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أنواع الودائع في البنوك اإلسالمية والتكييف الفقهي لها
د .عبد الغني العمومري
دكتوراه في الدراسات اإلسالمية

ي ـقــوم املــدخــرون بــوضــع أمــوال ـهــم ف ال ـب ـنــوك اإلســالم ـيــة ع ـلــى ش ـكــل ودائــع ,ت ـت ـخــذ هــذه الــودائــع أش ـكــاال
متعددة ,كما تختلف من ناحية التكييف الفقهي.
املطلب األول :الودائع البنكية  -تعريفها وأنواعها
الCودائCع لCغة :ج$مع ودي$عة ،وه$ي م$ن ف$عل )ودع( ال$ذي ي$دل ع$لى ال$ترك والتخ$لية ،وال$دَّع$ة :ت$عني ال$ترك ،وال$ودي$ع:
الرجل الساكن ،واملوادعة :املصاحلة واملتاركة:۱
• فأما اشتقاقها من )الترك(؛ فألنها متروكة عند املودع.
• وأما اشتقاقها من السكون ،فكأنها ساكنة عند املودع مستقرة.
• وأما اشتقاقها من اخلفض والدعة ،فكأنها في دعة عند املودع.۲
والCوديCعة شCرعCا :ع$رف$ها الش$رب$يني ب$أن$ها) :ت$قال ع$لى اإلي$داع وع$لى ال$عني امل$ودع$ة ،م$ن وَدَع الش$يء يُ$دع إذا س$كن
ألنها ساكنة عند املودع ،وقيل من قولهم :فالن في دَعَة ،أي راحة ،ألنها في راحة املودع ومراعاته وحفظه(.۳
أما أنواعها فمنها:
• الودائع حتت الطلب أو )احلسابات اجلارية(.
• ودائع االستثمار أو )الوديعة ألجل(.
• الوديعة االدخارية.
الفرع األول :الودائع حتت الطلب
ال$ودائ$ع حت$ت ال$طلب ه$ي إح$دى ال$عمليات امل$صرف$ية امل$عاص$رة ،وت$ندرج ف$ي ع$رف امل$صارف حت$ت ع$دة م$سميات
مثل :الودائع اجلارية أو احلسابات حتت الطلب.
 -١معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ1979/م.6/96 ،
 -٢املTTغني ،ابTTن قTTدامTTة ،تTTحقيق عTTبد اهلل بTTن عTTبد املTTحسن الTTتركTTي وعTTبد الTTفتاح محTTمد الحTTلو ،دار عTTالTTم الTTكتب ،ط1417 ،3هـ1997/م،
.9/256
 -٣مغني املحتاج ،محمد الشربيني الخطيب) ،دار املعرفة ،بيروت ،ط1418 ،1هـ1997/م(.3/104 ،
www.kantakji.com

) ( 58

www.kie.university

 | 2019العدد  81شباط  /فبراير

To Index..

