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  ي بانكيها سپردهبررسي مباني فقهي بيمه 

  

  4منصوره وكيل و 3، فاطمه كريم پور2، فاطمه گريواني1دكتر تقي ابراهيمي ساالري

  

  چكيده

ها و يا  هاي مالي در سطح اكثر كشورها، راهكارهايي كه بتواند بخش مالي را ثبات بيشتري ببخشد و به حل بحران نظر به پيدايش بحران

لذا ثبات سيستم . كند سيستم بانكي نقش مهمي را در توسعه اقتصادي كشورها ايفا مي .ها كمك نمايد حائز اهميت است ز آنجلوگيري از برو

از آن جا كه . مورد توجه قرار گرفته است راًياخها  سيستم بيمه سپردهبراي اين منظور . در ثبات اقتصادي داشته باشدبسزايي تواند نقش  بانكي مي

در اين مقاله ابتدا امكان تطبيق بيمه . عايت شريعت در تمامي امور هستيم بررسي مباني فقهي اين نوع بيمه امري ضروري استما ملزم به ر

سپرده بر عقود معهوده شرعي مانند صلح ضمان و هبه و سپس به عنوان عقدي مستقل بررسي شده و اشكاالت وارد بر آن مانند شبه ربا، شبه 

توانند به عنوان بخش مكمل شبكه ايمني، به حفظ  هاي بيمه سپرده مي دهد نظام نتايج اين مطالعه نشان مي. ده شده استنيز پاسخ دا.. قمار و

اما براي برقراري يك نظام كارآمد و . ها را قادر به مداخله در رشد اقتصادي و پشتيباني موثر از آن سازند ثبات مالي كمك كنند و از اين رو، بانك

رسد، اشكالي بر بيمه سپرده  هاي انجام گرفته، به نظر نمي سپرده بايد در راستاي شرايط حاكم بر كشور تعيين شود با توجه به بررسيمعتبر، بيمه 

  .  به عنوان يكي از عقود معهوده شرعي مانند ضمان، هبه و صلح و همچنين به عنوان عقدي مستقل وارد باشد

  مان، صلح، هبه، عقد مستقلبحران مالي، بيمه سپرده، ض: كليد واژگان

  

  مقدمه

ي ها بحراننظر به پيدايش . هاي اقتصادي و رفاه مردم، سالمت بخش مالي كشورها نقش حياتي دارد در دنياي امروز به دليل تاثير بخش مالي در فعاليت

ا ثبات بيشتري ببخشد و به حل بحران هاويا جلوگيري از مالي در سطح اكثر كشورها اعم از توسعه يافته و توسعه نيافته راهكارهايي كه بتواند بخش مالي ر

  .كمك نمايد حائز اهميت است ها آنبروز 

 ها بانكافزايش يافته و  ها بانكبا افزايش سپرده گذاري قدرت وام دهي . كس پوشيده نيستچ از طرف ديگر اهميت سپرده گذاري از جهات مختلف بر هي

توسعه هر چه بيشتر را و كنند و موجبات رشد  نيتأمگذاري  هاي بيشتري در جهت امور توليدي و سرمايه ري شده واماز محل پس اندازهاي جمع آو توانند يم

در نتيجه افزايش قدرت خريد مردم و و ها از حجم پول در گردش كاسته و باعث كاهش نرخ تورم  گذاري مردم در بانك از سوي ديگر سپرده. فراهم آورند

  .گردد رفاه بيشتر مي

ها خواهد شد و اين  هايشان از بانك گذاران براي خروج سپرده باعث هجوم سپرده هاي خصوصي،  بانك ژهيبه و اعتمادي به نظام بانكي اندك بيدر مقابل 

براي كاهش اين   .اشداي فراموش نشدني ب تواند فاجعه ها خواهد انجاميد؛ شرايطي كه براي بازارهاي مالي يك اقتصاد مي رويكرد قطعاً به ورشكستگي بانك

اي  گاهي مطمئن براي نظام بانكي در مواقع بحراني و حساس يك مكانيسم قوي بيمه ها و جلب اعتماد عمومي از يك طرف و قرار دادن تكيه دل نگراني

تحت  :اًيثان هاي دولتي را داشته باشند؛ انكتوان رقابت با ب هاي غير دولتي نيز توان جذب مشتريان و بانك :تا اوالً بايد در چرخه اقتصاد بانكداري وارد شود

  .در دراز مدت بازار مالي كشور از ثبات مالي نسبتاً خوبي برخوردار باشد :ثالثاً ها هجوم نياورند؛ به بانك عاًيشرايط بحراني مردم جهت برداشت پول خود سر

 تحقيقات و مطالعات انجام گرفته سابقه

اين گزارش . منتشر كرده است 1388را تحت عنوان بيمه سپرده در سال  43ي جمهوري اسالمي ايران گزارش موردي پژوهشكده بيمه وابسته به بيمه مركز

در فصل اول اين گزارش به بررسي ضرورت اجراي بيمه سپرده، طراحي خصوصيات يك نظام بيمه سپرده و . باشد ترجمه دوستي، محمدزاده و شجاعي مي

FDICو در فصل دوم راهنماي . شكستگي و پيش از آن پرداخته استمالي بانك پس از ور نيتأمنحوه 
  .را براي پوشش بيمه سپرده معرفي كرده است 5
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توسط يوسفي تدوين  1387تحت عنوان امكان سنجي بيمه سپرده در نظام مالي جمهوري اسالمي ايران  در سال ) ع(اي در دانشگاه امام صادق  نامه پايان

هاي معمول و شناخته شده در جهان پرداخته شده و سپس با استفاده  بتدا به توضيح و تبيين مكانيزم بيمه سپرده با توجه به روشاين تحقيق ار د. شده است

 .ي اين مكانيزم از حيث ابعاد فقهي، اقتصادي و حقوقي بررسي شده است ريكارگ بهاي و ميداني امكان  از مطالعات كتابخانه

هاي بانكي در كشورهاي در حال توسعه را بررسي كرده و نشان دادند كه سيستم  سيستم بيمه سپرده صريح بر وقوع بحران ريأثت) 1388(پناه  افشاري و يزدان

وجه  نيتأمتر باشد و اين سيستم  گذاران گسترده دهد و هرچه كه سطح پوشش بيمه سپرده بيمه سپرده صريح، احتمال وقوع بحران بانكداري را افزايش مي

