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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد
وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـــديد « حماية الودائع في
إدارة البحوث » أن تقـــدِّ م
َ

المصارف اإلســامية بين التأصيل الشــرعي ومواكبة المعايير

العالمية للسالمة المصرفية » جلمهور القراء من السادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.
جاء هذا الكتاب ليوضح مفهوم املخاطرة والضامن يف الفقه

اإلســامي والدراســات املالية املعارصة ،وأثر تعامل املصارف

اإلســامية بمختلف أنــواع الودائع عىل نوعيــة املخاطر التي
ســتتحملها ،وهل اســتطاعت الصناعة املالية اإلسالمية إجياد

الوسائل املناســبة حلامية ودائعها بام يتفق مع الرشيعة اإلسالمية
وحيقق السالمة املرصفية؟
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء
ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر
قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب
السمو الشيخ حممد بن راشــد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.
راجني من العــي القدير أن ينفع هبــذا العمل ،وأن يرزقنا
التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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إن اختــاف طبيعة الودائع يف العمل املرصيف اإلســامي
عن الودائع يف البنوك التقليدية ،مــن حيث إن موارد املصارف
اإلســامية ال تتطلب عائــد ًا ثابت ًا مثل ما هــو جاري يف العمل
املرصيف التقليدي ،كــا أهنا من الناحية النظرية تشــارك بعض
هذه املوارد يف املخاطــر التي قد يتعرض هلا املرصف ،إضافة إىل
اختالف األدوات املالية التي تستخدمها املصارف اإلسالمية عن
األدوات املالية التقليدية ،سيؤثر عىل توزيع املخاطر بني املرصف
اإلســامي واملودعني وجيعله خيتلف عام هو معروف يف العمل
املرصيف التقليدي ،وهو األمر الذي ســيؤثر عىل مالءمة املعايري
املرصفية الدولية لطبيعة عمل املصارف اإلسالمية.
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ويف هذا اإلطار تأيت دراســتنا املعنونة بـــ « محاية الودائع يف
املصارف اإلســامية بــن التأصيل الرشعــي ومواكبة املعايري
العاملية للسالمة املرصفية» التي تضمنت املحاور التالية:
أوال :تأصيل مفهوم املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي؛
ثانيا :الضامن يف الفقه اإلسالمي وعالقته بمفهوم املخاطرة؛
ثالثا :الودائع املرصفية يف املصارف اإلسالمية؛
رابعــا :طبيعــة الودائــع يف املصــارف اإلســامية وأثره
عىل محايتها؛
خامس ًا :انعكاســات طبيعة الودائع يف املصارف اإلسالمية
عىل مالءهتا املرصفية؛
سادســا :الواقع العميل حلامية الودائع يف الصناعة املرصفية
اإلسالمية ومواجهة املخاطر التي تتعرض هلا.
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أوال :تأصيل مفهوم املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي
إن التطرق بالدراســة حلامية الودائع يف املصارف اإلسالمية
يتطلب تأصيــل مفهوم املخاطرة يف االقتصاد اإلســامي حتى
نتمكن من تصــور املوضوع يف إطاره العــام ،وذلك من خالل
توضيح املعنى اللغوي للمخاطرة ثم املعنى االصطالحي الذي
يتضح بمعرفة اســتخدامات الفقه املايل والدراسات االقتصادية
اإلسالمية املعارصة ملفردة املخاطرة.
 -1املخاطــرة لغة :املخاطرة (مفرد) مصــدر َخا َط َر ،يقال

خا َطر خياطِر خما َط َرةً ،واملفعول ُما َطــر به ،ويقال خاطر بحياته

عرضها للهالك ((( ،واملخاطرة املراهنة والرهان(((.

((( أمحد خمتــار عبد احلميد عمــر ،معجم اللغة العربيــة املعارصة .عامل
الكتب ،القاهرة ،ط1429 ،1هـ2008/م.661/1 ،

((( ابن منظور ،لسان العرب .دار صادر ،بريوت ،ط ،1دت.188/13 ،
الفريوز آبادي ،القاموس املحيط .مؤسســة الرسالة ،بريوت ،ط،8

1426هـ2005/م.494/1 ،
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ــر فهو مصدر َخ ُط َر ،وهــو اإلرشاف عىل اهلالك،
أما اخلَ َط ُ

الس َب ُق الذي يرتاهن عليه ،واجلمع ْ
أخطار.
واخلَ َط ُر َ

(((

وقد ورد اخلَ َطر بمعنى الغــرر ،يقال أغره أوقعه يف اخلطر،

والتغرير املخاطرة والغفلة عن عاقبة األمر .وورد كذلك بمعنى
ف بنفسه خاطر هبا(((.
املجازفة ،يقال َج َاز َ
 -2املخاطرة يف االصطالح الفقهي :
اســتخدام الفقهاء مفهوم املخاطرة بعدّ ة معان ،منها الغرر

والقــار واملراهنة ،كام وردت عندهم بمعنى املخاطر النامجة عن
التجارة ،وفيام ييل تفصيل ذلك:

 -املخاطــرة بمعنى الغرر :اســتخدم الفقهاء كلمة خماطرة

بمعنى مــرادف ملعنى الغرر ،كام ورد عند بعــض فقهاء احلنفية
((( إسامعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .دار
العلم للماليني ،بريوت ،ط1407 ،4هـ1987/م.648/2 ،

الزبيدي ،تاج العروس من جواهــر القاموس .دار اهلداية،
((( مرتــى َّ
بريوت.85/23 ،233/13 ،
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وبعض املالكية وبعض الشافعية((( ،ويؤكد ذلك الكاساين أحد

فقهاء احلنفيــة بتعريفه للغرر عىل أنه «اخلطر الذي اســتوى فيه

طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك»(((.

 -املخاطرة بمعنى القامر واملراهنة :يطلق بعض من الفقهاء

القامر واملراهنة عىل املخاطــرة والعكس ،عىل أهنام يؤديان نفس
املعنى ،لذلك جاء مفهوم القامر عند بعض الفقهاء هو الرتدد بني

الغنم والغرم(((.

 -املخاطــرة بمعنى املخاطر النامجة عن التجارة :اســتخدم

القرطبــي املخاطرة هبــذا املعنى حيث اعترب «التجــارة نوعان:
((( انظر - :عالء الدين الكســاين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .دار
الكتاب العلمي ،بريوت1982 ،م - .163/5 ،ابن عبد الرب النمري،

االســتذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار .حتقيق :سام حممد عطا،
حممد عىل معــوض ،دار الكتب العلمية ،بــروت ،ط2000 ،4م،

.456/6

((( انظر :عالء الدين الكساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .مصدر
سابق.163/5 ،

((( املصدر نفسه.206/6 ،
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تقلب يف احلظر من غري نقلة وال سفر ،وهذا تربص واحتكار قد

رغب عنه أولو األقدار ،وزهد فيه ذوو األخطار .والثاين تقلب
املال باألسفار ونقله إىل األمصار فهذا أليق بأهل املروءة ،وأعلم
جدوى ،غري أنه أكثر خطر ًا وأعظم غرر ًا» ((( .كام اســتخدم ابن

القيم املخاطرة هبذا املعنى كذلك حيث قال « :املخاطرة خماطرتان
ويربح
يشــري السلعة بقصد أن يبي َعها
خماطرة التجارة وهو أن
َ
َ

ويتــوكَّل عىل اهللِ يف ذلك ،واخلطر الثــاين :امليرس الذي يتضمن

َ
حرمه اهلل تعاىل ورســوله مثل بي ِع
أكل املال بالباطل ،فهذا الذي َّ
املالمسة واملنابذة.(((» ...،

ويف نفس املعنى يقــول ابن خلدون« :كذلك نقل الســلع

من البلد البعيد املســافة ،أو شدة اخلطر يف الطرقات ،يكون أكثر
((( شــمس الدين القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن .حتقيق هشام سمري
البخاري ،دار عامل الكتاب ،الرياض1423 ،هـ2003/م.151/5 ،

((( شمس الدين ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد .حتقيق

شعيب األرنؤوط ،عبد القادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت،

1415هـ1994/م.816/5 ،
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فائدة للتجار وأعظم أرباح ًا وأكفل بحوالة األسواق ،ألن السلع

املنقولة حينئذ تكون قليلة معوزة ،لبعد مكاهنا أو شــدة الغرر يف

وعزت غلت
طريقها ،فيقل حاملوها ويعز وجودها ،وإذا ق ّلت ّ
أثامهنا ،وأما إذا كان البلد قريب املسافة ،والطريق سابل باألمن،
فإنه حينئذ يكثر ناقلوها ،فتكثر وترخص أثامهنا»(((.

تدل هذه النصــوص وغريها عىل أن الفقه اإلســامي يف

تناوله لقضايا التعامالت املالية استخدم مفردة خماطرة بمدلولني
أحدمها مباح ،والثاين حمرم ،فقد استخدم الفقهاء كلمة املخاطرة

وكانوا يقصــدون هبا معنيني متناقضني؛ أما االســتخدام املباح

فكان بمعنى حتمل نتائج االســتثامر ربح ًا وخســارة ،أو حتمل
نتائــج العملية التجارية أو املضاربة ربح ًا أو خســارة ،وبمعنى

التقابل والتالزم بني املغارم واملغانم ،وبمعنى التكافؤ بني املغانم
واملغارم ،فاجلهــة املتحملة للمغارم ينبغــي أن تكون هي ذات
((( عبد الرمحــن ابن خلدون ،املقدمة .حتقيق إدريــس احلويدي .املكتبة
العرصية1422 ،هـ2001/م ،ص.368
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اجلهة املستحقة للمغانم ،واخلراج بالضامن بمعنى يستحق الربح
أو النتاج باالستعداد لتحمل اخلسائر.

