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  لودائع المصارف اإلسالمية الفقهي التكييف

†@Néäî“i@‡à«@‹àÇ
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@ @
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@ @

  :مقدمة
ن المصارف األخـرى منـشآت ماليـة        تعد المصارف اإلسالمية كغيرها م      

وسيطة تقبل الودائع من الجمهور وتقوم باستثمارها مـن خـالل صـيغ االسـتثمار               
  .اإلسالمية المختلفة  والتي تسعى إلى تطويرها وابتكار أخرى مع مرور الوقت

حيث ، وتتصف الخدمات المصرفية بوجه عام بقدر كبير من النمطية والتشابه           
يما بينها في كونها تسعى للحصول على األموال من المودعين          أن المصارف تتشارك ف   

بكل شرائحهم ومن ثم إعادة توظيف تلك األمـوال داخـل الـسوق نفـسه، وتـسعى        
المصارف اإلسالمية إلى تجميع األموال وتوظيفهـا فـي نطـاق أحكـام الـشريعة               

 من خالل   وهى مصارف تنموية ترتبط تمويالتها بالنشاط الحقيقي لالقتصاد       ، اإلسالمية
األمر الذى يؤدى إلى اسـتقرارها وتحـسن مؤشـرات          ، التزامها بالضوابط الشرعية  

  .أدائها
وتواجه المصارف اإلسالمية منافسة كبيرة مع المصارف التقليدية من أجـل             

حيث أنه كلما زاد حجم نشاط المصارف اإلسـالمية قـل           ، تعزيز مكانتها في السوق   

                                                 

 .omarbshina@gmail.com، كلية االقتصاد والتجارة الجامعة االسمريةعضو هيئة تدريس ب�

، كلية االقتصاد والتجارة الجامعة االسمريةعضو هيئة تدريس ب��
mohammedagilz@gmail.com 
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، تعتمد على الربا أساساً لها في عملياتها المـصرفية        التوجه  للمصارف التقليدية التي      
  .وهذا ما يساعد في توجيه و استخدام أمثل للموارد المتاحة أمامها ألغراض التنمية

وفى ظل ارتفاع مستوى المنافسة بين المـصارف االسـالمية والمـصارف              
ف فـإن المـصار   ، أو حتى فيما بين المصارف اإلسـالمية نفـسها        ، التقليدية عموماً 

اإلسالمية  تهتم بوالء ورضا عمالءها عنها خاصة من جهـة التزامهـا بالـضوابط               
الشرعية سواء في قبولها لألموال أو توظيفاتها المختلفة، األمر الذى يؤدى إلى زيـادة            
عدد عمالءها، وبالتالي زيادة األموال المتاحة لها لالستثمار، االمر الذى ينعكس على            

وارتفاع معدالت أرباحها مما يؤدى إلى زيادة اإلقبال على         مؤشرات أدائها في السوق     
  . أسهمها في السوق، والوصول إلى األهداف المخطط لها

ويمكن الوقوف على حقيقة ودائع المصارف اإلسالمية من خـالل مـصادر              
التشريع المختلفة، فالحاجة إلى التوسع في حجم أنشطة المصارف اإلسـالمية يحـتم             

أكبر قدر من األموال الالزمة لذلك، وبالـشكل الـذى يتوافـق            عليها الحصول على    
  .وأحكام الشريعة الغراء

  :مشكلة الدراسة
تتمثل مشكلة الدراسة في الجدل الذى يثار أحياناً حول التكييف الفقهي  لودائع               

وحيث أن المصارف اإلسالمية    ، من أجل الوقوف على حقيقتها    ، المصارف اإلسالمية 
ية التي لها أهداف تسعى إلى تحقيقهـا، وهـى بـصورة خاصـة        من المؤسسات المال  

تتعرض إلى منافسة كبيرة مع المصارف التقليدية باإلضافة إلى تزايد وعي العمـالء             
وإدراكهم لمستوى الخدمة المقدمة لهم لذلك تسعى المصارف اإلسالمية على حد سواء            

والبحث عن عمالء جدد    إلى الوضوح والتميز بهدف المحافظة على العمالء الحاليين           
في سعيها من أجل الوصول إلى أهدافها وتحقيق مساهمة فاعلة من أجـل النهـوض               

  . باالقتصاد الوطني
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وتعتبر الودائع أحد المؤشرات الهامة التي تعزز المركز التنافسي للمصرف،            
حيث أن  المصارف بصورة عامة تعمل على زيادة حصتها من الودائع وإلى الهيمنـة    

سوق في سعيها لتحقيق أهدافها المرسومة، وفى ظل سعى المصارف اإلسالمية            على ال 
لتحقيق اهدافها بجميع انواعها من خالل كسب أكبر عدد ممكن من العمالء ،والتعامل             
معهم وهذا ما جعل المصارف تتسابق فيما بينها لكسب ودائع العمالء والتوسـع فـي               

ن اجل الوصول إلى معدالت أداء عالية وزيادة        تمويالتها الممنوحة وتقنين استثماراتها م    
  .إقبال المستثمرين عليها وما ينتج عن ذلك من آثار على األداء المالي لها إجماالً