 .ابدي يمعضويت در آن اختياري باشد و نيز در جايي كه توسط بخش دولتي به جاي خصوصي اداره شود اين احتمال افزايش  شده باشد و

در ايران با اتكا به تجارب كشورهاي ديگر به بررسي بيمه سپرده و فوايد آن در بانكداري  ها سپردهدر مقاله راهكارهاي ارائه بيمه ) 1384(فرجي و آقايي پور 

هاي سپرده در كشورهاي اياالت متحده امريكا، آلمان فدرال و  در ادامه مقاله تجربه بيمه. پردازد رهاي گوناگون و به ويژه بانكداري خصوصي ميكشو

  . دهد كند و در پايان راهكارهايي جهت ارائه مطلوب بيمه سپرده در ايران پيشنهاد مي بلغارستان را بررسي مي

  سپرده

هاي  هاي حساب در سپرده پس انداز تاريخ باز پرداخت بايد مشخص باشد اما موجودي. ي متعلق به آناسمتعهد پرداخت اصل و سود  سپرده عبارت است از

  .هاي سپرده ديداري توسط مشتري عندالمطالبه هستند جاري و يا حساب

ها اجازه ندارند كه دارايي خود  ها بنا به قانون جهت سپرده ورها بانكها بازار ثانويه وجود ندارد و در برخي كش ها اين است كه براي اين حساب خصيصه سپرده

پول خود را از بانك  عاًيسرگذاران به محض احساس خطر  شود كه سپرده اين ويژگي باعث مي. براي دريافت پول گرو بگذارند) مگر نزد بانك مركزي (را 

  .هاي ديداري در مورد سپرده مخصوصاًبيرون بياورند 

  :   اند ها با آن مواجه يي كه سپردهها ريسك

ريسك اعتباري است كه در آن وام گيرنده از اجراي تعهد خود در مورد  باشند يمبا آن روبرو  ها بانكريسكي كه  نيتر بزرگ) : خطر نكول(ريسك اعتباري 

  .باشد يم ها ا گروهفراد يي بزرگ به اها وامكه از داليل عمده  اين نوع ريسك اعطاي .باز پرداخت وام خودداري نمايد 

سال  12 فرضاًو در بلند مدت براي ) براي يك سال(نهاد مالي را عنوان كرد كه در كوتاه مدت وام گرفته  توان يم مثالً) : مالي نيتأمخطر (ريسك نرخ بهره 

  .ابد زيان خواهد ديداين سياست از كاهش نرخ بهره سود خواهد برد اما اگر نرخ بهره افزايش ي.سرمايه گذاري كرده است 

در مقابل نبود نقدينگي كافي در بانك به دليل بلند مدت بودن وعدم وجود بازار ثانويه و  ها حساباين خطر ناشي از برداشت سريع پول از : خطر نقدينگي 

  .دهد يمي بانكي رخ ها ييدارابراي 

  . رديگ يم ي بانك صورتها يو بده ها ييدارادر نتيجه تغيير در قيمت :بازار ر خط

ي ها ستميسي اين ريسك از كار افتادن ها جنبهكه سيستم مديريتي و كنترلي بانك دچار مشكل شود يكي از  دهد يماين ريسك زماني رخ : خطر عملياتي 

  .باشد يمي به هر دليل ا انهيرا

  . دهند يمرا در جهت  باز پرداخت وام كاهش  ها آني ها رندهيگو توانايي وام  ها يبدهكه ارزش داراي ها يا : خطر تغيير در نرخ ارز 

  )47-50سعيد شيخاني ،.(شوند يمدچار مشكل  ها بانك، ها نامهو آيين  ها استيسبا تغيير سريع قوانين ،: ي اداري ها روشخطر تغيير در قوانين و 

  ها سپردهبيمه 
سود حسابي كه تحت حمايت قرار گرفته است به صاحب و شي از اصل يا بخو تضميني است كه طبق آن در صورت وقوع بحران مالي كل  ها سپردهبيمه 

  .گردد يمحساب پرداخت 

در سيستم بيمه سپرده علني يك چارچوب مشخص وطراحي شده وجود دارد كه .يا ضمني مطرح گرددو صريح و به دو صورت علني  تواند يماين تضمين 

در عمل اين و بر عهده دولت بوده  ها نهيهزعالوه بر آن در سيستم بيمه ضمني .شود يمستم ضمني باعث افزايش اعتماد به اين نوع سيستم در مقايسه با سي

  .دهند يمرا پوشش  ها نهيهز ها بانكي بزرگ است در حالي كه در سيستم علني خود ها بانكسيستم بيشتر به نفع 

ايالتي موفق نشد از آشفتگي بانكي جلوگيري كند،طي اين -سيستم  فدرال1933در سال .در اياالت متحده مطرح شد  1933بيمه سپرده نخستين بار در سال

به موجب . تصويب شد 1933دالر ورشكست شدند،در نتيجه قانون بيمه سپرده گلس استيگال در ژوئن 900000بانك با متوسط سپرده  4004آشفتگي بانكي 

اين شركت يكي از . ي ايالتي غير عضو داده شدها بانكنظارت بر و قانونمند كردن اين شركت اختيار  شد و بهاين قانون شركت بيمه سپرده فدرال تشكيل 

  .پس انداز پس دادو وام  مؤسساتدر طول بحران  1990و اوايل دهه  1980ي بزرگ خود را در اواخر دهه ها آزمون

سال ر د.تقرار آن هستند با سرعت زيادي افزايش يافته استتعداد كشورهايي كه سيستم بيمه سپرده را استقرار بخشيدند يا در حال اسر ي اخيها سالدر 

ميالدي زمان  90دهه .كشور بوده است  12تنها  1974كه اين تعداد در سال د ي تضميني سپرده را تاسيس كرده بودنها برنامهكشور نوع علني  2005،18
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.  و آفريقايي و اقتصادهاي در حال گذار اروپاي مركزي و شرقي بوده استسريع بيمه سپرده در بين كشورهاي در حال توسعه آسيايي و رشد منحصر به فرد 

  )   7،1388:همكاران و دوستي (  

حمايت از سپرده گذاران و ثبات نظام مالي كشور در برابر طراحي شد كه هدف از ايجاد چنين سيستمي  1971سيستم بيمه سپرده در كشور ژاپن در سال 

