رب �رصط ف��سد؛ لأن الو�سيعة جزء ه�لك من امل�ل، 
فال يكون اإل على رب امل�ل، ول يوؤدي اإىل جه�لة الربح، فال يوؤثر 
يف العقد، فال يف�سد به العقد )19( . ويقول ابن قدامة: "وجملته اأنه 
الو�سيعة  �سهمً� من  اأو  امل�ل،  امل�س�رب �سم�ن  �رّصَط على  متى 
ف�ل�رصط ب�طل ل نعلم فيه خالفً�، والعقد �سحيح، ن�س عليه اأحمد 
وروي عن اأحمد اأن العقد يف�سد به... واملذهب الأول... " )20( . ولأن 
هذا عقد تقف �سحته على القب�س، فال يف�سده ال�رصط الزائد الذي 
ل يرجع اإىل املعقود عليه ك�لهبة والرهن، ولأنه� وك�لة، وال�رصط 

الف��سد ل يعمل يف الوك�لة )21( . 
وذهب امل�لكية اإىل اأن هذا ال�رصط ف��سد بنف�سه مف�سد للعقد، 
"ق�ل م�لك يف  الإم�م م�لك:  الزرق�ين على موط�أ  ج�ء يف �رصح 
اإليه  الذي دفع  قرا�سً� وي�سرتط على  اإىل رجل م�ًل  يدفع  الرجل 
اأن ي�سرتط يف م�له  امل�ل ال�سم�ن ق�ل: ل يجوز ل�س�حب امل�ل 
فيه،  امل�سلمني  �سنة  وم� م�سى من  عليه  القرا�س  م� و�سع  غري 
ول خالف بينهم اأن القرا�س على الأم�نة ل على ال�سم�ن... واإن 
تلف مل اأر على الذي اأخذه �سم�نً�؛ لأن �رصط ال�سم�ن يف القرا�س 
ُف�ِسخ م� مل يعمل، ف�إن عمل بطل  ال�سم�ن  ب�طل، ف�إن دفع على 
مثله،  اأجرة  اإىل  وعنه  م�لك،  عند  مثله  قرا�س  اإىل  ورد  ال�رصط 
وق�له ال�س�فعي، وق�ل اأبو حنيفة: القرا�س ج�ئز وال�رصط ب�طل" 
اآخر غري  )23( ، واحلن�بلة يف قول  ال�س�فعية  . وهذا هو قول   )22(

املعتمد يف املذهب )24( . 
�رصط  يف  ب�أن  ذلك  على  وال�س�فعية  امل�لكية  وا�ستدل 
ال�سم�ن زي�دة غرر على امل�س�رب، اإذ يكون اأمره دائراً بني عدة 
احتم�لت: اأن يربح في�أخذ جزءاً من الربح، اأو ل يربح ول يخ�رص 
جهده  في�سيع  امل�س�ربة  يف  يخ�رص  اأو  وتعبه،  جهده  في�سيع 
ّمَل الوجهني الأوليني  ب�لإ�س�فة اإىل جزء من م�له، ولئن َقِبَل حَتَ
اإليهم� وجه  اإليهم� فال ي�س�ف  الغرر يف امل�س�ربة للح�جة  من 
اآخر اإذ زي�دة الغرر يف العقود تف�سده�، كم� اأن ن�سيب امل�س�رب 
من الربح مع �رصط ال�سم�ن عليه يكون ع�دة اأكرب من ن�سيبه مع 
عدم ال�سم�ن، فك�ن ال�سم�ن مق�َباًل بجزء من الربح، وط�مل� اأن 
الربح،  �رصط ال�سم�ن ب�طل ل يعمل به، ول يعلم م� يق�بله من 
ف�إنه يوؤدي اإىل جه�لة ن�سيب كل منهم� يف الربح، فيف�سد العقد، 
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اإذ اإن كون ن�سيب كل منهم� معلومً� �رصط ل�سحة عقد امل�س�ربة 
ب�تف�ق )25( . 

الفقهية تن�س  اأحك�م امل�س�ربة  وبن�ء على م� �سبق، ف�إن 
على ا�سرتاك "رّب امل�ل" مع "امل�س�رب" يف الربح ح�ل ح�سوله، 
اأو  التعدي  عند  اإل  امل�ل"،  "رّب  على  تكون  ف�إنه�  اخل�س�رة  اأم� 
اأن  ي�سح  ل  اإذ  امل�س�رب،  قبل  من  ال�رصوط  خم�لفة  اأو  التق�سري 
ي�سرتط رّب امل�ل على امل�س�رب اأن ي�سمن راأ�س م�ل امل�س�ربة، 
ويتحمل  ب�لغرم"،  "الغنم  لق�عدة  خم�لفة  يعترب  ذلك  لأن 
راأ�س  وخ�س�رة  وعمله،  جهده  خ�س�رة  احل�لة  هذه  يف  امل�س�رب 
امل�ل الذي �سي�سمنه، فيم� لن يتحمل رّب امل�ل خ�س�رة اأي �سيء 

وهذا خم�لف للعدالة بني الطرفني. 
ال�سم�ن  ا�سرتاط  اأن  على  الفقه�ء  بني  التف�ق  اأّن  ومع 
اأو  العقد نتيجة لذلك  على امل�س�رب ب�طل، وخالفهم يف بطالن 
عدم بطالنه اإل اأن ذلك الت�سور مل يلق قبوًل لدى بع�س العلم�ء 
وت�سورات  فكرية  مقرتح�ت  قدموا  فقد  امل�رصفيني،  واملفكرين 
الودائع  لأموال  الإ�سالمي  امل�رصف  ب�سم�ن  للقول  بديلة 
املب�حث  يف  الت�سورات  تلك  بي�ن  ي�أتي  و�سوف  ال�ستثم�رية، 

الت�لية. 

املبحث األول: ضمان املصرف اإلسالمي للودائع 
االستثمارية

ب�رشط  الإ�سالمية  امل�سارف  اهتمام  يف  ال�سبب  يرجع 
املودعني  ن  حت�سِّ اأن  تريد  اأنه�  الأوىل  ناحيتني:  اإىل  ال�سمان 
لديه� من اخل�س�رة، بهدف ا�ستدامة الودائع ال�ستثم�رية، والث�نية 
طرف  اإىل  امل�س�ربة  تفوي�س  عند  ال�رصط  هذا  اإىل  حتت�ج  اأنه� 
ث�لث، وبذلك يكون �رصط ال�سم�ن يف اعتق�د بع�س املفكرين هو 
امل�سوغ الذي يوؤهل امل�س�رف الإ�سالمية للم�س�ركة يف الربح )26( 
. ولقد ذهب بع�س املفكرين امل�رصفيني اإىل القول بجواز �سم�ن 
�س�مي  الدكتور  وهم�  ال�ستثم�رية،  للودائع  الإ�سالمي  امل�رصف 
ت�سوراتهم�  بي�ن  يلي  وفيم�  ال�سدر،  ب�قر  وال�سيد حممد  حمود، 

الفكرية يف هذا املو�سوع. 

املطلب األول: مقرتح الدكتور سامي محود: 

مبث�بة  هو  امل�رصف  اأن  حمود  �س�مي  الدكتور  يرى 
كبرية  جمموعة  من  الأموال  يتلقى  الذي  امل�سرتك،  امل�س�رب 
ي�سمن  ل  )اخل��س(  امل�س�رب  اإّن  والقوُل،  الأموال،  اأرب�ب  من 
الواقع  مع  يتن��سب  ل  ال�رصوط،  خ�لف  اأو  ق�رص  اأو  تعدى  اإذا  اإل 
العملي، اإذ تعترب م�س�ألة �سم�ن امل�س�رب امل�سرتك مل� ُي�َسلَّم اإليه 
من اأموال من امل�س�ئل املهمة على ال�سعيد العملي، وهي عن�رص 
مهم يف اإجن�ح عمل امل�س�رب امل�سرتك و�سيطً� موؤمتنً� يف جم�ل 
ال�ستثم�ر امل�يل، اإذ ل يجد املتع�مل مع امل�رصف الربوي نف�سه 
يف و�سع اأح�سن ح�ًل من الو�سع الذي ميكن اأن يحققه املتع�مل 
مع امل�رصف الإ�سالمي يف نظ�م امل�س�ربة امل�سرتكة. وبن�ء على 
ذلك، تو�سل الدكتور حمود اإىل فكرة تقوم على ت�سمني امل�س�رب 