مجلة االقتصاد اإلسالمي العاملية

وي$قصد ب$ها) :احل$ساب$ات ال$تي ي$قوم أص$حاب$ها ب$فتحها ف$ي ال$بنك إلي$داع أم$وال$هم ب$غرض احل$فظ وال$صون ،أو ألغ$راض
التعامل اليومي والتجاري ،دون االضطرار إلى حمل النقود(.۱
أو ه$ي ت$لك ال$نقود ال$تي يعه$د ب$ها األف$راد واله$يئات إل$ى ال$بنك ،ع$لى أن يتعه$د ه$ذا األخ$ير ب$رده$ا ،أو ب$رد م$بلغ
مساو لها إليهم لدى الطلب.۲
وق$د يس$لم امل$صرف ل$لعميل دف$تر ش$يكات ،ي$سمح ل$ه مب$وج$به – وبحس$ب إج$راءات م$عروف$ة – ب$ال$سحب م$تى ش$اء
من حسابه ،بحيث ال تزيد املبالغ عن مقدار املال الذي مت تسليمه للمصرف غالبا.
وقد يدفع صاحب املال للمصرف مصاريف يسيرة ،مقابل االحتفاظ باحلساب اجلاري على هذا النحو.
وإذا م$ا ن$صت أن$ظمة امل$صرف أو ت$عليمات$ه أو ع$قوده ع$لى م$زاي$ا ي$تمتع ب$ها أص$حاب ه$ذه ال$ودائ$ع ،م$ثل نس$بة م$عينة
م$ن ال$رب$ح ق$د حت$دده$ا إدارة امل$صرف ف$ي ن$هاي$ة ك$ل دورة م$ال$ية ،أو ج$وائ$ز ب$ال$قرع$ة ،أو أول$وي$ة ألص$حاب ال$ودائ$ع ف$ي
احل$صول ع$لى ق$روض م$ن امل$صرف ،ف$إن م$ثل ه$ذه امل$زاي$ا ال تخ$لو م$ن ش$بهة ال$رب$ا ،وخ$اص$ة إذا ك$ان$ت م$علنة مس$بقا
على أساس ثابت مؤكد.۳
وبه$ذا ي$تبني أن ال$ودائ$ع حت$ت ال$طلب ه$ي ح$ساب$ات ل$يس ه$دف$ها االس$تثمار ،وإمن$ا ه$ي ح$ساب$ات ل$غرض ح$فظ األم$وال
وص$يان$تها م$ن الس$رق$ة أو اله$الك ،أو ل$غرض تسه$يل ال$تعام$ل ال$تجاري وامل$عام$الت امل$صرف$ية األخ$رى ال$تي ت$قدم$ها ه$ذه
امل$صارف ل$عمالئ$ها .ل$ذا ف$إن ه$ذه احل$ساب$ات ل$يس ل$ها أي ع$الق$ة ب$امل$ضارب$ة أو امل$شارك$ة ،وال تس$تحق أي ع$ائ$د أو رب$ح
ف$ي امل$صارف اإلس$الم$ية ،ب$ل إن$ه ق$د ي$تقاض$ى امل$صرف ع$ليها أج$راً أو ع$مول$ة ف$ي م$قاب$ل م$ا مي$نحه ألص$حاب$ها م$ن
امتيازات.٤
الفرع الثاني :ودائع االستثمار
ع$رف$ها أح$مد ح$سن أح$مد احل$سني ع$لى أن$ها امل$بال$غ ال$نقدي$ة ال$تي ي$ودع$ها أص$حاب$ها ف$ي امل$صرف ألج$ل م$عني – ق$د
ي$كون س$نة م$ثال أو س$تة ش$هور أو ث$الث$ة ش$هور – وال ي$حق ل$هم س$حبها أو س$حب ج$زء م$نها ،وال ي$لتزم امل$صرف

 -١املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،عبد الرزاق الهيتي) ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط1998 ،1م( ،ص
.259
 -٢نفس املرجع السابق ونفس الصفحة.
 -٣املصارف اإلسالمية دراسة شرعية ،رفيق يونس املصري) ،دار املكتبي ،سوريا ،ط1430 ،2هـ2009/م( ،ص.18
 -٤املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص.245
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ب$رده$ا إال ب$عد ان$قضاء أج$لها .وي$عطي امل$صرف ال$تجاري ع$ادة ف$ائ$دة رب$وي$ة ألص$حاب ه$ذه ال$ودائ$ع ت$تزاي$د ك$لما زاد
األجل.۱
أم$ا ف$ي امل$صارف اإلس$الم$ية ،ف$ودائ$ع االس$تثمار ه$ي األم$وال ال$تي ي$ودع$ها أص$حاب$ها ل$دى امل$صرف اإلس$الم$ي ب$غرض
احل$$صول ع$$لى ع$$ائ$$د ،ن$$تيجة ق$$يام$$ه ب$$اس$$تثمار ت$$لك األم$$وال ،وت$$خضع ه$$ذه األم$$وال ل$$لقاع$$دة الش$$رع$$ية" :ال$$غنم
بالغرم".۲
ويرى رفيق يونس املصري أن الودائع االستثمارية قد تكون:
• حتت الطلب أو مؤجلة آلجال معلومة :قصيرة أو متوسطة أو طويلة.
• في كل أوجه االستثمار أو مخصصة في استثمار معني.
• حصة الربح فيها مختلفة باختالف األجل.
• مش$$روط$$ة مب$$دة ب$$عد اإلي$$داع )أس$$بوع م$$ثال( ،وم$$دة ق$$بل ال$$سحب )أس$$بوع م$$ثال( ،ال يس$$ري ف$$يها ح$$ساب
احل$$صة م$$ن ال$$رب$$ح .وت$$عتبر ه$$ذه امل$$دة مب$$ثاب$$ة امل$$دة ال$$تي ي$$تمكن ف$$يها امل$$صرف م$$ن وض$$ع ال$$ودي$$عة م$$وض$$ع
االستثمار.
وال ي$جوز أن مت$نح ال$ودائ$ع االس$تثماري$ة ف$وائ$د ث$اب$تة ،س$واء س$ميت به$ذا االس$م أو ب$أي اس$م آخ$ر :أرب$اح ،ج$عال$ة،
حوافز.۳
وت$أت$ي ال$ودي$عة االس$تثماري$ة أو ال$ودي$عة ألج$ل ف$ي امل$رت$بة ال$ثان$ية ب$عد ال$ودي$عة حت$ت ال$طلب ل$دى امل$صارف ال$تجاري$ة ،إذ
ت$تراوح نس$بتها ف$ي ال$غال$ب ب$ني  ۲۰ب$امل$ئة و ۳۰ب$امل$ئة م$ن إج$مال$ي ال$ودائ$ع ل$دي$ها .أم$ا ب$النس$بة ل$لمصارف اإلس$الم$ية
فتعتبر أهم مصدر ملوارده اخلارجية والسند األساسي لعملياته االستثمارية٤.

