
منح الهدايا والمزايا المصرفية 
لعمالء الحساب الجاري

إعداد : 
 د. صالح بن عبدالله اللحيدان

األستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء 
ومدير عام المجموعة الشرعية بمصرف الراجحي 

م بحث محكَّ



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

منح الهدايا والمزايا المصرفية لعمالء الحساب الجاري

38

بم���ا أن الودائ���ع المصرفي���ة ه���ي األس���اس ف���ي عمل 

المص���ارف، فما حك���م تقديم المص���رف مزايا ألصحاب 

الحسابات الجارية؟

المعاصري���ن  آراء  تقدي���م  ف���ي  يش���ارك  البح���ث  ه���ذا 

وتوجهاتهم، حول الموضوع، وأس���اس اإلش���كال لدى 

المص���ارف اإلس���امية، ثم يتبعه ب���رأي كاتبه، والحلول 

المقترحة المتوافقة مع األحكام الشرعية.

ويسبق هذا األمر مبحثان:

األول: مفه���وم الحس���اب الج���اري وتكييف���ه، الثان���ي: 

المقصود بالمزايا المصرفية.

 ثم خاتمٌة ُتْجمل نتائج ما توصل إليه البحث.
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المقدمة

احلم�د هلل رب العامل�ن، والص�اة والس�ام ع�ى أرشف األنبي�اء 
واملرس�لن، نبين�ا حممد وعى آله وصحبه وس�لم تس�لياًم كث�رًا إىل يوم 

الدين وبعد:
فم�ن املعل�وم أن الودائع املرصفية هي األس�اس يف عم�ل املصارف، 
وهي عامل رئي�س يف زيادة حجم عمل املرصف؛ ولذلك عني الفقهاء 
املع�ارصون بدراس�ة الودائ�ع املرصفي�ة من حي�ث التكيي�ف واحلكم، 
خاصة أهنا مما حيتاج�ه عامة الناس قبل خاصتهم، وذلك حلفظ أمواهلم 
ومدخراهت�م عن�د املصارف، وال ش�ك أن تقديم ه�ذه اخلدمات خالية 
من املحاذي�ر الرشعية هو أوىل األمور التي جيب االهتامم واالعتناء هبا، 

والنظر فيها بحثًا ودراسًة وإفتاًء.
ومن باب املشاركة يف هذا األمر، يسعدين املشاركة بتقديم هذا البحث 
املخترص بعن�وان: »املزايا املرصفية املمنوحة لعماء احلس�اب اجلاري« 
الذي بينت فيه آراء املعارصين وتوجهاهتم يف ذلك مقرونة بمستند كل 
منهم، وأس�اس اإلشكال لدى املصارف اإلسامية، ثم أتبعته برأيي يف 

املوضوع. 
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وق�د انتظم�ت خط�ة البح�ث يف مقدم�ة، وأربعة مباح�ث، وخامتة، 
وبياهنا كاآليت: 

مقدمة، وفيها االستفتاح وأمهية املوضوع.
املبح�ث األول: مفه�وم احلس�اب اجل�اري وتكييف�ه، وحتت�ه أربع�ة 

مطالب:
املطلب األول: املقصود باحلساب اجلاري.

املطلب الثاين: أمهية احلسابات اجلارية.
املطلب الثالث: تكييف احلساب اجلاري من الناحية القانونية.

املطلب الرابع: تكييف احلساب اجلاري من الناحية الفقهية.
املبحث الثاين: املزايا املرصفية املقدمة ألصحاب احلس�ابات اجلارية، 

وحتته مطلبان:
املطلب األول: املقصود باملزايا املرصفية.

املطلب الثاين: أقسام املزايا املرصفية، وحتته سبعة أقسام:
األول: تقسيم املزايا باعتبار نوعها.

الثاين: تقسيم املزايا باعتبار الغرض من تقديمها.
الثالث: تقسيم املزايا باعتبار املستفيد منها.

الرابع: تقسيم املزايا باعتبار كوهنا مْنحا أو إسقاطا.
اخلامس: تقسيم املزايا باعتبار اشرتاطها عند فتح احلساب.

السادس: تقسيم املزايا باعتبار من خيتص هبا.
السابع: تقسيم املزايا باعتبار اجلهة التي تقدمها.
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املبحث الثالث: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب احلسابات اجلارية، 
وحتته مطلبان:

املطلب األول: حكم هدية املقرتض للمقرض، وفيه فرعان:
الفرع األول: حكم هدية املقرتض للمقرض املشرتطة يف القرض.

الفرع الثاين: حكم هدية املقرتض للمقرض غر املشرتطة يف القرض.
املطل�ب الثاين: حكم تقدي�م البنك مزايا ألصحاب احلس�ابات اجلارية 

بناء عى أن املبالغ املودعة فيها تعترب قرضا، وفيه فرعان:
الف�رع األول: حك�م تقديم البن�ك مزايا ألصحاب احلس�ابات اجلارية 

مشرتطة عند فتح احلساب، وفيه ثاث مسائل:
املسألة األوىل: حكم تقديم املزايا املادية ألصحاب احلسابات اجلارية.

أواًل: حكم تقديم املزايا املادية جلهات املنفعة اخلاصة )األفراد أو املؤسس�ات أو 
الرشكات(.

ثانيًا: حكم تقديم املزايا املادية جلهات النفع العام )اجلهات احلكومّية واخلرّية(.
املس�ألة الثاني�ة: حكم إس�قاط أو إعفاء أصحاب احلس�ابات اجلارية من رس�وم 

اخلدمات املرصفية جزئيا أو كليا.
أواًل: حكم إسقاط رسوم اخلدمات املرصفية املتعلقة بالوفاء واالستيفاء.

ثانيًا: حكم إسقاط رسوم اخلدمات املرصفية غر املتعلقة بالوفاء واالستيفاء.
املسألة الثالثة: حكم تقديم املزايا املعنوية ألصحاب احلسابات اجلارية.

الفرع الثاين: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب احلس�ابات اجلارية غر 
مشرتطة عند فتح احلساب، وفيه مسألتان:
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املس�ألة األوىل: حك�م تقدي�م املزاي�ا غر املشرتط�ة مراع�اة للمبالغ 
املودعة يف احلساب اجلاري.

املس�ألة الثانية: حكم تقديم املزايا غر املشرتطة بدون مراعاة للمبالغ 
املودعة يف احلساب اجلاري.

املبح�ث الرابع: حل�ول مقرتحة لتقدي�م مزايا متوافق�ة مع األحكام 
الرشعية.

خامتة، وفيها نتائج البحث.
أس�أل اهلل تعاىل التوفيق حلس�ن القصد وإصابة احل�ق، وأن يعفو عن 
الزل�ل والتقصر واخلط�أ، واحلمد هلل رب العاملن، والصاة والس�ام 

عى نبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعن.
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المبحث األول: مفهوم الحساب الجاري وتكييفه

المطلب األول: المقصود بالحساب الجاري

، َحْس�بًا  مِّ ُس�ُبه، بِالضَّ احلس�اب يف اللغة: َعدُّ اليشَء، وَحَس�بَ اليشَء حَيْ
ه)1(. وِحسابًا وِحسابًة: َعدَّ

ِء)2(. ْ واجلاري لغة فهو: اسم فعل من جرى، َوُهَو اْنِسَياُح اليشَّ
وأما احلس�اب اجل�اري يف االصطاح، فقد عرف�ه الباحثون املعارصون 
بتعريفات كثرة ومتعددة منها: أنه »س�جل يف دفاتر البنك خيصصه ألحد 
عمائ�ه، يتمك�ن خاله من إي�داع األموال يف أي وقت، ضمن س�اعات 
ال�دوام الرس�مي للبنك، واس�رتداد تلك األموال بالس�حب عند طلبه أو 
احلوالة عليه«)3(، وعرف أيضا بأنه: »حس�اب ُيفتح باس�م العميل، تدون 
في�ه قيود املبال�غ الدائنة واملدين�ة للودائع اجلارية )حت�ت الطلب(، بحيث 
يمك�ن للعميل س�حبها يف أي وق�ت دون إخطار س�ابق، ويكون الرصيد 

النهائي وحده مستحقًا«)4(.
ك�ام عرف بأنه: »املبالغ التي يودعها أصحاهبا يف البنوك بقصد أن تكون 
حارضة التداول والسحب عليها حلظة احلاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، 

)1( ل�صان العرب البن منظور )313/1(، دار �صادر – بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.
))( ل�صان العرب البن منظور )141/14(، دار �صادر – بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414 ه.