الفقه ب�لن�سبة لالأجري  اأهل  امل�سرتك على غرار م� نظر به بع�س 
لالأجري  مغ�يرة  اأحك�مً�  امل�سرتك  لالأجري  قرروا  فقد  امل�سرتك، 
حمود  ف�لدكتور  احل�لتني،  يف  واحد  املق�سود  اأن  مع  اخل��س، 
اخت�ر الراأي الق�ئل بت�سمني الأجري امل�سرتك، وبن�ء على ذلك ق�ل 
بقي��س امل�س�رب امل�سرتك على الأجري امل�سرتك يف ال�سم�ن )27( . 
ال�س�طبي  الدكتور حمود على ذلك مب� نقله عن  وي�ست�سهد 
الرا�سدين  اخللف�ء  "اإن  ال�س�طبي:  يقول  اإذ  العت�س�م،  كت�به  يف 
اهلل  ر�سي  علي  وق�ل  ال�سن�ع.  بت�سمني  ق�سوا  عنهم  اهلل  ر�سي 
عنه: "ل ي�سلح الن��س اإل ذاك"، ووجه امل�سلحة فيه اأن الن��س لهم 
ح�جة اإىل ال�سن�ع، وهم يغيبون عن الأمتعة يف غ�لب الأحوال، 
والأغلب عليهم التفريط، وترك احلفظ، فلو مل يثبت ت�سمينهم مع 
اإم�  اأمرين:  اأحد  اإىل  ذلك  لأف�سى  ا�ستعم�لهم  اإىل  م�سي�س احل�جة 
ترك ال�ست�سن�ع ب�لكلية، وذلك �س�قٌّ على اخللق، واإم� اأن يعملوا 
ول ي�سمنوا عند دعواهم الهالك وال�سي�ع، فت�سيع الأموال، ويقل 
الت�سمني... ول  الحرتاز، وتتطرق اخلي�نة، فك�نت امل�سلحة يف 
لعله م�  اإذ  الربيء،  الف�س�د؛ وهو ت�سمني  اإن هذا نوع من  يق�ل: 
اأف�سد ول فرط؛ ف�لت�سمني مع هذا الإمك�ن نوع من الف�س�د؛ لأن� 
اإىل  النظر  العقالء  ف�س�أن  وامل�رصة  امل�سلحة  تق�بلت  اإذا  نقول: 
نَّ�ع من غري ت�سبب ول تفريط بعيد،  التف�وت، ووقوع التلف من ال�سُّ
والغ�لب عند فوات الأموال اأنه� ل ت�ستند اإىل التلف ال�سم�وي، بل 
ترجع اإىل �سنع العب�د على وجه املب��رصة اأو التفريط... وهو من 
الع�مة على امل�سلحة اخل��سة، فت�سمني  ب�ب ترجيح امل�سلحة 

ال�سن�ع من ذلك القبيل... " )28( . 
"وتت�سم  ال�س�طبي بقوله:  الدكتور حمود على كالم  ويعلق 
النظرة التي اأخذ به� امل�لكية يف م�س�ألة ت�سمني الأجري امل�سرتك 
واإن  امل�س�لح...  بني  للرتجيح  ال�سليم  والتطبيق  ب�لواقعية 
امل�س�رب امل�س�رك ل يقل �سبهً� يف و�سعه ب�لن�سبة للم�ستثمرين 
عن الأجري امل�سرتك، حيث ينفرد امل�س�رب امل�سرتك ب�إدارة امل�ل، 
�س�منً�  يكن  مل  فلو  ي�س�ء،  وملن  ي�س�ء  كيف  م�س�ربة  واإعط�ئه 
لأدى به احل�ل جريً� وراء الك�سب ال�رصيع اإىل الإقدام على اإعط�ء 
امل�ل للم�س�ربني املق�مرين دون حتفظ اأو مراجعة، م� يوؤدي اإىل 
اإ�س�عة امل�ل وفقدان الثقة الع�مة، وم� قد يرتتب على ذلك من 
اإحج�م الن��س عن دفع اأموالهم لال�ستثم�ر، وهو الأمر الذي يعود 

على املجتمع كله نتيجة ذلك ب�ل�رصر واخل�رصان... " )29( . 
ومع اتف�ق الدكتورة اأمرية م�سهور مع الدكتور �س�مي حمود 
يف تكييف العالقة بن�ء على امل�س�ربة امل�سرتكة اإل اأنه� خ�لفته 
الو�سيط هو  اأن امل�س�رب امل�سرتك  يف فكرة ال�سم�ن، حيث راأت 
اأمني على م�ل امل�س�ربة، ول ي�سمن اإل اإذا تعدى اأو ق�رص كم� هو 

احل�ل يف امل�س�ربة الثن�ئية )30( . 
لودائع  امل�سرتك  امل�س�رب  وهو  البنك  ت�سمني  فكرة  اإن 
الدكتور  قدمه�  التي  تلك  امل�سرتك،  الأجري  على  قي��سً�  العمالء 
قبوًل  تلق  فلم  والوا�سع،  الكبري  للنقد  تعر�ست  قد  حمود  �س�مي 
ع�مً� لدى من تبعه من املفكرين والعلم�ء، اإذ تعر�ست هذه الفكرة 
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للنقد واملن�ق�سة. 
هذا  عليه  اعتمد  الذي  الأ�س��س  اأن  النتق�دات  تلك  واأول 
للقول  امل�سرتك  الأجري  على  امل�سرتك  امل�س�رب  بقي��س  املقرتح 
اأ�س��س  ال�ستثم�رية،  الودائع  لأموال  امل�رصف  �سم�ن  ب�سحة 
غري �سحيح؛ ول يتحقق املن�ط يف هذا القي��س لختالف املحل، 
ف�لأجري امل�سرتك ين�سبط عمله ب�أحك�م الإج�رة، بينم� امل�س�ربة 
اجلهد،  مع  امل�ل  فيه�  يجتمع  التي  ال�رصك�ت  اأنواع  من  هي 
وث�بتة،  �سلفً�  حمددة  امل�سرتك  الأجري  اأجرة  اأن  اإىل  ب�لإ�س�فة 
فيكون اخلراج ب�ل�سم�ن، بعك�س امل�س�رب الذي يعتمد على اأرب�ح 

امل�س�ربة املحتملة ول يتحمل ال�سم�ن )31( . 
م�س�ربً�-  بو�سفه  الإ�سالمي-  امل�رصف  ت�سمني  اأن  كم� 
بني  للت�س�به  كبرياً  ب�بً�  فتح  قد  امل�سرتك  الأجري  على  قي��سً� 
ب�لن�سبة  التج�رية  البنوك  يحدث يف  وم�  الإ�سالمي  البنك  و�سع 
يفقد هذه  م�  قرو�سً�، وهو  كونه�  ل تخرج عن  التي  لالإيداع�ت 
العالقة معنى امل�س�ركة التي تقوم على الق�عدة الفقهية الكلية اأن 

"الغنم ب�لغرم" )32( . 
امل�سرتك  الأجري  على  امل�سرتك  امل�س�رب  قي��س  اأن  كم� 
الأجري  اأن  ذلك  الف�رق؛  مع  قي��س  وهو  �سحيح؛  غري  قي��س 
امل�سرتك الذي يقول بع�س الفقه�ء ب�سم�نه هو الع�مل اأو ال�س�نع 
ب�سنعته�  يقوم  ثم  اأ�سح�به�  من  والأمتعة  املواد  ت�سلم  الذي 
اأموال  اأم� امل�س�رب امل�سرتك فهو يت�سلم  اأجر معلوم،  لهم مق�بل 
م�س�ربة  به�  يعمل  ثم  ب�إذنهم،  ويخلطه�  متعددين  اأ�سخ��س 
وي�أخذ ن�سيبه من الربح من ن�جت عملية امل�س�ربة التي غ�لبً� م� 
تكون يف عمل جت�ري بن�سبة م� اتفق عليه مع اأ�سح�ب الأموال، 
عر�سة  امل�س�ربة  يف  ف�مل�ل  ب�سواء،  �سواء  اخل��س  ك�مل�س�رب 
للربح اأو اخل�س�رة بطبيعة احل�ل، �سواء اأك�نت م�س�ربة خ��سة اأم 
يف  فرط  اإذا  اإل  امل�س�رب  على  �سم�نه  يجب  ل  ولذلك  م�سرتكة؛ 
امل�ل اأو تعدى، اأم� امل�ل الذي يو�سع عند الع�مل امل�سرتك ل�سنعه 
اأو  التعدي  دليل  �سي�عه  واإمن�  بطبيعته،  لل�سي�ع  عر�سة  فلي�س 
وب�لت�يل  اجلهة،  ف�فرتقت  امل�س�ربة،  م�ل  بعك�س  فيه،  التفريط 

يجب اختالف احلكم عليه� )33( . 
على  امل�سرتك  امل�س�رب  قي��س  ف�إن  اأخرى،  ن�حية  ومن 
الأجري  ت�سمني  حكم  لأن  ف��سد؛  قي��س  هو  امل�سرتك  الأجري 
اأو اإجم�ع.  امل�سرتك، وقد ق�ل به بع�س الفقه�ء، ومل يثبت بن�س 
ومن القواعد املقررة يف اأ�سول الفقه اأن احلكم الذي ي�سح القي��س 
عليه يجب اأن يكون ث�بتً� يف نف�سه، واأن يكون دليل ثبوته ن�سً� 
الأجري  ب�سم�ن  احلكم  وهو  عليه  املقي�س  والأ�سل  اإجم�عً�،  اأو 
اأو  بن�س  يثبت  الفقه�ء، ومل  فيه بني  اأمر خمتلف  امل�سرتك، وهو 

اإجم�ع فال ي�سح القي��س عليه )34( . 
فيه  يرد  مل  حكم  "اإحل�ق  وهو  القي��س-  اأن  ذلك  وت�أ�سيل 
احلكم"-  علة  يف  ل�سرتاكهم�  ن�س؛  فيه  ورد  اآخر  بحكم  ن�س 

ي�سرتط للعمل به �رصوط، وهذه ال�رشوط هي )35( : 
اأن ل يكون الأ�سل خم�سو�سً� بحكمه بن�س اآخر.  ●

اأن ل يكون حكم الأ�سل معدوًل به عن القي��س.  ●
اأن يتعدى احلكم ال�رصعي الث�بت ب�لن�س ال�رصعي بعينه  ●

اإىل فرع هو نظري له، ول ن�س فيه. 
اأن يبقى احلكم يف الأ�سل بعد التعليل على م� ك�ن عليه  ●