وي$كون اله$دف م$ن ه$ذه ال$ودائ$ع ب$النس$بة ل$لعميل ،ه$و امل$شارك$ة ف$ي ال$عمليات االس$تثماري$ة ال$تي ي$قوم ب$ها ال$بنك
اإلس$الم$ي ،وذل$ك ل$لحصول ع$لى ع$ائ$د ع$ليها .وي$قوم ال$بنك ب$دور ال$نائ$ب أو ال$وك$يل ع$ن امل$ودع$ني ب$اس$تثماره$ا ف$ي

 -١الTودائTع املTصرفTية :أنTواعTها  -اسTتخدامTها – اسTتثمارهTا ،أحTمد حTسن أحTمد الTحسني) ،املTكتبة املTكية /دار ابTن حTزم ،ط1420 ،1هـ/
1999م( ،ص .82
 -٢نفس املرجع السابق ،ص .42
 -٣املصارف اإلسالمية دراسة شرعية ،مرجع سابق ،ص .19
 -٤الودائع املصرفية :أنواعها  -استخدامها -استثمارها ،مرجع سابق ،ص .83
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األوج$ه امل$ناس$بة ،وب$ال$طرق ال$تي ي$رت$ضيها ،دون ت$دخ$ل م$ن امل$ودع$ني ،ب$عد أن ي$كون ق$د أخ$ذ امل$واف$قة املس$بقة م$نهم
بذلك عن طريق وضع نص بهذا املعنى في الطلب املقدم منهم لفتح حساب االستثمار املشترك.۱
الفرع الثالث :الوديعة االدخارية
ي$عرف$ها أح$مد ح$سن أح$مد احل$سني ع$لى أن$ها امل$بال$غ ال$نقدي$ة ال$تي ي$قتطعها األف$راد م$ن دخ$ول$هم وي$دف$عون$ها إل$ى
امل$$صرف ل$$يفتح ل$$هم ب$$ها ح$$ساب$$ا ادخ$$اري$$ا ،ي$$حق ل$$هم س$$حبه أو س$$حب ج$$زء م$$نه ف$$ي أي وق$$ت .وي$$دف$$ع امل$$صرف
التجاري للعميل املدخر فائدة ضئيلة على أساس أدنى رصيد له في حساب التوفير خالل الشهر.۲
وتعد الودائع االدخارية أحد أنواع الودائع لدى املصارف اإلسالمية ،وهي تنقسم إلى قسمني وهما:
• حCساب االدخCار مCع الCتفويCض بCاالسCتثمار :ويس$تحق ه$ذا احل$ساب ن$صيبا م$ن ال$رب$ح ،ويحس$ب ال$عائ$د م$ن
الربح أو اخلسارة على أقل رصيد شهري ،ويحق للمتعامل اإليداع أو السحب في أي وقت شاء.
• حCساب االدخCار دون الCتفويCض بCاالسCتثمار :وه$ذا ال$نوع ال يس$تحق رب$حا وي$كون ح$كمه ح$كم احل$ساب
اجلاري.۳
وت$عتبر ال$ودي$عة االدخ$اري$ة ف$ي امل$صارف اإلس$الم$ية م$ثل ال$ودي$عة حت$ت ال$طلب ،أي ي$حق ل$لعميل امل$دخ$ر أن ي$سحب
وديعته أو جزءا منها في أي وقت يشاء ،وال يأخذ عليها أية أرباح.٤
وف$ي ح$ال$ة إع$طاء ال$عميل امل$دخ$ر أرب$اح$ا ع$لى ودي$عته ،ف$إن امل$صرف اإلس$الم$ي ي$قسم امل$ال امل$ودع ف$ي ح$ساب ال$توف$ير
إلى قسمني:
• القسم األول :مال معد للسحب منه وهذا يعتبر قرضاً حسناً.
• ال$$قسم ال$$ثان$$ي :م$$ال م$$عد ل$$الس$$تثمار وامل$$صرف يس$$تثمره ع$$ن ط$$ري$$ق امل$$شارك$$ة ع$$لى أس$$اس ع$$قد امل$$ضارب$$ة
الش$رع$ية ،ك$ما ه$و احل$ال ف$ي ال$ودي$عة االس$تثماري$ة ،وي$حصل ص$اح$ب ودي$عة االدخ$ار م$ع ال$تفوي$ض ب$االس$تثمار
ع$$لى نس$$بة م$$ن األرب$$اح امل$$تحققة ع$$لى أس$$اس أدن$$ى رص$$يد ل$$ه ف$$ي ح$$ساب$$ه خ$$الل الشه$$ر .ك$$ما أن$$ه ي$$شارك
املصرف في اخلسارة لو حدثت ألن الغنم بالغرم.