  : من هنا فإن مشكلة الدراسة تتمحور في محاولة االجابة على السؤال اآلتي  
   ما هى حقيقة ودائع المصارف اإلسالمية؟-

  :لة الفرعية التاليةويتفرع عن هذا السؤال األسئ  
  في المصارف اإلسالمية؟) الحسابات الجارية( ما هى حقيقة الودائع تحت الطلب  -1
   ما هى حقيقة الحسابات االستثمارية في المصارف اإلسالمية؟-2

  :أهمية الدراسة
استمدت الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع الذى تتناوله والمتعلق بالتكييف            

إذ تبرز الحاجة للدراسة نظراً للواقـع الـذى        ، ي المصارف اإلسالمية  الفقهي للودائع ف  
حيـث ان   ، يتمثل في  دور المصارف اإلسالمية  في تطور االقتصاد والنهوض بـه            

وبالتالي زيادة االمـوال الموجهـة      ، ارتفاع حصيلة ودائعها يؤدى إلى زيادة تمويالتها      
  .ةنحو االستثمار وتحقيق االهداف االقتصادية المنشود

كذلك تنبع أهمية الدراسة من أنها تقوم على استقراء وتشخيص الواقع الحالي              
وبيان مدى مطابقتها ألحكام    ، للودائع في المصارف اإلسالمية من حيث تكييفها الفقهي       

  .الشريعة اإلسالمية



òîàÜÇ@ÖbÏe@ @

  مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة األسمرية اإلسالميـة

 

 114

  ا	ولا���د 

�� 2018/أ

  :أهداف الدراسة
انسجاماً مع مشكلة الدراسة وللوقوف على حقيقة التكييـف الفقهـي لودائـع               

  :تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلى، مصارف اإلسالميةال
  . توضيح مدى مشروعية ودائع المصارف اإلسالمية-1
  . بيان التكييف الفقهي للودائع تحت الطلب في المصارف اإلسالمية-2
  . إبراز التكييف الفقهي  لحسابات االستثمار في المصارف اإلسالمية-3

  :منهج الدراسة
ج الوصفي التحليلي للوصول من خالله للتعـرف علـى          اتبعت الدراسة المنه    

  التكيف الفقهي للودائع في المصارف اإلسالمية
  :فرضيات الدراسة

من خالل عرض مشكلة الدراسة وكذلك األهداف التي تسعى الدراسـة إلـى               
  :فقد تم صياغة الفرضيات اآلتية، تحقيقها

  ).ة ألحكام الشريعة اإلسالميةأن ودائع المصارف اإلسالمية مطابق(:الفرضية الرئيسية
  :وينبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية  

في المصارف اإلسـالمية علـى      ) الحسابات الجارية (  تكيف الودائع تحت الطلب       -1
  .أنها قرض

  .في المصارف اإلسالمية على أنها عارية) الحسابات الجارية(تكيف الودائع تحت الطلب  - 2
  .ي المصارف اإلسالمية على أنها مضاربة تكيف حسابات االستثمار ف-3

  :أنموذج الدراسة
في ضوء مراجعة الباحث للدراسات السابقة والدراسات ذات الصلة، تم إعداد             

أنموذج خاص بالدراسة الحالية، ويوضح الشكل التالي متغيرات الدراسة التـي تبـين             
  :المتغير التابع والمتغيرات المستقلة
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 أنموذج الدراسة) 1(شكل 

                     المتغير المستقل               المتغير التابع           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  :التعريفات اإلجرائية
  :تحتوى الدراسة على المتغيرات اآلتية  

  :التكييف الفقهي: المتغير المستقل
  .ويقصد به تحرير المسألة وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر  

  :الودائع: المتغير التابع

صارف اإلسالمية وتطلق الوديعـة علـى       ويقصد بها األموال التي تقبلها الم       
  :وتنقسم إلى، العين المودعة، وعلى االيداع بمعني العقد المقتضي للحفظ
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 ىالعجم، )1()م2013(العمراني: الدراسات من مجموعة على باالعتماد الباحثان إعداد: المصدر
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  ): الحسابات الجارية(الودائع تحت الطلب 
يودعها أصحابها في المصرف بغـرض الحفـظ وتحـت    وهى األموال التي      

  .له متى أراد ذلكبمعني أن للمودع الحق في أن يسحب من حسابه أو كل أموا، الطلب
  :الحسابات االستثمارية

وتنقسم ، وهى األموال التي يودعها أصحابها في المصرف بغرض االستثمار          
  :إلى

  : حسابات االستثمار المطلقة
وهى الحسابات التي يعطى أصحابها الحق للمصرف في اسـتثمارها علـى              

،  له باستثمارها بنفسه   دون تقييدهم ، أساس عقد المضاربة على الوجه الذى يراه مناسباً       
، والودائع االدخاريـة  ، الودائع ألجل : وتشمل، أو لغرض معين  ، أو في مشروع معين   

  .والودائع بإخطار
  :حسابات االستثمار المقيدة

وهى الحسابات التي يتفق أصحابها مع المصرف على استثمارها في مشروع             
ية المـشروع ومعرفـة     وال يجوز السحب منها عادة إال بعد تصف       ، أو مجاالت محددة  