(((

فاملخاطرة بمعنى احتاميل الربح أو اخلسارة الناجتة عن حوالة

األسواق وتذبذب األسعار نتيجة للمتغريات االقتصادية مر ّدها

إىل ظروف السوق ال أصل التعاقد ،هي خماطرة مباحة.

أما املعنى املحــرم املناقض للمعنى املتقدم ،فقد اســتخدم

الفقهاء كلمة خماطــرة بمعنى يرتادف مع معنــى الغرر والقامر

واملراهنة ،وهذا املعنى معاكس متاما للمعنى األول ،فهو مرادف
للغرر وللقامر ،بمعنى أن يســلم ألحد املتعاقدين ِ
العوض ،بينام
يكون العوض اآلخر مرتدد ًا بني الســامة والعطب ،أو بني أن

ال للامل بالباطل وإخالالً
حيصل عليه وأالّ حيصل عليه ،فكان أك ً

بمبدأ التكافؤ بني العوضني(((.

((( عدنــان حممــد عويضة ،نظريــة املخاطرة يف االقتصاد اإلســامي.
املعهد العاملي للفكر اإلســامي ،الواليات املتحدة األمريكية ،ط،1

1431هـ2010/م ،ص.30

((( املرجع نفسه ،ص.31
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 -3املخاطرة يف االصطالح االقتصادي اإلسالمي املعارص:
تطرقت بعض املعاجم والدراسات االقتصادية اإلسالمية
إىل مفهوم املخاطرة ،وذلك وفق ما ييل:
عرفت «املوســوعة الفقهية» ع ُقــود َ
املخا َط َرة عىل أهنا ما
ّ -

ي َتدد بني الوج ِ
الر ْبح أو عدَ ِمه.
ود َوالعدَ م،
ُ
ُ
َ َ َّ ُ َ
وحصول ِّ

(((

بــن «مصطفى الزرقا» أن املخاطــرة مفهوم غري اخلطر،
 ّألن املخاطــرة فيها احتامل الســامة من اخلطر ،أمــا إذا أطلقنا
اخلطــر فإننا نريد به الــرر األكيد ،فحني يقــال خماطر كذا أو
أخطــاره فأنه يراد أرضاره ،ال احتــال األرضار أو املنافع ،وهو
مــا خيالف معنى املخاطــرة التي هي حالــة احتاملية بني الرضر
والنفع أو بني الربح واخلســارة ،وعليه فاخلطر هو حالة احتاملية
((( وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،املوسوعة الفقهية .الكويت ،مطابع
دار الصفوة ،مرص ،ط1428 ،1هـ2007/م.125/24 ،
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إذا حتققت ُجت ُر رضر ًا ،أما املخاطرة فهي الدخول يف نطاق اخلطر

وهــي تأيت دائام من عدم معرفة النتيجة التي ســتقع من بني عدة
نتائج خمتلفة.

(((

 ويف تعريــف آخــر اعتــرت املخاطرة قابليــة املرشوعاالقتصادي للربح واخلســارة ،والشــخص الذي يتحمل نتائج

املرشوع ربح ًا أو خسارة هو املخاطر ،أو املن ّظم ،وهو القائم عىل
املكافلــة ويتحمل أخطارها ،ويتحمل نفقــات املرشوع بام فيها
األجور ،ويستحق الربح كعائد للمخاطرة ،أو كعائد لالبتكار،
واملكافلة هي املخاطرة(((.
بنا ًء عىل ما ســبق من تطرقنا للمفهوم اللغوي للمخاطرة،

ومفهومهــا يف االصطــاح الفقهي واالصطــاح االقتصادي
((( مصطفي الزرقا ،نظام التأمني حقيقته والرأي الرشعي فيه .مؤسســة
الرسالة ،بريوت ،ط1415 ،4هـ1994/م ،ص.105

((( عدنان حممد عويضة ،نظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي .مرجع
سابق ،ص.32

الدكتـور زنـكــري مـيـلــود

17

اإلسالمي املعارص يمكن أن نخرج بنتيجة مفادها أن الفقه املايل
اإلســامي تناول املخاطرة بمفهوم يتقاطــع يف بعض اجلوانب
مع مفهوم املخاطرة الســائد يف الدراســات االقتصادية واملالية
املعارصة ،وخيتلف يف بعض اجلوانب األخرى.
ثانيا :الضمان يف الفقه اإلسالمي وعالقته مبفهوم املخاطرة:
أعطى الفقه املايل اإلســامي قيمة وأمهية ملسألة الضامن يف
املعامالت املالية ،ألن األنشطة املالية واالستثامرية تتعطل بسبب
ختوف املتعامل أو املستثمر من ضياع أمواله بغري حق ،ويف املقابل
ال يمكن حتقق الكثري من التعامالت املالية واألنشطة االقتصادية
بدون حتمل املخاطرة.
ومن هذا املنطلق نحــاول حتديد عالقة مفهــوم املخاطرة
نبي ماهية الضامن.
بمفهوم الضامن ،بعد أن ّ
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 -1الضامن يف اللغة واالصطالح الفقهي:
الضامن يف اللغة يطلق عىل عدة معان منها االلتزام واملسؤولية
والكفالة ((( ،ويقال َض ِمن ُْت اليشء َأ ْضمنُه َضامن ًا َفأنا ِ
ضام ٌن وهو
َ َ

َم ْضمون.

(((

ويف االصطــاح الفقهــي يطلق الضامن عــى عدة معاين،

فيطلق عند املالكية والشــافعية واحلنابلة ويراد به الكفالة ،وهي

«ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه يف التزام احلق».

(((

واســتعمله فقهاء احلنفية بمعنى االلتزام بتعويض مايل عن

رضر الغــر ،فقالوا :الضامن عبارة عــن ر ّد مثل اهلالك إن كان
مثل ّيا أو قيمته إن كان قيم ّيا(((.

((( الفريوز آبادي ،القاموس املحيط .مؤسســة الرســالة ،مرجع سابق،
.1564/1

((( ابن منظور ،لسان العرب .مرجع سابق.257/12 ،

((( ابــن قدامة املقــديس ،املغني .دار الفكر ،بــروت ،ط1405 ،1هـ،
.70/5

((( نزيه محاد ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء .دار
القلم ،دمشق ،ط1429 ،1هـ2008/م ،ص.292
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كام اســتعمله بعض الفقهاء بمعنى ضامن املال بعقد أو بغري
عقد كاعتداء ويراد به هبذا املعنى العام عندهم :هو شــغل الذمة
بام جيب الوفاء به من مال أو عمل ،واملراد ثبوته فيها مطلو ًبا أداؤه

رش ًعا عند حتقق رشط أدائه ،ســواء أكان مطلو ًبا أداؤه يف احلال

املعــن كالدّ ين املؤجل إىل
كالدّ ين احلال ،أم يف الزمن املســتقبل
ّ

أجل معني ،إذ هو مطلوب أداؤه إذا ما حتقق رشط أدائه ،وكاملبيع
يف يد من اشرتاه بعقد فاسد فإن ضامنه عىل مشرتيه ما دام يف يده
فيضمنه بقيمته لبائعه إذا هلك(((.
واســتعمله ّ
جل الفقهاء بمعنى أعم ،وهــو موجب الغرم
مطلقا ،أي موجب حتمل تبعة اهلالك ،وهو املدلول الذي جاء يف
القاعدة الفقهية اخلراج بالضامن(((.
((( عىل اخلفيف ،الضامن يف الفقه اإلسالمي .معهد البحوث والدراسات
العربية ،القاهرة1971،م ،ص.5-3

((( نزيه محــاد ،معجم املصطلحات املالية واالقتصاديــة يف لغة الفقهاء.
املرجع نفسه ،ص.292
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 -2عقود الضامن يف الفقه اإلسالمي:
تنقسم العقود يف الفقه اإلسالمي بالنظر إىل الضامن أو عدمه

إىل عقود ضامن وعقود أمانة وعقود مزدوجة األثر (((:

 -عقود الضامن :هي العقــود التي يكون فيها الضامن تابعا

للعقد ،فيضمن صاحب اليد ،ســواء أكان التلــف منه ،أم من

يقص ،وهي تشمل العقود التي رشعت
قص أو مل ِّ
آفة ســاويةّ ،

يســميها احلنفية) ،أو
للضامن أساســ ًا ،كالرهن ،والكفالة (كام
ّ

يســميها اجلمهور) ،وتشــمل العقــود التي يكون
الضامن (كام
ّ

والربح واالنتفاع ،والضامن
الضامن فيها تابع ،إذ رشعت للملك ّ
فيهــا ُيعترب أثــر ًا الزم ًا ،ويكــون املال املقبوض فيهــا مضمون ًا

عىل القابــض ،كعقد البيع ،والقســمة ،والصلح عن مال بامل،
والقرض ،والعارية املضمونة.