قبل التعليل. 
امل�سرتك  الأجري  ت�سمني  وهو  هن�  عليه  املقي�س  واحلكم 
خ�لف  قد  فهو  القي��س،  �رصوط  من  �رصط  من  اأكرث  خ�لف  قد 
ال�رصط الث�لث، ذلك اأنه غري ث�بت ب�لن�س، بل هو ث�بت اجته�داً 
وهو  الث�ين  ال�رصط  خ�لف  كم�  بع�س،  دون  العلم�ء  بع�س  من 
ث�بت  اأنه  ذلك  القي��س،  به عن  الأ�سل معدوًل  اأن ل يكون حكم 
هذه  خم�لفة  يوؤكد  م�  ولعل  القي��س.  خالف  على  ا�ستح�س�نً� 
امل�س�ألة لل�رصط الث�ين من �رصوط القي��س ال�س�بقة قول الك��س�ين 
يف بدائع ال�سن�ئع: "... لأن وجوب ال�سم�ن يف الأجري امل�سرتك 
اأي�سً�:  وقوله   ،  )36(  " الن��س...  لأموال  �سي�نة  ا�ستح�س�نً�  ثبت 
لأموال  احتي�طً�  امل�سرتك  الأجري  ي�سمن  ك�ن  عمر  اأن  "وروي 

الن��س، وهو املعنى يف امل�س�ألة" )37( . 
اأم� خم�لفة هذه امل�س�ألة لل�رصط الث�لث من �رصوط القي��س 
وهو اأن يكون الأ�سل املقي�س عليه ث�بتً� ب�لن�س فلعل م� يوؤكده� 
اختالف الفقه�ء اأ�ساًل يف م�س�ألة ت�سمني الأجري امل�سرتك، يقول 
امل�وردي: "واأم� اليد املختلف فيه� فيد الأجري امل�سرتك، اإذا هلك 
عليه،  تعد  ول  فيه  تفريط  غري  من  عمله  على  ا�ستوؤجر  م�  بيده 
ففيه قولن اأحدهم�: اأنه� يد �س�منة يلزمه� �سم�ن م� هلك فيه� 
ك�مل�ستعري، والقول الث�ين: اأنه� يد اأمينه ل �سم�ن فيم� هلك فيه� 

ك�ملودع" )38( . 
ومن خالل م� �سبق يظهر اأن اقرتاح الدكتور �س�مي حمود 
ي�سح،  ل  امل�سرتك  الأجري  على  امل�سرتك  امل�س�رب  قي��س  يف 
ملخ�لفته �رصطني من �رصوط اإعم�ل القي��س عند الأ�سوليني، كم� 
اأنه قي��س مع ف�رق اختالف اأحك�م امل�س�ربة عن اأحك�م الإج�رة. 

املطلب الثاني: مقرتح السيد حممد باقر الصدر: 

يرى ال�سيد ال�سدر اأن عملية اإيداع الودائع لدى البنك وعملية 
تقدميه� من قبل البنك لرج�ل الأعم�ل امل�ستثمرين ميكن دجمه� 
امل�ساربة  هذه  واأع�ساء  بـ"امل�س�ربة"،  ت�سمى  واحدة  عالقة  يف 

املقرتحة ثالثة )39( : 
)رب  ● ا�سم  عليه  ونطلق  امل�ل،  �س�حب  بو�سفه  املودع 
امل�ل( . 
اأو  ● )الع�مل  ا�سم  عليه  بو�سفه ع�ماًل، ونطلق  امل�ستثمر 

امل�س�رب( . 
البنك بو�سفه و�سيطً� بني الطرفني، ووكياًل عن �س�حب  ●

امل�ل يف التف�ق مع الع�مل. 
عقد  يف  اأ�س��سيً�  ع�سواً  لي�س  البنك  "اإن  ال�سدر:  يقول 
اأي  العمل  �س�حب  ول  امل�ل  �س�حب  هو  لي�س  لأنه  امل�س�ربة؛ 
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فبدًل  الطرفني،  بني  الو�س�طة  يف  دوره  يرتكز  واإمن�  امل�ستثمر، 
اإىل املودعني يفت�سون عنهم واحداً  الأعم�ل  اأن يذهب رج�ل  من 
اأموال  البنك بتجميع  الآخر، ويح�ولون التف�ق معهم، يقوم  بعد 
ويتفقوا  يراجعوه  اأن  الأعم�ل  لرج�ل  ويتيح  املودعني،  هوؤلء 
اإمك�ن  على  القرائن  تتوفر  مبلغ  اأي  ا�ستثم�ر  على  مب��رصة  معه 
ُتعّد  البنك  التي مي�ر�سه�  الو�س�طة  ا�ستثم�ره ب�سكل ن�جح، وهذه 
خدمة حمرتمة يقدمه� البنك لرج�ل الأعم�ل ومن حقه اأن يطلب 

مك�ف�أة عليه� على اأ�س��س اجلع�لة" )40( . 
مع  ين�سجم  ل  امل�س�ربة  ع�مل  على  ال�سم�ن  فر�َس  واإنَّ 
اأن ال�سم�ن  م�س�ركته يف الربح من قبل امل�لك، ولذلك ذهب اإىل 
يتحمله �سخ�س ث�لث غري الع�مل وامل�لك، وهو البنك، وحتمله له 
اإم� ب�إن�س�ئه بعقد خ��س اأو ب�إ�سرتاطه بنحو �رصط النتيجة يف عقد 
الوادئع  على  الأعم  ب�ملعنى  اأمينً�  ك�ن  واإن  بنف�سه  والبنك  اآخر، 
التي ي�أخذه� من اأ�سح�به� ويتوكل عنهم يف امل�س�ربة عليه� مع 
الأمني �سحيح على مقت�سى  ال�سم�ن على  اأن فر�س  اإل  التج�ر، 

الق�عدة )41( . 
لي�س  البنك  اأن  يرى  ال�سدر  اأن  يظهر  تقدم،  م�  على  وبن�ًء 
وي�ستحق  الطرفني،  بني  و�سيط  هو  بل  امل�س�ربة،  عقد  يف  طرفً� 
ف�إنه ميكن  بن�ء على عقد اجلع�لة، وبن�ء عليه  الأجر على عمله 
اأن يقوم امل�رصف ب�سم�ن راأ�س م�ل امل�س�ربة لأن املمنوع هو 
و�سع  يف  لي�س  امل�رصف  وهن�  امل�ل،  لراأ�س  امل�س�رب  �سم�ن 

امل�س�رب، بل هو يف و�سع الو�سيط بني الطرفني. 
وقد تعر�س هذا املقرتح الفكري الذي قدمه ال�سدر اإىل عدد 
من النتق�دات واملالحظ�ت، منه� اأنه اعترب اأن البنك لي�س ع�سواً 
اأ�س��سيً� يف عقد امل�س�ربة، لأنه لي�س �س�حب امل�ل ول �س�حب 
العمل، ولذلك فقد راأى اأن دوره ينح�رص يف الو�س�طة بني الطرفني، 
الودائع  ل�ستثم�ر  مب��رص  دور  ب�أي  القي�م  من  حرمه  فقد  ولذلك 
ال�ستثم�رية املتجمعة لديه، وهو بذلك يكون قد ح�رص دور البنك 
الإ�سالمي يف �سورة قريبة مم� هو عليه احل�ل يف البنك الربوي 
اأن اعتب�ر البنك طرفً� غري  من حيث فكرة الو�س�طة امل�لية، كم� 
اإذ  العملي  الواقع  اأ�سيل يف عملية امل�س�ربة امل�رصفية، يخ�لف 
اإن املودعني ل عالقة لهم اإل ب�مل�رصف، فهو حني يت�سلم منهم 

اأموالهم يت�سلمه� على اأنه م�س�رب )42( . 
امل�رصف  ت�سمني  فكرة  اأن  يظهر  �سبق،  م�  خالل  ومن 
تلق  مل  ال�سدر  ال�سيد  قدمه�  التي  ال�ستثم�رية  الودائع  لأموال 
عمل  بني  الت�س�به  اإىل  توؤدي  اأنه�  ب�عتب�ر  العلم�ء،  لدى  قبوًل 
الو�س�طة  وهو جمرد  التقليدية  وامل�س�رف  الإ�سالمية  امل�س�رف 
امل�لية بني املودعني وامل�ستثمرين. وقد �سبق عند بي�ن الت�أ�سيل 
الفقهي مل�س�ألة �سم�ن راأ�س م�ل امل�س�ربة اأن الفقه�ء اتفقوا على 
اأن �سم�ن راأ�س م�ل امل�س�ربة ل يجوز، �سواء اأك�ن ال�س�من هو 
بني  و�سيطً�  يكون  غريه  �سخ�س  اأي  ك�ن  اأم  امل�س�رب،  الع�مل 

الطرفني، وقد �سبق بي�ن تف�سيل الت�أ�سيل الفقهي لهذه امل�س�ألة. 
ويرى بع�س العلم�ء ترجيح راأي ال�سدر، ولكن على اعتب�ر 

البنك،  ولي�س  الدولة،  هو  ال�س�من  الأجنبي  الث�لث  الطرف  اأن 
خوفً�  الأموال  روؤو�س  تعطيل  وعدم  ال�ستثم�ر،  على  ت�سجيعً� 
اهتم�م يف مت�بعة  الدولة مزيد  الع�ملني، مب� يعطي  من تالعب 
اخل�رصان  وت�سمن  تخ�رص،  كيال  ب�مل�س�ربة  ال�ستثم�ر  م�س�ريع 

لأرب�ب الأموال" )43( . 
ويظهر من خالل م� �سبق وجود فكرتني لت�سمني امل�رصف 
الإ�سالمي لأموال الودائع ال�ستثم�رية، اإم� من خالل قي��سه على 
امل�س�رين  بني  و�سيطً�  اعتب�ره  خالل  من  اأو  امل�سرتك،  الأجري 
وب�لت�يل  والرد،  للنقد  تعر�ست�  الفكرتني  وكال  الأموال،  واأرب�ب 
وجدت اقرتاح�ت اأخرى من غريهم� من العلم�ء ت�س�هم يف مع�جلة 
يف  املقرتح�ت  هذه  بي�ن  ي�أتي  و�سوف  الودائع،  �سم�ن  م�سكلة 

املبحث الث�ين. 

