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الوديعة النظامية في البنوك المركزية
مفهومها _ أهميتها _ تكييفها الفقهي

د .أحمد بن عبد العزيز الشثري
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة �سلمان بن عبدالعزيز ,اململكة العربية ال�سعودية.
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2014 /8 / 19م  ،واعتمد للن�شر يف 2014 / 9/1م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
ملخص

نهدف من خالل هذا البحث �إىل ربط االقت�صاد املعا�صر بفقه املعامالت املالية يف الإ�سالم ،واال�شتغال
بطلب العلم ال�شرعي من خالل بحث امل�سائل امل�ستجدة ،و�إبراز �أهمية الوديعة النظامية حلفظ االئتمان
يف �سائر البنوك،و�إي�ضاح وتبيني احلكم ال�شرعي للوديعة النظامية ،ومت ا�ستخدام املنهج اال�ستقرائي
ثم املنهج املقارن ،وخل�ص الباحث �إىل جملة من النتائج �أهمها �أن الوديعة النظامية ت�شتمل على عدة
م�صالح وميكن �إحلاقها بامل�صالح املر�سلة ,وحكمها اجلواز �إذا خلت من حمرم ,وتوفرت فيها ال�شروط
املعتربة �شرع ًا ،ويو�صي الباحث ب�إيجاد عدد من الو�سائل ال�شرعية التي ت�ضمن حقوق جميع املودعني
يف امل�صارف ,و ال يت�ضرر بهذه الو�سائل �أحد من الأطراف بحيث ال يحب�س ب�سببها �شيء من الأموال دون
اال�ستفادة من ريعها.
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Abstract
Through this research, we are aiming at linking the contemporary economy with
Islamic jurisprudence of financial transactions and to learn the Shari’ah knowledge
by exploring the contemporary issues, as well to show the significance of regulatory
deposit for maintaining credit level across the banks, besides explaining the
Shari’ah ruling for regulatory deposit.
The exploratory methodology has been applied followed by the comparative
methodology. The researcher has reached to a few conclusions; prominently the
regulatory deposit includes some benefits which could be added to the category
of “Maslaha Murslah”, it will be ruled out to be permissible as long as it doesn’t
involve any forbidden element and fulfills the conditions as per Shari’ah. The
researcher suggests that a few Shari’ah compliant ways should be devised to protect
the rights of all kinds of bank depositors, likewise these ways shouldn’t cause any
harm to any of the stakeholders by detaining the money without benefitting from
its proceeds.
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المقدمة

�إن احلمد لله نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ون�ستهديه ,ونعوذ بالله من �شرور �أنف�سنا و�سيئات �أعمالنا,
من يهده الله فال م�ضل له ومن ي�ضلل فال هادي له ,و�أ�شهد �أن ال �إله �إال الله وحده ال �شريك له و�أ�شهد �أن
حممد ًا عبده ور�سوله� ,صلى الله عليه وعلى �آله و�أ�صحابه و�سلم ت�سليم ًا كثري ًا �إىل يوم الدين� ,أما بعد:
فمع انت�شار امل�صرفية الإ�سالمية حول العامل الإ�سالمي وغري الإ�سالمي� ,أ�صبح لزام ًا على �أهل العلم
ت�صحيح معامالت النا�س ,وتبيني حاللها من حرامها ,ومن تلك املعامالت التي حتتاج �إىل بحث ودرا�سة
ُ
وتو�ضيحالوديعة النظامية يف البنوك املركزية ,وقد عملتُ على درا�ستها درا�سة خمت�صرة ,وو�ضعت
خطة لهذه الدرا�سة على النحو التايل:
•املبحث الأول :تعريف الوديعة النظامية.
•املبحث الثاين� :أهداف الوديعة النظامية.
•املبحث الثالث :التكييف الفقهي لنظام الوديعة النظامية.
•املبحث الرابع :احلكم ال�شرعي للوديعة النظامية.
المبحث األول  :تعريف الوديعة النظامية