 -عقــود األمانة :هي العقود التــي ال يكون فيها ضامن إال

بالتعــدّ ي والتقصري فهي التي يكون املــال املقبوض يف تنفيذها
((( عىل اخلفيف ،الضامن يف الفقه اإلسالمي .مرجع سابق ،ص.108

الدكتـور زنـكــري مـيـلــود

21

أمانة يف يد قابضه حلســاب صاحبه فال يكون القابض مسؤوالً
عــا يصيبه من تلــف فام دونــه إال إذا تعدي وقــر ،ويتجىل
فيهــا طابع احلفــظ واألمانــة ،كالوديعــة والوكالــة والعارية
والرشعة ونحوها.
 عقود مزدوجة األثر :وهي عقود ضامن من جهة ،وأمانةمن جهة أخرى ،كاإلجارة ،فهي تعترب عقد ضامن بالنسبة لألجرة
واملنفعة ،ألن املعاوضة حاصلة بينهام ،فاملستأجر ضامن لألجرة
واملؤجر ضامن للمنعة للمســتأجر ،وهي عقد أمانة
للمؤجــر،
ّ
ّ
املؤجرة ،التي هي أمانة يف يد املستأجر.
باعتبار العني ّ
 -3عالقة مفهوم املخاطرة بمفهوم الضامن:
رأينا أن الضامن يف الفقه اإلســامي يطلق عىل عدة معاين،
منهــا حتمل تبعة اهلالك والتلف أو اخلســارة ،وهو املعني الذي
يبي تضمن
حيدد عالقــة مفهوم املخاطرة بمفهوم الضــان ،إذ ّ
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مفهوم املخاطرة يف معنى من معــاين الضامن ،ويتضح ذلك من
خالل نوعني للضامن هبذا املعنى(((:
أ -نوع يؤسس عىل قواعد امللكية التي تقيض بأن املال يتلف
أو هيلك عىل ملك صاحبه ،وهو خماطرة امللك ،بمعنى أن املالك
هو الذي يتحمل تبعة هالك ملكه ،ما مل يوجد سبب رشعي حيمل
هذه التبعة عىل غريه ،فــإذا كان املال بيد مالكه أو بيد غريه بعقد
من عقــود األمانة  -كالوديعة واإلجــارة واملضاربة  -فإن تبعة
هالكه أو تلفه تقع عىل املالك ،ما مل يكن هذا اهلالك أو التلف قد
حدث بسبب فعل ضار غري مرشوع وقع من غري املالك ،ويدخل
يف ذلك تعدى األمني يف املال أو التقصري يف حفظه أو استثامره أو
((( انظــر - :حســن حامد حســان ،ضــان رأس املــال أو الربح يف
صكوك املضاربة أو ســندات املقارضة .جملة جممع الفقه اإلسالمي،

منظمــة املؤمتــر اإلســامي ،جــدة ،ع.1450/3 ،1988 ،4
 -عدنان حممــد عويضة ،نظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلســامي.

مرجع سابق ،ص.43-42
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خمالفــة رشط من رشوط عقد األمانــة ،وضامن األمني هنا ليس
أساســه عقد األمانة ،بل التعدي أو التقصــر أو خمالفة رشوط
العقــد ،أي الفعل الضار غري املرشوع .وهنا ال بد من اإلشــارة
حتمل املالك تبعات استمرار امللك،
إىل أن خماطرة امللك هذه كام ّ

فإهنا تقابل استحقاق أي زيادة تطرأ عىل امللك سواء أكانت زيادة
حقيقة كالتوالد ،والتكاثر ،أو زيادة يف القيمة السوقية.
ب-والنوع الثاين يؤسس عىل وضع اليد عىل املال بعقد من
حتمل وضع اليد بعقد معني تبعة
عقود الضامن ،أي العقود التي ّ
هــاك هذا املال ،ولو كان اهلالك بســبب ال مربر له فيه ،تطبيقا

لقاعدة اخلــراج بالضامن أو الغنم بالغرم أو قاعدة االســتيفاء،
كيــد املقرتض ،وكعقد الرهن فإن يــد املرهتن عىل املال املرهون
يد ضامن عند األحناف ،وكعقد العارية عند البعض ،أو بناء عىل
التعدي أو التقصري املفرتض من واضع اليد كاألجري املشــرك
عند بعــض الفقهاء الذين حيكمون بتضمينــه ما تلف حتت يده
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مــن مال ،ما مل يثبت هو أن التلف أو اهلالك كان بســبب أجنبي
ال يد له فيه.
وهناك عالقة أخرى تربط الضامن باملخاطرة ،وهي مســألة
القبض الرشعي ،فمن الفقهاء من وضع معيار ًا حاك ًام لســامة
الترصف يف املبيع ،وهو معيار القبض الرشعي الناقل للضامن.
ثالثا :الودائع املصرفية يف املصارف اإلسالمية:
متثل الودائع أهم موارد البنوك عىل اإلطالق سواء اإلسالمية
أو التقليدية ،كام أهنا املورد األسايس لتمويل األنشطة االستثامرية
للبنوك.
وتعتــر الوديعة املرصفيــة تطوير ًا جديد ًا ملفهــوم الوديعة
سواء بالنسبة للفقه اإلسالمي أم للقانون الوضعي ،فاألصل يف
الوديعة أهنا أمانة حتفــظ وترد ولكنها انص ّبت يف العمل املرصيف
عىل النقود ليس بقصد حفظها وردها بذاهتا وإنام هبدف استعامهلا
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إما عىل سبيل االقرتاض أو سبيل اإلذن باالستعامل لغاية معينة،
وقد ســبقت املامرســة العملية عند املســلمني التكييف الفقهي

بالنسبة ملفهوم الوديعة املأذونة باالستعامل.

ويف ظل اســتخدام مصطلح الوديعة املرصفية أو احلساب

املرصيف نجد أن بعض الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي قد عدلوا

عن مصطلح الوديعة املرصفية إىل عبارة احلسابات املرصفية؛ ألن
ما تســميه املصارف ودائع مرصفية ال ينطبق عليها تعريف وال

أحكام الوديعة يف الرشيعة اإلسالمية ،وبالتايل يكون لذلك األثر

يف التأصيــل الرشعي الذي خص هذا املــورد املايل للمصارف
اإلســامية ،ولكن الفقــه اإلســامي جاء بتكييــف واضح

للعالقات التعاقدية يف خمتلف حاالت اإليداع التي يســمح فيها
باالســتعامل انطالقا من القاعدة الفقهية الواضحة :أن العربة يف

العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين.(((.

((( انظر :ســامي حســن محود ،الودائع املرصفية (حسابات املصارف ).
جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ع1417 ،9هـ.494/1 ،
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وتعرف الودائع يف املصارف اإلســامية عىل أهنا ما يضعه
صاحبه لدى أحد بيوت املــال (البنوك أو املصارف) ،إما بصفة
أمانة حمضة ،أو من أجل استثامره واالستفادة من ريعه(((.
وتنقسم الودائع يف املصارف اإلسالمية إىل:
 -1الودائع اجلارية (حتت الطلب):
وهي الودائع التي حيق للعميل املودع أن يطلبها يف أي وقت
سواء نقد ًا أو عن طريق استعامل الشيكات أو أوامر التحويالت
املرصفية لعمالء آخرين ،وهذه الودائع منشئة للحساب اجلاري
يف البنوك التي تقيد هبا املعامــات املتبادلة بني العميل والبنك،
ويتميز هذا احلساب بأنه قابل للسحب منه عند الطلب ،ولذلك
يسمى يف بعض األحيان باحلساب حتت الطلب.
((( وهبة الزحييل ،املعامالت املالية املعارصة .دار الفكر ،دمشــق ،ط،1
1423هـ2002/م ،ص.458
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والتكييــف الفقهي للحســاب اجلاري املعمــول به حاليا
لدى املصارف اإلســامية هو عقد قرض بني العميل والبنك،
وهو مــا ذهب إليه أكثر الذين تصدوا ملحاولة التكييف الرشعي
للوديعة املرصفية ،ويرتتب عــى هذا النوع من التكييف كل من
األحكام التالية(((:
 أن عقــد اإليــداع يعترب عقــدا غــر الزم يف حق البنك(املقــرض) ،فله يف أي وقــت رد رصيد احلســاب إىل العميل
(املقرض) ،كام أنه يعترب عقدا غري الزم يف حق العميل (املقرض)،
فلــه املطالبة برصيد حســابه (الديــن) من البنــك (املدين) يف
أي وقت شاء.
((( انظر - :قــرارات وتوصيات ندوة الربكة التاســعة عرشة لالقتصاد
اإلســامي ،مكة املكرمة1420 ،هـ2000 /م - .حســن عبد اهلل

األمــن ،الودائع املرصفيــة النقدية واســتثامرها يف اإلســام .دار
الرشوق ،جدة ،ط1983 ،1م ،ص.323
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 انتقال ملكيــة األموال املودعة يف احلســاب من العميلخيوله
(الدائن) إىل البنك (املدين) بحيث يمتلكها الثاين ملكا تاما ّ
حــق الترصف فيه ،ويصبح املال املودع دين ًا يف ذمة املرصف نحو
صاحب املال.
 -2الودائع االستثامرية:
وهي الودائع التي يرغــب أصحاهبا يف توظيفها وخترج من
مفهوم القرض أو الوديعة لتدخل يف مفهوم املضاربة ،وتنشــئ
هــذه الودائع حســابات االســتثامر يف املصارف اإلســامية،
والتــي تتمثل يف املبالغ التــي يتلقاها املرصف من املســتثمرين
ويفــوض أصحاهبا املرصف
عــى أســاس املضاربة املشــركة
ّ
باستثامرها عىل أســاس املضاربة ،وتســتمر ملكية املودعني يف
احلسابات االســتثامرية ألمواهلم املودعة يف املرصف اإلسالمي
ولكنهم يفوضونه بالترصف يف هذه األموال واستثامرها حسب
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االتفاق ،ويتحدد عائد هذه الودائع وفق ًا لنشاط املرصف خالل
فرتة الوديعة ويتحمل أصحاب هذه الودائع نفس املخاطر التي
يتحملها املســامهون من حيث احتامالت اخلسارة يف العمليات
االســتثامرية أو يف رأس املــال ا ُملشــارك فيــه إذا حدثت بدون
تقصري املرصف(((.
وتنقســم الودائــع االســتثامرية إىل نوعــن ،نفصل فيهام
وفق ييل(((:
((( انظر :حممد عيل القري ،حسابات والودائع املرصفية .جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،ع1417 ،9هـ.533/1 ،

((( انظر - :هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية ،املعياري

الرشعــي رقــم ( )40توزيع الربح يف احلســابات االســتثامرية- .