  .نتائج أعماله
  :حدود الدراسة

  :تتمثل حدود الدراسة في اآلتي  
  .ستقتصر الدراسة على المصارف اإلسالمية:  الحدود المكانية-أ

تم اختيار المتغيرات المستقلة وهـي أدلـة مـشروعية الودائـع             :  الحدود العلمية  -ب
  ).  اإلجماع–ة  السنة النبوية الشريف–القرآن الكريم (المصرفية من

والمتغير التابع تمثل في الودائع لدى المصارف اإلسالمية ممثلـة بـالودائع              
 .والحسابات االستثمارية، )الحسابات الجارية(تحت الطلب
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  :الدراسات السابقة
هدفت إلى بيان حقيقة الحساب الجاري والوصول إلى        ، )4()2013( دراسة العمراني    -

كمـا  ، بيان اآلثار الفقهية المترتبة على الحساب الجـاري       و، التكييف الفقهي الدقيق له   
  . هدفت إلى تطوير مفاهيم جديدة للعالقة المصرفية واالتفاقيات المنظمة لها

وتوصلت الدراسة إلى أن الراجح في حقيقة العالقة في الحساب الجاري أنها              
ودع ألن المصرف يمتلك ما ي    ، والمصرف هو المقترض  ، المودع هو المقرض  ، قرض

ويلتزم برد مبلغ مماثل    ، ويكون له حق التصرف فيها    ، في الحساب الجاري من أموال    
  .عند الطلب وهذا معنى القرض

هدفت الدراسة إلى البحث في التكيف الفقهي للودائـع         ،  )5()2013( دراسة العجمي    -
ـ             ة المصرفية باعتبارها من أنواع الودائع الحديثة التي تحتاج إلى البحث الفقهي لمعرف

  .االحكام الشرعية المترتبة عليها
وتوصلت الدراسة إلى أنه أطلق على الودائع المصرفية أسم  ودائـع، ألنهـا                

تاريخا بدأت بشكل ودائع،وتطورت خالل تجارب المصارف وأسـاع أعمالهـا إلـى             
قروض، فظلت محتفظة من الناحية اللفظية باسم الودائع، وأن فقدت المضمون الفقهي            

، لذلك البد من مراعاة ذلك عند البحث الفقهي المـراد منـه التوصـل               لهذا المصطلح 
  .للحكم

، هدفت الدراسة تخريج عقد الوديعة االستثمارية وكيفية        )6()2010( دراسة الصيفي    -
توزيع أرباحها وقد تناولت األطراف التي يشملها التخريج وبينت أثر طبيعـة عمـل              

 آراء المعاصرين في التخريج علـى       المصارف اإلسالمية على التخريج، واستعرضت    
الوكالة بأجر أو المضاربة،ثم ناقشت الـصيغة العمليـة فـي تخـريج العقـد علـى                 

  .المضاربة،تم تناولت محاوالت بعض المعاصرين في تصحيح هذا التخريج
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وقد توصلت الدراسة إلى أن عقد الوديعة االستثمارية عقد مضاربة وليـست              
  .لعقد وكالة بأجر أو وكالة بعم

، هدفت الدراسة إلى بيان ربوية الوديعة النقدية المصرفية         )7()2003( دراسة مغربي  -
من خالل تحديد المقصود بالربا المحرم شرعا وأنواعه، كما هدفت إلى تحديد مـدي               
حقيقة االتفاق بين العميل والمصرف طبقا لإلرادة المـشتركة بينهما،وليـست حـسب             

قة االتفاق، والتعمق فـي بحـث آراء الفقهـاء          الوصف الشائع الذى يتعارض مع حقي     
  .المعاصرين لعمليات اإليداع النقدي في المصارف

وتوصلت الدراسة إلى أن المضاربة عن طريق المصارف اإلسـالمية فـي              
  .المعامالت الحديثة مضاربة شرعية من نوع حديث

  :التعقيب على الدراسات السابقة
 الفقهي للودائع المصرفية إال أنه      مع وجود دراسات تناولت موضوع التكييف       

وذلـك مـن خـالل عـرض        ، ما زال بحاجة إلى بحث ونقاش للوصول إلى حقيقتها        
  .المستجدات في التكييف الفقهي لكٍل من الودائع الجارية والحسابات االستثمارية

  مفهومها ومشروعيتها ، الوديعة: المبحث األول
، والـودع ... -الودائـع   :  والجمـع  -ةبفتح الواو وكسر الدال ممـدود     -الوديعة  : لغة

: وهى، )8 وهو من األضداد   -وأودعه قبل وديعته  ، الترك: واالستيداع معناها ، واإليداع
  .)9(بمعنى األمانة وهما مترادفان كذا قيل وتطلق على االستنابة في الحفظ

  : اصطالحاً
ما يترك عنـد    والوديعة  ، تسليط المالك غيره على حفظ ماله     : االيداع:  عند الفقهاء  -أ

  .)10(األمين للحف
  Depositمترجمة من الكلمة االنكليزيـة  : الوديعة المصرفية:  عند المصرفيين-ب

,Bank     والمقصود منها المال الذى أودعه صاحبه في مـصرف مـن المـصارف 
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المالية، إما لمدة محددة، أو بتعهد من الفريقين بأن للمالك أن يستعيده كله أو جزءاً منه                
)11 (ءمتى شا

.  