وزارت ماليه ژاپن  بانك مركزي  موسسهو سهامداران د طراحي گردي ها سپردهتوسط موسسه تخصصي بيمه  ستميساين .د افزايش رقابت در بخش مالي بو

دريافت حق بيمه و  موسسهوظيفه  نيتر مهمسپرده پذير در آن بود و  مؤسساتي اين سيستم عضويت اجباري كليه ها يژگيواز .خصوصي بودند  مؤسسات

شبكه  نيتر و بزرگچهارمين موسسه بزرگ اوراق بهادار و دهمين بانك بزرگ ژاپن  1997سال ر د.بيمه ورشكسته بود ؤسساتمپرداخت به سپرده گذاران 

در صورت و  ها بانكيك شبكه علني وظيفه نظارت بر ريسك  1998كه در نهايت اين عوامل باعث شد تا در اواخر سالد بيمه عمر اين كشور ورشكست شدن

  .ي ژاپن بودها سپردهبه عهده بگيرد اين شبكه همان سيستم بيمه ا ر ها بانكه ضرورت افزايش سرماي

اماني  و مؤسسات ها بانكي مشتريان ها سپردههدف از ايجاد اين موسسه بيمه نمودن و تشكيل گرديد 1967در سال ) 1CDIC(موسسه بيمه سپرده كانادا 

موسسه بيمه سپرده كانادا از سه معاونت مالي واداري، معاونت بيمه و .مزبور بود  سساتمؤي وام در برابر ضررهاي ناشي از ورشكست شدن ها و شركت

  ).141،1385-137:شيخاني( گردد يممعاونت عملياتي تشكيل و ارزيابي ريسك 

هماهنگ با )بازارهاي مالي(يه سرماو اركان بازارهاي پول و ابزار  كشورهاكه در اين  دهد يمبررسي روند توسعه اقتصادي كشورهايي مانند آمريكا نشان 

شكل گيري شركت بيمه سپرده فدرال .بوجود آمده است  ها آنو استفاده از  جاديادر هر مقطع زير ساخت هاي الزم براي و توسعه اين بازارها شكل گرفته 

اقتصادي و اشته و به تبع آن زير ساخت هاي قانوني پشت سر گذا اين شركت از زمان تاسيس خود تاكنون تغييرات زيادي ر.نيز از اين امر مستثنا نبوده است

ي از اين نوع اهميت دارد شرايط و بستري است كه بنگاه مؤسساتشايد بتوان گفت آنچه بيش از ايجاد اين موسسه يا و از اين ر. اند كردهمرتبط با آن نبز تغيير 

از هر چيز ديگر و حتي بيش از ابزار و اركان مالي اهميت دارد ساختار و  شيبآنچه در سيستم مالي و پولي  اصوالً. كنند يمآن فعاليت ر مالي د مؤسساتو 

  .كند يمدر قالب آن فعاليت و آن بنا شده ر چارچوبي است كه سيستم ب

در سال  Harstarبا اين حال وقوع بحران . اند بودهمرسوم 1950ي بيمه سپرده از دهه ا منطقههاي  طرحدر آلمان به صورت ا نظام بيمه سپرده ه

  )1384فرجي،.(در آلمان ايجاد گردد ها سپردهباعث شد تا طرح عمده بيمه 1974

  مباني فقهي  بيمه سپرده
ي اخير مورد توجه بسيار قرار گرفته ضروري به ها سالبررسي مباني فقهي اين نوع بيمه كه طي ر لزوم پايبندي به شريعت در تمام اموو توجه به عقايد ا ب

  . رسد يمنظر 

نقل دريايي به كشورهاي اسالمي وارد و ي غربي است كه در آغاز از طريق بازرگاني و حمل ها دهيپدمقررات آن از جمله و قوانين و بيمه به مفهوم كنوني 

د زين فقهي مطرح شمواا ي بيمه خارجي كه اغلب آمريكايي و اروپايي بودند،مشكل تطبيق بها شركت لهيبه وسبا ورود بيمه به كشورهاي اسالمي .شده است

  ..)13،  2:عرفاني(تحليل بيمه و تطبيق آن با مقررات و موازين اسالمي برآيندو و موجب گرديد كه فقهاي اسالمي در مقام تجزيه 

شيعه بيمه را  مقابل تمامي فقهاير بين فقهاي اهل سنت نظريه عدم مشروعيت بيمه طرفداران زيادي دارد، در مورد بيمه متفاوت است ،در فتاواي فقها د

  .مورد ترديد قرار گرفته است)بيمه عمر(تنها برخي از انواع بيمه بازرگانيو مشروع دانسته 

  .اند دانستهگروهي نيز آن را عقدي مستقل و هبه ا صلح  يو در بين موافقان مشروعيت بيمه،برخي از فقها بيمه را از نوع عقود معهوده شرعي همچون ضمان 

  .ميده يمسپس آن را به عنوان عقدي مستقل نيز مورد بررسي قرار و مكان تطبيق بيمه سپرده بر عقود معهوده پرداخته در ابتدا به بررسي ا

  ضمان 
واژه ضمان يا كفايت در لغت . شود يم"ضمان نفس يا كفالت"حواله وو ضمان  "ضمان مالي"از جمله عقود شناخته شده شرعي ،عقد ضمان است كه شامل 

2تبرّعي "قراردادي عمدتاً"عقد ضمان ".اند گرفتهبه يك معني ا ر "ضامن،كفيل و زعيم"ترادف استعمال شده است وعربي به صورت م
است كه افراد  "

 يها پرداختو د ي مالي ايشان مي گردنها ا طرفنظر اجتماعي به عنوان پشتوانه اعتباري افراد تنگدست وارد تعامل بز ثروتمند يا افراد موجه او برخوردار 

  )376:قابل.(رنديگ يموبر عهده  كنند يممالي آنان را تضمين 

،به رديگ يمو دين شخص مديون را به عهده  شود يمشخصي مديون شخص ديگري است،شخص سومي پيدا .است  "ديون"اساس اوليه ضمان در مورد 

  )22:مطهري(شود يموي ضمان گفته 

  :ونيز تعدادي شرط كه لزوم آن مورد اختالف است،وجود دارد مورد توافق همه فقهاو در عقد ضمان تعدادي شرط الزم 