عز الديــن خوجة ،آليات اســتقطاب املــوارد املالية -احلســابات
االســتثامرية .-مؤمتر اخلدمات املالية اإلســامية ،الثاين ،أكاديمية
الدراسات العليا ،طرابلس ،ليبيا 29-27 ،أبريل 2010م ،ص-.8

حسني سمحان ،دراســات يف اإلدارة املالية اإلساليمة .دار الفكر،

األردن ،ط1432 ،1هـ2011/م ،ص.59-58
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أ-الودائع االستثامرية املطلقة:
وتسمى ودائع اســتثامرية مع التفويض ،وتُنشأ هذه الودائع
لدى املصارف احلســابات االســتثامرية املطلقة ،أو كام تســمى
حسابات االستثامر املشرتك.
وهي املبالغ التي يتلقاها املرصف من املســتثمرين ويفوض
أصحاهبا املرصف باســتثامرها عىل أســاس املضاربة املطلقة يف
املرشوعات التــي يراها املرصف مناســبة دون الربط بمرشوع
أو برنامج اســتثامري معني ،ويشــرك أصحاب هذه احلسابات
واملرصف يف األرباح إن وجدت حســب النسب التي حتدد لكل
منهام إما يف عقد املضاربة أو يف طلب فتح احلســاب املوافق عليه
من املرصف ،ويتحمــل أصحاب الودائع االســتثامرية املطلقة
اخلسارة بنسبة حصصهم يف رأس املال إال ما نتج عن التعدي أو
التقصري فيتحملها املرصف.
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ب -الودائع االستثامرية املقيدة:
هي املبالغ التي يفوض أصحاهبا املرصف باســتثامرها عىل
أساس املضاربة املقيدة بمرشوع ،أو برنامج استثامري معني ،ويف
الغالب يقوم املرصف بإعداد دراســة اجلــدوى االقتصادية عن
املــروع أو القطاع الذي يريد أن يوظف فيــه موارده ويقدمها
للمودعــن لالطالع عليها ،وبالتايل يرتبــط مصري هذه الوديعة
بمصري سلة االستثامر اخلاصة يف املرشوع املحدد أو القطاع الذي
خصصت الوديعة لالســتثامر فيه ،ويشرتك املرصف وصاحب
احلســاب االســتثامري املقيد يف األرباح –إن وجدت -حسب
النســبة التي حتدد لكل منهــا يف عقد املضاربــة أو طلب فتح
احلساب املوافق عليه من املرصف ،ويتحمل صاحب كل حساب
اخلسارة بنسبة حصته يف رأس املال التي ختص حسابه إال ما نتج
عن التعدي أو التقصري أو خمالفــة الرشوط فيتحملها املرصف،
واملشاركة يف األرباح أو اخلسائر تكون يف املشاريع املحددة فقط
وال عالقة هلا بنتائج األعامل.
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رابعًا:طبيعة الودائع يف املصارف اإلسالمية وأثره على محايتها:
الودائع املرصفية يف البنوك التقليدية قروض قدمها أصحاهبا

للبنك ،سواء أكانت ودائع جارية أو ألجل ،فجميع هذه الودائع
مضمونة عىل البنك ،بحيث جيب عليه ردها إىل املودعني ،سواء
ربــح البنك يف عملياهتــا أو خرس ،ألن القــرض مضمون عىل
املستقرض يف كل األحوال.

أما املصارف اإلســامية فتقبل األموال من املوعدين حتت

نوعني رئيسيني مها :احلســابات اجلارية التي تتلقى األموال عىل
ســبيل القرض تلتزم بردهــا بدون زيــادة أو نقصان ،وحتصل
املصارف اإلسالمية عىل تفويض من ِ
املودع يمكّنها من استثامره
هذه األموال عىل ضامهنا ،أما النوع الثاين فيتمثل يف احلســابات

االســتثامرية التي فتحها املرصف اإلسالمي لعمالئه عىل أساس
عقد املضاربة ،حيــث يتم توزيع األرباح بنّســب متفق عليها،

يقص أو
أما اخلســارة فيتحملهــا أصحــاب األموال عندمــا ّ
يتعدى املرصف.

الدكتـور زنـكــري مـيـلــود

33

وإن كان األصــل عدم ضــان مبلغ الودائع االســتثامرية
والعائد املتأيت من اســتثامرها ،فحامية هذه الودائع والتقليل من
املخاطر التي قد تتعرض هلا بالوسائل الرشعية أمر مطلوب حيتّم
األخذ باإلجراءات والوســائل الوقائية املرشوعة واملعروفة يف
العرف املرصيف.
 -1مسؤولية املرصف اإلسالمي عن ودائع العمالء:
ودائع احلســابات اجلاريــة والودائع االســتثامرية مها أهم
الودائع املرصفية يف املصارف اإلســامية ،وتتحدد مســؤولية
املرصف اإلسالمي عن ودائع عمالئه انطالقا من طبيعة الوديعة.
 ودائع احلسابات اجلارية:هذه الودائع تعترب مضمونة عىل البنك اإلسالمي وهو ملزم
بدفعها متى طلبهــا أصحاهبا ،وهذا األمر راجع إىل تكييف هذه
الودائع عىل أهنــا قرض ،فبمجرد إيداع العمــاء أمواهلم لدى
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قتض،
البنك كانوا مقرضني له ،وضامن املــال ا ُمل ْقرتض عىل ا ُمل َ
قتض هنا هو املرصف.
وا ُمل َ
وهذا ما أخذ به جممع الفقه اإلسالمي ،حيث إن جملس جممع
الفقه اإلســامي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع بدولة اإلمارات
العربية املتحدة مــن  6-1ذي القعدة 1415هـــ املوافق 6-1
نيسان (أبريل) 1995مـ قرر ما ييل (((:
 الودائع حتت الطلب (احلســابات اجلارية) سواء أكانتلدى البنوك اإلســامية أو البنوك الربوية هي قروض باملنظور
الفقهي ،حيث إن املرصف املتســلم هلذه الودائع يده يد ضامن هلا
وهــو ملزم رشع ًا بالرد عند الطلب ،وال يؤثر عىل حكم القرض
كون البنك (املقرتض) مليئ ًا.
((( القرار رقم )9/3( 86 :بشأن الودائع املرصفية (حسابات املصارف)،
جملة جممع الفقه اإلســامي ،منظمة املؤمتر اإلســامي ،جدة ،ع،9

.667/1

الدكتـور زنـكــري مـيـلــود

35

 إن الضامن يف الودائع حتت الطلب (احلســابات اجلارية)هو عىل املقرتضني هلا (املســامهني يف البنــوك) ما داموا ينفردون
باألربــاح املتولدة من اســتثامرها ،وال يشــرك يف ضامن تلك
احلســابات اجلارية املودعون يف حسابات االســتثامر ،ألهنم مل
يشاركوا يف اقرتاضها وال استحقاق أرباحها.
وبموجب هذا الضامن ال يشــارك أصحاب الودائع اجلارية
املرصف اإلســامي يف خماطــره ،وجيب أن يضمــن املقرتضني
هلا (املســامهني يف املرصف) تســديد أصل مبلغ الوديعة ،مقابل
انتفاعهم باألرباح املتولدة من استثامرها.
 ودائع حسابات االستثامر:ودائع االســتثامر هــي الودائــع التي تتســلمها املصارف
اإلسالمية عىل أســاس عقد املضاربة هبدف استثامرها ،واقتسام
األرباح وفق ما تم االتفاق عليه بني املرصف واملودعني ،عىل أن
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يتحمل املودعون اخلسائر إن مل تنشــأ من تفريط أو ٍ
تعد من قبل
املضارب الذي يمثل يف هذه احلالة املرصف اإلسالمي.
إن عقــد الوديعة االســتثامرية عقد مضاربــة بكل رشوطه
وأركانه ،ومن هنا يأيت القول بأن يد املرصف عىل أموال حسابات
االســتثامر يد أمانة طاملا أن املرصف هــو املضارب وأصحاب
ودائع االستثامر هم أرباب املال .والقاعدة الرشعية املعروفة هي
أن ضامن املال عــى مالكه وليس عىل الوكيل أو املضارب إال يف
حالة التقصري أو التعدي ،وهذا مــا أكدته العديد من القرارات
املجمعية وفتــاوى اهليئات الرشعيــة للبنوك اإلســامية.(((.
وعدم الضامن ال يتعارض مع محاية احلســابات االســتثامرية يف
املصارف اإلســامية بالوســائل املرشوعة ،وهذا ما نص عليه
((( عثامن باكر أمحد ،نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية .املعهد
اإلســامي للبحوث والتدريب ،البنك اإلســامي للتنمية ،جدة،