)3( احل�صـــابات والودائـــع امل�صـــرفية، د. حممـــد علـــي القـــري، جملـــة جممـــع الفقه االإ�صـــامي، العدد التا�صـــع 
.)7(4/1(

)4( قرار الهيئة ال�صرعية لبنك الباد رقم ) 17 ( وتاريخ 3/)6/0)14هـ .
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ودون توقف عى إخطار سابق من أي نوع«)5(، وعرف بتعريف مقارب 
بأنه: »املبالغ النقدية التي يودعها أصحاهبا لدى املرصف، ويلتزم األخر 

بدفعها هلم متى طولب هبا«)6(.
ويس�مى هذا احلساب: احلساب اجلاري، أو: احلساب حتت الطلب، 
أو: الوديعة اجلارية، أو: الوديعة املتحركة، أو: ودائع احلساب اجلاري، 
أو: الودائ�ع الواجب�ة للدفع عند الطلب، أو: الوديعة حتت الطلب، أو: 
ودائ�ع بدون تفويض باالس�تثامر )7(، وامللحوظ يف التعريفات الس�ابقة 
أهنا تركز عى الصورة الظاهرية للحس�اب، أو عى وس�ائل التعامل مع 
هذه احلسابات والودائع بالسحب واإليداع؛ كالشيكات والتحويات 
املرصفية وبطاقات الرصاف اآليل واإلنرتنت واهلاتف املرصيف وغرها، 

ويطلق عى الثاين عدة إطاقات منها: 
وعلي�ه فيمك�ن أن نعرف احلس�اب اجلاري بأن�ه: اتفاقية ب�ن البنك 
وصاحب احلس�اب يقوم البنك بناء عليها بتخصيص سجل يف دفاتره، 
ت�دون فيه قي�ود املبالغ الدائنة واملدينة للودائ�ع اجلارية )حتت الطلب(، 
بحيث يمكن للعميل س�حبها يف أي وقت دون إخطار س�ابق، ويكون 

الرصيد النهائي وحده مستحقًا.
))( الودائع امل�صـــرفية النقدية وا�صـــتثمارها يف االإ�صـــام، حل�صـــن بن عبداهلل االأمني، دار ال�صروق – جدة، 

الطبعة: االأولى – 1403ه، �ص09).
)6( الودائع امل�صـــرفية اأنواعها – ا�صـــتخدامها – ا�صـــتثمارها درا�صـــة �صـــرعية اقت�صـــادية، الأحمد بن ح�صن 

احل�صني، دار ابن حزم – بريوت، الطبعة االأولى:0)14ه، �ص70.
)7( راجـــع: احل�صـــابات اجلارية ون�صـــيبها من اأرباح امل�صـــارف االإ�صـــامية، لبدرالدين طـــه اأحمد، مطابع 

ال�صودان للعملة املحدودة – اخلرطوم، الطبعة الثانية: 009)م، �ص)6)-67).
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وس�مي احلساب اجلاري هبذا االس�م؛ ألن طبيعته: احلركة املستمرة من 
زيادة باإليداع أو نقصان بالسحب، بحيث ال يبقى عى صفة واحدة)8(.

وأما تعريف احلساب اجلاري يف القانون فلم نجد يف األنظمة السعودية 
تعريف�ًا له، ولكن ج�اء تعريفه يف قواعد فتح احلس�ابات البنكية والقواعد 
العام�ة لتشغيله�ا يف البن�وك التجارية يف اململك�ة العربية الس�عودية بأنه: 
»س�جل حماس�بي لدى بنك مقي�م مرخص يف اململكة ُينش�أ بموجب عقد 
يس�مى )اتفاقي�ة حس�اب( موقعة م�ن ط�رف البنك وصاحب احلس�اب 
)العمي�ل(، وتنش�أ عن ه�ذه االتفاقية حق�وق والتزامات لك�ا الطرفن، 
وتشم�ل هذه احلق�وق وااللتزام�ات قيودًا حماس�بية يقوم هب�ا البنك طبقًا 
لألنظمة الس�ارية املفعول واألع�راف املرصفية املتبع�ة واإلجراءات التي 
يتم االتفاق عليها يف نص اتفاقية فتح احلساب واالتفاقيات األخرى التي 
يت�م توقيعها بن الطرفن وغ�ر ذلك من األوامر الت�ي يصدرها صاحب 
احلس�اب إىل البنك«)9(، كام جاء تعريفه يف بع�ض القوانن العربية كقانون 
التج�ارة األردين يف امل�ادة )106(، وامل�ادة )393( م�ن قان�ون التج�ارة 
السوري واملادة )298( من قانون التجارة اللبناين بأنه: »االتفاق احلاصل 
بن ش�خصن عى أن ما يس�لمه كل منهام لآلخر بدفعات خمتلفة من نقود 
وأم�وال وأس�ناد جتارية قابلة للتمليك يس�جل يف حس�اب واحد ملصلحة 

)8( امل�صدر ال�صابق، �ص67)-68).
)9( قواعد فتح احل�صابات البنكية والقواعد العامة لت�صغيلها يف البنوك التجارية يف اململكة العربية ال�صعودية 

ال�صادرة من موؤ�ص�صة النقد العربي – اإدارة التفتي�ص البنكي، التحديث الرابع – 1433ه.
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الداف�ع ودينا عى القابض دون أن يك�ون ألي منهام حق مطالبة اآلخر 
بام س�لمه له بكل دفعة عى ح�دة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده 

عند إقفال هذا احلساب دينا مستحقا ومهيأ لألداء«)10(.

المطلب الثاني: أهمية الحسابات الجارية

للحساب اجلاري منافع ومصالح حتصل لكل من املصارف والعماء، 
ر للمصارف الس�يولة النقدية من جمموع النق�ود املجتمعة من  فه�و يوفِّ
الودائع يف احلسابات اجلاريَّة، والتي تعيد املصارف استثامرها لصاحلها، 
ُن  وغر خاٍف أنَّ احلسابات اجلاريَّة وغرها من حسابات االستثامر تكوِّ

أهمَّ موارد املصارف املالية واالستثامرية.
ُر هذا احلساب للعميل حفظ أموالِه، وصوهنا، خاصة أن هناك  كام يوفِّ
أنظمة صارمة حتمي العماء من التاعب، سواء كان هذا التاعب من 

قبل املرصف نفسه، أو اهلزات االقتصادية التي متر باملجتمعات.
كام يوفر احلساب اجلاري للعميل إمكانيَّة سحب النقود أو اسرتدادها 
يف أيِّ وقٍت بواسطِة الشيكات، والتي يسلُم املرصُف إىل العميل دفرتها، 
أو يسحَب ما أودَع عن طريِق إصدار أوامر الدفع، وتسهيل سداد املودع 
ِة، كام  ِة املتكررة، كام أنَّه ُيعدُّ أداًة للوفاء بااللتزاماِت املاليَّ اللتزاماته املاليَّ
ٍة؛ والتي حيتاج إليها البعض  ُر للعميل شهادة ماءة ماليَّ أنَّ املرصف يوفِّ
)10( جملة البحوث االإ�صـــامية ال�صـــادرة عن الرئا�صة العامة الإدارات البحوث العلمية واالإفتاء والدعوة 

واالإر�صاد، العدد الثامن، �ص31.
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لتوثيق ماءهتم وقدرهتم اإليفائيَّة.
 إذًا فالعاق�ة التعاقدية بن الطرفن قائم�ة يف أصلها عى منافع متبادلة، 
فمن يؤس�س مرصفًا إنام يقول للناس أودعوا لدي أموالكم أجتر هبا وهي 
ع�ي مضمون�ة، ولكم مقابل ذلك أن أحفظها بوس�ائل آمنة وأمكنكم من 

اسرتدادها بصور متعددة تعود بالنفع عليكم.
وفتح احلساب اجلاري يف املصارِف أصبح يف الزمِن احلارِض أمرًا الزمًا؛ 
ل�رورَة املعاماِت املاليَّ�ِة، والرواتب، والتحوياِت، وش�هاداِت املاءة 
�ِة للبعِض، بل إن العميل عى اس�تعداد لدف�ع املال يف مقابل بقاء ماله  املاليَّ
لدى املرصف و كذا دفع رسوٍم مقابل اخلدمات املوفرة له من قبل املرصف 

السرتداد تلك األموال أو بعضها. )11(

المطلب الثالث: تكييف الحساب الجاري من الناحية القانونية

اختل�ف رشاح القانون يف تكييف احلس�اب اجل�اري، وهذا االختاف 
نابع إىل أن احلساب اجلاري فيه شبه بعقد الوديعة باملعنى الدقيق، ولذلك 

)11( انظـــر : احل�صـــابات والودائـــع امل�صـــرفية، د. حممـــد علي القري )جملـــة املجمـــع 0/1/9)7-9)7( ، جملة 
جممع الفقه االإ�صـــامي )730/1/9، 777، )80، 838، 883، 888، 890، 906(، حكم ودائع البنوك و�صـــهادات 
اال�صـــتثمار يف الفقـــه االإ�صـــامي، د. علـــي ال�صـــالو�ص )�ص))، ))( بحـــوث يف املعامات امل�صـــرفية، د. رفيق 
يون�ـــص امل�صـــري )�ـــص03)(، موقـــف ال�صـــريعة االإ�صـــامية مـــن امل�صـــارف املعا�صـــرة، د. عبـــد اهلل العبـــادي 
)�ـــص198، 199(، امل�صـــارف واالأعمـــال امل�صـــرفية يف ال�صـــريعة االإ�صـــامية والقانـــون، د. غريـــب اجلمـــال 
)�ص9)(، ال�صـــامل يف معامات وعمليات امل�صـــارف االإ�صـــامية، د. حممود عبد الكرمي الر�صيد )�ص9)1، 
160(، الربا واملعامات امل�صرفية يف نظر ال�صريعة االإ�صامية، د. عمر املرتك )�ص346(، النظام امل�صريف 
االإ�صامي، د. حممد اأحمد �صراج )�ص93(، الودائع امل�صرفية، اأحمد بن ح�صن احل�صني، املعامات املالية 

املعا�صرة يف الفقه االإ�صامي، د. حممد عثمان �صبري )�ص)))( .
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اختلفوا يف تكييفه إىل عدة آراء: 
القول األول: إنه وديعة حقيقية.

ولك�ن هذا الق�ول يشكل علي�ه أن امل�وِدع يترصف بالوديع�ة، ويرد 
بدهلا، وهذا خيالف عقد الوديعة احلقيقي يف القانون)12(.

القول الثاين: إنه وديعة ناقصة؛ وذلك ألهنا وديعة ال يلتزم فيها املوَدع 
برد العن، وإنام برد املثل)13(.

القول الثالث: إنه حساب ذو طبيعة خاصة، فليس من العقود املسامة، 
فاملرصف يستقبل املال هبدف استعامهلا، والعميل يودع هبدف احلفظ، فهو 
هنا مرتدد بن عقدي القرض والوديعة، فهو عقد ذو أهداف خمتلفة)14(.