                                                 

 
1 The Canada deposit insurance corporation 

  .يزي نگيردعاقد در مقابل چيزي كه داده يا تعهدي كه كرده چ 2
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نيز )اتمام قرارداد به لحاظ قانوني به نحوي كه تحقق و امضاء آن موكول به آينده نشده باشد (رعايت شرط تنجيز)بلوغ ،عقل، اراده(عالوه بر شروط عامه .1

  .مورد توافق تمام فقهاست

ضامن عهده دار پرداخت و مورد شرط رضايت كسي كه طلبكار است ر قطعي و غير قابل ترديد است ولي د، شرط رضايت ضامن "رضايت"در اشتراط .2

، اما بسياري از فقهاي اهل اند كردهحتي اذعان به اجماع نيز و  اند دانستهاكثر فقهاي شيعه رضايت مضمون له را الزم .،بين فقها اختالف استشود يمطلب او 

  .ستند    سنت قائل به عدم اشتراط ه

مورد بطالن قرارداد ) يا معاوضهعقود (اصوالجهل در معامله در ساير عقود .كيفي است و از شروط مورد اختالف معلوم  بودن مورد ضمان به لحاظ كمي .3

  .ضمان مورد اختالف استر اما د.شود يم

نسبت به تعهدات مالي افراد در زماني كه هنوز  توان يمعني اين كه آيا ي.است"عقد ضمان"از موارد ديگر مورد اختالف لزوم فعليت مورد ضمان در هنگام .4

  )376:قابل(گونه تعهدي پديد نيامده اقدام به قرارداد ضمان كرد يا خير؟ چيه

  نسبت بيمه سپرده با ضمان

  .باشد يم 4و3با عقد ضمان موارد  مورد اختالفي كه وجود دارد شروط  ها مهيبدر تطابق انواع 

اين )بيمه گر(از نظر ضمانت كنندهو معلوم نيست  شود يممقدار تعهدات مالي بيمه شده در طول زماني كه حق بيمه پرداخت  ها مهيبآنجا كه در انواع اوالً از 

ع به صحت لذا فقها نظرات متفاوتي راج.كيفيت مجهول استو زيرا مالي كه مورد ضمانت قرار گرفته به لحاظ كميت د امر مصداق ضمان مجهول مي باش

كيف آن معلوم بوده و از ابتدا و است كه كم )بدهي بانك به سپرده گذاران(يك نوع ضمانت بدهي يا دين ها سپردهبه اينكه بيمه  نظراما .اين نوع ضمان دارند

  .بيمه است ،لذا اين اشكال بر اين نوع بيمه وارد نيستو مورد ضمانت  ها سپردهدر قرارداد مشخص است كه چه بخشي از 

ضمان مالم "و "لزوم ما ال يلزم"است كه از آن با عناوين  "ال يلزما التزام م"ثانياً اشكال ديگر بر تطبيق بيمه با ضمان اين است كه به عقيده آنان عقد بيمه

ه تعهد به انجام چيزي بشود كه منظور از اين اصطالح فقها آن است كو التزام در لغت به معني به گردن گرفتن و ملزم شدن آمده .كنند يمنيز ياد  "يجب

بدهي بانك به ( حقق نشده اما در بيمه سپرده مورد ضمانم مورد ضمان در هنگام عقد قرارداد معموالً ها مهيبدر انواع ديگر ) 71:عرفاني(هنوز تحقق نيافته

  .رده نگاه كردي به قرارداد بيمه سپا معاوضهاز منظر عقد ضمان  توان يمبنابراين .محقق شده است)سپرده گذار

  هبه 

 بخشد يمفردي كه چيزي را به ديگري . شود يمناميده  "هبه"شرع است در اصطالح فقهي و يا مال خود به ديگران كه مورد تاييد عقل و بخشش حق 

هبه "يا    "هبه مشروطه"به آن  كندف كه)كه البته بايد مشروع باشد(كار را انجام دهد يا آن را مشروط به اقدام متقابل ن به صورت رايگان اي تواند يم

 "هبه معوضه"بعضي فقها بيمه را در شمار )211تا28/202جواهرالكالم (اين نوع هبه نزد تمام فقهاي اسالم مشروع است.نديگو يم"هبه ثواب "يا    "معوضه

  .اند دانسته "مشروطه"يا 

  :نديگو يمامام خميني در اين باره 

هبه و ي صلح ا گونهو اگر چه ممكن است به ...نه هبه معوضه)مصالحه(و آن چه رايج است بدون ترديد نه صلح است ظاهراً بيمه قراردادي مستقل است"

بر نظر ا صحيح  است شرعاً بن)وقوع بيمه(در تمامي اشكال و صور ياد شده و در برابر عوض، واقع شود و ضمان متقابل و معوضه 

  )2/609تحريرالوسيله("..تر يقو

مسئله  2/721توضيح المسائل مراجع("...قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحيح كرد توان يم": ديگو يمي در اين باره آيت اهللا خوي

28(  

قانون . اند كردهد ،اين نظريه را تايي) 502/توضيح المسائل(آيت اهللا شريعنمداريو ) 513/توضيح المسائل (فقهاي ديگري نيز چون آيت اهللا جواد تبريزي 

شرط  تواند يمواهب و قانون مذكور آمده است كه هبه ممكن است معوض باشد 801مدني ايران نيز كه ريشه فقهي دارد هبه معوضه  را پذيرفته و در ماده 

  )144:عرفاني(كند  كه مهب مالي را به او هديه كند يا عمل مشروعي را انجام بدهد 

  بيمه سپرده و هبه

يا در مقابل در اثر بروز مشكل و و پرداخت خسارتي  رخ ندهد د بيمه سپرده امكان اين هست كه هيچ بحران مالي اتفاق نيفتد به اين كه در قراردابا توجه 

افت حق بيمه مورد اول ممكن است اين ايراد باشد كه درير ي شركت بيمه پرداخت خسارت به سپرده گذاران صورت گيرد، لذا دها افتيدرمالي چندين برابر 

را بيمه گر به بيمه شده  ها افتيدردوم مازاد د و در مور بخشد يمرا به بيمه گر  ها آن)بانك(مقابل هيچ جايز نيست و پاسخ اين است كه بيمه شدهر د