املبحث الثاني: ضمان طرف ثالث للودائع االستثمارية
لقد وجدت بع�س املقرتح�ت الفكرية التي تقوم على قي�م 
طرف ث�لث ب�سم�ن الودائع ال�ستثم�رية يف امل�س�رف الإ�سالمية، 

و�سوف اأورد تلك املقرتح�ت ثم اأقوم مبن�ق�سته� اإن �س�ء اهلل. 

املطلب األول: مقرتح الدكتور حسن األمني: 

الودائع  �سم�ن  يكون  اأن  الأمني  ح�سن  الدكتور  اقرتح 
التع�وين  الت�أمني  �سن�ديق  وهو  ث�لث،  طرف  من  ال�ستثم�رية 
اأرب�ح  من  جزء  ب�قتط�ع  التربع  على  والق�ئمة  الإ�سالمي، 
عند  اخل�س�رة  وحتمل  ال�ستثم�ر،  خم�طر  ملواجهة  امل�س�رب�ت 
اإىل هذا ال�سندوق �سهم الغ�رمني  اأن ي�س�ف  وقوعه�، كم� ميكن 
لهذا  اأ�سح�به�  ي�سعه�  التي  والتربع�ت  الزك�ة،  م�س�رف  من 
ن�سبة  جعل  على  الودائع  ا�ستثم�ر  يف  �سي��سته  تقوم  اإذ  الغر�س، 
مم� يخ�س�س لأ�سح�به� من اأرب�ح اأعلى مم� يح�سلون عليه من 
نظ�م الفوائد الربوية، م� يكون يف جمموعه �سم�نً� لتوفر احل�فز 

ال�ستثم�ري لدى اأ�سح�ب الودائع )44( . 

املطلب الثاني: مقرتح الدكتور منذر قحف: 

تتفق  لل�سم�ن،  جديدة  �سورة  قحف  منذر  الدكتور  اقرتح 
اإىل حد م� مع اقرتاح الدكتور ح�سن الأمني، وتقوم هذه ال�سورة 
على وجود طرف ث�لث م�ستقل، يتحمل ال�سم�ن ب�سورة م�ستقلة 
اأن  الغر�س، وميكن  لهذا  اإن�س�ء �سندوق م�ستقل  وك�ملة، ف�قرتح 
اإذ ل يكون ل�س�حب  الع�مة،  اأجل امل�سلحة  الدولة من  تتكفل به 
امل�ل اأو امل�س�رب اأية �سلة مب��رصة اأو غري مب��رصة بتحمل تبع�ت 
اأي�سً�  لت�سمل  ال�سم�ن  ق�عدة  تو�سيع  اقرتح  كم�  ال�سم�ن،  هذا 
الدكتور  وي�ستدل  الأموال،  لأ�سح�ب  الع�ئد  من  اأدنى  حد  �سم�ن 
ال�ستثم�ر  �سم�ن  اإىل  تدعو  قد  ح�جة  ثمة  ب�أن  راأيه  على  قحف 
يف البنوك الإ�سالمية ب�سكل خ��س، ب�سبب كرثة خم�طر ال�سن�عة 
امل�رصفية و�سخ�مة انعك��س�ته� على القت�س�د ب�أكمله، وب�سبب 
م�  كل  اتخ�ذ  يف  والرغبة  الإ�سالمية،  امل�س�رف  جتربة  حداثة 

ميكن لإجن�حه� )45( . 
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ولعل هذا املقرتح هو م� جرى تطبيقه يف اململكة الأردنية 
اله��سمية من خالل بحث الدكتور منذر قحف، املقدم اإىل موؤ�س�سة 
عنه  احلديث  �سبق  م�  وهو  الأردنية،  اململكة  يف  الودائع  �سم�ن 
العربية  الدول  مقدمة  يف  الأردن  ك�ن  اإذ  ال�س�بقة.  الدرا�س�ت  يف 
موؤ�س�سة  اأن�س�أت  فقد  الودائع،  ل�سم�ن  موؤ�س�سة  اأن�س�أت  التي 
 )33( رقم  الودائع  موؤ�س�سة �سم�ن  ق�نون  الودائع ب�سدور  �سم�ن 
العدد  يف  الر�سمية  اجلريدة  يف  ن�رص  والذي   ، )2000م(  ل�سنة 
على  الق�نون  ن�س  اإذ  2000م،   /9  /17 بت�ريخ   )4455( رقم 
الودائع( تتمتع ب�سخ�سية  اإن�س�ء موؤ�س�سة ت�سمى )موؤ�س�سة �سم�ن 
القي�م  ال�سفة  بهذه  وله�  واإداري،  م�يل  ا�ستقالل  ذات  اعتب�رية 
بجميع الت�رصف�ت الق�نونية مب� يف ذلك اإبرام العقود والقرتا�س 
ومتلك الأموال املنقولة وغري املنقولة لتحقيق غ�ي�ته�، وله� حق 
التق��سي، وينوب عنه� يف الإجراءات الق�س�ئية اأي حم�م تعينه 
"التنظيم  ب�أنه�:  الودائع  �سم�ن  موؤ�س�سة  وتعرف  الغ�ية.  لهذه 
الثقة  زي�دة  اإىل  يهدف  واإمن�  الربح  اإىل  يهدف  ل  الذي  الإداري 
يف امل�س�رف واملوؤ�س�س�ت امل�لية الأخرى التي حتتفظ مبدخرات 
من  ح�سيلته�  زي�دة  من  املوؤ�س�س�ت  هذه  ليمكن  املجتمع،  اأفراد 
موارد املجتمع بغية تنميته� وتثمريه� ل�س�لح املجتمع ويعتمد 
هذا التنظيم الإداري على ا�سرتاك�ت اأع�س�ئه من امل�س�رف، كم� 
يعتمد على دعم الدولة له" )46( . وبذلك فموؤ�س�سة �سم�ن الودائع ل 
تهدف اإىل الربح، واإمن� تهدف اإىل حم�ية اأموال املودعني، وتعزيز 
الثقة ب�مل�س�رف، وهي عب�رة عن موؤ�س�سة ع�مة تديره� وتدعمه� 
الأجهزة احلكومية ممثلة ب�لبنوك املركزية اأو وزارات امل�لية )47( 

 .
ل�سم�ن  نظ�م  ل�سي�غة  امل�سكلة  اللجنة  ق�مت  بعد  وفيم� 
خ��س  ف�سل  ب�إدراج  الأردن  يف  الإ�سالمية  البنوك  يف  الودائع 
موؤ�س�سة  ق�نون  يف  الإ�سالمية  امل�س�رف  يف  الودائع  ب�سم�ن 
�سم�ن الودائع، رقم )33( ل�سنة )2000م( ، وين�س على اأنه ين�س�أ 
اعتب�رية  ب�سخ�سية  يتمتع  �سندوق  الودائع  �سم�ن  موؤ�س�سة  يف 
عليه  يطبق  اإذ   ، الودائع  �سم�ن  موؤ�س�سة  اإدارته  تتوىل  م�ستقلة 
ق�نون املوؤ�س�سة مب� ل يتع�ر�س مع التعديالت اخل��سة ب�سم�ن 
اأحك�م  مع  يتع�ر�س  ل  ومب�  الإ�سالمية،  امل�س�رف  يف  الودائع 
ال�رصيعة الإ�سالمية )48( ، ويقوم هذا ال�سندوق على مبداأ التك�فل 
والتع�ون، واأن م� يدفع لل�سندوق يف البنوك الإ�سالمية واأ�سح�ب 
الودائع واملوؤ�س�سة يكون على �سبيل التربع، فهو يقوم على فكرة 
الت�أمني التع�وين املج�ز من املج�مع الفقهية والهيئ�ت ال�رصعية 
والذي يعني: "اتف�ق بني اأ�سخ��س يتعر�سون لأخط�ر وذلك بدفع 
ا�سرتاك�ت على اأ�س��س اللتزام ب�لتربع، ويتكون من ذلك �سندوق 
م�ستقلة،  م�لية  ذمة  وله  العتب�رية،  ال�سخ�سية  حكم  له  ت�أمني 
)�سندوق( ُيعّو�ُس منه عن الأ�رصار التي تلحق اأحد امل�سرتكني من 
جراء وقوع الأخط�ر املوؤمن منه�، وذلك طبقً� للوائح والوث�ئق. 
ويتوىل اإدارة ال�سندوق هيئة خمت�رة من حملة الوث�ئق، اأو تديره 
وا�ستثم�ر  الت�أمني  اأعم�ل  ب�إدارة  تقوم  ب�أجر  م�س�همة  �رصكة 

موجودات ال�سندوق" )49( . 