ط1421 ،1هـ2000/م ،ص.84
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جملس املجمــع الفقهي اإلســامي يف دورته السادســة عرشة
املنعقدة بمكة املكرمــة بتاريخ 1422/10/26-12هـ املوافق
لـ 2002/1/10-5م ،فقد نظر يف موضوع محاية احلســابات
االستثامرية يف املصارف اإلسالمية ،وقرر ما يأيت(((:
أوالً :إن محايــة احلســابات االســتثامرية يف املصــارف
اإلســامية بوجهيها الوقائي والعالجي أمر مطلوب ومرشوع،
إذا اســتخدمت لتحقيقه الوســائل املرشوعة ،ألنه حيقق مقصد
الرشيعة يف حفظ املال.
ثاني ًا :جيب عىل املصارف اإلســامية أن تتبع يف أثناء إدارهتا
ألموال املســتثمرين اإلجراءات والوســائل الوقائية املرشوعة
واملعروفة يف العرف املرصيف ،حلامية احلســابات االســتثامرية،
وتقليل املخاطر.
((( القرار الثالث ،بشأن احلســابات االستثامرية يف املصارف اإلسالمية.
املجمع الفقه اإلســامي ،الدورة السادســة ،مكــة املكرمة-12 ،
1422/10/26هـ املوافق لـ 2002/1/10-5م.
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ثالثــ ًا :إذا وقع املرصف املضارب يف خســارة ،فإن املجمع
يؤكد القرار الســادس له يف دورته الرابعة عرشة املنعقدة بتاريخ
1415/8/20هـ ،والقايض بأن« :اخلسارة يف مال املضاربة عىل
رب املال يف ماله ،وال يسأل عنها املضارب إال إذا تعدى عىل املال
أو قرص يف حفظه ،وبذل العناية املطلوبة عرف ًا يف التعامل به».
رابع ًا :حيث املجمع اجلهــات العلمية واملالية والرقابية عىل
العمــل عىل تطوير املعايري واألســس املحاســبية الرشعية التي
يمكن من خالهلا التحقق من وقوع التعدي أو التفريط ،كام حيث
احلكومات عىل إصدار األنظمة والتعليامت الالزمة لذلك.
خامســ ًا :جيوز ألربــاب األمــوال أصحاب احلســابات
االســتثامرية التأمني عىل حساباهتم االســتثامرية تأمين ًا تعاوني ًا،
بالصيغة الواردة يف القرار اخلامس للمجمع يف دورته األوىل من
عام 1398هـ.
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وبموجب العالقة التي تربط أصحاب الودائع االستثامرية
واملرصف اإلســامي والتي تتحدد يف إطــار عقد املضاربة فإن
هذه الودائع تشارك املرصف يف املخاطر التي قد يتعرض هلا بقدر
مسامهتها يف متويل استثامراته.
 -2املخاطر التي تتعرض هلا الودائع يف املصارف اإلسالمية:
تواجه الودائع يف املصارف اإلســامية مجلــة من املخاطر
يمكن تقسيمها إىل جمموعتني(((:
 املجموعة األوىل :وتشمل املخاطر املتعلقة بأمور خارجةعن سياســات املصارف اإلســامية وقراراهتا مثــل األحوال
السياســية والتغريات االقتصاديــة العاملية ،ويظهــر تأثري هذه
املخاطــر عىل قدرة املصارف يف حتقيق األرباح وحتصيل متويالته
((( منذر قحف ،ضامن الودائع يف املصارف اإلسالمية يف األردن .مؤسسة
ضامن الودائع يف اململكة األردنية ،نوفمرب  ،2005ص.11
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املطروحة يف السوق ،كام تؤثر عىل قيمة استثامراته عىل قدرته عىل
أداء التزاماته نحو املودعني والدائنني.
 املجموعة الثانية :وتشمل املخاطر املتعلقة مبارشة بأعاملالبنك ونظامه ونشاطاته وقراراته االســتثامرية ،وهي تؤثر عىل
قدرة املرصف عىل حتصيل قيمة التمويل املمنوح للعمالء وحتقيق
األرباح ،كام تؤثر عىل حســابات املودعني ،ومتثل هذه املجموعة
عدة أنواع من املخاطر تتمثل يف خماطر التمويل ،وخماطر السوق،
وخماطر العمليات ،وخماطر السيولة.
خامسًا :انعكاس��ات طبيعة الودائع يف املصارف اإلسالمية على
مالءتها املصرفية:
إن قبول املصارف اإلســامية للودائع االستثامرية بوصفها
ختتلف متام ًا عــن الودائع ألجــل املعروفــة يف العمل املرصيف
التقليدي ســيكون له أثــر عىل نوعية املخاطر التي ســيتحملها
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املرصف ،وبالتايل ســينعكس ذلك عىل ســامته املرصفية ،ألن
املرصف بقبوله الودائع االســتثامرية التي تتعرض إىل عدة خماطر
قد يكــون لبعضها تأثري عــى رأس مال البنــك الذي يعكس
مالءته وسالمته املرصفية ،وقد حددت هيئة املحاسبة واملراجعة
للمؤسســات املالية اإلســامية هــذه املخاطــر يف ثالثة أنواع
تتمثل يف املخاطر التجارية العاديــة واملخاطرة التجارية املنقولة
واملخاطرة اإلســتئامنية ،وفيام ييل حتليل هلذه املخاطر وأثرها عىل
رأس مال البنك.
 -1املخاطــر التجارية العادية :مجيــع املوجودات التي يتم
متويلها من حسابات االستثامر أو اجلزء اخلاص بأموال أصحاب
حسابات االستثامر الذي استخدم يف املوجودات املمولة من قبل
كل من أصحاب حقوق امللكية «املســامهني» وأصحاب حقوق
االســتثامر يف حالة األموال املختلطة أي املضاربة املشــركة بني
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أصحاب حسابات االستثامر وأصحاب حقوق امللكية ،ال تؤثر
عىل رأس مال املرصف املعرض للمخاطرة ،حيث إن من طبيعة
حسابات االســتثامر أن تتحمل املخاطرة التجارية اخلاصة هبا،
وهلذا اقرتح البعض أن املوجودات التي يتم متويلها من حسابات
االستثامر ،وبشــكل أكثر حتديد ًا ،اجلزء من املوجودات املوزونة
بدرجة خماطرهتا التي يتم متويلها من حسابات االستثامر ،جيب أن
تســتبعد من إمجايل املوجودات املوزونة بدرجة خماطرهتا يف مقام
العالقة التي حتســب كفاية رأس مال املصارف ،بمعنى أن هذا
النوع من املخاطرة يتحملها أصحاب ودائع حسابات االستثامر،
وال تؤثر عىل املخاطرة التي يتحملها رأس مال املرصف املحددة
يف معادلة بازل لكفاية رأس املال(((.
((( انظر :موســى عمر مبارك ،خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها
بمعيار كفايــة رأس املال للمصارف اإلســامية من خالل بازل.2
أطروحة دكتوراه (غري منشــورة) ،األكاديمية العربية للعلوم املالية
واملرصفية ،األردن1429 ،هـ2008/م ،ص.59-58
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 -2املخاطرة التجارية املنقولة (خماطر اإلزاحة التجارية) :أن
طبيعة العالقة بني البنك اإلســامي وأصحاب ودائع اإلستثامر
القائمة عىل عقد املضاربة ال جتعل البنك يتحمل نتائج إســتثامر
هــذه األموال ،فال يوجد من الناحيــة النظرية ما يمنع أن يكون
العائد ألصحاب تلك الودائع ســالب ًا يف حالة وقوع اخلســارة،
فهو غــر ملزم تعاقدي ًَا عــى تغطية احلســاب ،ولكن املرصف
قد جيد نفســه وحتت ضغــوط جتارية إىل دفع جــزء من العوائد
ألصحاب تلك الودائع متنــازالً بذلك عن جزء من حصته من
األرباح حرص ًا منه عىل تدعيم ثقة املودعني فيه ،وهو ما يعرف بـ
«املخاطر التجارية املنقولة» ،والتي تعرب عن املخاطر النامجة عن
املوجودات التي تديرها مؤسســات اخلدمات املالية اإلسالمية
نيابة عن أصحاب حسابات االســتثامر والتي يتم حتميلها فعل ًيا
عىل رأس مال هذه املؤسسات ألهنا تتبع إجراء التنازل عن جزء
من نصيبها أو كل نصيبها يف أربــاح املضارب من هذه األموال

44

محاية الودائع يف املصارف اإلسالمية

ألصحاب حسابات االســتثامر حينام ترى رضورة لذلك نتيجة
لضغوط جتارية هبدف زيادة العائد الذي كان ســ ُيدفع يف املقابل
ألصحاب هذه احلسابات(((.
 -3املخاطــر االســتئامنية :إن كان املــرف اإلســامي
ال يتحمــل النتائج التي تســفر عنهــا عمليات تشــغيل أموال
أصحاب الودائع اإلستثامرية يف حالة املخاطرة التجارية العادية،
ولكنه ســوف يكون مســؤوالً عن اخلسائر الناشــئة إذا ما تبني
((( انظر - :طارق اهلل خــان ،حبيب أمحد ،إدارة املخاطر حتليل قضايا يف
الصناعة املالية اإلسالمية .املعهد اإلســامي للبحوث والتدريب،
جدة ،ط1423 ،1هـــ2003/م ،ص - .66جملس اخلدمات املالية

اإلســامية ،معيار كفاية رأس املال للمؤسســات (عدا مؤسسات

التأمني) التي تقترص عــى تقديم خدمات مالية إســامية .ماليزيا،
ديســمرب 2005م ،ص - .35-34ماهر الشيخ حسن ،قياس مالءة