  .تا تصرّف در مازاد را مشروع سازد بخشد يم
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نمايد يعني اين نوع بيمه اختياري نباشد ،آن گاه  ها سپردهرا ملزم به بيمه كردن  ها بانكنكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه اگر قانون تمام 

بنابراين اصل در صحت تطبيق بيمه سپرده بر هبه مشروطه غير اجباري .بيمه سپرده ازين جهت كه هبه اختياري است تفاوت خواهد بودو بين هبه معوضه 

  . بودن آن است

  )مصالحه(صلح 
صلح يا مصالحه ، عقد الزم . است"صلح"بيمه را تحت آن عنوان مشروع دانست  توان يمفقهي كه با قراردادهاي بيمه سنخيت دارد و يكي ديگر از عناوين 

     )                      211/26جواهر الكالم .(ابدي يمبلكه حتي در جايي كه نزاعي متوقّع نيست نيز جريان .ي است كه متوقف بر نزاع نيستا شدهپذيرفته 

ياد كرده و برخي امكان ايقاع از "مصالحه  "يا"عقد صلح"از نسبت بيمه با  حاًيصر)همچون آيت اهللا صادق روحاني و آيت اهللا محمد صدر(برخي از فقها 

حل "صلح  اشتراك در عقد" قيرا از طري ا مهيبو برخي مشكل اجبار در پرداخت حق بيمه در برخي قراردادهاي  اند نمودهطريق صلح را مطرح 

  ) 392:احمد قابل.(كنند يم

در مقابل شرط كند كه اگر آسيبي به تجارتخانه يا ماشين و شركتي قرارداد كند كه هر سال مبلغي بدون عوض بدهد ا اگر كسي ب:آيت اهللا صافي  گلپايگاني 

لجه نمايد ،عمل به اين قرارداد با رضايت طرفين اشكال برطرف يا مرض را معاا را جبران  يا آسيب رو يا منزل يا وجود خودش برسد آن شركت خسارت ا

و اين شرط بعيد نيست ا در ضمن عقد صلح چنين شرطي بنمايد صحت چنين صلحي بر اگ.  اجبار، گيرنده وجه ضامن استو در صورت عدم رضايت و ندارد 

  )585:توضيح المسائل.(استر الزام آو

  . اند دانستهاز مصاديق صلح ا ه دانسته و بيمه رفقهاي ديگري نيز بيمه را با صلح قابل مقايس

  )502:،مرعشي 528:موسوي سبزواري(

  بيمه سپرده و مصالحه

ر طول د است به نحوي كه اگر مثالً"گذشت از حق يا مال خويش به نفع طرف معامله "ي ،رضايت آگاهانه فرد نسبت به ا مهيبمنظور از صلح در قراردادهاي 

پيشاپيش تصرّف  گرفتهي خويش هيچ گونه دريافتي نداشت يا كمتر از ميزان حق بيمه پرداختي ،از تعهد بيمه گر بهره ها پرداختقرارداد بيمه در مقابل 

  )392:قابل(ي بيمه گر را در وجه مورد نظر پذيرفته باشد و رضايت خود را ضمن قرارداد صلح اعالم كرده باشد تا تصرف او مشروع گردد مالكانه

  .نوعي مصالحه باشد تواند يمدر صورتي كه اين رضايت دوجانبه بين بانك و شركت بيمه وجود داشته باشد قرارداد بيمه سپرده  

از عقود معين  اصوالً فلسفه تشريع عقد صلح در اسالم بدان جهت بوده است كه مردم بتوانند هر معامله و قراردادي كه مخالف شرع نبوده ولي در قالب يكي

و در كتب فقهي نيز  باشد يمتوجه به همين فلسفه تشريع نيز قرارداد بيمه را كه يكي از عقود جديد ا منعقد نمايند و بو ،تحت عنوان صلح انجام  گنجد ينم

  )147:عرفاني.(با صلح مقايسه كرد توان يمجزو عقود معين به شمار نيامده است 

  بيمه سپرده به عنوان عقدي مستقل

 طبق نظر اين فقها هر عقدي كه از نظر شرعي رسماً.شناخته شده در فقه استو از فقها اين است كه قرارداد بيمه مستقل از عقود متداول  ي كثيري عدهنظر 

ن قسمت لذا در اي.فقه نيست ر و نيازي به تطبيق آن با عقود متداول د رديگ يممنوع نشده باشد و شرايط صحت عقود را داشته باشد مورد تاييد شرع قرار م

  كافي است بررسي كنيم كه آيا قرارداد بيمه سپرده شرايط صحت عقود را دارد يا خير؟

  شروط صحت معامالت

غير "داشتن غرض منطقي و معقول است كه در آن به ) صرف نظر از شروط عامه ، بلوغ ، عقل و اراده در متعاملين(يكي از شروط صحت عقود و معامالت 

اكل مال "متعهد به شرط دوم اين است كه از نوع و  آورند يميعني عقل آن قرار داد را كاري پسنديده و قابل دفاع به شمار .  نندك يمتعبير  "سفيهي بودن 

احساس پوچي و "پرداخت شود يا عوض و معوض هر دو چيزي باشند كه ) ال تاكلواموالكم بينكم بالباطل:سوره بقره  188با استناد بر آيه (نباشد  "به باطل

مثل قمار و ربا بنابراين هر . نوع ديگر باطل آن است كه شارع مقدس آن را منع شرعي كرده باشد .نشود  "هيچ بودن يكي از دو طرف مورد معامله 

  .ي بايد مصداق عناوين ممنوعه شرعي قرار نگيرد تا قراردادي صحيح باشد قرارداد

  رضايت متعاملين تحقق يابد بنابراين يعني هر عقدي بايد مبتني بر . است  "تراضي "شرط سوم  

البته تراضي نسبت به نفس قرارداد است و اگر قوانين حكومتي به لحاظ ضرورت هاليي اقدام به بيمه را الزامي .  شود يماجبار و اكراه سبب بطالن قراردادها 

ساس خسارت ، رضايت ندارد و تنها به دستور حكومت و الزام او كند منافي تراضي نيست ولي اگر بيمه گر يا بيمه شده نسبت به اصل قرارداد به جهت اح