الق�ول الرابع: إنه عقد قرض، فاملودع فيه بمثابة املقرض للمرصف، 
واملرصف بمثابة املقرتض، ولذلك يلتزم املرصف برد املثل إىل املقرض 

دون أن يلتزم برد العن )15(.
فه�ذه جممل األق�وال يف التكييف القانوين للحس�اب اجل�اري، لكن 
اس�تقر التقنن املدين عى الرأي الرابع وهو اعتبار الوديعة يف احلس�اب 

اجلاري من قبيل القرض)16(.
يقول الدكتور س�امي حس�ن محود: »أما بالنس�بة للنظر القانوين فقد 

))1( انظر: الودائع امل�صرفية النقدية حل�صن عبداهلل االأمني �ص1)).
)13( انظر: الودائع امل�صرفية للدكتور اأحمد احل�صني �ص99.

)14( انظر: املرجع ال�صابق �ص100.
))1( انظـــر: مو�صـــوعة اأعمـــال البنـــوك، د. حميي الدين اإ�صـــماعيل علم الدين، 331/1، الودائع امل�صـــرفية 

النقدية حل�صن عبداهلل االأمني �ص3)).
)16( انظر: الو�صيط يف �صرح القانون املدين لعبدالرزاق ال�صنهوري 3/7)7.
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اضط�رب الفه�م عندما حاول القانونيون إكس�اء الوديع�ة املرصفية ثوب 
الوديعة باملنظار القانوين املدين.

وم�ا لب�ث القانونيون أن متيزوا الف�ارق الدقيق إىل أن اس�تقر التقنن إىل 
اعتب�ار الوديع�ة املرصفية قرض�ا. وهكذا نج�د نص املادة رق�م 726 من 
القانون املدين املرصي رصحية الداللة عى املعنى املراد حيث نص عى أنه: 
)إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي يشء آخر مما هيلك باالس�تعامل 

وكان املودع عنده مأذونا له يف استعامله، اعترب العقد قرضا( »)17(.
ويق�ول الدكت�ور عي القري: »وق�د اجتهت مجيع القوان�ن الوضعية إىل 
اعتبار احلس�ابات اجلارية قروض�ا يقدمها أصحاهبا إىل املصارف، وترسي 
عليه�ا القوانن املنظمة للدي�ون. ويعد أصحاب هذه احلس�ابات يف زمرة 
الدائنن للبنك يف حال إفاسه )منها القانون املدين املرصي يف املادة 726، 
وامل�دين الس�وري يف املادة 402، وامل�دين األردين يف امل�ادة 889، واملدين 

العراقي يف املادة 971(«.)18(

المطلب الرابع: تكييف الحساب الجاري من الناحية الفقهية

اختلف الفقهاء املعارصون يف تكييف احلساب اجلاري عى عدة أقوال، 
ويرجع س�بب اختافهم يف تكييفه -واهلل أعلم- إىل أن احلس�اب اجلاري 
يتجاذبه الشبه بأكثر من عقد من العقود املس�امة يف الفقه اإلس�امي، ففيه 

)17( الودائع امل�صرفية، د. �صامي ح�صن حمود )جملة املجمع 1/9/)67(.
)18( احل�صابات والودائع امل�صرفية، د. حممد علي القري )جملة املجمع 731/1/9(.
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م�ن صفات القرض، وفيه م�ن صفات الوديع�ة....، ول�اّم كان كذلك 
اختلف الفقهاء املعارصون يف أهيا أقرب شبهًا به فيلحق به.

األقوال في تكييف الحساب الجاري)19(:

القول األول: إن الحساب الجاري قرض وإن سمي في العرف المصرفي 

وديعة.

وإىل ه�ذا ذه�ب أكث�ر الفقه�اء والباحث�ن املعارصي�ن)20(، وص�در 
ب�ه ق�رار جممع الفقه اإلس�امي املنبثق م�ن منظم�ة املؤمتر اإلس�امي 
بجدة)21(،واملعاي�ر الرشعي�ة هليئ�ة املحاس�بة واملراجع�ة للمؤسس�ات 

)19( االأقـــوال الرئي�صـــة ثاثة اأقوال، ويف التف�صـــيل هي �صـــتة اأقـــوال؛ اإذ هناك ثاثة اأقوال �صـــمن القول 
الثاين، وهناك قول �صـــابع مل نتطرق اإليه لبعده، ولعدم معرفة قائله، وهو اأن احل�صـــاب اجلاري عقد 
اإجـــارة، ومق�صـــودهم اأن االإجـــارة واقعـــة علـــى النقود، فالبنك ي�صـــتاأجر النقـــود من العميـــل، واإن دفع 
البنك فوائد للعميل فهي اأجر مقابل ا�صتعمال البنك هذه النقود، وهذا القول نقله بع�ص الباحثني 
ومل ين�صـــبه الأحد. انظر: حكم ودائع البنوك؛ لل�صـــالو�ص �ص1)، و احل�صـــابات اجلارية ون�صـــيبها من 

اأرباح امل�صارف االإ�صامية للدكتور بدر الدين طه اأحمد �ص)7).
)0)( انظـــر: جملـــة جممـــع الفقـــه االإ�صـــامي 730/1/9، 777، )80، 838، 883، 888، 890، 906، املعامـــات 
ـــة املعا�صـــرة يف ميـــزان الفقـــه االإ�صـــامي؛ للدكتور علي ال�صـــالو�ص �ـــص31، وحكم ودائـــع البنوك  املاليَّ
و�صـــهادات اال�صتثمار يف الفقه االإ�صامي، لل�صـــالو�ص �ص87، وبحوث يف املعامات امل�صرفية؛ للدكتور 
رفيق يون�ص امل�صـــري �ص03)، وموقف ال�صـــريعة االإ�صامية من امل�صارف املعا�صرة؛ للدكتور عبد اهلل 
العبـــادي �ـــص198-199، وامل�صـــارف واالأعمال امل�صـــرفية يف ال�صـــريعة االإ�صـــامية والقانـــون؛ للدكتور 
غريـــب اجلمـــال �ص9)، وال�صـــامل يف معامات وعمليات امل�صـــارف االإ�صـــامية؛ للدكتور حممود عبد 
الكـــرمي الر�صـــيد �ـــص9)1-160، والربا واملعامات امل�صـــرفية يف نظر ال�صـــريعة االإ�صـــامية؛ للدكتور 
عمـــر املـــرتك �ـــص346، والنظام امل�صـــريف االإ�صـــامي؛ للدكتـــور حممد اأحمد �صـــراج �ـــص93، والودائع 
امل�صرفية؛ اأحمد بن ح�صن احل�صني، واملعامات املالية املعا�صرة يف الفقه االإ�صامي؛ للدكتور حممد 

عثمان �صبري �ص))).
)1)( انظـــر: القـــرار رقم 86 )9/3( الدورة التا�صـــعة املنعقـــدة يف اأبو ظبي 1-) ذو القعدة )141هـ؛ يف جملة 
املجمع، العدد التا�صع، اجلزء االأول، �ص931، وجاء يف ن�ص القرار ما يلي: »اأوال: الودائع حتت الطلب 
)احل�صـــابات اجلارية( �صـــواء اأكانت لدى البنوك االإ�صـــامية اأو البنوك الربوية هي قرو�ص باملنظور 
الفقهي، حيث اإن امل�صرف املت�صلم لهذه الودائع يده يد �صمان لها وهو ملزم �صرعاً بالرد عند الطلب. 

وال يوؤثر على حكم القر�ص كون البنك )املقرت�ص( مليئاً«.
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املالية اإلس�امية)22(، وأكث�ر هيئات الرقابة الرشعيَّة يف املؤسس�اِت املاليَّة 
اإلساميَّة)23(.

وعى هذا القول: املرصف هو املقرتض، والعميل هو املقرض.
واستند هؤالء إىل ما يي:

1-أن امل�رصف ل�ه حق الت�رصف في�ام ُأودع لديه، مما يعني أهنا ليس�ت 
وديعة؛ إْذ إن ترصف املوَدع يف األش�ياء املوَدع�ة لديه يعترب خيانة لألمانة، 
بين�ام الع�رف يف املصارف أهنم يملكوهن�ا ويترصفون فيه�ا، وال حيتفظون 

بعينها)24(.
ونوق�ش: ب�أن ترصف املرصف يف املال إنام هو ب�إذن املالك عرفا، وهذا 
ال خيرج الوديعة عن معناها وهو طلب احلفظ، مع وجوب رد مثلها؛ ألن 

مثل اليشء كعينه.)25(
وأجي�ب: بعدم التس�ليم؛ ألن الت�رصف يف الوديعة خيرجه�ا عن كوهنا 
وديع�ة، ولو كان بإذن املالك، فإن ترصف بمنافعها مع بقاء عينها صارت 

)))( وذلك يف املعيار ال�صرعي رقم )19( بعنوان القر�ص.
)3)( انظر: قرار الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي رقم )4)3، ))3(، قرار الهيئة ال�صرعية لبنك الباد رقم 

)17(.وانظر: نحو اإعادة هيكلة النظام امل�صريف االإ�صامي، ح�صني كامل فهمي �ص13.
)4)( انظر: الربا واملعامات امل�صرفية للدكتور عمر املرتك �ص346.