البنوك اإلســامية يف إطار املعيار اجلديــد لكفاية رأس املال .املؤمتر
العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية
السعودية 25-23 ،ربيع الثاين  31/مايو 2 -يونيو ،2005ص.7
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خمالفته لنصوص عقد وديعة االستثامر أو ارتكابه خمالفة أو وقوع
تقصري أو إمهال من جانبه يف إدارة وصيانة األموال املودعة لديه،
وهو ما يعرف باملخاطر اإلستئامنية ،األمر الذي يدعو إىل رضورة
التحوط هلــذا األمر من خالل بعني االعتبار هذه املخاطر ضمن
مكونات حساب املعايري املرصفية(((.
سادس��ا :الواقع العملي حلماية الودائ��ع يف الصناعة املصرفية
اإلسالمية ومواجهة املخاطر اليت تتعرض هلا:
لقد واجهت املصارف اإلســامية املخاطر التي تتعرض هلا
الودائع بعدة طرق أمهها(((:
((( جلنة كفايــة رأس املال ،بيان عن الغرض من نســبة كفاية رأس املال
للمصارف اإلسالمية .هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ،املنامة ،البحرين ،آذار  ،1999ص.12

((( انظر :عبد اهلل عىل الصيفي ،التأمني عىل الودائع يف البنوك اإلسالمية.
مؤمتر التأمني التعاوين :أبعاده وآفاقه وموقف الرشيعة اإلسالمية منه.
اجلامعة األردنية ،األردن 28-26 ،ربيع الثاين 1431هـ13-11/

إبريل 2010م ،ص.07
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 -1صندوق خماطر االســتثامر :وهو عبــارة عن صندوق
حيتفظ به املرصف بمبلغ من املال يتــم اقتطاعه من صايف أرباح
االستثامر ملواجهة وتغطية أي خسارة.
وقد جاءت فكرة تأسيس حساب ملواجهة خماطر االستثامر
من طرف أحد البنوك اإلســامية للتمويل واالســتثامر ،حيث
أولت إدارته ومؤسســوه من البداية اهتامم ًا بمسألة محاية ودائع
املضاربة ،وهذا ما جعل مؤسيس املرصف يضعون تصور ًا حمدد ًا
حلســاب مواجهة املخاطــر ويطرحونة عــى دار اإلفتاء ،وبعد
مناقشة هذا املوضوع ،والعودة لألسباب التي من أجلها تأسس
هذا احلساب ،والنظر يف قانون البنك املذكور ،والنظام األسايس
ألحد البنوك اإلســامية الدولية ،استقر الرأي مع جلنة الفتوى
عىل ما ييل:

(((

((( القــرار رقــم )45( :حكــم حســاب مواجهة خماطر االســتثامر يف
البنوك اإلســامية ،دار اإلفتاء ،األردن1421/1 /21،هـ املوافق

لـ 2000/4/25م.
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يقتطع البنك اإلســامي ســنوي ًا نســبة عرشين باملائة من
األربــاح الصافية لتق ّيــد لديه يف حســاب االحتياطي اخلاص

ملواجهة خماطر االســتثامر ،وذلك استناد ًا إىل اآلراء الفقهية التي
أجازت االتفاق عىل ختصيص جزء شــائع من األرباح يف نطاق
املضاربة لصالح جهة ثالثة غري املتعاقدين.
قائــا ،وخمصصا لتغطية أية خســارة
ويبقى هذا احلســاب
ً

واقعة ،مما ال يتحمله البنك بســبب تفريطه أو خمالفته أو تعديه،
مســتمرا يف عمله ،باعتبار أن هذا
طاملا كان البنك اإلســامي
ًّ

االحتياطــي بمثابة صنــدوق تأمني تباديل ،يســاهم فيه جمموع
املستثمرين لصاحلهم ولصالح غريهم من املستثمرين اجلدد.
أما إذا صفى البنك حســاباته فإن هــذا الرصيد املخصص

ملواجهة خماطر االستثامر يصبح ماالً متربع ًا به فيام يزيد عن احلد
الالزم لتغطية اخلسارة الواقعة ،وهو جدير بأن حيول إىل جهات
الرب واإلحسان حسب ما ب ّينه القانون.
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ويتحمل البنك اإلســامي أية خسارة تكون ناشئة عن أي

ســبب موجب لتضمينه رشع ًا ،مثل حاالت التعدي والتفريط
واملخالفة ،ســواء أكان ذلك بسبب تقصري اإلدارة أو إمهاهلا ،أم
كان بسبب خمالفة املوظفني وتالعبهم باألموال املستثمرة.
ولكي يكون هذا األمــر مضبوط ًا من حيث ما جيب حتميله
للبنك اإلسالمي بسبب رشعي ،فقد نص املرشوع عىل أن تكون
اخلسارة موضع فحص شامل من املراقبني الرشعيني...إلخ.
وواضح أن هذا احلســاب ال يقتطع مــن أرباح البنك ،إنام
يقتطع من أرباح املضاربة عىل أســاس أنه تأمني تعاوين مستمر،
حتى يصل مقدار هذا احلســاب ِ
لضعفــي رأس املال ،وقد محل

قانون البنك هذا احلساب مسؤولية أي خسارة تقع دون ٍ
تعد أو
تفريط أو تقصري من البنك.
وبالتايل فإن هذا احلساب ال جيوز يف أي حال من األحوال،

أن يعترب ملك ًا للبنك ،وإذا اعترب فــإن عقد املضاربة الذي تقوم
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عليه فكرة البنك بالنســبة للمودعني يصبح عقد ًا غري مقبول من
الناحية الرشعية ،وعند تصفية البنك ،وعىل أســاس أنه ال يعترب
حيو َل لصندوق
من املخصصات التي يملكها البنك ،جيــب أن َّ

الــزكاة ،باعتبار أنه مال غري مملوك للبنك ،حيتفظ به لغاية معينة،
وهي مواجهة خماطر االستثامر.
 -2صنــدوق خماطر مديني البنك :وهو عبارة عن صندوق
مشــرك لضامن مدينــن البنــك (أي خماطر االئتــان) مقابل
خماطر االستثامر.
 -3ضــان طرف ثالث :وهذا الطــرف هو طرف خارجي
عن أصحاب العالقة ،فهو غــر العميل وغري البنك ،وظهرت
هذه الصورة يف ضامن ســندات املقارضة وهي أداة اســتثامرية
تقــوم عىل جتزئة رأس مال القراض «املضاربة » بإصدار صكوك
مليكــة برأس مــال املضاربة ،عىل أســاس وحدات متســاوية
القيمة ،ومسجلة بأســاء أصحاهبا باعتبارهم يملكون حصص ًا
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شــائعة يف رأس مال املضاربة ،وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل
منهم فيه.
 -4محاية الودائع لدى املصارف اإلســامية عىل مســتوى
الدولة :اعتمدت هــذه الطريقة دولة إســامية إفريقية ،حيث
قامت بدور كبري إلنشاء صندوق خاص بحامية ودائع املصارف
اإلسالمية عىل أســس رشعية ،وقد كانت الفكرة موضع حوار
ونقاش عىل مدى عرشة أعوام حيث ظهرت أول مرة عام 1984
وتم تعديلها عدة مرات لتواكب إجراءات حتويل النظام املرصيف
ليعمل وفق النظام املرصيف اإلسالمي ،وصدر عام  1996قانون
ضامن الودائع املرصفية ((( ،ومن بني ما نص عليه القانون ما ييل:
 ينشأ صندوق يسمى« صندوق ضامن الودائع املرصفية »،ويكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية.
((( قانون صندوق ضامن الودائع لسنة 1996م ،السودان.
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 يتكون رأس مال الصندوق من اآلتى: مسامهة احلكومة التى تدفعها وزارة املالية؛ مسامهة البنك؛ مسامهات املصارف املسجلة ىف عضوية الصندوق؛ تكون للصندوق األغراض اآلتية: ضامن الودائع باملصارف املضمونة؛ -محاية حقوق املودعني واســتقرار وسالمة املصارف

املضمونة وتدعيم الثقة فيه؛

 -جرب اإلرضار عند وقوعها بتعاون وتكافل السلطات

النقدية واملصارف واملودعني أنفسهم.

 إنشاء وإدارة حمافظ التكافل. -سلطات الصندوق :لتحقيق األغراض النصوص عليها

تكون للصندوق الســلطات حمدد مثل تســجيل وإلغاء تسجيل
املصارف املضمونة وفق أحكام هذا القانون ،واالقرتاض بضامن

أو بدون ضامن وفقا للصيغ اإلسالمية ،وغريها مما حدده القانون.
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 -5التأمــن عىل ودائــع البنوك اإلســامية لدى رشكات

التأمني التكافيل:

التأمني التعــاوين أو التأمني التكافيل هو اتفاق أشــخاص

يتعرضــون ألخطار معينة عىل تاليف األرضار الناشــئة عن هذه
األخطار ،وذلك بدفع اشــراكات عىل أساس االلتزام بالتربع،

ويتكون من ذلك صندوق تأمني له حكم الشخصية االعتبارية،

ولــه ذمة مالية مســتقلة ،يتم منه التعويض عــن األرضار التي
تلحق أحد املشــركني من جــراء وقوع األخطــار املؤمن منها

طبق ًا للوائح والوثائق .ويتــوىل إدارة هذا الصندوق هيئة خمتارة
من محلة الوثائق ،أو تديره مســامهة بأجر أعامل التأمني واستثامر
موجودات الصندوق(((.