  . ، مشروعيت چنين قراردادي مشكل است و بستگي به نظرهاي فقها در اين مورد دارد  كند يماقدام به بستن قرارداد 

و تعهد هر يك چيست يعني  رديگ يمقرار  بدانند كه چه چيزي مورد دادوستد معاملهشرط چهارم ، روشن و مشخص بودن مورد معامله است ،يعني طرفين 

  .شود يمسبب بطالن قرارداد  "عوضيا معوض"را بشناسد به عبارت ديگر مجهول بودن  "مورد معامله "حداقل به صورت اجمالي 
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دادي منجز ، آن را مبتني بر با قرار توان يمشرط پنجم صحت قرارداد ، منجز بودن آن است و نبايد اصل قرارداد متزلزل و معلق به چيزي باشد هر چند 

  .انجام كار مشخصي در آينده كرد 

قبول دو طرف قرار به عبارت ديگر هر قراردادي با تمامي مشخصات و تعهداتي كه هر يك در آينده  بايد به آن عمل كنند به هنگام انعقاد بايد مورد امضاء و 

   )406:احمد قابل(از نظر قراردادي كاري تمام شده باشدو گيرد 

  :ميپرداز يمدر اين قسمت به بررسي  نظرات مخالفان با عقد بيمه 

  بيمه و عقد سفهي

چيزي بدست  ابداًو  پردازند يممبالغ زيادي به شركت بيمه  احتماالًو معتقدند كه بيمه عقل سفهي است  زيرا بيمه گذار د ي بيمه را شرعي نمي داننا عده

وبا بروز حادثه و وقوع خسارت ،مبلغ كالني كه چندين برابر حق بيمه دريافتي  دينما يمه عنوان اقساط بيمه دريافت بيمه گر نيز گاهي مبلغي جزئي ب آورد ينم

  .لذا با توجه به اين كه معامله سفهي باطل است .  پردازد يماست 

 شود ينمچيزي در مقابل آن داده .  پردازد يمكت بيمه گر در پاسخ چنين اشكالي مبني بر اين است كه اكثر اوقات پولي كه بيمه گذار به شر) ره(امام خميني 

ي ديگر ها استفادهولي در آن  سكونت و  ديكن يمشما منزلي را اجاره  مثالًدر معامله الزم نيست هميشه در برابر پول چيزي باشد ، "كه  اند دادهپاسخ 

اين .در مسئله بيمه هم همين طور است .معذور نيستيد  ديا كردهدت از آن استفاده و از اين كه در اين م ديپرداز يمدر عين حال اجاره منزل را  ديكن ينم

  )  81:مطهري( باشد يمقرارداد عقاليي است و اين تعهد نزد عقال ارزش دارد و هر چند كه نادر است ولي تضميني است كه در خور اهميت 

  .لذا شرط اول را داراست. هي باشد قراردادي سف تواند ينمبيمه سپرده نيز با توجه به توضيحات فوق 

 بيمه و قمار 

زيان وارده در واقع اينجاست كه قمار باز با اقدام عمدي خويش به شرط بندي در و ،در مورد قمار ضرر دانند يمي ديگر از مخالفان بيمه آن را نوعي قمار ا عده

خريدن بليط بخت آزمايي شرط بندي در مسابقات مختلف . ي با وي نداشت و يا اينكه ارتباط شخصه موجود نبود تر شيپكه  ديآ يمجستجوي خطري بر 

كه خطر خسارت مالي كه قمار باز از طريق شرط بندي  مشتركندهمه اشكال قمار در اين امر .  باشند يميي براي آن ها نمونهي با ورق و يا شطرنج ها يباز،

  ) 42:1371صديقي،(قابل اجتناب بود  كرد يم از ابتدا اگر خودش اراده دهد يمخود را در معرض آن قرار 

 كند يمي سپرده گذاران خود را در برابر آن بيمه ها سپردهو مشكالتي كه بانك  ها بحرانوقوع  ها سپردهمسئله متفاوت است ،در مورد بيمه  ها مهيباما در انواع 

  .ن و مشكل رفته باشد به استقبال بحرا عمداًخارج از اختيار بانك است و اين طور نيست كه بانك 

در حالي كه در )  43:1371صديقي،( كند يمچشم داشت منفعت است نفع حاصل از پيروزي انگيزه قمار را ايجاد ر بيمه دو دومين تفاوت اساسي بين قمار 

و از  كند يملكه تنها خسارت وارده را جبران ب ديآ ينمبه عنوان يك منفعت به شمار  كند يمپولي كه بانك طبق قرارداد از شركت بيمه دريافت  ها سپردهبيمه 

  . شود يمعمق بحران ايجاد شده كاسته و مانع ورشكستگي بانك 

باب قمار بشود و وجهي هم ندارد كه ما بيمه را داخل در باب قمار بدانيم ر كه بيمه داخل د اند ندادهفقها هيچ احتمال ": ديگو يممرحوم آيت اهللا مطهري 

. از نظر تاريخ اين پول بيهوده بيرون رفته است . بدون اين كه چيزي كسب كرده باشد  رود يمدست طرف بيرون ز امور شبه قمار ،پول ا در مورد قمار و...

 دهد يم و بنا براين پولي كه بيمه گذار رديگ يمپول هم  نيتأمغير از  رديگ يم نيتأمانسان . بيمه يك هدف عقاليي دارد .ولي در مورد بيمه اين طور نيست 

  )1364:284مطهري،(نيست "التاكلو اموالكم بينكم بالباطل"هرگز مصداق 

  بيمه و ربا
آن چه بيمه شونده ...  ": من جمله شيخ محمد غزالي  اند دانسته "ربا"برخي مخالفان قرارداد بيمه ،يكي از علل مخالفت خود را مشتمل بودن قرارداد بيمه بر

 رديگ يمست ،"ربا"از گذشت زمان مشخص در قرارداد آن را بگيرد آن مبلغ را به اضافه سودش كه بدون ترديد  اگر بعد پردازد يمبه شركت بيمه 

 )420:قابل.("...