وقد جرى ت�أييد هذا املقرتح بقرار جمل�س الإفت�ء الأردين 
 /13(  )181( رقم:  القرار  ن�س  وك�ن  جوازه،  على  ن�س  الذي 
 /20( املوافق  1433هـ(   /11  /4( بت�ريخ  ال�س�در   ،  )2012
له�  الإ�سالمية  امل�س�رف  يف  "الودائع  ي�أتي:  م�  2012م(   /9
خ�سو�سية عن �س�ئر البنوك تبعً� لختالف اأنواع احل�س�ب�ت فيه�، 
يوؤيد  املجل�س  ف�إن  ولهذا  التقليدية،  البنوك  يف  عنه�  ومتيزه� 
الإ�سالمية  البنوك  تقييد  ب�رصورة  الق�نون  م�رصوع  يف  ج�ء  م� 
ُد  ب�سم�ن ح�س�ب�ت الئتم�ن لديه�، اأم� ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر فُيَقيَّ
على  الودائع  �سم�ن  ملوؤ�س�سة  املدفوع  ال�سنوي  ال�سرتاك  ر�سُم 
م�  وهذا  املخ�طر،  ملواجهة  القتط�ع  �سبيل  على  اأ�سح�به�، 
�سندوق  يف  م�ستقلتني  حمفظتني  اإن�س�ء  املوؤ�س�سة  من  يقت�سي 
�سم�ن الودائع يف امل�س�رف الإ�سالمية؛ اإحداهم� ل�سم�ن ودائع 
ح�س�ب�ت الئتم�ن، والأخرى ل�سم�ن ودائع ح�س�ب�ت ال�ستثم�ر. 
مبداأ  على  يقوم  املعدل  الق�نون  م�رصوع  اأن  للمجل�س  تبنيَّ  كم� 
اإح�س�ن  مبقت�س�ه  لل�سندوق  ُيدفع  م�  واأن  والتع�ون،  التك�فل 
الإ�سالمية  البنوك  يف  الن��س  اأموال  حفظ  منه  الغر�س  وتربع، 
توؤول يف  ال�سندوق  هذا  واأموال  له�،  يتعر�س  التي  املخ�طر  من 
النه�ية يف ح�ل ت�سفيته اإىل �سندوق الزك�ة يف وزارة الأوق�ف 
وال�سوؤون واملقد�س�ت الإ�سالمية. ولهذا يرى املجل�س جواَز اإن�س�ء 
هذا ال�سندوق ل�سم�ن الودائع يف امل�س�رف الإ�سالمية، و�سالمَة 
للمع�يري  وموافقَته�  ال�رصعية،  الن�حية  من  املقرتحة  التعديالت 

ال�رصعية املعتربة" )50( . 

املطلب الثالث: مقرتح الدكتور عبد الستار أبو غدة: 

ب�ل�سم�ن،  ب�لتربع  ث�لث  طرف  قي�م  يف  اقرتاحه  يتمثل 
لأن ذلك من قبيل التربع�ت، وهو هبة، ويت�سل هذا التربع مبقدار 
التربع�ت  يف  واجله�لة  امل�ل،  راأ�س  يف  نق�س  من  يح�سل  م� 
مغتفرة، وهذا لي�س من ب�ب الكف�لة، لأن الكف�لة ل تكون اإل يف 
دين �سحيح ث�بت ح��رصاً اأو م�ستقباًل، اأم� هن� ف�مل�س�رب لي�س 
التبعة  حتمل  به  يراد  هن�  وال�سم�ن  اأمني،  بطبيعته  لأنه  مدينً�؛ 
والذي  املتوقع  الربح  يتن�ول  ل  ال�سم�ن  وهذا  الكف�لة،  ولي�س 
ف�ت على رب امل�ل، وهو الفر�سة ال�س�ئعة، بل يقت�رص على اأ�سل 
اأ�سل  الن��س للمح�فظة على  امل�ل؛ لأن هن�ك ح�جة لدى بع�س 
اأموالهم وت�سجيعهم على ال�ستثم�ر، ولي�س هن�ك ح�جة ل�سم�ن 

ح�سة من الربح )51( . 
واملراجعة  املح��سبة  هيئة  اخت�رته  م�  هو  املقرتح  وهذا 
املع�يري  يف  الهيئة  ذهبت  اإذ  الإ�سالمية،  امل�لية  للموؤ�س�س�ت 
ال�رصعية اإىل اأنه ل يجوز للموؤ�س�سة اأن ت�سمن راأ�س م�ل امل�س�ربة، 
الربح  "توزيع  بعنوان:   ،  )40( رقم  ال�رصعي  املعي�ر  يف  ج�ء  وقد 
اأ�س��س امل�س�ربة"، فقد ج�ء يف  يف احل�س�ب�ت ال�ستثم�رية على 
مب�لغ  ك�مل  رد  املوؤ�س�سة  "ت�سمن  ي�أتي:  م�   2  /2  /2 الفقرة 
فال  ال�ستثم�ر  ح�س�ب�ت  اأم�  اأ�سح�به�...  اإىل  اجل�ري  احل�س�ب 
على  ال�ستثم�ر  نتيجة  توزع  واإمن�  �سيئً�،  منه�  املوؤ�س�سة  ت�سمن 

اأ�سح�به� ب�لن�سب املتفق عليه�" )52( . 
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"�سكوك  بعنوان:   )17( رقم  ال�رصعي  املعي�ر  يف  ج�ء  كم� 
ال�ستثم�ر" الن�س على جواز تربع طرف ث�لث ب�ل�سم�ن، اإذ ج�ء 
اأن  الن�رصة على  "اأن ل ت�ستمل  7 م� يلي:   /8  /1  /5 الفقرة  يف 
ن�س ي�سمن به م�سدر ال�سك مل�لكه قيمة ال�سك ال�سمية يف غري 
ح�لت التعدي اأو التق�سري، ول قدراً معينً� من الربح، ولكن يجوز 
اأن يتربع ب�ل�سم�ن طرف ث�لث م�ستقل، مع مراع�ة م� ج�ء يف 

املعي�ر ال�رصعي رقم )5( ب�س�أن ال�سم�ن�ت البند 7/ 6" )53( . 
بعنوان:   )5( رقم  ال�رصعي  املعي�ر  اإىل  وب�لعودة 
خ�س�رة  جلرب  ب�ل�سم�ن  التربع  على  الن�س  جند  "ال�سم�ن�ت" 
اإذ ج�ء يف الفقرة  اأو م� ي�سمى �سم�ن الطرف الث�لث،  ال�ستثم�ر 
اأو  امل�س�رب  ث�لث غري  تعهد طرف  "يجوز  ي�أتي:  م�  منه   6  /7
عن  للتعوي�س  ب�لتربع  ال�رصك�ء  اأحد  وغري  ال�ستثم�ر  وكيل 
اخل�س�رة دون ربط بني هذا التعهد وبني عقد التمويل ب�مل�س�ربة، 

اأو عقد الوك�لة ب�ل�ستثم�ر" )54( . 
كم� وافق على هذا القرتاح جممع الفقه الإ�سالمي الدويل 
 )4  /5(  30 رقم  قراره  ورد يف  اإذ  الرابعة، يف جدة،  دورته  يف 
م�   )9( الفقرة  يف  ال�ستثم�ر  و�سندات  املق�ر�سة  �سندات  ب�س�أن 
الإ�سدار  الن�س يف ن�رصة  "لي�س هن�ك م� مينع �رصعً� من  ي�أتي: 
اأو �سكوك املق�ر�سة على وعد طرف ث�لث منف�سل يف �سخ�سيته 
مببلغ  مق�بل،  دون  ب�لتربع  العقد،  طريف  عن  امل�لية  وذمته 
خم�س�س جلرب اخل�رصان يف م�رصوع معني، على اأن يكون التزامً� 
اأن قي�مه ب�لوف�ء ب�لتزامه لي�س  اأْي  م�ستقاًل عن عقد امل�س�ربة، 
�رصطً� يف نف�ذ العقد وترتيب اأحك�مه عليه بني اأطرافه، ومن ثم 
فلي�س حلملة ال�سكوك اأو ع�مل امل�س�ربة الدفع ببطالن امل�س�ربة 
اأو المتن�ع عن الوف�ء ب�لتزام�تهم به� ب�سبب عدم قي�م املتربع 
ب�لوف�ء مب� تربع به، بحجة اأن هذا اللتزام ك�ن حمل اعتب�ر يف 

العقد" )55( . 
ويالحظ من خالل م� �سبق، اأن مقرتح الدكتور عبد ال�ست�ر 
اأبو غدة ب�لتربع ب�ل�سم�ن من قبل طرف ث�لث قد اأََخَذْت به هيئة 
من  عدد  يف  الإ�سالمية  امل�لية  للموؤ�س�س�ت  واملراجعة  املح��سبة 
الإ�سالمي  الفقه  جممع  به  اأَخَذ  كم�  املتنوعة،  ال�رصعية  املع�يري 
ال�س�بقة  �سبيه ب�ملقرتح�ت  اأن هذا املقرتح هو  الدويل، ويالحظ 
تلك  اأن  اإل  ث�لث،  طرف  من  الودائع  �سم�ن  على  تن�س  التي 
املقرتح�ت ال�س�بقة تن�س على اأن تكون الدولة هي الطرف الث�لث، 

لت�سمن اأموال الودائع ال�ستثم�رية يف امل�س�رف الإ�سالمية. 
كم� اقرتح اأبو غدة اقرتاحً� اآخر يتمثل يف تربع امل�س�رب 
ب�لتزام ال�سم�ن بعد عقد امل�س�ربة وال�رصوع يف العمل ب�مل�ل، 
ال�سم�ن،  اأن يخلو عقد امل�س�ربة عن �رصط  ال�سيغة  ومف�د هذه 
للعموم  ولو ك�ن موجهً�  التزام م�ستقل،  امل�س�رب  ثم ي�سدر عن 
بهذا ال�سم�ن، وم�ستند هذا الراأي هو م� ن�س عليه عدد من فقه�ء 
امل�لكية بهذا اخل�سو�س، فقد اأج�زوا التزام امل�س�رب ب�ل�سم�ن 
ط�ئعً� بعد ال�رصوع يف العمل، ونقل عن ابن زاب من فقه�ء امل�لكية 
اأنه �سئل: اأيجب ال�سم�ن يف م�ل القرا�س اإذا ط�ع )تطوع( ق�ب�سه 

ب�لتزام ال�سم�ن؟ فق�ل: اإذا التزم ال�سم�ن ط�ئعً� بعد ال�رصوع يف 
العمل فم� يبعد اأن يلزمه، واأيده على ذلك ابن ب�سري وابن عت�ب، 