الوديعة النظامية لغة :الوديعة فعيلة مبعنى مفعولة ,و�أودعت زيد ًا ما ًال دفعته �إليه ليكون عنده وديعة,
وجمعها ودائع ,وا�شتقاقها من الدعة وهي الراحة �أو �أخذته منه وديعة فيكون الفعل من الأ�ضداد(((.
وا�صطالح ًا :ن�سبة النقود ال�سائلة التي يجب على البنوك التجارية �أن حتتفظ بها لدى البنك املركزي(((,
وهذه الن�سبة حتددها البنوك املركزية ,وحتتفظ بها بح�سب ن�سبة الودائع ,والميكن للم�صرف �أن يت�صرف
بها� ,أويقر�ضها للغري ,وتعترب �أمريكا هي �أول دولة يف العامل تطبق هذه الأداة منذ عام1933م((( ,والن�سبة
القانونية لالحتياطي النقدي مت ِّثل احلد الأدنى ملا يجب �أن حتتفظ به البنوك التجارية من �أر�صدة نقدية
مقابل ودائعها.
وحتتفظ البنوك �إىل جانب ذلك االحتياطي املحبو�س باحتياطي نقدي عامل يتهي�أ لها مبقت�ضاه مزاولة
عملياتها اليومية(((.
المبحث الثاني :أهداف الوديعة النظامية

�أهداف الوديعة النظامية تتمثل فيما يلي:
� .1أن يكون هذا الإيداع و�سيلة من و�سائل حتكم امل�صرف املركزي يف حجم االئتمان� ,أي حجم القرو�ض
املقدمة من امل�صارف التجارية للأفراد وامل�ؤ�س�سات ,فكلما ارتفعت هذه الن�سبة ق َّلت املقدرة الق�صوى للبنك
التجاري على الإقرا�ض والتمويل ,وخلق االئتمان ,وكلما قلت الن�سبة لالحتياطي ,ارتفعت املقدرة على
خلق االئتمان ,فالعالقة بينهما عك�سية(((.
((( امل�صباح املنري153/2 ,
((( مو�سوعة امل�صطلحات االقت�صادية ,د.ح�سني عمر ,16 ,ال�سيا�سة النقدية بني الفقه الإ�سالمي واالقت�صاد الو�ضعي ,وليد ال�شاوي�ش273 ,
((( ال�سيا�سة النقدية يف �ضوء ال�شريعة الإ�سالمية ,د.عدنان يو�سف� ,100 ,ضمن بحوث امل�ؤمتر الرابع لعلماء ال�شريعة حول املالية ,ماليزيا2009 ,م.
((( مقدمة يف النقود والبنوك ,د.حممد زكي �شافعي ,239,النقود والبنوك والعالقات االقت�صادية الدولية ,د�.صبحي قري�صة ,د.مدحت العقاد166 ,ــ.167
((( النقود والبنوك ,د�.سامي خليل� ,611 ,أ�سا�سيات االقت�صاديات النقدية� ,أد.عبد احلميد الغزايل ,318 ,النقود وال�سيا�سات النقدية الداخلية ,د.و�سام مالّك.243 ,
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 .2امل�ساهمة يف احلفاظ على حقوق املودعني لدى امل�صارف التجارية(((.
 .3ك�سب ثقة املتعاملني مبقدرتها على الوفاء بودائعهم بنقود قانونية عند الطلب ,يف حال �أ�صيب املركز
املايل للبنك ب�أزمة مالية ,فاالحتياطي مبني �أ�سا�س ًا على توفري الأمان وال�ضمان ,ولت�أكيد الثقة العامة يف
النظام امل�صريف(((.
 .٤ي�ستخدم جزء من االحتياطي مل�ساعدة امل�صرف املركزي على القيام بدور املقر�ض النهائي(((.
وتختلف هذه الن�سبة من الأ�صول ال�سائلة يف بع�ض البلدان عن البع�ض الآخر ,بح�سب العرف� ,أو تنظيم
الدولة((( ,ففي اجنلرتا يجري العرف امل�صريف على �أن حتتفظ البنوك ب�أ�صول �سائلة بن�سبة%30من
ودائعها على الأقل ,ويف الهند وباك�ستان حتتفظ البنوك ب�أ�صول �سائلة بن�سبة%20من التزاماتها لدى
الطلب �أو الأجل( ,((1و�أما يف اململكة العربية ال�سعودية فبلغ احتياطي الوديعة النظامية , %13وو�صل يف
بع�ض الأوقات ,%10و�أقل ماو�صل �إليه %7من �إجمايل ن�سبة الودائع حتت الطلب ,ويتغري بتغري الظروف
والأحوال االقت�صادية(.((1
المبحث الثالث  :التكييف الفقهي للوديعة النظامية