)))( انظر: امل�صرفية النقدية حل�صن عبداهلل االأمني �ص34).
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عاري�ة، وإن ت�رصف بعينها بحيث يس�تهلكها صارت قرض�ًا جيب رد 
بدهلا)26(

2-أن امل�رصف يضم�ن مبالغ احلس�اب اجلاري التي ت�ودع لديه برد 
بدهل�ا، بعكس الوديعة التي يلزم رد ذات املبالغ املحفوظة، كام أن املبلغ 
املوَدع يف احلساب اجلاري مضمون عى املرصف مطلقًا بموجب النظام 
والع�رف املرصيف، بخاف الوديعة املعروفة يف الفقه فهي غر مضمونة 

إال عند التعدي أو التفريط.)27(
ونوق�ش: بأن ل�زوم رد الوديعة عى املرصف ول�و تلفت بغر تعد أو 
تفريط، إنام جيب بحس�ب جم�رى العرف املرصيف، وه�و خمالف لطبيعة 
الوديع�ة الرشعي�ة باعتباره�ا أمان�ة ال تضم�ن يف ح�ال ع�دم التع�دي 

والتفريط.)28( 
وأجيب: بأن احلقائق الرشعية ال ختالف باألعراف املرصفية وال تتغر 
)6)( انظر: بداية املجتهد البن ر�صـــد )/)8) .والودائع امل�صـــرفية للح�صني �ص)10.وجاء يف ك�صاف القناع 
167/4: »و هـــي - اأي الوديعـــة مبعنى العقد- )عقد جائز من الطرفني(؛ الأنها نوع من الوكالة )فاإن 
اأذن املالـــك( للمدفـــوع اإليـــه املـــال )يف الت�صـــرف( اأي: ا�صـــتعماله )ففعـــل( اأي: ا�صـــتعمله ح�صـــب االإذن 
)�صـــارت عارية م�صـــمونة( كالرهن اإذا اأذن ربه للمرتهن يف ا�صـــتعماله، فاإن مل ي�صتعملها فهي اأمانة ؛ 

الأن االنتفاع غري مق�صود ومل يوجد، فوجب تغليب ما هو املق�صود ».
ونظري ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم اهلل يف العارية : جاء يف املب�سوط144/11-)14: »عارية الدراهم   
والدنانـــري والفلو�ـــص قر�ـــص؛ الأن االإعـــارة اإذن يف االنتفاع وال يتاأتـــى االنتفاع بالنقود اإال با�صـــتهاك 
عينهـــا، في�صـــري ماأذونـــاً يف ذلـــك« ، و يف بدائـــع ال�صـــنائع6/)1): »وعلـــى هـــذا تخـــرج اإعـــارة الدراهـــم 
والدنانـــري اأنهـــا تكـــون قر�صـــاً ال اإعارة«، وجـــاء يف املغنى346/7: »ويجوز ا�صـــتعارة الدراهـــم والدنانري 

ليزن بها، فاإن ا�صتعارها لينفقها فهذا قر�ص«.
)7)( انظـــر: الربـــا واملعامـــات امل�صـــرفية للدكتـــور عمـــر املرتك �ـــص346، احل�صـــابات والودائع امل�صـــرفية 
للدكتور حممد القري )43/9)(، واحل�صـــابات اجلارية يف ميزان ال�صـــريعة االإ�صـــامية للدكتور حامت 

اأمني عبادة �ص0).
)8)( انظر: امل�صارف االإ�صامية بني النظرية والتطبيق لعبدالرزاق الهيتي �ص 64).
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هبا، وإنام وقع هذا بسبب التكييف بأن تلك املبالغ النقدية هي وديعة.)29(
3-أن�ه ل�و أفلس امل�رصف فلي�س للم�وِدع أن يدخ�ل يف التفليس عى 
أس�اس أنه مودع لعن املال فتكون له األولوية هبذا املال؛ بل عى أس�اس 

أنه دائن عادي خيضع لقسمة غرمائه)30(.
القول الثاني: إن الحساب الجاري وديعة حقيقية.

وإىل ه�ذا ذه�ب بعض الباحث�ن املعارصي�ن كالدكتور حس�ن عبد اهلل 
األمن)31(، والدكتور عيس�ى عبده)32(، والدكتور عب�د الرزاق اهليتي)33(، 
والدكت�ور محد عبيد الكبييس)34(، والدكتور حس�ن كام�ل فهمي)35(، وبه 

أخذ بنك ديب اإلسامي)36(.
وبعض أصحاب هذا القول يضيفون بعض القيود، ومن ذلك: 

1-أن احلساب اجلاري وديعة يف الذمة.
)9)( انظر: الودائع امل�صرفية للح�صني �ص)10.

)30( انظر: الربا واملعامات امل�صرفية للدكتور عمر املرتك �ص347، وانظر اأي�صاً التكييف ال�صرعي للح�صاب 
اجلـــاري واالآثـــار املرتتبـــة عليـــه للدكتـــور حممـــد القـــري، وهي ورقـــة مقدمـــة للملتقـــى الرابـــع للهيئات 

ال�صرعية عام 011)م.
)31( الودائع امل�صرفية النقدية �ص33).

))3( العقـــود ال�صـــرعية احلاكمـــة للمعامـــات املاليـــة املعا�صـــرة �ـــص113، نقًا عـــن: د. رفيق امل�صـــري يف كتابه 
بحوث يف املعامات امل�صرفية؛ �ص193.

)33( امل�صارف االإ�صامية بني النظرية والتطبيق �ص61).
)34( يف بحثه املقدم ملجمع الفقه االإ�صامي؛ جملة املجمع 1/9/))7.

))3( جملة املجمع 694/1/9-700، وراأى �صـــرورة اإعادة النظر يف التكييف الفقهي املعمول به حالياً بالن�صـــبة 
للح�صـــابات اجلاريـــة يف البنـــوك االإ�صـــامية لي�صـــبح: وديعـــة )مبفهومها ال�صـــرعي( لـــدى كل من البنك 

االإ�صامي، والبنك املركزي يف نف�ص الوقت، مع االإذن للبنك املركزي فقط با�صتخدامها.
)36( ن�صـــت املـــادة 3) مـــن النظام االأ�صا�صـــي للبنك على اأن البنك يقبل نوعني من الودائـــع، وذكر اأولها: ودائع 
بـــدون تفوي�ـــص باال�صـــتثمار: وتاأخـــذ �صـــورة احل�صـــابات اجلاريـــة ودفاتـــر االدخـــار املعمـــول بهـــا يف النظم 
امل�صرفية املعا�صرة، وهذه تاأخذ حكم »الوديعة« املعتمدة يف ال�صريعة االإ�صامية. انظر: بحوث يف امل�صارف 

االإ�صامية، د. رفيق امل�صري �ص190.
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وإىل هذا ذهب الشيخ عبداهلل بن منيع)37(، ونص كامه: »ال أرى أنَّ 
احلسابات اجلارية قروٌض، وإنام هي ودائع يف الذمة«.

2-أن احلساب اجلاري وديعة مضمونة بالرشط.
وإىل ه�ذا ذهب الشي�خ عبداهلل بن عقيل رمح�ه اهلل)38( والدكتور نزيه 

اد)39(. محَّ
3-أن احلساب اجلاري وديعة ناقصة أو شاذة.

ومقصوده�م بالوديع�ة الناقصة أو الشاذة أن امل�وَدع هنا يتملك املال 
ويلزم فقط برد مثله، خافًا للوديعة الكاملة التي ال يتملك فيها املوَدع 

شيئًا)40(.
واستند أصحاب القول الثاين القائلون ب�أنه وديعة إىل ما يي:

1- أن األموال املودعة يف احلساب اجلاري إنام وضعها املودع ليسحب 
منها يف الوقت الذي خيتاره، وهذه هي حقيقة عقد الوديعة)41(.

)37( يف حتفظه املذكور يف القرار )497( ال�صادر عن الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي.
والتاريـــخ   )179( الرقـــم  ذي  الراجحـــي  مل�صـــرف  ال�صـــرعية  الهيئـــة  اجتمـــاع  حم�صـــر   : انظـــر   )38(

7)و8)/8/8)14ه.
)39( يف بحٍث له خمت�صـــر حول التكييف الفقهي للح�صـــاب اجلاري يف البنوك. وميكن اأن ي�صـــتدل لقوله: 
باأن احل�صاب اجلاري ي�صبه عقد االإقرا�ص من حيث ان�صغال ذمة امل�صرف باملبالغ املودعة فيه للعميل، 
والتزامـــه بـــرد مثلهـــا عند الطلب، غري اأنه يخالفـــه يف اأنه ال يقبل فيه وال ت�صـــمع فيه دعوى االإنظار 
لاإع�صـــار مـــن قبـــل البنك اإذا طلب املودع وديعته، فاحل�صـــاب مـــن هذه اجلهة اأقـــرب للوديعة حيث ال 
يجوز وال يحق للوديع �صـــرعا تاأخري ردها عند الطلب وال ي�صـــمع وال يقبل منه طلب االإنظار الإع�صـــار 

اأو لغري ذلك.
)40( الودائع امل�صرفية النقدية �ص ))).