فمن احللول املطروحة حلامية رأس املال يف االســتثامرات:

التأمني عــى االســتثامر تأمينــ ًا تكافليــ ًا ،وذلــك من خالل
((( هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلســامية ،املعايري الرشعية،
النــص الكامل للمعايري الرشعية للمؤسســات املالية اإلســامية.

البحرين1431 ،هـ2010/م ،ص.364
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إنشــاء صندوق تأمني تكافيل تشــرك فيــه جمموعة من جهات
االســتثامر ،ويدار من قبل رشكة تأمني تكافيل مســتقلة عنهم،
بحيث تقتطع نســبة معينــة من رؤوس أموال املســتثمرين ،أو
مــن األرباح املتحققة ،وتودع يف ذلــك الصندوق ،ويتم تغذيته
بشــكل دوري ،وإذا حصل أي رضر يف املســتقبل عىل أي من
جهات االستثامر املشــركة يف الصندوق التكافيل فيتم جربه من
ذلك الصندوق.
واحلامية هبذه الطريقة جائزة ،إذا اســتوىف التأمني ضوابطه

الرشعية ،ســواء أكان التأمني موجه ًا حلامية رأس املال املستثمر

من أي خماطر تــؤدي إىل نقصانــه ،أو كان موجه ًا جلرب نقصان
الربح عند حد معني خالل فرتة االشــراك ،أو كان الغرض منه
صيانة الديون وعقود التمويل من خماطر التعثر(((.
((( انظر - :يوسف بن عبد اهلل الشبييل ،تطبيقات احلامية البديلة عن عقود
التحوط والضامن .املؤمتر احلادي عرش للهيئات الرشعية للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،املنامة ،البحرين 7-8 ،مايو 2012م ،ص.12
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ولعملية التأمني عىل الودائع عدة أطرف تتمثل فيام ييل(((:
املؤمن :وهي رشكة التأمني التكافيل.
 َّاملؤمن له :وهو املرصف اإلسالمي
 َّ موضــوع التأمــن :يمثل الودائع املوجــودة يف املرصفاإلســامي ســواء كان موجود ًا أم مــا تم اســتثامره يف عقود
االســتثامر فتحــول إىل صفة الديــن للمرصف عــى عمالئه
واملتعاملني معه.
 املؤمــن منــه :وهي املخاطــر التي تلحق هبــذه الودائعواملتمثلة يف فقدان أصلها أو عدم قدرة املرصف عىل حتصيل هذه
الودائع التي أصبحت عىل شــكل ديون وإرجاعها إىل أصحاهبا
عند طلبها ،وهذه املخاطر هي متوقعة احلدوث وليســت حمققة
((( انظــر :حممد الزحييل ،التأمني عىل الديون يف الفقه اإلســامية.مؤمتر
وثــاق األول للتأمــن التكافــي ،جامعة الشــارقة 21-20 ،حمرم

1427هـ 20-19/فرباير 2006م ،ص.16

الدكتـور زنـكــري مـيـلــود

55

احلــدوث ،ألن املــرف اإلســامي عادة يعمــل عىل األخذ
باإلجراءات والتدابري الالزمة السرتداد أمواله.
 حمل التأمني :وهو مبلغ التأمني الذي تلتزم رشكة التأمنيبدفعه للمرصف إذا تعرضت ودائعه للخســارة أو أصبحت يف
حكم الديون املعجوز عن أداءها ،وهذا املبلغ هو مبلغ حمدد يتم
االتفاق عليه.
 مدة التأمــن :وهي مدة يتم االتفــاق عليها إن حصلتاملخاطــر املؤمن ضدها خالهلا التزمت رشكة التأمني بدفع املبلغ
املتفق عليه.
 قســط التأمني :ال يوجد يف التأمني التعاوين أقساط تدفعمقابل مبلــغ التعويض وإنام يتم االتفاق عــى التربع بمبلغ يتم
االتفاق عليه.
وهنا يمكن القول أن مســؤولية املرصف اإلســامي عن
ودائع عمالئه كام تم تبيينها فيام ســبق ختتلف عن املسؤولية التي
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يتحملها البنك التجاري جتاه املودعــن ،وهلذا االختالف تأثري
عىل نوعيــة املخاطر التي تتحملها ودائع املرصف اإلســامي،
وعىل اآلليات واألســاليب املتاحة هلذه املصــارف للتعامل مع
املخاطر التي تتعرض هلا ودائعها.
 -6إجياد معايري للســامة املرصفية تراعــي مبادئ العمل

املرصيف اإلسالمي وتواكب املعايري املرصفية العاملية:

قامت عدة حمــاوالت لوضع معايري الســامة املرصفية يف
الصناعة املرصفية اإلســاية بام يتامشــى مــع اخلصائص هذه
الصناعة ويواكب املعايري العاملية ،وخاصة يف تنشــأ العديد من
املؤسســات التي أصبحت تشــكّل بيئة داعمة للعمل املرصيف
اإلســامي ،ويمكّن دورها اإلجيايب من تعزيز الرقابة املرصفية
عىل املصارف اإلسالمية.
فقد تأسس البنك اإلسالمي للتنمية عام  1975هبدف تنمية
البنية األساسية ودعم مشاريع اخلصخصة يف الدول اإلسالمية،
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ثم تأسســت هيئــة معايري املحاســبة واملراجعة للمؤسســات
املالية اإلســامية ســنة  ،1991ثم تالها املجلس العام للبنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية والسوق املالية اإلسالمية الدولية
سنة  ،2001ثم تأسســت الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف
ومركز إدارة الســيولة وجملس اخلدمات املالية اإلســامية عام
 ،2002وبسبب حاجة املصارف اإلسالمية للدعم انبثقت عدة
مؤسسات داعمة للعمل املرصيف اإلسالمي بام يتناسب والواقع
العميل حيث جيري العمل عىل إنشائها وتطويرها تباع ًا(((.
وتعــد أبرز املحــاوالت إلجياد معايري الســامة املرصفية
للصناعــة املالية اإلســامية ما قــام به جملس اخلدمــات املالية
اإلســامية َطوال عدة ســنوات حيث أصدر معيار كفاية رأس
املال للمؤسسات بتاريخ ديسمرب  ،2005ومعيار اإلفصاحات
((( ســامر قنطقجي ،صناعــة التمويل يف املصارف واملؤسســات املالية
اإلسالمية .شعار للنرش والعلوم ،سورية ،2010 ،ص.407
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لتعزيز الشفافية وانضباط الســوق للمؤسسات بتاريخ ديسمرب
 ،2007وغريها من املعايري التي تنطلق من التأصيل اإلسالمي
للمخاطــر والضامن يف مــوارد املرصف اإلســامية من جهة،
ويمكنها حتقيق السالمة املرصفية التي أصبحت مطلب عاملي من
جهة أخرى.
•

•

•
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ختتلف املوارد اخلارجية للمصارف اإلســامية مع املوارد
اخلارجيــة للبنوك التقليدية اختالفا كبري وإن كانت تتشــابه من
ناحية الشــكل ،فودائع البنوك التقليديــة قروض قدمها أصاهبا
للبنك ،سواء أكانت ودائع جارية أو ألجل ،فجميع هذه الودائع
أصلها والعائد عليها مضمون ســواء ربح البنك يف عملياهتا أو
خرس ،عكس املصارف اإلسالمية فإنه يتم التفريق بني:
 الودائع اجلارية التي تعترب مضمونة عىل البنك اإلسالميوهو ملــزم بدفعها متى طلبها أصحاهبــا ،وهذا األمر راجع إىل
تكييف هذه الودائــع عىل أهنا قرض ،وضامن املال املتقرض عىل
قتض ،واملقرتض هنا هو املرصف.
ا ُمل َ
 أما الودائع االســتثامر فيتسلمها املرصف اإلسالمي عىلأساس عقد املضاربة هبدف استثامرها ،واقتسام األرباح وفق ما
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تم االتفاق عليه بني املرصف واملودعني ،عىل أن يتحمل املودعون
اخلسائر إن مل تنشأ من تفريط أو ٍ
تعد من قبل املرصف اإلسالمي.