والمودعة لـدى   ، كما عرفت أيضاً بأنها  المبلغ المصرح به بأية عملة كانت            
أو بعد إخطار فـي     ، المنشآت المالية والمصرفية والواجبة الدفع أو التأدية عند الطلب        

  .)12 (تاريخ استحقاق معين
: ومن خالل ما سبق يمكن أن نعرف ودائع المصارف اإلسالمية على أنهـا              

ودعة من قبل األفراد والمؤسسات لدى المصرف اإلسالمي والواجبة الدفع          األموال الم 
أو التأدية عند الطلب أو حسب الشروط المتفق عليها مع االلتزام بـضوابط  وأحكـام                

  .الشريعة اإلسالمية
  :والوديعة مشروعة من خالل األدلة الواردة في الكتاب والسنة واإلجماع

كُم َأن تُؤدواْ اَألمانَات إلى َأهلها وِإذَا حكَمتُم بـين النَّـاسِ َأن             ِإن اللّه يْأمر  : في الكتاب 
    سورة النساء��58تَحكُمواْ بِالْعدِل ِإن اللّه نعما يعظُكُم بِه ِإن اللّه كَان سميعاً بصيراً 

 أن األمانات تختلف فتكون بين اهللا تعالى وبين العباد كالصالة والـصيام             :وجه الداللة 
وتكون بين العباد كالودائع والـصنائع فعلـى العبـد          ، والعبادات التي أوجبها اهللا عليه    

  .)13(الوفاء بجميعها
أد األمانة إلى مـن ائتمنـك وال        «: �قال النبي   :  قال � عن أبى هريرة     :في السنة 

  .)14(تخن من خانك
  .)15 (ونحوهما وأنه يجب أداء األمانة) الوديعة(هو شامل للعارية : وجه الداللة

  :والوديعة مشروعة في المذاهب األربعة
ألنه تصرف من المالـك فـي      ، زااليداع عقد جائ  : قال السرخسي من الحنفية     

والحاج يحتاج إلى ايداع بعض ماله فـي كـل          ، ملكه وقد يحتاج إليه عند ارادة السفر      
من حيث  : ، وقال الصاوي من المالكية    )16 (موضع لينتفع به إذا رجع والمودع مندوب      



òîàÜÇ@ÖbÏe@ @

  مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة األسمرية اإلسالميـة

 

 120

  ا	ولا���د 

�� 2018/أ

كخائف فقد الموجب هالكه أو فقـره  : وقد يعرض وجوبها  ، ذاتها للفاعل والقابل مباحة   
كمودع شـيء غـصبه   : وحرمتها، لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها إن  

وال يقدر القابل على جحدها ليردها إلى ربها أو للفقراء إن كان المودع مستغرق فـي                
، )18 (إن األمة أجمعت على جـواز اإليـداع       : وقال العمراني من الشافعية   ، )17 (الذمة

، ماء كل عصر على جواز االيداع واالسـتيداع       أجمع عل : وقال ابن قدامة من الحنابلة    
فإنه يتعذر على جمـيعهم حفـظ أمـوالهم         ، فإن بالناس إليها حاجة   ، والعبرة تقتضيها 

  .)19 (ويحتاجون إلى من يحفظ لهم، بأنفسهم
  :أركان الوديعة

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان الوديعـة              
  :)20 (هي

  يغة، وهي اإليجاب والقبول الص-1
   العاقدان، وهما المودع والمستودع-2
  . المحل، وهى العين المودعة-3

  :آثار عقد الوديعة
فحفظ الوديعة واجب على الوديع ألن مقتضى عقد اإليـداع هـو            :  وجوب الحفظ  -1

  .)21 (اإلستحفاظ من المودع
ذن مالكها ليحفظها فـإذا     ألن الوديع أخذ الوديعة بإ    :  وجوب الرد عند طلب المودع     -2

طلبه المالك فقد فسخ عقد اإليداع فعليه الرد في الحال، وإال كـان غاصـبا ويـضمن          
  .)22 (بهالك المال

 ال يحق للوديع أن ينتفع بالوديعة بدون إذن صاحبها، وإذا انتفع بها بإذن المـودع                -3
  .)25 (، والحنابلة )24 (والمالكية، )23 (كانت قرضا أن كانت نقدا وذلك عند األئمة الحنفية
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  .التكييف الفقهي لودائع المصارف اإلسالمية: المبحث الثاني
ودائـع تحـت الطلـب      : تقسم الودائع في المصارف اإلسالمية إلى قـسمين         

  .)الحسابات االستثمارية(وودائع االستثمار ، )الحسابات الجارية(
  )الحسابات الجارية(الودائع تحت الطلب : أوالً

: لجزء األكبر من الودائع التي يقبلهـا المـصرف، وتعـرف بأنهـا          وتشكل ا   
عبارة عن مبالغ في حسابات دائنة يودعها أصحابها في المصرف بغـرض الحفـظ              «

، )26 (وللمودع الحق في أن يسحب من حسابه أو كل أمواله متـى أراد            ، وتحت الطلب 
لمتحقـق وال   وهى  في ضمان المصرف وال يشارك أصحاب هذه الودائع في العائد ا            