)41( الودائـــع امل�صـــرفية النقديـــة �ـــص33)، احل�صـــابات اجلارية ون�صـــيبها من اأرباح امل�صـــارف االإ�صـــامية 
للدكتور بدر الدين طه اأحمد )8).
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ويناقش: أن هذا املعنى موجود يف القرض أيضًا، فهو حاّل األداء)42(.
2-  أن املص�ارف -أحيانًا- تأخذ أجرًا عى هذه املبالغ املودعة، مما يدل 

عى أن املقصود هو اإليداع وحفظ املال)43(.
ويناق�ش: أن األج�ر الذي تأخذه املص�ارف إنام هو للخدم�ات املقدمة 

كالبطاقات ودفاتر الشيكات وغر ذلك، وليس ألجل حفظ املال.
وُيمك�ن أن جياب عن�ه: أن البن�وك املركزية تتيح للبن�وك أخذ أجر عى 
جمرد احلفظ، وهذا ما صدر به نظام مؤسسة النقد العريب السعودي، حيث 
تتيح للبنوك أخذ رسوم عى احلسابات التي تقل أرصدهتا عن مبلغ معن، 

مما يدل عى أن الرسم أو األجر ليس يف مقابل اخلدمات.)44(
3- أن الع�رف امل�رصيف يس�مي هذه احلس�ابات ودائ�ع مرصفية، وهذا 

دليل عى أهنا وديعة وليست قرضًا)45(.
ويناقش: أن تس�ميتها وديعة هي تسمية جمازية، فا البنوك وال العماء 

يقصدون الوديعة باملعنى الرشعي املعروف)46(.
أنَّ القول بعدم جواز الترصِف يف الوديعِة، ووجوب ردها بعينها، ال يمنع 
ِة  كون�ه وديعة؛ إذ ال يع�دو االجتار بالوديعة أن يكون مكروه�ًا عند املالكيَّ

))4( الودائع امل�صرفية النقدية �ص8)).
)43( الودائع امل�صرفية النقدية �ص33)، احل�صابات اجلارية ون�صيبها من اأرباح امل�صارف االإ�صامية طه اأحمد 

)8)، واحل�صابات اجلارية يف ميزان ال�صريعة االإ�صامية �ص)).
)44( تعميـــم موؤ�ص�صـــة النقـــد العربـــي ال�صـــعودي رقـــم م/اأ/91) بتاريـــخ 1399/9/19هــــ املتعلـــق باالأجـــور التـــي 

تتقا�صاها البنوك املحلية مقابل خدماتها.
))4( الودائـــع امل�صـــرفية اأنواعهـــا – ا�صـــتخدامها – ا�صـــتثمارها درا�صـــة �صـــرعية اقت�صـــادية، الأحمد بن ح�صـــن 

احل�صني �ص 103.
)46( امل�صدر ال�صابق �ص 103.
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إذا كان�ت الوديع�ة من النق�ود واملثليات أو من الع�روض والقيميات، 
وذهب بعضهم إىل حرمته يف العروض وكراهته يف النقود)47(.

ويناق�ش: ب�أنَّ ق�ول املالكيَّة ه�ذا ال يؤي�د قولكم يف اعتب�ار الوديعة 
املرصفيَّة يف احلساب اجلاري وديعة حقيقة؛ ألنَّ قول املالكيَّة انصب عى 
الكراه�ة، ال عى اجلواز؛ ولذا فا يمكن بن�اء التعامل عليه، وال يكون 
ذل�ك إال يف احل�االت االس�تثنائية، فاحلك�م العام يف احلس�اب اجلاري 
ال ُيبن�ى ع�ى أمٍر مك�روه، ول�و مل يرت�ِق إىل مرتبة التحري�م، فاملرصف 
يف احلس�اب اجل�اري يتعامل ويت�رصف يف األموال ت�رصف املالك هلا، 
َف األمِن، فيس�تحقُّ كلَّ األرباح الناجتة عنه�ا، ومن ثمَّ فليس  ال ت�رصُّ
ترصف امل�رصف يف األموال، وردِّ املثليات فيها، أمرًا اس�تثنائيًا)48(، بل 

هو األساس واألصل العام يف احلساب اجلاري)49(.
ك�ام أن غر املالكية م�ن الفقهاء ال يوافقوهنم عى ه�ذا، وقد تقدمت 
نصوصه�م الدال�ة ع�ى أن الت�رصف بع�ن الوديع�ة بحيث تس�تهلك 

يصرها قرضًا، جيب رد بدهلا)50(.
القول الثالث: إن الحساب الجاري عقد له طبيعة خاصة. 

بمعنى أن احلساب اجلاري ليس من العقود املسامة، فا يمكن تفسره 

)47( مواهب اجلليل )/)))، و�صرح الزرقاين على خمت�صر خليل 6/)11.
)48( وهي احلالُة التي ان�صب عليها كاُم املالكيَِّة، يف قولهم: بكراهيِة ردِّ املثلياِت يف الوديعِة.

)49( وقـــد تنـــاول الدكتـــور علـــي النـــدوي مناق�صـــة اال�صـــتدالل بـــراأي املالكيَّة يف بحثـــه: التكييـــف الفقهي 
للح�صابات اجلارية )الودائع اجلارية( وما يرتتب على ذلك �ص14.

)0)( انظر ما تقدم �ص)13-1.
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وف�ق عقد حمدد معن، حيث إن له ش�بها بالقرض، وش�بها بالوديعة، وال 
يمك�ن تقري�ر تطابقه م�ع أحدمها، فالعمي�ل يودع املال هب�دف احلفظ، أو 
الوصول إىل اخلدمات، والبنك يأخذه بقصد االستعامل، مما يعني أنه عقد 

جديد غر القرض وغر الوديعة )51(.
ويمك�ن أن يس�تدل هلذا الق�ول: بأن احلس�اب اجلاري يمث�ل دينًا حااًل 
للعمي�ل يف ذم�ة املرصف، فيشب�ه القرض يف كث�ر من أحكام�ه والوديعة 
املضمون�ة يف أحك�ام أخرى، إال أنه ال يصدق عليه أنه قرض من كل وجه 
وال وديع�ة مضمون�ة م�ن كل وج�ه، وإن ك�ان إىل القرض أق�رب منه إىل 

الوديعة)52(.
يوضح�ه: أن الق�رض األص�ل فيه أنه عق�د إرفاق، وهو هن�ا  قد يكون 
كذل�ك؛ ف�إن املرصف يعتم�د اعتامدًا كبرًا ع�ى هذه الودائ�ع، فلوال هذه 
الودائ�ع مل تق�م للمص�ارف قائم�ة، وه�ذا إرفاق م�ن العمي�ل باملرصف، 
وأيض�ًا امل�رصف حيفظ ه�ذه األم�وال للعماء ب�ا مقابل، وه�ذا جانب 
آخر لإلرف�اق، ولكنه من املرصف للعميل، ويف احلس�اب اجلاري اجتمع 
األم�ران، فاإلرفاق من كا الطرفن؛ فالعمي�ل أرفق باملرصِف يف إيداعه؛ 
حلاج�ة امل�رصف إىل الودائ�ع، وقيام�ه عليه�ا، ومقصُد الق�رض اإلرفاق 

)1)( احل�صـــابات اجلارية واأثرها يف تن�صـــيط احلركة االقت�صـــادية مل�صـــعود الثبيتي وهو بحث من�صـــور يف جملة 
جممـــع الفقـــه االإ�صـــامي الـــدورة التا�صـــعة املنعقـــدة يف اأبـــو ظبـــي 1-) ذو القعدة )141هــــ.، وانظر اأي�صـــاً 

احل�صابات اجلارية يف ميزان ال�صريعة االإ�صامية للدكتور حامت اأمني عبادة �ص49.
)))( من بحث للدكتور يو�صف ال�صبيلي بعنوان التكييف ال�صرعي للح�صاب اجلاري واالآثار املرتتبة عليه، وهي 

ورقة مقدمة للملتقى الرابع للهيئات ال�صرعية عام 011)م.
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؛ فحفَظ له مال�ه، ومقصُد  باملق�رتض، ك�ام أنَّ املرصَف أرف�ق بالعمي�لِ
الوديع�ة االرتف�اق بامل�وِدع، فاجتم�ع يف الوديعِة املرصفيَّة يف احلس�اِب 

اجلاري قصدي القرض والوديعة.
ويمكن أن يناقش: بأنه إذا أمكن تكييف هذا العقد، فا حاجة للقول 

بأنه عقد جديد.
وسأرجئ بيان رأيي يف املوضوع ألواخر البحث )53(.

أثر تكييف املبالغ يف احلساب اجلاري بأهنا قرض:
وس�أرسد هنا أثر تكييف احلس�اب اجلاري بأنه قرض، وإنام اخرتت 
ذل�ك بناًء ع�ى أنه الق�ول ذو األث�ر يف موضوعنا، وأين ق�د رأيت أكثر 
املعارصي�ن من الفقهاء وجمامع الفتوى عى اختاف درجاهتا يرجحون 

اعتبار احلساب اجلاري قرضًا؛ بناًء عى أنه أقرب األشباه به. 
ويمك�ن تلخي�ص م�ربرات ترجيحهم -إضاف�ة إىل ما م�ر يف القول 

األول- فيام يي:
أواًل: أن املرصف يترصف بام يف احلس�اب، ويستثمر ما فيه ويرد بدله 
ال عين�ه، وحقيقة القرض: دفع م�ال إىل الغر؛ لينتفع به ويرد بدله )54(، 
وهذا جيعل القول بأنه وديعة ممتنع، إذ يلزم من عقد الوديعة أن يرد عن 

املال املودع.
ثانيًا: أن املرصف يضمن هذا املال مطلقًا، والوديعة ال يصح ضامهنا، 

)3)( �ص9) .
)4)( انظر: رداملحتار)/161، بلغة ال�صالك90/3)، مغني املحتاج9/3)، ك�صاف القناع3/)31.
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إذ يد املوَدع عليها يد أمانة ال يد ضامن)55(.
ثالث�ا: وم�ن األمور التي تؤي�د التكييف بأن�ه قرض، بأن ن�امء هذا املال 
م�ن حق امل�رصف، وليس من حق العميل، مما ي�دل عى أنه قرض ومتلكه 

املرصف ويرد بدله.
وع�دم وج�ود قص�د اإلحس�ان واإلرف�اق يف اإلق�راض م�ن العمي�ل 
للم�رصف، ال يؤث�ر ع�ى جمم�ل التكيي�ف الرشع�ي للحس�اب اجلاري؛ 
فالق�رض وإن ك�ان األصل يف مرشوعيت�ه هو اإلرفاق قد خي�رج عن هذا 
األصل؛ فليس يف مجيع حاالته من باب اإلرفاق، وليس اإلرفاق رشطًا يف 
صحته؛ بمعنى أن اإلرفاق صفة غالبة عى القرض ال مقيدة له، ويدل عى 
ذلك ما ثبت يف الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد ا هلل 
بن الزبر _ريض اهلل تعاىل عنه_ قال: »... وإنام كان دينه –أي الزبر ريض 
اهلل تعاىل عنه– الذي عليه أن الرجل كان يأتيه باملال فيستودعه إياه؛ فيقول 

الزبر: ال، ولكنه سلف، فإين أخشى عليه الضيعة.
ق�ال عبد اهلل بن الزبر: فحس�بت ما عليه من الدي�ن فوجدته ألفي ألف 

ومائتي ألف...
قال: وكان للزبر أربع نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة ألف ألف 

ومائتا ألف«)56(.