وهم� من فقه�ء امل�لكية اأي�سً� )56( . 
فقد  امل�لكية  فقه�ء  كتب  اإىل  الب�حث  رجوع  خالل  ومن 
ظهر اأن هذا القول موجود لدى بع�س فقه�ء امل�لكية، مع وجود 
الع�مل  تطوع  "لو  اجلليل:  مواهب  يف  ج�ء  لديهم،  اأخرى  اأقوال 
فذهب  ال�سيوخ،  بني  خالف  القرا�س  �سحة  ففي  امل�ل  ب�سم�ن 
ب�سري،  ابن  �سيخه  اإج�زته عن  اأنه �سحيح، وحكى  اإىل  ابن عت�ب 
وق�ل غريهم� ل يجوز، وم�ل اإليه ابن �سهل، ويف العتبية م� يدل 
على القولني... " )57( . وج�ء يف ح��سية الد�سوقي: "واأم� لو تطوع 
القرا�س وعدمه� خالف، ف�إن  الع�مل ب�ل�سم�ن ففي �سحة ذلك 
ب�س�من  له  ي�أتي  اأن  عليه  وا�سرتط  امل�ل  للع�مل  امل�ل  رب  دفع 
ي�سمنه فيم� يتلف بتعديه فال يف�سد بذلك، وهو ج�ئز، واإن �رصط 
اأن ي�أتيه ب�س�من ي�سمنه مطلقً� ك�ن القرا�س ف��سداً" )58(  عليه 
ح��سية  وهي  ال�س�لك  بلغة  يف  الن�سو�س  هذه  مثل  وردت  وقد   .

ال�س�وي )59( . 
امتنع  امل�ل  ب�سم�ن  الع�مل  اأط�ع  "واإذا  الزرق�ين:  ويقول 
ابن  اأبو املطرف، ووافقه عليه  الق��سي  واأج�زه  الأكرث،  ذلك عند 
عت�ب، وحجة امل�نعني اأن تطوع امل�س�رب ب�ل�سم�ن ي�سبه الهدية 
اأن يقبل هدية امل�س�ربة خوفً�  لرّب امل�ل، ول يجوز لرّب امل�ل 
من اأن يكون يريد بعقد امل�س�ربة احل�سول على ف�ئدة خ��سة به 
وزائدة عم� �رصط له من الربح، ولأن التزام امل�س�رب ب�ل�سم�ن 
قد يكون لغر�س اأن يبقى امل�ل بيده بعد ن�سو�سه، واأم� املجيزون 
فقد ق��سوا ذلك على جواز تطوع الوديع واملكرتي ب�سم�ن م� بيده 
اإذا ك�ن هذا التطوع بعد مت�م العقد، مع اأن الأ�سل فيهم� اأن يكون� 
اأم�نة يف يده، فكذلك امل�س�رب يجوز له اأن يتطوع ب�سم�ن راأ�س 
اأم�نة بيده"  اأنه  الأ�سل  امل�ل بعد مت�م عقد امل�س�ربة واإن ك�ن 

 . )60(

عند  والأقوال  الت�أ�سيالت  تلك  عر�س  بعد  الب�حث  ويرى 
امل�لكية اأن جواز تطوع امل�س�رب ب�مل�س�ن هو قول بع�س فقه�ء 
وب�لت�يل  الأكرث،  عند  ميتنع  اأنه  الزرق�ين  اأو�سح  وقد  امل�لكية، 
كيف يفتى بقول بع�س الفقه�ء من امل�لكية على ح�س�ب قول اأكرث 

فقه�ء امل�لكية. 
يف  لي�س  امل�لكية  عند  اخلالف  اأن  للب�حث  يظهر  كم� 
جواز التطوع ب�ل�سم�ن من امل�س�رب، بل هو يف جواز القرا�س 
وامل�س�ربة يف ح�لة تطوع امل�س�رب ب�ل�سم�ن، ويظهر ذلك من 
القرا�س  "ففي �سحة ذلك  ال�س�بق نقله حني ق�ل:  الد�سوقي  قول 
"ففي  ق�ل:  حيث  بي�نه  ال�س�بق  احلط�ب  قول  ومن   ،" خالف... 
احلديث  عند  �سبق  وقد   ،" ال�سيوخ...  بني  خالف  القرا�س  �سحة 
بني  خالف  وجود  امل�س�ربة  عقد  على  ال�سم�ن  ا�سرتاط  اأثر  عن 
اأن ا�سرتاط ال�سم�ن ف��سد  اأن مذهب امل�لكية هو  الفقه�ء، و�سبق 
ففيه  ب�ل�سم�ن  التطوع  اأم�  اأي�سً�،  امل�س�ربة  لعقد  مف�سد  وهو 
خالف فريى اأكرث فقه�ء امل�لكية اأنه ف��سد مف�سد لعقد امل�س�ربة 
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ويرى  امل�لكية،  فقه�ء  من  الأكرث  عن  الزرق�ين  نقله  كم�  اأي�سً� 
بع�س الفقه�ء اأنه ف��سد ول يف�سد عقد امل�س�ربة، اإذ يف�سد التطوع 

ب�ل�سم�ن ويبقى عقد امل�س�ربة �سحيحً�. 
كم� اأن الق�سية ل تت�سل مبن يقوم ب�ل�سم�ن، حتى يجري 
تت�سل  اإمن�  م�ستقل،  طرف  اأو  ث�لث  �سخ�س  ب�سم�ن  مع�جلته� 
اإىل  اأن ي�سمن ل�س�حبه، لأنه يوؤدي  ب�أن م�ل امل�س�ربة ل يجب 
ال�رصعية  الق�عدة  مع  يتع�ر�س  وهو  وال�سم�ن،  الربح  اجتم�ع 
ال�سن�عة  خم�طر  اأن  كم�  ب�لغرم"،  "الغنم  اأن  على  تن�س  التي 
امل�رصفية ميكن مواجهته� ب�لأ�س�ليب ال�رصعية لإدارة املخ�طر، 
الإ�سالمية  اتخ�ذ كل م� ميكن لإجن�ح امل�س�رف  الرغبة يف  اأم� 
فهذا يجب اأن يعتمد على اأ�س�ليب مالئمة لطبيعة لنظ�م امل�س�ربة 

وطبيعة امل�س�رف الإ�سالمية )61( . 
�سم�ن  جواز  عدم  اإىل  اخلفيف  علي  ال�سيخ  اأ�س�ر  كم� 
طرف ث�لث خ�رج عن اأطراف العقد )امل�س�ربة( لأموال الودائع 
التي  الأم�ن�ت  عقود  من  تعترب  امل�س�ربة  اإن  اإذ  ال�ستثم�رية، 
والتق�سري  ب�لتعدي  اإل  امل�س�رب  على  فيه�  ال�سم�ن  يجب  ل 
يف  اأم�نة  امل�س�ربة  لأن  به،  يعتد  ل  ب�ل�سم�ن  ف�لتربع   .  )62(

لو تربع من و�سعت عنده  الع�مل، والأم�نة ل ت�سمن، حتى  يد 
الأم�نة  "ف�أم�  قدامة:  لبن  املغني  يف  ج�ء   ،  )63( ب�ل�سم�ن 
ك�لوديعة، والعني املوؤجرة، وال�رصكة، وامل�س�ربة، والعني التي 
يدفعه� اإىل الق�س�ر، واخلي�ط، فهذه اإن �سمنه� من غري تعد فيه� 

ل ي�سح �سم�نه�" )64( . 

املطلب الرابع: مقرتح الدكتور حممد أمحد سراج: 

الأجري  �سم�ن  اقرتاح  �رصاج  حممد  الدكتور  رف�س  لقد 
امل�سرتك، اأو تربع طرف ث�لث ب�ل�سم�ن، وبن�ء على ذلك اأو�سح اأنه 
ميكن حتقيق مق�سود ال�سم�ن وهو املح�فظة على اأموال املودعني 
من تق�سري امل�س�ربني اأو خم�لفتهم لل�رصوط، من خالل القرتاح 
الذي قدمه، اإذ يتمثل مقرتحه الفقهي يف نقل عبء اإثب�ت التعدي 
اأو التق�سري من ع�تق "رّب امل�ل"، اإىل ع�تق "امل�س�رب"، ويكلف 
"امل�س�رب" ب�إثب�ت عدم التعدي اأو التق�سري، وهذا القرتاح مربر 
امل�رصف  على  التعدي  امل�ل" ب�إثب�ت  "رّب  قي�م  ب�سبب �سعوبة 
ب�عتب�ره موؤ�س�سة �سخمة متلك من الإمك�ن�ت الفنية والعملية م� 
اختالط  ولأن  الق�س�ء،  �س�ح�ت  يواجهه يف  اأن  للعميل  يتي�رص  ل 
اأمواله  العميل مل�سري  تعيني  اإىل �سعوبة  يوؤدي  املودعني  اأموال 
واإثب�ت  اأمواله  مت�بعة  ي�ستطيع  فال  ولذلك  ا�ستثم�ره�،  ووجهة 

تق�سري امل�رصف اأو خم�لفته لل�رصوط )65( . 
من  خم�لفً�  ك�ن  واإن  القرتاح  هذا  اأن  �رصاج  واأ�س�ف 
عبء  اإلق�ء  وق�عدة  الأمني،  ت�سديق  لق�عدة  الفقهية  الن�حية 
ال�سح�بة يف  اأفتى به  اأنه يتفق مع م�  اإل  الإثب�ت على املدعي، 
الأجري  م�س�ألة  يف  الفقه�ء  به  اأخذ  وم�  ال�سن�ع،  ت�سمني  ق�سية 
امل�سرتك، وت�سمني الأجري م� غ�ب عن امل�ست�أجر لإمك�ن التهمة، 
الأجراء امل�سرتكني من خالل  اإىل ك�فة  الأمر ميكن تعديته  وهذا 
وقي�م  اخلط�أ  افرتا�س  وهي  احلكم،  علة  يف  ل�سرتاكه  القي��س، 