يتحملون أية خسائر، ويمكن ألصحابها استخدامها في تسوية وأداء التزامـاتهم مثـل             
  .سداد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه

ويمكننا حصر المنافع التي تعود على المصرف من الودائع تحـت الطلـب               
  .)27())الحسابات الجارية(
ية دون أن يشترك أصـحاب هـذه         استثمار األموال الموجودة في الحسابات الجار      -1

 .األموال في األرباح التي تدرها هذه االستثمارات

 فتح حساب جاري الحد العمالء يودي غالبا إلى أن هذا العميل يحتاج إلى خدمات               -2
 .مصرفية يستفيد منها المصرف

 . فتح الحسابات الجارية يزيد من قدرة المصرف على توسيع االئتمان-3

قاضاها المصارف مقابل الخدمات التي تقـدمها للعمـالء، كفـتح            األجور التي تت   -4
  .حساب جاري، إصدار صكوك

الحـسابات  (واختلف الفقهاء المعاصرون في تكييف الودائع تحـت الطلـب             
  :إلى رأيين) الجارية
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  تكييف الحسابات الجارية على أنها قرض: الرأي األول
ـ           صرف هـو المقتـرض،     وفقاً لهذا الرأي يكون المودع هو المقرض، والم

  :ويستند هذا الرأي على أقوال عدد من الفقهاء في المذاهب األربعة كما يلى
عارية الدراهم والدنانير والفلـوس قـرض، ألن        : قال السرخسي من الحنفية     

االعارة إذن في االنتفاع، وال يتأتى االنتفاع بالنقود إال باستهالك عينها فيصير مأذوناً              
  .)28 (في ذلك

أما الجائز كالمأخوذ بإذن ربه فال يقبل قوله في         : ابن عرفة من المالكية   وقال    
أو التـسلف   ، في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها        ) اال بإذن (رده استثناء بقوله    

فال يبرأ إال برد ما أخذه لربها، ألن تـسلفه حينئـذ            ) أو يقول له إن احتجت فخذ     (منها  
  .)29(نته لذمته فصار كسائر الديونانما هو من ربها فانتقل من أما

وإن قال له على ألف درهم وديعـة دينـاً لزمـه            : وقال النووي من الشافعية     
  .)30 (األلف ألن الوديعة قد يتعدى فيها فتصير دينا

تصح إعارة الدراهم وإعـارة الـدنانير للـوزن         : وقال البهوتي من الحنابلة     
 والمـوزون فـإن اسـتعارها أي الـدراهم          وليعاير عليها كإجارتها لذلك وكذا المكيل     

) فقـرض (أو أطلـق    ، ليأكله) أو استعار مكيالً أو موزوناً    (والدنانير لينفقها أو أطلق     
  .)31 (تغليباً للمعنى فملكه بالقبض

  :تكييف الوديعة الجارية على أنها عارية: الرأي الثاني
ل العارية شرعاً   وفقاً لهذا الرأي تعتبر الوديعة الجارية عند المصرف من قبي           

كونه ُأذن للمـصرف مـن صـاحب الوديعـة          ، وبذلك يجوز للمصرف التصرف بها    
وتكون مضمونة على المصرف ويستند هذا الرأي على أقوال الفقهاء كما           ، باستعمالها

  :يلى
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كل ما ال يمكن االنتفاع به إال باسـتهالكه فهـو           : قال السمرقندي من الحنفية     
  .)32(مجازاًقرض حقيقة ولكن يسمى عارية 

أن عارية الدراهم جائزة، فإذا قال لـه عنـدي          : وقال الماوردي من الشافعية     
  .)33(ألف درهم كانت عارية مضمونة ألن العارية مضمونة

فإن أذن المالك للمدفوع إليه المال في التـصرف         : وقال البهوتي من الحنابلة     
  .)34(نة استعماله ففعل أي استعمله حسب اإلذن صارت عارية مضموأي

الحـسابات  (ومما سبق عرضه نخلـص إلـى أن الودائـع تحـت الطلـب                 
هى فى حقيقتها قرض حتى وإن سميت مجازاً بالعارية، وعلى هذا خرجهـا             )الجارية

، )1995، الثبيتى(و، )1995العثماني،  (العثماني  : جمع من الفقهاء المعاصرين، منهم    
في ) 3/9(86فقه اإلسالمي رقم    وهو ما جاء به قرار مجمع ال      ، )1995التسخيري،  (و

الودائع تحـت  «: والذى نص على أنه، م1995مؤتمره التاسع المنعقد في أبوظبي عام    
سواء كانت لدى المـصارف اإلسـالمية أو المـصارف          ) الحسابات الجارية (الطلب  

  .)35(الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي
  :الحسابات االستثمارية: ثانياً

  :مفهوم االستثمار

لغة مأخوذ، من الثمر أو الثمرة، حمل الشجر،وأنواع مـن المـال       : االستثمار  
  .)36 (الذهب والفضة: والثمر

وعرف االستثمار في المصارف اإلسالمية بأنه توظيـف لألمـوال بقـصد              
  .)37(الحصول على منافع في المستقبل