)))( انظر: بدائع ال�صنائع 11/6)، التاج واالإكليل68/7)، نهاية املحتاج116/6، ك�صاف القناع4/ 167.
)6)( اأخرجه البخاري يف �صحيحه، كتاب فر�ص اخلم�ص، باب بركة الغازي يف ماله حّياً وميتاً مع النبي -�صلى 

اهلل عليه و�صلم- ووالة االأمر، حديث رقم 9)31، )الفتح 73/6)( ط دار ال�سالم.
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وجه الداللة من احلديث: أن الزبر كان قد َقبِل تلك األموال عى أهنا 
قرض مضمون ال وديعة مع عدم حاجته إليها، بل كان من أكثر الصحابة 
–ريض اهلل تع�اىل عنهم– مااًل؛ فدل عى أن�ه ال يشرتط يف القرض قصد 

اإلرفاق باملقرتض، وال أن يكون فقرًا أو حمتاجًا، واهلل تعاىل أعلم.
وهذا التكييف للحس�اب اجلاري بأهنا قرض: يظهر أثره بمنع بعض 
اهليئ�ات الرشعي�ة لعدد من املس�ائل يف جم�ال العمل امل�رصيف، وهي –

بحسب التتبع-  تندرج حتت ثاثة أقسام رئيسة:
أواًل: مسائل منعت من جهة القرض الذي جر نفعًا:

ومن أمثلة ذلك:
منع زيادة األرصدة لدى البنوك املراس�لة مقابل أخذ نس�بة أعى من 
الرس�وم املحصلة من احل�واالت اخلارجية، بأن يتنازل البنك املراس�ل 

عن جزء من حصته من رسوم احلوالة لصالح املرصف.)57(
مجيع ما س�يأيت ذك�ره الحقا من حكم تقديم البن�ك مزايا ألصحاب 

احلسابات اجلارية.
ثانيًا: مسائل منعت من جهة الجمع بين سلف وبيع)58(:

ومن أمثلة ذلك:
)7)( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )0))( والتاريخ 14و)1 /9/10)14هـ.

)8)( جـــاء يف احلديـــث: » ال يحـــل �صـــلف وبيع« رواه اأبـــو داود يف البيوع )769/3 رقـــم 04)3(، والرتمذي يف 
البيـــوع )6/3)) رقم 34)1(، وح�صـــنه يف االإرواء )/147.وال�صـــلف يف احلديـــث مبعنى القر�ص ]معامل 
ال�صـــن للخطابـــي 0/3)1 .قـــال ابـــن القيـــم رحمـــه اهلل يف اإغاثة اللهفـــان363/1: » وحـــرم اجلمع بني 
ال�صـــلف والبيـــع ملـــا فيـــه من الذريعة اإلـــى الربح يف ال�صـــلف باأخذ اأكرث ممـــا اأعطى والتو�صـــل اإلى ذلك 

بالبيع واالإجارة كما هو الواقع »، قال يف اإعام املوقعني 3/3)1: » وهذا هو معنى الربا ».
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1- منع اش�رتاط املرصف مدة معينة زائدة عن احلاجة يف مس�ألة حتويل 
الرواتب واالستحقاقات بأجرة)59(.

2- من�ع إعط�اء متوي�ل للعميل واش�رتاط أن ت�ودع تدفقات�ه النقدية يف 
حساب جاٍر لدى املرصف)60(، إال أن يكون املقصد معرفة التدفقات فقط 
دون االس�تفادة من احلس�اب اجلاري، مع إتاحة سحب العميل ما أودعه 

يف حسابه يف أي وقت شاء.)61(
3- منع إعطاء متويل للعميل مع اشرتاط جتميد احلساب اجلاري.)62(

ثالثًا: مسائل منعت من جهة دخولها في )أسلفني أسلفك( )63(:

ومن أمثلة ذلك:
1- من�ع إتاح�ة كش�ف حس�اب العمي�ل بالنظ�ر إىل متوس�ط رصي�د 

العميل)64(
2- منع اإلضافة الفورية لشيكات التحصيل بالنظر إىل متوس�ط رصيد 

)9)( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )179( والتاريخ 7)و8)/8/8)14ه.
)60( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )0))( والتاريخ 4و)/1430/8ه.

)61( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )8))( والتاريخ 1و)/1430/11ه.
))6( جاء يف معيار هيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية االإ�صامية رقم ))( ب�صاأن ال�صمانات: »7/)/) 
ال يجوز للموؤ�س�س���ة يف عملية املداينة للعميل اأن ت�س���رط جتميد ح�س���ابه اجلاري، ولكن ال مانع من ذلك 
اإذا مت برغبة �س���احب احل�س���اب مبطلق اإرادته »، وجاء يف م�س���تندات االأحكام: » م�س���تند املنع من ا�سراط 

املوؤ�ص�صة جتميد احل�صاب اجلاري اأن يف ذلك جمعا بني البيع باالأجل والقر�ص ».
)63( وه���ي ا�س���راط عق���د قر����ض اآخر من املقر����ض للمقر�ض ف�ي مقاب���ل القر�ض االأول، وه���ي ممنوعة عند 
الفقهاء . انظر: حا�صية ابن عابدين )/166، مواهب اجلليل 73/6)، حا�صية ال�صرواين على حتفة املحتاج 

)/47 املغني 437/6.
)64( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم ))6)( والتاريخ 9/7/)143ه.
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العميل.)65(
والذي هيمنا يف هذا البحث هو القسم األول، والذي سيأيت احلديث 

عنه تفصيا يف املباحث القادمة إن شاء اهلل تعاىل.

المبحث الثاني: المزايا المصرفية المقدمة ألصحاب الحساب الحسابات 

الجارية

المطلب األول: المقصود بالمزايا المصرفية

املزايا يف اللغة: مجع مزية وهي الفضيلة؛ يقال: لفان مزية أي: فضيلة 
يمتاز هبا عن غره)66(، واملرصفّية نس�بة إىل املرصف؛ وهو: اس�م مكان 

من رَصَف، َوبِه سمي )البنك( مرصفًا)67(.
وأم�ا املزايا املرصفي�ة يف العرف املرصيف فيمك�ن أن نعرفها بأهنا: »ما 
يقدم�ه املرصف م�ن أعيان أو خدمات مادي�ة أو معنوية خيص املرصف 

هبا بعض عمائه العتبار معّن«.
واالعتبار املقصود يف هذا البحث هو وجود حس�اٍب جاٍر للعميل يف 

املرصف بمواصفات معينة حتمل املرصف عى اختصاصه هبذه املزايا.
))6( قـــرار الهيئة ال�صـــرعية مل�صـــرف الراجحـــي رقم )893( وتاريـــخ 9)/1430/7ه، وقد ا�صـــرتطت الهيئة 

جلواز االإ�صافة الفورية ل�صيكات التح�صيل ما يلي:
1.اأال ت�سرط ال�سركة ر�سيداً يف احل�ساب اجلاري للعميل.

).اأال يتم خ�صم �صيء من مبلغ ال�صيك نظري االإ�صافة الفورية للعميل.
3.اأال تاأخذ ال�صركة ر�صماً مقابل تقدمي هذه اخلدمة.
)66( انظر: امل�صباح املنري يف غريب ال�صرح الكبري ))/ 71)(.

)67( انظر: املعجم الو�صيط )1/ 13)(، ومعجم اللغة العربية املعا�صرة ))/ )9)1(.
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المطلب الثاني: أقسام المزايا المصرفية

من املعلوم أن االستقصاء يف أقسام املزايا املرصفّية له أثٌر يف عمق تصّورها 
ودق�ة تكييفها لدى الناظر يف أحكامها، وهذه التقس�يامت املتعددة للمزايا 
املرصفي�ة قائمة ع�ى عدد م�ن االعتبارات تس�تهدف فح�ص األوصاف 
املؤثرة يف احلكم، وعى هذا فالتقس�يامت التالية هي بالنظر إىل ما يمكن أن 

يؤثر يف احلكم الرشعي هلذه املزايا بوجه أو بآخر.
وبالنظر إىل أقس�ام وأنواع املزايا التي تقّدمه�ا املصارف لعمائها؛ نجد 

أهنا تنقسم باالعتبارات التالية:

أواًل: تقسيم المزايا باعتبار نوعها

وتنقسم إىل قسمن:
أ( مزايا معنوية: وهي ما يقدمه املرصف لبعض عمائه من أمور معنوية؛ 
كاالستقبال اخلاص عند مراجعة الفرع، ورسائل التهنئة باملناسبات العامة 

واخلاصة)68(.
ب( مزاي�ا مادي�ة: وه�ي م�ا يقدم�ه املرصف لبع�ض عمائه م�ن أمور 
معنوية؛ كاهلدايا العينية أو النقدية، أو ختفيض أو إس�قاط رسوم اخلدمات 
املرصفي�ة، وهذه املزايا هي املتبادرة لألذهان عن�د إطاق املزايا املرصفية، 

وتنقسم إىل قسمن:

)68( انظر: قرار الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذا الرقم )4)3( والتاريخ ))و3)و4)/0/7)14هـ، ال�صابط 
رقم ))37( من ال�صوابط امل�صتخل�صة من قرارات الهيئة ال�صرعية لبنك الباد.
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- مزاي�ا يقدمه�ا امل�رصف ع�ى ش�كل خدم�ات مرصفّي�ة لعم�اء 
احلس�ابات اجلارية؛ وهي اخلدمات التي جرت عادة البنوك واملصارف 

بتقديمها لعمائها؛ مثل خدمات صناديق األمانات وغرها.
- مزايا يقدمها املرصف عى أشكال أخرى كاهلدايا العينية أو النقدية 

أو غرها)69(.