إن اختالف طبيعة الودائع االستثامرية عن الودائع التقليدية
اآلجلة جتعل توزيع املخاطر بــن املرصف واملودعني خيتلف يف
املصارف اإلسالمية عنه يف املصارف التقليدية ،ويستفاد من هذا
االختالف أن معايري السالمة املرصفية ينبغي أن تأخذ يف احلسبان
مشاركة الودائع االستثامرية باألرباح واخلسائر ،ولكن ال ينبغي
اعتبار املصارف اإلســامية ال حتتاج مطلق ًا إىل التفكري يف ضامن
الودائع االستثامرية بحجة أن أصحاب هذه الودائع إنام قدموها
عىل اشــراط حتملهم للخسارة ،والســبب يف ذلك أن الودائع
االســتثامرية يف املصارف اإلسالمية ذات أحجام كبرية تؤثر عىل
سالمة العمل املرصيف واســتقرار التعامل النقدي يف بلد توجد
فيه هذه املصارف ،فال يمكن للسطلة اإلرشافية أن تتغاىض عن
األثر السلبي الذي يمكن أن حيدثه اهنيار الودائع االستثامرية.
•

•

•
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 ابن منظور ،لسان العرب .دار صادر ،بريوت ،ط ،1دت. أمحد خمتار عبد احلميد عمر ،معجــم اللغة العربية املعارصة.عامل الكتاب ،القاهرة ،ط1429 ،1هـ2008/م.
 إســاعيل بن محاد اجلوهري ،الصحاح تــاج اللغة وصحاحالعربية .دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1407 ،4هـ1987/م.
 ابــن عبد الــر النمري ،االســتذكار اجلامــع ملذاهب فقهاءاألمصار .حتقيق :ســام حممد عطا ،حممد عىل معــوض ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،ط2000 ،4م.
 ابــن قدامة املقــديس ،املغنــي .دار الفكر ،بــروت ،ط،11405هـ.70/5 ،
 حســن سمحان ،دراســات يف اإلدارة املالية اإلسالمية .دارالفكر ،األردن ،ط1432 ،1هـ2011/م.
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 دار اإلفتاء ،القرار رقم )45( :حكم حســاب مواجهة خماطراالستثامر يف البنوك اإلسالمية ،األردن1421/1 /21،هـ املوافق لـ
2000/4/25م.
 حسن عبد اهلل األمني ،الودائع املرصفية النقدية واستثامرها يفاإلسالم .دار الرشوق ،جدة ،ط1983 ،1م.
 ســامر قنطقجي ،صناعة التمويل يف املصارف واملؤسســاتاملالية اإلسالمية .شعار للنرش والعلوم ،سورية.2010 ،
 سامي حســن محود ،الودائع املرصفية (حسابات املصارف).جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ع1417 ،9هـ.
 شمس الدين ابن القيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد.حتقيق شــعيب األرنؤوط ،عبد القادر األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1415 ،هـ1994/م.
 -شــمس الديــن القرطبي ،اجلامــع ألحكام القــرآن .حتقيق
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هشــام ســمري البخاري ،دار عامل الكتــاب ،الريــاض1423 ،هـ
2003/م.
 طارق اهلل خان ،حبيب أمحــد ،إدارة املخاطر حتليل قضايا يفالصناعة املالية اإلســامية .املعهد اإلســامي للبحوث والتدريب،
جدة ،ط1423 ،1هـ2003/م.
 عبد الرمحن ابن خلدون ،املقدمــة .حتقيق إدريس احلويدي.املكتبة العرصية1422 ،هـ2001/م.
 عبد اهلل عىل الصيفي ،التأمني عىل الودائع يف البنوك اإلسالمية.مؤمتر التأمني التعاوين :أبعاده وآفاقه وموقف الرشيعة اإلسالمية منه.
اجلامعة األردنية ،األردن 28-26 ،ربيع الثاين 1431هـ13-11/
إبريل 2010م.
 عثامن باكر أمحد ،نظام محاية الودائع لدى املصارف اإلسالمية.املعهد اإلســامي للبحوث والتدريب ،البنك اإلســامي للتنمية،
جدة ،ط1421 ،1هـ2000/م.
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 عدنان حممد عويضة ،نظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلسالمي.املعهد العاملي للفكر اإلســامي ،الواليات املتحدة األمريكية ،ط،1
1431هـ2010/م.
 عز الدين خوجة ،آليات استقطاب املوارد املالية -احلساباتاالســتثامرية .-مؤمتر اخلدمات املالية اإلســامية ،الثاين ،أكاديمية
الدراسات العليا ،طرابلس ،ليبيا 29-27 ،أبريل 2010م.
 عالء الدين الكســاين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .دارالكتاب العلمي ،بريوت1982 ،م.
 عىل اخلفيــف ،الضامن يف الفقه اإلســامي .معهد البحوثوالدراسات العربية ،القاهرة1971،م.
 الفريوز آبادي ،القاموس املحيط .مؤسسة الرسالة ،بريوت،ط1426 ،8هـ2005/م.
 -قانون صندوق ضامن الودائع لسنة 1996م ،السودان.
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 جلنة كفاية رأس املال ،بيان عن الغرض من نســبة كفاية رأساملال للمصارف اإلســامية .هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،املنامة ،البحرين ،آذار .1999
 ماهر الشــيخ حســن ،قياس مالءة البنوك اإلسالمية يف إطاراملعيار اجلديد لكفايــة رأس املال .املؤمتر العاملــي الثالث لالقتصاد
اإلســامي ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية الســعودية25-23 ،
ربيع الثاين  31/مايو 2 -يونيو.2005
 املجمــع الفقــه اإلســامي ،القــرار الثالــث ،بشــأناحلســابات االســتثامرية يف املصــارف اإلســامية ،الــدورة
السادســة ،مكــة املكرمــة1422/10/26-12 ،هـــ املوافــق
لـ 2002/1/10-5م.
 جملس اخلدمات املالية اإلســامية ،معيــار كفاية رأس املالللمؤسسات (عدا مؤسسات التأمني) التي تقترص عىل تقديم خدمات
مالية إسالمية .ماليزيا ،ديسمرب 2005م.
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 حممد الزحيــي ،التأمني عــى الديون يف الفقه اإلســامية.مؤمتر وثاق األول للتأمني التكافيل ،جامعة الشــارقة 21-20 ،حمرم
1427هـ 20-19/فرباير 2006م.
 حممد عيل القري ،حســابات والودائــع املرصفية .جملة جممعالفقه اإلسالمي ،ع1417 ،9هـ.
الزبيدي ،تاج العروس من جواهــر القاموس .دار
 مرتــى َّاهلداية ،بريوت.
 مصطفي الزرقا ،نظام التأمــن حقيقته والرأي الرشعي فيه.مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1415 ،4هـ1994/م.
 منذر قحف ،ضامن الودائع يف املصارف اإلسالمية يف األردن.مؤسسة ضامن الودائع يف اململكة األردنية ،نوفمرب .2005
 موســى عمــر مبــارك ،خماطر صيــغ التمويل اإلســاميوعالقتها بمعيار كفاية رأس املال للمصارف اإلســامية من خالل
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بازل ،2أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،األكاديمية العربية للعلوم
املالية واملرصفية ،األردن1429 ،هـ2008/م.
 ندوة الربكة التاســعة عرشة لالقتصاد اإلســامي ،قراراتوتوصيات ،مكة املكرمة1420 ،هـ2000 /م.
 نزيه محاد ،معجــم املصطلحات املاليــة واالقتصادية يف لغةالفقهاء .دار القلم ،دمشق ،ط1429 ،1هـ2008/م.
 هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسسات اإلســامية ،املعايريالرشعيــة ،النــص الكامل للمعايــر الرشعية للمؤسســات املالية
اإلسالمية .البحرين1431 ،هـ2010/م.
 هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات اإلسالمية ،املعياريالرشعي رقم ( )40توزيع الربح يف احلسابات االستثامرية.
 وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،املوسوعة الفقهية .الكويت،مطابع دار الصفوة ،مرص ،ط1428 ،1هـ2007/م.
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 وهبة الزحييل ،املعامالت املالية املعارصة .دار الفكر ،دمشق،ط1423 ،1هـ2002/م.
 يوسف بن عبد اهلل الشبييل ،تطبيقات احلامية البديلة عن عقودالتحوط والضامن .املؤمتر احلادي عرش للهيئات الرشعية للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،املنامة ،البحرين 7-8 ،مايو 2012م.
•

•

•
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من إصدارات إدارة البحوث (2014م)
 -1حلية األدباء يف نظائر الضاد والظاء.

 -2رسالة إىل القايض.
 -3الكفيل.

 -4اآلثــار املرتتبــة عىل عقــد الكفالــة املاليــة يف الرشيعة اإلســامية
والقانون اإلمارايت.

 -5تناصح الورثة يف املرياث.

 -6من فقه الوقف (ط .)2

 -7خطبة اجلمعة املوحدة ودورها يف املجتمع.
 -8الرتاث وإشكالية النضج واالحرتاق.

 -9الكتاب بني اإلعارة واالستعارة.
 -10تكوين مكتبة لألبناء.
 -11احلج خطوة خطوة.

 -12أدعية خمتارة من الكتاب والسنة.
 -13أذكار احلج والعمرة.

 -14وصايا وتوجيهات حلجاج بيت اهلل احلرام.

 -15احلج مقاصد وآداب.
 -16العيد فرحة وآداب.

 -17سنة االعتكاف أحكام وآداب وثمرات.
 -18خمالفات يقع فيها بعض الصائمني.

 -19صندوق التكافل (ط.)2
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 -20فتاوى خمتارة حول الصوم.

 -21كلامت إىل الشباب (يف العالقة مع اهلل والنفس واألرسة واملجمع).
 -22مواقع التواصل االجتامعي الضوابط واآلداب.

 -23الصالة عىل النبيﷺ  :معناها وفضلها وثمراهتا.

 -24لكي تتميز يف دراستك.

 -25النجاح مهة واستقامة.

 -26املجتبى يف مظاهر حمبة النبي املصطفى ﷺ .

 -27بني له بيت يف اجلنة .

 -28آداب اللباس يف جمتمع النساء .
 -29وطائف العقل يف القرآن .

 -30كيفية التعامل مع املتطلبات املالية للزوجة.
 -31تراث التفسري بني املخطوط واملطبوع .
 -32أسس التعامل األمثل مع الراتب.

 -33الصــاة رحلــة احلــب والشــوق (خواطــر حوهلــا وقصص من
أحوال السلف الصالح فيها).

 -34كشف الغطاء عن مسألة جتويز اخلطأ.
 -35حقوق املولود يف اإلسالم.
 -36رسالة يف علم الرصف.

 -37سلسلة رموز وطن ( :)2الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
 -38االجتهاد يف اإلسالم وأمهيته يف حياة املسلمني.
•

•

•