وتم تقسميها من خالل معايير المحاسبة والمراجعة والـضوابط للمؤسـسات             
حـسابات االسـتثمار    -حسابات االستثمار المطلقة    : لمالية اإلسالمية إلى ثالثة أنواع    ا

هيئة المحاسـبة   ) 5(أنظر معيار المحاسبة المالية رقم      ( عقد الوكالة باالستثمار   -المقيدة
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والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، معايير المحاسـبة والمراجعـة والـضوابط           
  ).المنامة البحرين، يةللمؤسسات المالية اإلسالم

  : وسنقتصر على عرض حسابات االستثمار المطلقة  
وهى الحسابات التي يعطى أصحابها الحق للمصرف في اسـتثمارها علـى              

أساس عقد المضاربة على الوجه الذى يراه مناسباً، دون تقييدهم له باستثمارها بنفسه،             
  .)38(أو في مشروع معين، أو لغرض معين ص

  :ات االستثمار المطلقة األنواع التالية من الودائعوتشمل حساب  
  :الودائع ألجل-1

ال يسترد منها شيء إال بعد ستة أشهر مثالً، ويقبل          ، وهى ودائع بعيدة المدى     
المصرف اإلسالمي هذه الودائع ويتفق مع أصحابها على استثمارها بالمـشاركة فـي             

 وكيالً أو نائباً عن أصحاب هـذه        ناتج االستثمار إن غنماً وإن غرماً، ويقوم المصرف       
الودائع إما باستثمارها مباشرة أو بدفعها إلى من يعمل فيها على شروط العقود التـي               
يقرها اإلسالم وهى عديدة متنوعة فمنها ما هو مضاربة ومنها ما هو شركة ومنها ما               

  .)39(يجمع بين المضاربة والشركة وكلها صور اجازتها المذاهب المختلفة
  :دائع االدخاريةالو-2

ويتم من خاللها تشجيع صغار المستثمرين لتشجيعهم على االستثمار، وهـى             
تجمع بين خصائص الودائع الجارية من حيث أنه يستطيع صاحبها السحب منها متـى              
شاء وخصائص الودائع ألجل من حيث الحصول على عائد متغير حسب نتائج أعمال             

 يمكن للمصرف أن يخير صـاحب الوديعـة         المصرف خالل فترة بقاء الوديعة، كما     
بأن يدعها في حساب االستثمار مع المشاركة في الربح وبين أن يودع جزءاً منهـا               «

وذلك طبقاً للشروط   ، في حساب االستثمار ويترك جزءاً لمقابلة السحب وفق احتياجاته        
  .)40(المتفق عليها بين المصرف والمودع



òîàÜÇ@ÖbÏe@ @

  مجلة كلية الدراسات العليا بالجامعة األسمرية اإلسالميـة

 

 125

  ا	ولا���د 

�� 2018/أ

  : ودائع بإخطار-3
وهى الودائع المرتبطة بأجل معين، ويحـق       «ة إلشعار   وتسمى ودائع خاضع    

لصاحبها السحب منها قبل نهاية المدة المقررة، شريطة تقديم إشعار خطي للمـصرف             
قبل السحب بمدة يتفق عليها، أو هي الحسابات التي يخضع السحب منهـا لإلشـعار               

  .)41(المسبق حسب شروط معينة

  .ستثمارية على أساس  عقد المضاربةوتقبل األموال المودعة في الحسابات اال  
  :مفهوم المضاربة ومشروعيتها

والقراض بكـسر   ، )42 (وهو السير في األرض   ، من الضرب : المضاربة لغة   
القاف مشتق من القرض وهو القطع سمى بذلك ألن المالك قطع للعامل قطعة من ماله               

رب فـي   ألن العامل يـض   ، يتصرف فيها وقطعة من الربح وسمى القراض مضاربة       
أهـل الحجـاز    : قال األزهـري  ، األرض لإلتجار يقال ضرب في األرض أي سافر       

  .)43(يسمونه قراضاً والعراق مضاربة
هي معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على             : واصطالحاً  

ما شرطا مأخوذ من الضرب في األرض وهو السير فيها سميت بها ألن المـضارب               
  .)44(ض غالباً للتجارة طالباً للربح في المال الذى دفع إليهيضرب في األر

أجاز العلماء المضاربة من خالل األدلة التي تقر بمشروعيتها فـي القـرآن               
  :الكريم والسنة النبوية الشريفة واالجماع

حـسناً  وَأقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ وَأقْرِضوا اللَّه قَرضـاً         : في القرآن الكريم    
           ِإن وا اللَّـهرتَغْفاسراً وَأج ظَمَأعراً وخَي وه اللَّه ندع وهرٍ تَجِدخَي نكُم موا ِلَأنفُسما تُقَدمو

 يمحر غَفُور المزمل��20اللَّه .  
  .)45(ألنه جمعه مع الجهاد في سبيل اهللا، أن كسب المال بمنزلة الجهاد: لةوجه الدال
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عـن  : �ثبتت المضاربة من خالل أقـوال وأفعـال الرسـول           : في السنة المطهرة  
، والمقارضـة ، البيع إلـى أجـل    ، ثالث فيهن البركة  «: قال، �أن النبي   ، �صهيب

  .)46 (.وأخالط البر بالشعير للبيت، ال للبيع
  .)47(أن في المقارضة انتفاع الناس بعضهم ببعض: وجه الداللة