التهمة، وتعذر اإثب�ت تعدي املدعى عليه فيم� حتت يده من اأم�نة، 
كم� اأن الأخذ بهذا املقرتح الفكري ي�س�هم يف مع�جلة امل�سكلة مع 
التقيد ب�لقواعد الفقهية اخل��سة بعقد امل�س�ربة، وهو يتمثل يف 
ال�رصوط،  اأو خم�لفة  والتق�سري  التعدي  ال�سم�ن يف ح�لة  ح�رص 
واعتب�ر امل�س�رب اأمينً� على امل�ل، ول تقل امل�سلحة الجتم�عية 
املتمثلة يف حفظ اأموال املودعني واملوجبة لنقل عبء اإثب�ت عدم 
امل�س�لح  تلك  عن  العتب�ر  الإ�سالمية يف  امل�س�رف  اإىل  التعدي 
ال�سن�ع  الفقه�ء يف م�س�ئل ت�سمني  اإليه�  التي نظر  الجتم�عية 

والأجري امل�سرتك )66( . 
من  قبوله  اإمك�ن  ومع  القرتاح  هذا  اأن  الب�حث  ويرى 
حفظ  يف  املتمثلة  الع�مة  للم�سلحة  مراع�ة  النظرية،  الن�حية 
اإىل  والفقه�ء  ال�سح�بة  دعى  الذي  الهدف  وهو  املودعني،  اأموال 
القرتاح  هذا  اأن  اإل  امل�سرتك،  الأجري  وت�سمني  ال�سن�ع  ت�سمني 
لي�س ممكنً� من الن�حية العملية، وذلك ل�سعوبته، اإذ اإن امل�رصف 
مع  خ�سو�سً�  جم�راته�،  للمودع  ميكن  ل  �سخمة  موؤ�س�سة  يعد 
وجود دائرة م�ستقلة �سمن دوائر امل�رصف هي الدائرة الق�نونية، 
اأو  التعدي  اإثب�ت عدم  الق�نونية-  ت�ستطيع- بحكم اخلربة  وهي 
التق�سري اأو خم�لفة ال�رصوط. كم� يوؤخذ على هذا الراأي اأنه ق��س 
الإثب�ت،  عبء  نقل  يف  امل�سرتك  الأجري  على  امل�سرتك  امل�س�رب 

ورف�س القي��س يف ال�سم�ن، دون ذكر وجه التفريق بينهم�. 
واخلال�سة اإن م� جرى تقدميه من �سور واقرتاح�ت لتربير 
لأن  واملن�ق�سة،  النقد  من  ي�سلم  مل  ال�ستثم�رية  الودائع  �سم�ن 
اأنه� خطوة يف التلفيق  اإل  هذه الآراء واإن ك�نت دوافعه� ح�سنة، 
وتقليد البنوك الربوية يف �سم�ن راأ�س امل�ل، واإل فمن اأين ت�أتي 
ل  وهي  اأموالهم،  روؤو�س  للمودعني  لت�سمن  ب�لأموال  البنوك 
ن امل�ستثمرين م� ح�سل من خ�رصان، والبنك ب�لن�سبة لأرب�ب  مٍّ ُت�سَ
من  لديه  مب�  ي�س�رب  ب�أن  خمول  م�س�رب،  ع�مل  هو  الأموال 

اأموال، ولي�س طرفً� اأجنبيً� ث�لثً� )67( . 

املبحث الثالث: مقرتحات أخرى
من خالل م� �سبق يف البحث يظهر اأن فكرة �سم�ن اأموال 
الودائع ال�ستثم�رية مل ت�سلم من النقد والرد، �سواء من خالل قي�م 
ث�لث  طرف  قي�م  خالل  من  اأو  الودائع،  تلك  ب�سم�ن  امل�رصف 
اأخرى  فكرية  مقرتح�ت  وجدت  فقد  ذلك  على  وبن�ء  ب�ل�سم�ن، 
ترف�س فكرة ال�سم�ن من اأ�س��سه�، اأو تقرتح ت�سوراً اآخر للعالقة 
فيم� بني امل�رصف الإ�سالمي واملودعني، تكون ق�ئمة على عقد 

امل�س�ركة بدًل من عقد امل�س�ربة، وفيما ياأتي بيان ذلك. 

املطلب األول: مقرتح الدكتور حممد أبو زيد: 

البنك  جلعل  و�سيلة  عن  البحث  اأن  زيد  اأبو  الدكتور  يرى 
اأحد  مع  يتن�فى  اأمر  لديه  املودعة  لالأموال  �س�منً�  الإ�سالمي 
العلم�ء، وهو  الرئي�سية للم�س�ربة املتفق عليه� من كل  الأحك�م 
اأن اخل�س�رة على رّب امل�ل اإذا مل يخ�لف الع�مل ال�رصوط اأو يق�رص 
اأو يتعدى، وتقدمي ال�سم�ن لرّب امل�ل يعني هن� خم�لفة للق�عدة 
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الفقهية "الغنم ب�لغرم"؛ لأن املودعني ي�س�ركون البنك يف الغنم 
فقط دون الغرم، واإن ق�سية ال�سم�ن لودائع امل�س�رف الإ�سالمية 
الإ�سالمي  للبنك  بل  للمودع فقد  لي�س  الأهمية مبك�ن  ق�سية من 
والعمل  ال�سي�ع  من  الأموال  هذه  على  املح�فظة  اأجل  من  اأي�سً� 
اإ�سالمي  واجب  بل هو  الإ�سالم  ينكره  ل  اأمر  وهو  تثمريه�،  على 
ولكن يجب اأن يجري تن�ول هذه الق�سية يف اإط�ره� ال�رصعي ويف 
حدود الواقع ال�سحيح، اعتم�داً على الأ�س�ليب ال�رصعية املالئمة 
لهذه  ال�سم�ن  تقدمي  ت�ستطيع  الإ�سالمية  ف�لبنوك  الواقع،  لهذا 
الأموال من خالل العتم�د على الأ�س�ليب العلمية والفنية احلديثة 
لتجنب اخل�س�ئر اإىل حد كبري والعمل على حتقيق معدلت اأرب�ح 
واإجراء  املالئمة  ال�ستثم�رية  امل�رصوع�ت  ب�ختي�ر  وذلك  ع�لية 
املالئمني  الع�ملني  اختي�ر  وكذلك  اجليدة،  الفنية  الدرا�س�ت 
وح�سن الإدارة وح�سن التنفيذ وتكوين احتي�طي�ت لهذه العملي�ت، 
ولذلك فهو يرى رف�س مبداأ تقدمي البنك الإ�سالمي ال�سم�ن لراأ�س 
اأو  اأو جلزء حمدد من الربح، �سواء ب�سورة مب��رصة  امل�ل املودع 

غري مب��رصة؛ لأن ذلك يتن�فى مع اأهم قواعد امل�س�ربة )68( . 
اإن مع�جلة اإ�سك�لية ال�سم�ن يجب اأن تعتمد على حمورين 
معً� ل ميكن لأحدهم� اأن يغني عن الآخر، ويتمثل املحور الأول يف 
اإ�سالمي جلعل املودع يف�سل الإيداع ب�لبنك  خلق وعي ادخ�ري 
ب�لبنك  الإيداع  على  خم�طرة  درجة  من  به  م�  على  الإ�سالمي 
الربوي؛ ويتمثل املحور الث�ين يف اتب�ع اأحدث الأ�س�ليب العلمية 
يف  ال�ستثم�رات  جن�ح  ل�سم�ن  وامل�رصوعة  املع��رصة  والفنية 
اأكرب معدلت ربحية  البنوك الإ�سالمية وجتنب اخل�س�رة وحتقيق 

ممكنة، ومن هذه الأ�ساليب ما ياأتي )69( : 
املالئمة  ● ب�ل�سورة  واختي�ره  امل�ستثمر  العميل  درا�سة 

لعملية امل�س�ربة ، وللعملي�ت ال�ستثم�رية بكل كف�ءة. 
العتم�د على بع�س الأ�س�ليب املالئمة ملت�بعة تنفيذ  ●

عملي�ت امل�س�ربة ب�سورة مب��رصة حلم�يته� من التعرث اأو الوقوع 
يف املخ�طر. 

لعملي�ت  ● املحتملة  اخل�س�ئر  تكوين خم�س�س ملواجهة 
امل�س�ربة. 

املطلب الثاني: مقرتح الدكتور أمحد النجار: 

للت�سورات  خم�لفً�  ت�سوراً  النج�ر  اأحمد  الدكتور  قدم  لقد 
العالقة  تكييف  اإىل  الفكري  مقرتحه  يف  اأ�س�ر  حني  ال�س�بقة، 
وبن�ء  امل�س�ربة،  عقد  على  بن�ء  ولي�س  امل�س�ركة  عقد  على  بن�ء 
عليه ف�إن امل�رصف �رصيك لأ�سح�ب الودائع ال�ستثم�رية، ولي�س 
م�س�ربً�، وبن�ء عليه يرى اأنه ل ح�جة اأ�ساًل للقول ب�سم�ن اأموال 
ال�ستثم�ر  يف  خم�طر  وجود  افرتا�س  لأن  ال�ستثم�رية،  الودائع 
الآتية  لالأ�سباب  وذلك  نظري،  افرتا�س  هو  امل�س�ركة  طريق  عن 

 : )70(

الف�ئدة  ● �سعر  على  الإ�سالمي  البنك  اعتم�د  عدم  اإن 
على  يوزعه�  التي  اأرب�حه  ويف  الإدارية  م�س�ريفه  تغطية  يف 

امل�ستثمرين يوؤدي لأن يجند البنك ط�ق�ته واإمك�ني�ته يف اإح�س�ن 
ا�ستخدام الأموال التي لديه. 