 -١املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص .267
 -٢الودائع املصرفية :أنواعها  -استخدامها -استثمارها ،مرجع سابق ،ص .112
 -٣الصكوك املالية اإلسالمية :األزمة – املخرج ،سامي يوسف كمال محمد) ،دار الفكر العربي ،ط1431 ،1ه2010/م( ،ص.42
 -٤الودائع املصرفية :أنواعها  -استخدامها -استثمارها ،مرجع سابق ،ص .112
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وي$حق ل$صاح$ب ال$ودي$عة االدخ$اري$ة ف$ي امل$صرف اإلس$الم$ي ،أن ي$سحب ودي$عته ال$تي ف$وض امل$صرف ب$اس$تثماره$ا ف$ي
أي وق$ت ي$شاء .ألن ع$قد الش$رك$ة غ$ير الزم ،وس$حب امل$ودع ألم$وال$ه ي$عتبر ف$سخا للش$رك$ة ،وت$راع$ى ح$ينئذ ال$ظروف
املناسبة للمصرف.۱
املطلب الثاني :التكييف الفقهي للودائع املصرفية
الفرع األول :التكييف الفقهي للحسابات اجلارية
اختلفت آراء الفقهاء والباحثني املعاصرين في التكييف الفقهي للحسابات اجلارية وذلك على النحو اآلتي:
القول األول :أنها قرض
وه$ذا ق$ول أك$ثر ال$فقهاء وال$باح$ثني امل$عاص$ري$ن ،۲وه$و رأي مج$مع ال$فقه اإلس$الم$ي وج$اء ف$يه) :إن مج$لس مج$مع
ال$فقه اإلس$الم$ي امل$نعقد ف$ي دورة م$ؤمت$ره ال$تاس$ع ب$أب$ي ظ$بي ب$دول$ة اإلم$ارات ال$عرب$ية املتح$دة م$ن  ٦-۱ذي ال$قعدة
۱٤۱٥هـ ،امل$واف$ق  ٦-۱ن$يسان )أب$ري$ل( ۱۹۹٥م ،ب$عد اط$الع$ه ع$لى ال$بحوث ال$واردة إل$ى اجمل$مع ب$خصوص م$وض$وع
ال$ودائ$ع امل$صرف$ية )ح$ساب$ات امل$صارف( ،وب$عد اس$تماع$ه إل$ى امل$ناق$شات ال$تي دارت ح$ول$ه ،ق$رر أن :ال$ودائ$ع حت$ت
ال$طلب )احل$ساب$ات اجل$اري$ة( ،س$واء أك$ان$ت ل$دى ال$بنوك اإلس$الم$ية أو ال$بنوك ال$رب$وي$ة ه$ي ق$روض ب$امل$نظور الفقه$ي،
ح$يث إن امل$صرف املس$تلم له$ذه ال$ودائ$ع ي$ده ي$د ض$مان ل$ها وه$و م$لزم ش$رع$اً ب$ال$رد ع$ند ال$طلب ،وال ي$ؤث$ر ع$لى ح$كم
القرض كون البنك -املقترض -مليئاً(:۳
القول الثاني :أنها وديعة باملعنى الفقهي.
وق$ال ب$ه ب$عض ال$باح$ثني امل$عاص$ري$ن .٤ودل$يلهم ف$ي ذل$ك أن امل$ودع ع$ندم$ا ي$دف$ع امل$ال ف$ي احل$ساب اجل$اري ل$لمصرف ال
ي$$قصد أب$$داً أن ي$$قرض امل$$صرف ،وال أن ي$$شارك$$ه ف$$ي األرب$$اح ال$$عائ$$دة م$$ن اس$$تغالل مل$$ال امل$$ودع وم$$ال غ$$يره ،وإمن$$ا
م$قصوده – أي امل$ودع – ح$فظ م$ال$ه ،ث$م ط$لبه ع$ند احل$اج$ة إل$يه .وه$ذا م$قتضى ع$قد ال$ودي$عة؛ ف$ال ي$سمى ف$عله
إقراضاً.٥