التكييف الفقهي للأموال التي يحتجزها النظام يف ح�ساب الوديعة النظامية ,ميكن �أن يرتدد بني ثالثة
عقود هي:
�1.1أنها رهن ,فبالنظر �إىل كون الوديعة النظامية يحتفظ بها البنك املركزي ,كت�أمني �ضد جتاوز املتوقع
يف الظروف العادية ,في�ؤخذ من الوديعة مقابل القر�ض من البنك املركزي ,فيمكن تك َّيف ب�أنها رهن.
االعتراض:

يعرت�ض على هذا التخريج من عدة �أوجه هي:
�1.1أن الودائع التي تقتطع منها البنوك املركزية جزء ت�سمى الوديعة النظامية وتعترب هذه
الودائع ديون يف ذمة امل�صرف لأ�صحابها ,فهل يجوز رهن الدين؟
�2.2أن الرهن اليكون متقدم ًا على الدين ,فلي�س هناك حق معلوم للبنك املركزي على امل�صرف
التجاري قبل �أخذ ن�سبة االحتياطي الإلزامي.
3.3ويعرت�ض على ذلك �أن الرهن اليكون �إال يف مقابلة الدين ,والوديعة النظامية التكون يف
مقابلة دين على امل�صرف التجاري.
وميكن مناق�شة هذه االعرتا�ضات من عدة �أوجه:
1.1ال�صحيح �أنه ي�صح رهن الدين امل�ستقر يف ذمته ,وهذا مذهب املالكية( ,((1و�إحدى الروايتني
((( النقود والبنوك والعالقات االقت�صادية الدولية ,د�.صبحي قري�صة ,د.مدحت العقاد166 ,ــ ,167نحو م�صرف مركزي �إ�سالمي ,يحيى حممد التميمي.176 ,
((( النقود والبنوك ,د�.سامي خليل ,615 ,مقدمة يف النقود والبنوك ,د.حممد زكي �شافعي.239,
((( نحو نظام نقدي عادل ,د.حممد عمر �شابرا269 ,
((( البنوك واالئتمان ,عبد العزيز عامر.248 ,
( ((1مقدمة يف النقود والبنوك ,د.حممد زكي �شافعي240 ,ــ.241
( ((1جريدة الريا�ض ,ال�سعودية ,العدد , 14721يوم االثنني �13شوال 1429هـhttp://www.alriyadh.com ,
( ((1البيان والتح�صيل ,106/11حا�شية الد�سوقي على ال�شرح الكبري ,231/3القوانني الفقهية.487 ,
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عن ال�شافعي( ,((1وهو ظاهر الرواية عند �أحمد وا�شرتط احلنابلة �أن يكون عند من عليه
احلق( ,((1واختاره القا�ضي حممد تقي العثماين(.((1
2.2ال�صحيح �أن الرهن ي�صح تقدّمه على الدين ,وقد جاء يف املعايري ال�شرعية« :يجوز للم�ؤ�س�سة
�أن ت�شرتط على عميلها يف عقد املداينة �أو قبله تقدمي رهن ل�ضمان املديونية»(.((1
�3.3إذا جاز تقدم الرهن على الدين ,جاز الرهن قبل وقوع الدين م�ستقب ًال ي�ستوفى منه عند
وجود الدين.
� .٢أنها قر�ض ,فبالنظر �إىل كون هذا املال ي�ؤخذ لالنتفاع به من قبل البنك املركزي ورد بدله ,فهذا هو
حقيقة القر�ض(.((1
االعتراض:

يرد على هذا القول عدة اعرتا�ضات هي:
�1.1أن القر�ض يرد بدله� ,أما الوديعة النظامية ,فال ميكن ا�سرتدادها من قبل البنك املركزي.
�2.2أن عقد القر�ض عقد �إرفاق و�إح�سان ,يُدفع �إىل املقرت�ض بطواعية واختيار املقر�ض� ,أما
الوديعة النظامية فلي�س للمقر�ض اختيار فيها ,بل ت�ؤخذ بقوة النظام من امل�صارف وتدفع
�إىل م�ؤ�س�سة النقد.
�3.3أن القر�ض اليت�أجل بل يكون حا ًال� ,أما الوديعة النظامية فال ترد حالة بل تكون م�ؤجلة.
مناقشة االعتراض:

ميكن يجاب عن االعرتا�ض الثالث ب�أن ال�صحيح يف القر�ض �أنه ي�صح ت�أجيله؛ لأنه عقد �إرفاق و�إح�سان,
و�إىل هذا ذهب املالكية( ,((1وهو رواية عند احلنابلة( ,((1اختارها �شيخ الإ�سالم ابن تيمية( ,((2وابن
القيم( ,((2وابن �سعدي(.((2
� .3أنها عقد وديعة ,وذلك �أن الوديعة النظامية يودعها امل�صرف لدى البنك املركزي ليحفظها لديه.
االعرتا�ض:
�1.1أن حقيقة الوديعة النظامية التي ي�ستفيد منها البنك املركزي يناق�ض حقيقة الوديعة التي
يحفظها ,ويرد عينها.
�2.2أن الوديعة توكيل حلفظ املال باختيار املودِع؛ بخالف الوديعة النظامية ف�إنها ت�ؤخذ من
امل�صارف بغري اختيارهم ,بل بقوة النظام.
( ((1فتح العزيز �شرح الوجيز ,438/4,مغني املحتاج.161/2
( ((1الفروع ,331/6الإن�صاف ,298/12ك�شاف القناع.120/8
( ((1بحوث يف ق�ضايا فقهية معا�صرة ,حممد تقي العثماين.352/1 ,
( ((1املعايري ال�شرعية ,معيار رقم ,5بند� ,1/1/4ص.50
( ((1نحو م�صرف مركزي �إ�سالمي ,يحيى التميمي.180 ,
( ((1مواهب اجلليل ,534/6ال�شرح ال�صغري على �أقرب امل�سالك.296/3,
( ((1الإن�صاف ,340/12الفروع.349/6
( ((2االختيارات الفقهية ل�شيخ الإ�سالم ابن تيمية ,البعلي.194 ,
(� ((2إعالم املوقعني� ,336/5إغاثة اللهفان683/1ــ.721
( ((2املختارات اجللية ,املجموعة الكاملة مل�ؤلفات ال�شيخ ابن �سعدي.150/12 ,
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الراجح:

بالنظر �إىل التكييف الفقهي الحتياطي الوديعة النظامية جند �أن �أقرب العقود �إليها �أنها عقد رهن؛ وذلك
لعدة �أمور هي:
�1.1أن الوديعة النظامية ي�أخذها البنك املركزي من امل�صارف ب�صفة �إلزامية.
�2.2أنه يف حال انك�شاف ح�ساب امل�صرف التجاري ووقوع الدين على امل�صرف ,وحاجته �إىل
اقرتا�ض ,ف�إن البنك املركزي ي�سدد هذا الدين من الوديعة النظامية.
المبحث الرابع  :الحكم الشرعي للوديعة النظامية