الالزمة  ● الدرا�س�ت  على  توفر  قد  البنك  اأن  ط�مل� 
افرتا�س  ف�إن  فيه�،  ال�ستثم�ر  على  الإقدام  قبل  للم�رصوع�ت 

اخل�س�رة ي�سبح �سئياًل اإن مل يكن معدومً�. 
اإن الودائع كله� خمتلطة وغري خم�س�سة ومن ثم فهي  ●

م�رصوع  يف  الربح  ك�ن  ف�إن  امل�رصوع�ت  من  عدد  على  موزعة 
�سئياًل ف�إن الربح يف م�رصوع�ت اأخرى �سوف يكون وفرياً و�سي�سم 

ن�جت امل�رصوع�ت جميعً� يف النه�ية. 
اإن تعدد امل�رصوع�ت التي ي�ستثمر فيه� البنك وتنوعه�  ●

وتوزعه� على من�طق خمتلفة مع توفر الدرا�س�ت الفنية الالزمة 
– كل ذلك ميتنع معه منطقيً� القول بخ�س�رة تهدد كل الودائع. 

اإن�س�ئه  ● اإن البنك ب�لرغم من ذلك كله ي�سع يف �رصوط 
اأموالهم  لت�سغيل  له  املودعون  مينحه  الذي  التفوي�س  ويف 
لتكون  امل�رصوع�ت  عن  الن�جتة  الأرب�ح  من  ن�سبة  يحتجز  اأن 
اأية خ�س�رة ب�لرغم من كل  اأن يواجه  احتي�طي لديه ي�ستطيع به 

التحفظ�ت ال�س�بقة. 
من  كاًل  اأن  يظهر  املبحث  هذا  يف  �سبق  م�  خالل  ومن 
اأ�ساًل  يرف�س�ن  زيد  اأبو  حممد  والدكتور  النج�ر  اأحمد  الدكتور 
اأن  البنك  على  واإن  ال�ستثم�رية،  الودائع  اأموال  �سم�ن  فكرة 
العمالء  على  ب�لرتكيز  قي�مه  خالل  من  اخل�س�ئر  تقليل  يح�ول 
وامل�رصوع�ت التي حتققت له� درا�سة جدوى جمزية، اأو من خالل 
تكوين املخ�س�س�ت والحتي�طي�ت التي يتم اقتط�عه� ملواجهة 

اخل�س�رة املحتملة التي ميكن اأن حتدث يف بع�س ال�سنوات. 

اخلامتة
يف خت�م البحث يوجز الب�حث بع�س النت�ئج التي خل�س 

اإليه�، وبع�س التو�سي�ت. 

أواًل: النتائج: 

امل�س�ئل . 1 من  ال�ستثم�رية  الودائع  �سم�ن  م�س�ألة  تعد 
املهمة، التي يح�ول بع�س امل�رصفيني واملفكرين طرحه� بهدف 
وجم�راة  والتقليدي،  الإ�سالمي  امل�رصف  بني  امل�س�واة  حتقيق 

القوانني امل�رصفية ال�س�ئدة. 
تربير . 2 �سبيل  يف  الفكرية  املقرتح�ت  بع�س  قدمت  لقد 

قي�م  املقرتح�ت  تلك  بع�س  فرتى  ال�ستثم�رية،  الودائع  �سم�ن 
امل�رصف ب�سم�ن تلك الودائع، اإم� من خالل قي��سه على الأجري 
واأرب�ب  امل�س�ربني  بني  و�سيطً�  اعتب�ره  خالل  من  اأو  امل�سرتك، 
الودائع  �سم�ن  الأخرى  املقرتح�ت  بع�س  ترى  كم�  الأموال، 
ال�ستثم�رية من خالل قي�م طرف ث�لث ب�سم�نه�، �سواء احلكومة، 
اأو �سن�ديق الت�أمني التع�وين، كم� وجدت مقرتح�ت فكرية اأخرى 
الودائع  �سم�ن  عدم  على  وتركز  اأ�س��سً�  ال�سم�ن  فكرة  ترف�س 

ال�ستثم�رية. 
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وبن�ء على م� �سبق ف�إن الب�حث يرى عدم جواز �سم�ن . 3
امل�رصف للودائع ال�ستثم�رية، لأن امل�رصف بن�ء على التكييف 
امل�س�رب  يقوم  اأن  ي�سح  ول  "امل�س�رب"،  مبث�بة  هو  الراجح 
متفق  حلكم  خم�لفة  ذلك  يف  لأن  امل�س�ربة،  م�ل  راأ�س  ب�سم�ن 
جواز  عدم  على  الفقه�ء  اتفق  حيث  امل�س�ربة،  اأحك�م  من  عليه 

قي�م امل�س�رب ب�سم�ن راأ�س م�ل امل�س�ربة. 
اإن �سم�ن طرف ث�لث لأموال امل�س�ربة ل ي�سح؛ لأن . 4

امل�س�ألة لي�ست منح�رصة فيمن يقوم ب�ل�سم�ن، بل اأن راأ�س م�ل 
يخ�لف  ذلك  لأن  اأ�ساًل،  م�سمونً�  يكون  اأن  ي�سح  ل  امل�س�ربة 

ق�عدة "الغنم ب�لغرم". 
اإن الب�حث يرى اأن ل ح�جة اإىل القول ب�سم�ن الودائع . 5

الإ�سالمية ترتكز  ا�ستثم�رات امل�س�رف  ال�ستثم�رية، لأن معظم 
ب�أنه�  تتميز  العقود  وهذه  والإج�رات،  املرابح�ت  عقود  على 
على  ق�ئمة  لأنه�  حمقق؛  فيه�  الربح  واأن  املخ�طر،  منخف�سة 
البيوع ولي�س على امل�س�رك�ت، وب�لت�يل ل توجد احتم�لية وجود 
اأن امل�رصف يقوم ب�سكل  اخل�س�رة يف الودائع ال�ستثم�رية، كم� 
ع�م بخلط اأمواله اخل��سة واأموال امل�س�همني مع اأموال املودعني 
يف �سلة ا�ستثم�رية واحدة، ويقوم بدفع تلك الأموال اإىل ال�ستثم�ر، 
تلك  تخ�رص  ل  اأن  على  حري�سً�  �سيكون  امل�رصف  ف�إن  وب�لت�يل 
اإىل  اأي�سً�، وب�لت�يل فال توجد ح�جة  الودائع حتى ل يخ�رص هو 
التي قد حت�سل يف  اأم� اخل�س�رة واملخ�طر  الودائع،  تلك  �سم�ن 
بع�س احل�لت فهي خم�طرة ع�دية ينبغي اأن يتحمله� امل�رصف 

حتى يطيب له الربح الذي يحققه يف احل�لت الأخرى. 

ثانياً: التوصيات: 

يرجح عدم جواز �سم�ن  الب�حث  ف�إن  �سبق  م�  من خالل 
اأموال الودائع ال�ستثم�رية، وبناء عليه يو�سي الباحث مبا ياأتي: 

اأن تقوم امل�س�رف الإ�سالمية ب�إجراء درا�س�ت جدوى . 1
ك�فة،  ال�ستثم�ري  امل�رصوع  نواحي  ت�سمل  و�س�ملة  مو�سعة 
الودائع  اأموال  حفظ  يف  ي�سهم  مب�  بتمويله،  تقوم  التي  تلك 
ال�ستثم�رية، واأن تقوم ب�لرتكيز على امل�رصوع�ت املجدية، وعلى 
اأموال املودعني،  العمالء املن��سبني، مب� ي�سهم يف حفظ  اختي�ر 
اإىل  احل�جة  عن  يغنيه�  ومب�  اأي�سً�،  امل�رصف  اأموال  حفظ  ويف 

القول ب�سم�ن الودائع ال�ستثم�رية. 
الحتي�طي�ت . 2 بتكوين  الإ�سالمية  امل�س�رف  تقوم  اأن 

واملخ�س�س�ت التي ت�س�هم يف جرب اخل�س�رة اإن وقعت يف بع�س 
حتمله�  ب�إمك�نية  الإ�سالمية  امل�س�رف  تقتنع  واأن  ال�سنوات، 
يف  "امل�س�رب"  دور  متثل  لأنه�  الأحوال،  بع�س  يف  للخ�س�رة 
"الغنم  بق�عدة  عماًل  يربح،  وقد  يخ�رص  قد  وامل�س�رب  امل�ل، 

ب�لغرم". 
ال�سم�ن�ت . 3 ب��سرتاط  الإ�سالمية  امل�س�رف  تقوم  اأن 

التي ت�سهم يف احلد من تعرث امل�رصوع�ت ال�ستثم�رية التي تقوم 
بتمويله�، �سواء اأك�نت تلك ال�سم�ن�ت �سم�ن�ت عينية من خالل 

اأم  الكفالء،  تعدد  خالل  من  �سخ�سية  �سم�ن�ت  اأم  الرهون�ت، 
�سم�ن�ت فنية من خالل درا�س�ت اجلدوى املت�سلة ب�مل�رصوع�ت 

ال�ستثم�رية. 
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اهلوامش: 
فيه� . 1 الفقه�ء  اأقوال  وبي�ن  امل�س�ألة  توثيق هذه  ي�أتي  �سوف 

يف التمهيد �س 6 من هذا البحث اإن �س�ء اهلل. 
الإ�سالمية يف . 2 الودائع يف امل�س�رف  قحف، منذر، �سم�ن 

اململكة  يف  الودائع  �سم�ن  ملوؤ�س�سة  مقدم  بحث  الأردن، 
الأردنية اله��سمية، ت�رصين الث�ين، ع�م 2005م. 
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