اما در مورد .بيش از مبلغ حق بيمه پرداختي توسط بيمه شده را پس از مدت معين بازگرداند شود يماين اشكال بر بيمه عمر وارد شده كه شركت بيمه ملزم 

پاسخ داده شده اما چون موضوعيتي در بيمه ) ره(سپرده اين  روال وجود ندارد لذا هر چند اين اشكال نيز توسط تعدادي از فقهي من جمله امام خميني بيمه

  .شود ينماين اشكال بر آن وارد نيست لذا به آن پرداخته و سپرده ندارد 

  بيمه و غرر 

را  به معني غفلت ، خدعه ، غير  "غرر"لفظ  "لغت عرب"در كتب معتبره .ه غرري بودن قراردادهاي بيمه است ازجمله داليل ارائه شده براي جايز نبودن بيم

  .اند دانستهي باشد كه از باطن شي ، غفلت شود ا گونهقابل اطمينان ،نقصان و پديد آمدن حالتي كه تجلي ظاهر به 
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يا  دهد ينمعرضه كننده كاال از باطن آن اطالعي به متقاضي . دارد ولي مالك  "ر مطلوب ظاهر جذاب ولي باطني غي"ي است كه ا معاملهمعامله غرري آن 

در غير خريد و فروش و از جانب شرع ممنوع است  قطعاً) بيع(باشد  "خريدو فروش"اين گونه معامله اگر از نوع .  دهد يماطالعات دروغ در اختيار او قرار 

  .ميان فقهاست ر مورد اختالف نظ

و باطن قرارداد بيمه در معرض ديد و انتخاب همگان قرار ر چرا كه ظاه رديگ يممورد مناقشه و اعتراض قرار  "بيمه قراردادي غرري است "ين ادعا كه اما ا

ماع ي آن را آشكار كرده است اكثر عقالي عالم آن را قراردادي مفيد براي اجتايزواي مخالف و موافق تمام ها بحثدارد و تجربه ديگران و 

متوجه د ي ديده نشده و هيچ گونه خطري نسبت به مورد قرارداا خدعهمن جمله بيمه سپرده هيچ و بنابراين در انواع قراردادهاي بيمه )  426:قابل...(دانند يم

  .ي به دنبال داردشمار يبو همان گونه كه در ابتدا توضيح داده شد اقدام به آن منافع  شود ينمكسي 

  ر بيمهمجهول بودن معوض د

معلوم نباشد و ندانيم كه عوض را در  "عوض يا معوض "يعني اگر  شود يمنوع كلي باشد سبب باطل شدن قرارداد ز جهل در معامالت در صورتي كه ا 

  : ديگو يمآيت اهللا مطهري در اين باره .چنين قراردادي شرعاً پذيرفتني نيست ميكن يممقابل چه چيزي واگذار 

يا وقوع  در صورت خسارت خواهد يمبگوييم يك عوض ،مبلغ مجهولي است كه بيمه گر و در نظر بگيريم  "مال"يمه ، اگر ما عوضين رادر باب معامله ب "  

اگر ماهيت  – شود يمكه در بعضي از اقسام بيمه مثل بيمه عمر همين هم مجهول  - پردازد يمحادثه بپردازد و طرف ديگر مبلغ معلومي است كه بيمه گزار 

  ) 280:مطهري(".، از نظر فقهي قابل توجيه نخواهد بودپردازد يمرا بدانيم ، يعني دو طرف عوض را دو مبلغي بدانيم كه بيمه گر و بيمه گزار  بيمه

مه شده ايجاد امنيت خاطر از طرف بيمه گر براي بيو  " نيتأمنفس "در قرارداد بيمه  "معوض حقيقي"در حقيقت استاد مطهري در پي آن است كه بگويد 

  )429:قابل (پردازد يمنه مبلغي كه به عنوان خسارت و است 

ي پرداختي  مهيبنرخ  شود يمدر صورت بروز بحران به شركت بيمه پرداخت  ها بانكدر مورد بيمه سپرده عالوه بر اين كه نرخ بيمه براي ايجاد امنيت خاطر 

اين اشكال بر و ه شده در صورت بروز بحران است لذا عوض ومعوض هر دو معلوم بوده ي بيمها سپردهيا كل و در مقابل همين باز پرداخت بخشي مشخص 

  .وارد نيست ها سپردهبيمه 

  نتيجه گيري
اقتصادي و د به مداخله در رشر را قاد ها بانكو از اين رو،د به عنوان بخش مكمل شبكه ايمني ،به حفظ ثبات مالي كمك كنن توانند يمي بيمه سپرده ها نظام

براي برقراري يك نظام كارآمد و معتبر، بيمه سپرده بايد در راستاي شرايط حاكم بر كشور تعيين شود از اين رو در اين تحقيق ا ام.آن سازندز باني موثر اپشتي

به عنوان يكي از عقود  ،اشكالي بر بيمه سپردهرسد ينمي انجام گرفته ، به نظر ها يبررسبا توجه به . سعي شد كه مبناي فقهي بيمه سپرده  بررسي شود 

  .  همچنين به عنوان عقدي مستقل وارد باشد  و صلح و معهوده شرعي مانند ضمان ،هبه 

  استفتائات 

 كننده مبلغى را به طور ماهيانه يا ساليانه يا توان قرارداد بيمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبة معوضه تصحيح كرد به اين معنى كه بيمه مى 28مسأله 

نامه ذكر شده، بايد  هر نوع خسارتى كه در بيمه رخدادو  شامديپكند كه در صورت  گر شرط مى كند و در ضمن عقد هبه به بيمه گر هبه مى يكجا به بيمه

مه به تمام اقسام آن يك نوع كننده را جبران كند، بنا بر اين عقد بي گر نيز واجب است به اين شرط وفا كند و خسارت بيمه گر آن را جبران كند و بر بيمه بيمه

 )                                                                860: ، ص2 ؛ ج)امام خمينى - محشى (توضيح المسائل . (هبه معوضه است، جايز و صحيح است

  

رگ يا مهجوريت، قرض او را تكفل نمايد؟ البته بيمه جهت باال رفتن گيرنده را الزاماً موظف به پرداخت حق بيمه نمود، و بيمه در صورت م توان فرد وام آيا مى

  . ضريب امنيت سرمايه در صندوق است

  ]جواب[

دهيم كه دفترچة  دهندگان اعالم كنند ما فقط به كسانى وام مى وام: به پرداخت حق بيمه اگر به اين صورت باشد كه رندهيقرض گباسمه تعالى؛ الزام كردن 