 -١نفس املرجع السابق ،ص .113
 -٢االقتصاد اإلسالمي والقضايا الفقهية املعاصرة ،علي أحمد السالوس) ،دار الثقافة ،الدوحة – قطر1418 ،ه1998/م( ،ص.164
 -٣قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي1430-1403) ،ه2009-1988/م( ،منظمة املؤتمر اإلسالمي ،مجمع الفقه
اإلسالمي الدولي ،ص .169
 -٤وممن قال بهذا القول :الدكتور حسن عبد اهلل األمني ،والدكتور عيسى عبده ،والدكتور عبد الرزاق الهيتي ،والدكتور أحمد عبيد
الكبيسي.
 -٥الودائع املصرفية :أنواعها – استخدامها  -استثمارها ،مرجع سابق ،ص .103
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الفرع الثاني :التكييف الفقهي لودائع االستثمار
ف$ي ه$ذا ال$نوع م$ن احل$ساب$ات ،ي$ودع ال$عميل م$ال$ه ف$ي امل$صرِف ب$قصد ت$وك$يله ف$ي اس$تثمار رأس امل$ال ،وذل$ك ب$توظ$يفه
ع$ن ط$ري$قه أو ع$ن ط$ري$ق إح$دى الش$رك$ات ،وه$ذا ال$عمل م$ن ال$ناح$ية الفقه$يّة يُ$كيّف ع$لى أن$ه )ع$قد م$ضارب$ة( ح$يث
يـُ$شكِّل ال$عميل )امل$ودِع( ص$اح$ب امل$ال ،وامل$صرِف امل$ضارب ،وه$ذا م$ا ج$اء ف$ي ق$رار مج$مع ال$فقه اإلس$الم$ي ال$سال$ف
ال$ذك$ر رق$م  ،(۹/۳) ۸٦وال$ذي ن$ص] :ال$ودائ$ع ال$تي تس$لم ل$لبنوك امل$لتزم$ة ف$عليا ب$أح$كام الش$ري$عة اإلس$الم$ية ب$عقد
اس$تثمار ع$لى ح$صة م$ن ال$رب$ح ه$ي رأس م$ال م$ضارب$ة ،وت$نطبق ع$ليها أح$كام امل$ضارب$ة )ال$قراض( ف$ي ال$فقه اإلس$الم$ي
التي منها عدم جواز ضمان املضارب )البنك( لرأس مال املضاربة[.۱
وي$رى أح$مد ح$سن أح$مد احل$سني أن$ه م$ن خ$الل ت$كييف ودائ$ع االس$تثمار ع$لى أن$ها )ع$قد م$ضارب$ة( ،ي$تبنيّ أن$ه ال
ح$رج ف$ي ال$تعام$ل م$ع امل$صارف ع$لى ه$ذا األس$اس ،وي$بقى ال$نظر ف$ي ن$وع ال$نشاط ال$ذي مي$ارس امل$صرف االس$تثمار
فيه:
 فإن كان نشاطاً مباحاً جاز التعامل مع املصرف ،واالستثمار فيه. -وأما إذا كان نشاطاً محرما فال يجوز۲.

الفرع الثالث :التكييف الفقهي للودائع االدخارية
سبقت اإلشارة إلى أن الودائع االدخارية تنقسم إلى قسمني:
• ودائع االدخار دون التفويض باالستثمار.
• حساب االدخار مع التفويض باالستثمار.
كما سبقت اإلشارة إلى التكييف الفقهي لكل واحد منهما.

 -١قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي ،مرجع سابق ،ص .169
 -٢الودائع املصرفية :أنواعها – استخدامها  -واستثمارها ،مرجع سابق ،ص .111-100
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