ثانيًا: تقسم المزايا باعتبار الغرض من تقديمها

وتنقسم املزايا هبذا االعتبار إىل أربعة أقسام:
أ(مزايا يقدمها املرصف بغرض تيس�ر السحب واإليداع يف احلساب 

اجلاري.
وقد جرى اصطاح الباحثن والفقهاء املعارصين عى التعبر عنها ب� 

)املزايا التي تتعلق بالوفاء واالستيفاء( )70(.
ب(مزايا يقدمها املرصف بغرض استقطاب عماء احلسابات اجلارية 

أو استبقائهم.
وه�ذا الغرض م�ن تقديم املزاي�ا املرصفية ه�و املتب�ادر لألذهان من 

)69( انظر: مذكرات عر�ص املو�صوع رقم )14001( املقدمة للهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي، وحم�صر 
اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )481( والتاريخ 1436/7/18هـ.

)70( انظـــر: قرار الهيئة ال�صـــرعية مل�صـــرف الراجحـــي ذا الرقـــم )4)3( والتاريـــخ ))و3)و4)/0/7)14هـ، 
وال�صـــابط رقم ))37( من ال�صـــوابط امل�صتخل�صـــة من قرارات الهيئة ال�صـــرعية لبنك الباد، الفقرة 
3/1/10 من املعيار التا�صـــع ع�صـــر من املعايري ال�صـــرعية لهيئة املحا�صـــبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية 

االإ�صامية.
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أغراض مزايا احلسابات اجلارية)71(.
ج(مزايا يقدمها املرصف بغرض التسويق والدعاية.

مثل: التقاويم واألقام واألكواب والدفاتر وامللفات وبعض املنتجات 
الت�ي هيدف املرصف منها إىل التس�ويق، وغالبا ما حتت�وي هذه اهلدايا عى 

شعار املرصف)72(.
د(مزاي�ا يقدمها املرصف بغرض تشجيع العم�اء عى عمليات مرتبطة 
باحلس�اب، تدر عائدا عى املرصف، مثل اهلدايا املرتبطة باس�تخدام بطاقة 
الرصاف اآليل يف املشرتيات)73(، أو اهلدايا املمنوحة ألصحاب احلس�ابات 

اجلارية عى عمليات التحويل من احلساب)74(، ونحو ذلك.
ثالثًا: تقسيم المزايا باعتبار المستفيد منها

وتنقسم املزايا هبذا االعتبار إىل قسمن:
أ( مزاي�ا جلهات املنفع�ة اخلاصة )األفراد أو املؤسس�ات أو الرشكات(، 
وتك�ون ملكّي�ة موجودات احلس�اب اجل�اري يف هذه احلال�ة لشخص أو 

جمموعة أشخاص بأعياهنم.
ب( مزاي�ا جله�ات النفع العام )اجله�ات احلكومّي�ة واخلرّية(، وتكون 
ملكّي�ة موجودات احلس�اب اجل�اري يف ه�ذه احلالة ملجموعة أش�خاص 
)71( انظر: قرار الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذا الرقم )4)3( والتاريخ ))و3) و4)/0/7)14هـ، وال�صابط 
رقم )371( من ال�صـــوابط امل�صتخل�صـــة من قرارات الهيئة ال�صرعية لبنك الباد، الفقرة 10/)من املعيار 

التا�صع ع�صر من املعايري ال�صرعية لهيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية االإ�صامية.
))7( املراجع ال�صابقة.

)73( انظر: حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )481(، والتاريخ 1436/7/18هـ .
)74( انظر: حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )34)(، والتاريخ 6و1430/3/7هـ .
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بأوصافهم ال بأعياهنم )املس�تفيدون من اخلدمات احلكومية/ مراجعو 
الوزارات/ املستفيدون من حسابات اجلمعيات اخلرية( )75(.

رابعًا: تقسيم المزايا باعتبار كونها منحا أو إسقاطا

وتنقسم املزايا هبذا االعتبار إىل قسمن:
أ(مزاي�ا يقدمها املرصف عى ش�كل منح لعماء احلس�ابات اجلارية، 

مثل: اهلدايا العينية والنقدّية واخلدمات املرصفّية.
ب(مزايا يقدمها املرصف عى شكل إسقاط أو إعفاء لعماء احلسابات 
اجلارية، مثل: اإلعفاء من رس�وم البطاقات االئتامنية، ورس�وم إصدار 

الشيكات، ورسوم البطاقات املنخفضة، ورسوم خطابات الضامن.

خامسًا: تقسيم المزايا باعتبار اشتراطها عند فتح الحساب

وتنقسم املزايا هبذا االعتبار إىل قسمن:
أ(منافع مشرتطة عند فتح احلساب.

ب(منافع يمنحها املرصف للعميل دون رشط)76(.

سادسًا: تقسيم المزايا باعتبار من يختص بها

وتنقسم املزايا هبذا االعتبار إىل قسمن:
))7( انظر: حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )447(، والتاريخ 10/9/)143هـ، 

وال�صابط رقم ))39( من ال�صوابط امل�صتخل�صة من قرارات الهيئة ال�صرعية لبنك الباد.
)76( انظر: قرار الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )4)3( والتاريخ ))و3)و4)/0/7)14هـ، ويف 
الفقرة 1/4 من املعايري ال�صرعية لهيئة املحا�صبة واملراجعة للموؤ�ص�صات املالية االإ�صامية، كما يفهم 
اعتبار هذا التق�صيم من ال�صابط رقم )371( من ال�صوابط امل�صتخل�صة من قرارات الهيئة ال�صرعية 

لبنك الباد.
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أ(مزاي�ا يقدمه�ا امل�رصف وال خيتص هب�ا أصحاب احلس�ابات اجلارية، 
وهذه تنقسم إىل قسمن:

-مزايا يقدمها املرصف لعمائه ولغر عمائه: كاملزايا بغرض التسويق 
والدعاية.

-مزاي�ا يقدمها املرصف لعمائه فقط، س�واء من أصحاب احلس�ابات 
اجلارية أو غرهم _ كأصحاب احلسابات االستثامرية _.

ب(مزاي�ا يقدمها املرصف وخيت�ص هبا أصحاب احلس�ابات اجلارية أو 
بعضهم، وهذه تنقسم إىل قسمن:

-مزايا يقدمها املرصف لعموم أصحاب احلسابات اجلارية.
-مزايا يقدمها املرصف لرشحية معينة من أصحاب احلسابات اجلارية - 

كعميل التميز-.

سابعًا: تقسيم المزايا باعتبار الجهة التي تقدمها

وتنقسم املزايا هبذا االعتبار إىل قسمن:
أ(املزايا التي يقدمها املرصف بذاته لعماء احلسابات اجلارية.

ب(املزاي�ا الت�ي تقدمها جهات أخ�رى لعماء احلس�ابات اجلارية بإذن 
امل�رصف؛ مثل: كوبون�ات التخفيض عى الس�لع، وخدم�ات رشكة فيزا 

وباقي الشبكات وغرها)77(.
وهذا التقس�يم مبني عى افرتاض أن يكون لدى جهة غر املرصف مصلحة 
)77( انظـــر: حم�صـــر اجتمـــاع الهيئة ال�صـــرعية مل�صـــرف الراجحـــي ذي الرقـــم )409( والتاريـــخ )/1/)143هـ، 

وال�صابط رقم )377( من ال�صوابط امل�صتخل�صة من قرارات الهيئة ال�صرعية لبنك الباد.
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يف تقديم مزية لعماء حسابات املرصف أو بعضهم بالتعاون مع املرصف.

المبحث الثالث: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب الحسابات الجارية

أما عى القول بأن املبالغ يف احلس�اب اجلاري وديعة فلن يكون هناك 
قيود عى املزايا املقدمة؛ خاصة إذا مل تكن مشرتطة.

لك�ن البح�ث هنا إنام ه�و يف حكم تقدي�م اهلداي�ا واملزايا ألصحاب 
احلس�ابات اجلاري�ة عند م�ن يعتربها قرض�ا، ومع مراعاة م�ا تقدم من 
تقس�يم ه�ذه املزاي�ا لعدد من األقس�ام بحس�ب االعتب�ارات املختلفة، 
يمك�ن بيان حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب احلس�ابات اجلارية من 

خال العنارص اآلتية:
املطلب األول: حكم هدية املقرتض للمقرض، وفيه فرعان:

 الفرع األول: حكم هدية املقرتض للمقرض املشرتطة يف القرض.
 الفرع الثاين: حكم هدية املقرتض للمقرض غر املشرتطة يف القرض.
املطلب الثاين: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب احلسابات اجلارية 

بناء عى أن املبالغ املودعة فيها تعترب قرضا، وفيه فرعان:
الفرع األول: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب احلس�ابات اجلارية 

مشرتطة عند فتح احلساب، وفيه ثاث مسائل:
املسألة األوىل: حكم تقديم املزايا املادية ألصحاب احلسابات اجلارية.
أواًل: حك�م تقدي�م املزايا املادي�ة جلهات املنفعة اخلاص�ة )األفراد أو 

املؤسسات أو الرشكات(.
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ثاني�ًا: حك�م تقديم املزايا املادية جلهات النفع الع�ام )اجلهات احلكومّية 
واخلرّية(.

املس�ألة الثانية: حكم إس�قاط أو إعفاء أصحاب احلس�ابات اجلارية من 
رسوم اخلدمات املرصفية جزئيا أو كليا.