  )281: ، ص1 ؛ ج)تبريزى(جديد  استفتائات. (باشند و حق بيمه را بپردازند، مانعى ندارد، و اهللا العالمبيمه قرض داشته 

  گيرنده را موظف به پرداخت حق بيمه كرد تا بيمه در صورت مرگ يا محجوريت قرض او را تكفل كند؟ توان وام آيا مى: 1090سؤال 

 272: ، ص1 ؛ ج)فاضل -  فارسى(جامع المسائل . مانعى ندارد ظاهراً: جواب

دهد  گر و بر اين اساس است كه در برابر پولى كه به آن شركت يا آن شخص مى كننده و شركت يا شخص بيمه بيمه قراردادى است بين بيمه -2438مسألة 

آيد صحيح است، چه بيمه  مسائل آينده مىشرايطى كه در   ي وارده بر انسان يا چيزى را جبران كند و اين معامله و قرارداد مستقلّى است كه باها خسارت

ها و هواپيماها، يا بيمة كارمندان و كارگران، يا بيمة عمر و مانند آن كه در عرف عقالء معمول  يكشتها و  يلاتومبو  ها ساختمانكاالهاى تجارتى باشد، يا 

  است
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وى اراده و اختيار انجام دهند و هيچ كدام سفيه نباشند، عالوه بر اين بايد تمام طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از ر -2439مسألة . 

تعيين  - 3. تعيين دو طرف قرارداد - 2. تعيين مورد بيمه كه فالن وسيلة نقليه يا فالن ساختمان و فالن شخص است -1: خصوصيات را معين كنند از جمله

شود،  تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى- 5.از فالن روز تا يك سال است مثالًتعيين زمان بيمه كه  -4. دكننده بايد بپرداز اقساط و مبلغى را كه بيمه

فالن  مثالًتعيين سقف قيمت چيزى كه بيمه شده  -6. سوزى يا بمباران يا غرق شدن يا سرقت يا وفات يا بيمارى، يا هرگونه خطر ديگر مانند خطر آتش

ان يا كمتر و بيشتر بيمه شده است، يا به قيمت عادالنة روز و مانند آن و به هر حال بايد اصول كلى كه در بيمه در ميان عرف خانه به مبلغ دو ميليون توم

  )479: ؛ ص)مكارم(رساله توضيح المسائل .( عقال رايج است رعايت شود

 .   ديينما يم ارسالي به دفاتر آيات عظام را مالحظه سواالتي دريافت شده به ها پاسخدر اين قسمت 

آيا بيمه (ها را بيمه نمود؟ سپرده توان يخصوصي آيا م يها جهت حمايت از سپرده گذاران و كاهش ريسك سپرده گذاري در بانك: آيت اهللا حسنيز ا سؤال

  )پول جايز است

  :جواب

  .اشكالي ندارد ميفرست يبيمه مال چنانچه واجد شرايطي باشد كه براي شما م

، و چه يك جا  بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالى به بيمه كننده بپردازد ـ چه آن مال عين يا منفعت يا عمل باشد بيمه قراردادى است

  . به طورى كه در عقد معين شده بپردازد شود يمو يا به اقساط باشد ـ و در مقابل بيمه كننده خسارتى را كه بر بيمه شونده يا بر ديگرى وارد 

  . يكى است نيازى به بيان اقسام و انواع آن نيست ها آنبيمه انواع و اقسام متعددى دارد ـ مانند بيمه حيات و بيمه سالمت و بيمه مال ـ و چون حكم 

ال را در مقابل پرداخت من متعهدم كه خسارت وارده بر جان يا م«: ، مثل آن كه بيمه كننده بگويد شود يمبيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق 

كه مال معينى را در  كنم يممن تعهد «: يا كسى كه خواهان بيمه است بگويد» قبول كردم«: و كسى كه خواهان بيمه است بگويد» چنين مالى جبران كنم

  . و بيمه كننده قبول كند» مقابل جبران چنين خسارتى بپردازم

، و شرايط عامه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد ـ به  شود يمقّق ، به قول و فعل مح و اين عقد مانند ساير عقود

  . سفاهت يا افالس ـ در آن معتبر است

ين مالى كه ، و همچن ، معين باشد  شود يمـ مانند جان يا مال ـ و خطرهاى احتمالى كه جان يا مال به جهت آن بيمه  شود يمو معتبر است آنچه بيمه 

  . ، و ابتدا و انتهاى مدت بيمه نيز معين باشد معين باشد مثالً، اقساط ماهانه يا ساالنه آن  ، و اگر به اقساط است شود يمپرداخت 

بيمه شونده  مثالًآن است كه  ، هرچند احوط ، قرار داد تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معين توان يم

، و  شود يم، و بر بيمه كننده جبران واجب  مال معينى به بيمه كننده صلح كند به شرط آن كه بيمه كننده خسارت احتمالى كه معين شده جبران نمايد

شرط تحمل خسارت احتمالى از جانب بيمه كننده  عقد بيمه را به عنوان هبه به توان يم،  همچنين در صورتى كه مال معين از طرف بيمه شونده عين باشد

  .، كه بر بيمه كننده وفاى به شرط واجب است انجام داد

، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتى بر بيمه  چنانچه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمل خسارت باشد

، و آنچه از اقساط بيمه  صلح يا هبه را فسخ كند تواند يم، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و  ند و به شرط عمل ننمايد، از جبران آن خوددارى ك شونده

  . ، پس بگيرد پرداخت كرده

ه شونده حقّ ندارد آنچه از ، و بيم ، بر بيمه كننده واجب نيست خسارت وارده را جبران كند  در صورتى كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد

  . ، پس بگيرد اقساط بيمه پرداخت كرده

  . ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است باشد يا دو ساله يا بيشتر ساله كي مثالً، كه بايد  در صحت عقد بيمه مدت معينى معتبر نيست

ركا و يا يكى از آنان در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و ، و هر يك از ش ي تأسيس شودا عدهگذارى  اگر شركتى با سرمايه

، در صورت وقوع حادثه تا زمانى كه   ي بر جان يا مال او وارد شود ـ با تعيين نوع حادثه ـ شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كندا حادثه

  .رط عمل نمايدعقد شركت باقى است واجب است شركت به اين ش

  مأخذمنابع و 
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