  : والمضاربة جائزة عند المذاهب الفقهية األربعة  
): رضى اهللا عنهم  (بة  روى عن جماعة من الصحا    : قال الكاساني من الحنفية     

أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة، منهم سيدنا عمر، وسـيدنا عثمـان، وسـيدنا علـى،                
 ولم ينقـل    -رضى اهللا عنهم  -وعبداهللا بن مسعود، وعبداهللا بن عمر، وسيدتنا عائشة         

  .)48 (أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد، ومثله يكون إجماعاً
 هو مما كان في الجاهليـة، فـأقر فـي           القراض: وقال القرطبي من المالكية     

اإلسالم، ألن الضرورة دعت إليه لحاجة الناس إلى التصرف في أمـوالهم وتنميتهـا              
بالتجارة فيها، وليس كل امرئ يقدر على ذلك بنفسه، فاضـطر فيـه إلـى اسـتنابة                 

القـراض جـائز، واألصـل فيـه إجمـاع        : وقال العمراني من الـشافعية    ، )49(غيره
  .)51(هي جائزة باإلجماع : وقال ابن قدامة من الحنابلة .)50(الصحابة

   :ةــالخاتم
من خالل عرض اآلراء المستجدة في تكييف الودائـع المـصرفية المختلفـة            

  :توصل الباحثان إليه النتائج اآلتية، والعودة بها إلى مصادرها
ـ            -1 ي أن   الوديعة المصرفية هي عبارة عن النقود التي يدفعها أصحابها للمصرف عل

  .يردها ألصحابها أو لشخص  آخر معين بمجرد الطلب
 أن المصطلح الشرعي للودائع ال حقيقة له في المصارف اإلسالمية ألن الوديعـة              -2

 .في المصرف اإلسالمي إما قرض أو مضاربة

 . إن الوديعة االستثمارية  في المصارف اإلسالمية هي عقد شركة في الربح-3
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  المراجع

مجلة البحوث والدراسات الشرعية، العـد الثـامن،        (داهللا بن محمد     العمراني، عب  -1
، العالقة المـصرفية واآلثـار الـشرعية    ، الحساب الجاري ) هـ1434جمادى األولى   

  .مصر، القاهرة، دراسة فقهية
) 70،2013 مـصر،  -مجلة كلية دار العلوم جامعة القـاهرة      ( العجمي، سالم بادى     -2

  .فها الفقهيالودائع المصرفية أنواعها وتكي
مجلة دراسات علـوم الـشريعة      ( الصيفي، عبداهللا علي محمود والسليم، بدر علي         -3

تخريجها، ، الودائع االستثمارية في المصارف اإلسالمية    )  1/2010األردن،  -والقانون
  .)220-202(، وكيفية توزيع أرباحها

 .مرجع سبق ذكره )2013(  العمراني، عبداهللا بن محمد-4

  .مرجع سبق ذكره) 2013( سالم بادي العجمي، -5
  .بدر علي مرجع سبق ذكره) 2010(  الصيفي،عبداهللا علي محمود والسليم-6
ودائع المصارف وشهادات االسـتثمار فـي       ) 2003( مغربي،  عبدالرؤوف علي      -7

أطروحة دكتوراه غير منـشورة، جامعـة أسـيوط،         (دراسة مقارنه   : الفقه اإلسالمي 
  ).مصر

قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسـالمية       ) 1993 ( عمارة، محمد  -8
  .618ص ) دار الشروق: بيروت(
شرح حدود إبن عرفـة للرصـاع       ) ه1350( الرصاع، محمد بن قاسم األنصاري       -9
 .335ص) المكتبة العلمية: بيروت(

دار الكتب  : بيروت(مجمع األنهر في شرح ملتقي األبحر       ) 1998( شيخي، زادة    -10
 .466ص) ميةالعل
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مجلة مجمـع الفقـه     . (أحكام الودائع المصرفية  ). 1995(محمد تقى   ،  العثمانى -11
  .587ص) باب أحكام الودائع المصرفية، 9العدد، اإلسالمى

) دار أسـامة  : عمان(البنوك التجارية والتسويق المصرفي     ) 2009( جادة، سامر    -12
 .110ص

دار إحياء الثرات   : بيروت(البغوي  تفسير  ) ه1420( البغوي، الحسين بن مسعود      -13
  .360ص) العربي

شـركة ومطبعـة    : القاهرة(سنن الترمذي   ) 1975( الترمذي، محمد بن عيسي      -14
 .556ص) مصطفي البابي الحلبي

) دار الحـديث  : بيـروت (سبل الـسالم    ) ب ت ( الصنعاني، محمد بن إسماعيل      -15
 .97ص

  .108ص) دار المعرفة: روتبي(المبسوط ) 1993( السرخسي، محمد بن أحمد -16
حاشية الـصاوي علـى الـشرح الـصغير         ) ب ت ( الصاوي، أحمد بن محمد      -17

 .549ص) دار المعارف: القاهرة(

: جـدة (البيان في مذهب األمام الشافعي      ) 2000( العمراني، يحي بن أبي الخير       -18
 .472ص ) دار المناهج