بالنظر �إىل مق�صود الوديعة النظامية التي تفر�ضها البنوك املركزية على امل�صارف التجارية التخلوا من
عدد من امل�صالح واملقا�صد التي تتم َّثل فيما يلي:
1.1حماي ًة لأموال املودعني لدى امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية ,من �أفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع.
2.2تنظيم وحماية للم�صارف من الوقوع يف الإفال�س� ,أو الإع�سار ,عرب زيادة القر�ض� ,أو
الإقرا�ض فتقع يف خماطر االئتمان.
3.3فيها حماية من الت�ضخم النقدي يف املجتمع ,وقد د ّلت ال�شريعة الإ�سالمية على وجوب
احليطة ,و�أخذ احلذر للأمور امل�ستقبلية ,قال تعاىل حاكي ًا عن نبيه يو�سف عليه ال�صالة
وال�سالم يف احتياطه لدرء املجاعة امل�ستقبلية(:قال تزرعون �سبع �سنني د�أب ًا فما ح�صدمت
فذروه يف �سنبله �إال قلي ًال مما ت�أكلون ،ثم ي�أتي من بعد ذلك �سبع �شداد ي�أكلن ما قدمتم ّ
لهن �إال
قلي ًال مما حت�صنون)( ,((2هذه الآية �أ�صل من �أ�صول االقت�صاد وحفظ املال؛ لأنه قال ذروه يف
�سنبله؛ لأنه �أحفظ� ,إذ ًا البد من االحتياط والأخذ من �أيام الرخاء لأيام ال�شدة ,وهذه �أ�صول
االقت�صاد ،ففي هدي النبوة تخطيط للم�ستقبل ومواجهة احلاالت الطارئة فيه(.((2
فبالنظر �إىل هذه الوديعة النظامية؛ ميكن �إحلاقها بامل�صالح املر�سلة ,والوديعة النظامية تقع يف رتبة
احلاجات من امل�صالح ,فتلك ال �ضرورة �إليها؛ لكنه حمتاج �إليها يف اقتناء امل�صالح ,خيفة من الفوات,
وا�ستغنام ًا لل�صالح املنتظر يف امل�آل( ,((2وي�شرتط العتبار الوديعة النظامية م�صلحة يف ال�شريعة عدة
�شروط هي:
أ�صول �شرعية.
�1.1أن الت�شتمل على الفوائد الربوية املح َّرمة,
ٍ
والخمالفات ربوية ل ٍ
�2.2أن يكون فيها حماية لأموال النا�س من ال�ضياع.
�3.3أن يكون القدر املوقوف واملحبو�س من الودائع منوط بامل�صلحة ,بحيث الي�ضر مب�صلحة
اجلماعة مما يت�سبب يف توقف امل�ؤ�س�سات املالية امل�صرفية� ,أو�إفال�سها ,ف�إن من القواعد
التي قررها الفقهاء �أن« :ت�صرف الإمام على الرعية منوط بامل�صلحة»( ,((2هذا ما تي�سر جمعه
يف هذه الأوراق املخت�صرة ,ن�س�أل الله �أن ينفعنا مبا علمنا ,و�أن يثبتنا بالقول الثابت يف
احلياة الدنيا ويف الآخرة ,و�صلى الله و�سلم على نبينا حممد.
(� ((2سورة يو�سف �آية.48 ,47

(100 ((2فائدة من �سورة يو�سف ,حممد �صالح املنجد� ,ص ,19موقع �صيد الفوائدwww.saaid.net

( ((2امل�ست�صفى.418/1 ,
( ((2الأ�شباه والنظائر ,ابن جنيم ,137/1,الأ�شباه والنظائر ,ال�سيوطي.121 ,
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الخاتمة
1.1تعريف الوديعة النظامية ب�أنها :ن�سبة النقود ال�سائلة التي يجب على البنوك التجارية �أن حتتفظ بها
لدى البنك املركزي.
2.2من �أهداف الوديعة النظامية �أنه و�سيلة من و�سائل حتكم امل�صرف املركزي يف حجم االئتمان,
وي�ساهم يف حفظ �أموال املودعني.
3.3التكييف الفقهي حل�ساب الوديعة النظامية ,يرتدد بني ثالثة عقود� ,إما رهن� ,أو قر�ض� ,أو وديعة,
و�أرجحها �أنه رهن.
4.4الوديعة النظامية ت�شتمل على عدة م�صالح وميكن �إحلاقها بامل�صالح املر�سلة ,وحكمها اجلواز �إذا
خلت من حمرم ,وتوفرت فيها ال�شروط املعتربة �شرع ًا.
5.5يقرتح الباحث �إيجاد عدد من الو�سائل ال�شرعية التي ت�ضمن حقوق جميع املودعني يف امل�صارف ,و ال
يت�ضرر بهذه الو�سائل �أحد من الأطراف بحيث ال يحب�س ب�سببها �شيء من الأموال دون اال�ستفادة من
ريعها ,ن�س�أل الله للجميع العلم النافع والعمل ال�صالح ,و�صلى الله و�سلم على نبينا حممد.
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يون�س امل�صري ,املعهد العاملي للفكر
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قيم اجلوزية ,حتقيق علي بن ح�سن احللبي,
تخريج املحدث حممد نا�صر الدين الألباين,
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