) مكتبـة القـاهرة   : القـاهرة (المغنى البن قدامـة     ) 1968( المقدسي، أبن قدامة     -19
 .436ص

الموسـوعة الفقهيـة المعاصـرة      ) 2005( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية      -20
 .13ص) وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: الكويت(

 – اسـتخدامها    –الودائع المصرفية أنواعهـا     ) 1999( الحسيني، أحمد بن حسن      -21
  .23ص) بة المكيةالمكت. (استثمارها دراسة شرعية اقتصادية
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أحكام المعـامالت الماليـة فـي الفقـه اإلسـالمي           ) 2000( الغرياني الصادق    -22
 .289ص) الجامعة المفتوحة: طرابلس(

دار المعرفـة الطباعـة     : بيـروت (المبسوط  ) 1989( السرخسي، شمس الدين     -23
  .498ص) والنشر والتوزيع

: بيـروت (المة خليل   شرح منح الجليل على مختصر الع     ) ب ت ( عليش، محمد    -24
 .456ص) دار صادر

دار الفكـر للطباعـة     : بيروت(كشاف القناع   ) 1982( البهوتي، منصور يونس     -25
 .167ص) والنشر والتوزيع

البنوك اإلسالمية أحكامها مبادئهـا تطبيقاتهـا   ) 2012( العجلوني، محمد محمود     -26
  .183ص) دار المسيرة: عمان(

 العرف المصرفي في تطور عمليـة الحـساب         دور) 2003( البرغوثي، معين    -27
  .93ص) رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بيرزيت فلسطين: بيرزيت(الجاري 

، دار المعرفـة   (11الجـزء . المبـسوط ). 1993(محمد بن أحمـد     ،  السرخسى -28
 .144، ص)بيروت

) دار الفكر : بيروت(المجموع شرح المهذب    ) ب ت ( ابن عرفة، محمد بن أحمد       -29
 .422ص 

) دار الفكـر  : بيـروت (المجموع شرح المهـذب     ) ب ت ( النووي، محي الدين     -30
  .320ص
دار : بيروت(كشاف القناع عن متن اإلقناع      ) ب ت (البهوتي، منصور بن يونس     -31

  .320ص ) الكتب العلمية
) دار الكتب العلميـة   : بيروت(تحفة الفقهاء   ) 1994(السمرقندي، محمد بن أحمد     -32

 .178-177ص 
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دار الكتـب   : بيـروت (الحاوي الكبير   ) 1999( الماوردي، أبوالحسن البصري     -33
  .48ص ) العلمية

  .167مرجع سبق ذكره ص) ب ت( البهوتي، منصور بن يونس -34
  .667، ص9، العدد 1 قرارات مجمع الفقه اإلسالمي مجلد -35
) لكتـب دار عالم ا: الرياض(لسان العرب   ) 2003( ابن منظور، محمد بن مكرم       -36

  .174ص 
الموسوعة العلمية للبنـوك اإلسـالمية   ) 1982( االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية   -37

  .28ص) االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية: القاهرة(
العمليات المصرفية اإلسالمية   ) 2011( أمين، عبداهللا خالد، سعيفان حسين سعيد        -38

 .86ص)  دار وائل: عمان(الطرق المحاسبية الحديثة 

مركز : اإلسكندرية(البنوك اإلسالمية والنقود    ) 1998( الكفراوي، عوف محمود     -39
  .155ص) اإلسكندرية للكتاب

  .195مرجع سبق ذكره ص) 2012( العجلوني، محمد محمود -40
  .87مرجع سبق ذكره، ص) 2011( أمين، عبداهللا خالد وسعيفان حسين سعيد -41
: القـاهرة (التوقيف على مهمات التعـاريف      ) 1990(المناوي، زين الدين محمد     -42

  .307ص) عالم الكتب
دار : دمـشق (تحرير ألفاظ التنبيه    ). هـ1408( النووي، أبوزكريا محيى الدين      -43
  .215ص ) القلم
) المطبعـة العـامرة  : بغـداد (طلبة الطلبـة  ) هـ1311(النسفي، عمر بن محمد   -44
  .148ص
سراج المنير في اإلعانة علـى معرفـة        ال) هـ1285(الشربيني، محمد بن أحمد     -45

  .423ص ) المكتبة األميرية: القاهرة(معني كالم ربنا الحكيم الخبير 
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دار إحيـاء الكتـب     : بيروت(سنن ابن ماجة    ) ب ت ( ابن ماجة، محمد بن يزيد       -46
  .768 ص )العربية

) دار الحـديث   (2الجـزء . سبل السالم ). ب ت (الصنعاني، محمد بن إسماعيل      -47
  .110ص
دار : بيـروت (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ) 1986( الكساني، عالء الدين     -48

  .79ص ) الكتب العلمية
دار : بيـروت (المقدمات الممهدات   ) 1988( ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي        -49

  .6ص) الكتب العلمية
ـ (البيان فى مذهب اإلمام الـشافعي       ). 2000( العمراني، أبوالحسين يحيى     -50 : دةج

  .182ص ) دار المنهاج
دار الكتـب   : بيـروت (الكافي في فقه اإلمام أحمد      ) 1994(المقدسي، ابن قدامة    -51

  .151ص) العلمية