أواًل: حكم إسقاط رسوم اخلدمات املرصفية املتعلقة بالوفاء واالستيفاء.
ثاني�ًا: حك�م إس�قاط رس�وم اخلدم�ات املرصفية غ�ر املتعلق�ة بالوفاء 

واالستيفاء.
املسألة الثالثة: حكم تقديم املزايا املعنوية ألصحاب احلسابات اجلارية.

الفرع الثاين: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب احلس�ابات اجلارية غر 
مشرتطة عند فتح احلساب، وفيه مسألتان:

املس�ألة األوىل: حكم تقديم املزايا غر املشرتطة مراعاة للمبالغ املودعة 
يف احلساب اجلاري.

املس�ألة الثانية: حكم تقدي�م املزايا غر املشرتطة ب�دون مراعاة للمبالغ 
املودعة يف احلساب اجلاري.

وفيام يي تفصيل الكام عى هذه املسائل:

المطلب األول: حكم هدية المقترض للمقرض

وفيه فرعان:
الفرع األول: حكم هدية المقترض للمقرض مشترطًة في القرض

أمج�ع الفقهاء -يف اجلملة- ع�ى أن كل منفعة مادية مشرتطة يف القرض 
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)ق�رض الربويات)78(( للمقرض قبل الوفاء وبعده؛ فهي حمرمة؛ وذلك 
ألن�ه خيرجه عن باب القرض وكونه عقد إرفاق إىل أن يكون معاوضة، 
فاملقرض يعاوض املق�رتض بزيادة عى ما أعطاه مقابل تأخره، وذلك 
رب�ا)79(، وحلدي�ث »كل قرض ج�ر منفعة فهو رب�ا«)80(، وهذا احلديث 

وإن كان املرفوع منه ضعيفا إال أن عليه العمل عند أهل العلم)81(.
وممن نقل اإلمجاع ابن املنذر)82( وابن عبد الرب)83( وابن حزم)84( وشيخ 

)78( حكى الغزايل -الو�صيط )4/3)4(- والرافعي يف ال�سرط اجلار للمنفعة يف القر�ض وجهاً باجلواز يف 
غري الربوي؛ قال يف ال�صرح الكبري للرافعي )373/9(: »ولو �سرط زيادة يف القدر فكذلك اإن كان املال 
ربويـــا واإال فوجهـــان )اأحدهمـــا( يجوز ملـــا روي عن عبد اهلل ابن عمرو بن العا�ص قال )اأمرين ر�صـــول 
اهلل �صـــلى اهلل عليـــه و�صـــلم اأن اأجهز جي�صـــا فنفذت االإبل فاأمـــرين اأن اآخذ بعريا ببعرييـــن اإلى اأجل(.

)واأ�صـــحهما( املنع ملا �صـــبق وهذا احلديث حممول على ال�صـــلم اأال ترى اأنه قال اإلى اأجل والقر�ص ال 
يقبل االأجل«، ويف رو�صـــة الطالبني )34/4(: »وحكى االإمام اأنه ي�س���ح ال�س���رط اجلار للمنفعة يف غري 

الربوي وهو �صاذ غلط«.
واحلديث املذكور رواه اأبوداود يف البيوع )3/))6 رقم 7)33(، وح�صنه ال�صيخ االألباين يف االإرواء ))/)0)(.

وقـــد اأ�صـــار اإلـــى هـــذا االختاف ابن حـــزم رحمه اهلل يف مراتـــب االإجماع �ص108 حيث قـــال: » واختلفوا يف 
ا�س���راط رد اأف�س���ل اأو اأك���ر مما ا�س���تقر�ض جائ���ز اأم ال يحل ».وانظ���ر: الذخ���رية ))/91)(، احلاوي 

.)3(6 ،3(6/((
)79( انظر: املب�سوط )7/)3(، بدائع ال�صنائع )7/)39(، املبدع )09/4)(، �صرح منتهى االإرادات ))/7))(.
)80( اأخرجه -مرفوًعا- احلارث بن اأبي اأ�صامة يف م�صنده كما يف املطالب العالية بزوائد امل�صانيد الثمانية 
البـــن حجـــر )411/1(، ون�صـــب الرايـــة للزيلعـــي 130/4، واأبـــو اجلهـــم يف جزئـــه كمـــا يف ن�صـــب الراية 
 :r للزيلعي 130/4، من طريق �صـــّوار ابن م�صـــعب عن عمارة، قال �صـــمعت علًيا يقول: قال ر�صـــول اهلل
» كل قر�ص جر منفعة فهو ربا « واإ�صناده �صعيف جًدا، �صّوار بن م�صعب وهو مرتوك، ورواه البيهقي 
يف ال�صـــن الكربى )/ 349 - 0)3 موقوفا عن ابن م�صـــعود، وابن عبا�ص، وعبد اهلل بن �صـــام، وف�صالة 

بن عبيد – ر�صي اهلل عنهم-.
)81( بلوغ املرام البن حجر �ص 18)، ن�صب الراية للزيلعي 130/4، املنفعة يف القر�ص للعمراين �ص )11-

.117
))8( االإجماع البن املنذر �ص0)1.
)83( االإجماع البن عبد الرب 17).

)84( املحلى 348/6.
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اإلسام)85( وغرهم)86(.
ج�اء يف الفقرة )1/4( من املعيار التاس�ع عرش من املعاير الرشعية عى 
ما يي: »حرم اش�رتاط زيادة يف القرض للمقرتض وهي ربا، سواء أكانت 
الزيادة يف الصفة أم يف القدر، وسواء أكانت الزيادة عينا أم منفعة، وسواء 
أك�ان اش�رتاط الزي�ادة يف العق�د أم عند تأجي�ل الوفاء أم خ�ال األجل، 

وسواء أكان الرشط منصوصًا عليه أم ملحوظًا بالعرف«.
ومث�ل ذل�ك: لو قال املقرتض للمق�رض وقت القرض: أن�ا أعطيك مثل 
قرضك وهذه اهلدية ؛ فكأنه ما قبل إال هلذه اهلدية الزائدة عى القرض، فيكون 

ذلك قد خرج خمرج الرشط عليه بأن هيديه هدية زيادة عى القرض)87(.
ويف حكم االشرتاط املواطأة عى ذلك)88(.

الفرع الثاني: حكم هدية المقترض للمقرض غيَر مشترطة في القرض

هدية املقرتض للمقرض غر املشرتطة يف القرض ال ختلو من حالن:
الحال األولى: أال يكون سبب الهدية هو القرض.

ن�ص الفقه�اء ع�ى قبول اهلداي�ا بن املق�رض واملقرتض والتي ليس�ت 
بس�بب القرض: كأن تكون العادة قد جرت بينهام قبله، فهنا اتفق الفقهاء 
ع�ى جوازها -وإن كانت بقيود لدى بعضهم-، أو حدث موجب للهدية 

))8( جمموع الفتاوى 9)/334.
)86( انظر: املغني 436/6، تف�صري القرطبي )7/3)1(، نيل االأوطار ))/)7)(، مغني ذوي االإفهام �ص48).

)87( انظر: اجلامع لاختيارات الفقهية ))/163(.
)88( انظر: ك�صاف القناع 317/3.
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بعد املداينة من صهارة أو جوار.
ومن نصوص الفقهاء -رمحهم اهلل- عى ذلك: 

1-قال اإلم�ام مالك -رمحه اهلل-: “من باع من مديانه بيعا، أو صنع 
له معروفا أو هدية، وهو قريب أو بعيد، غني أو فقر، فإن تبن أنه فعل 
ذلك ملكان الدين مل يصلح، وما كان لغر الدين فجائز”)89(، قال خليل: 

»وحرم هديته إن مل يتقدم مثلها، أو حيدث موجب«)90(.
2-وجاء يف كشاف القناع: »)وإن فعل( املقرتض ش�يئا )مما فيه نفع( 
للمق�رض من هدي�ة ونحوها )قبل الوف�اء مل جيز( كام تق�دم )ما مل ينو( 
املقرض )احتس�ابه م�ن دينه، أو مكافأته عليه( أي: م�ا فعله مما فيه نفع 
فيج�وز ن�ص عليه )إال أن تكون العادة جاري�ة بينهام( أي: بن املقرض 
واملق�رتض )ب�ه( أي: بام ذك�ر من اإله�داء ونحوه )قب�ل القرض( فإن 
كان�ت جارية به جاز؛ حلدي�ث أنس مرفوعا ق�ال: »إذا أقرض أحدكم 
قرضا، فأهدى إليه أو محله عى الدابة فا يركبها وال يقبله، إال أن يكون 
ج�رى بينه وبينه قب�ل ذلك«....)وهو( أي: املقرض )يف الدعوات( إذا 

فعل املقرتض وليمة أو عقيقة ونحومها )كغره( ممن ال دين له«)91(.
فاملالكي�ة: نصوا ع�ى أهنا جتوز إن كانت لغر القرض ب�أن تقدم مثلها أو 

حدث موجب هلا كصهارة وجوار.
واحلنابل�ة: نص�وا عى أهنا جت�وز إن جرت هبا العادة قب�ل القرض، وهو -أي 

)89( النوادر والزيادات 8/6)1.
)90( اخلر�صي )/30)

)91( ك�صاف القناع 318/3.
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املق�رض- يف الدع�وات كغره، مما يدل عى اجل�واز إن علم أن النفع واهلدية ليس�ا 
ألجل القرض.

أم�ا مذه�ب احلنفية ومذه�ب الشافعية فس�يأيت بيانه وأنه جت�وز عندهم 
مطلقا حيث ال رشط.

الحال الثانية: أن يكون سبب الهدية هو القرض.

وقع اخلاف بن الفقهاء -رمحهم اهلل- يف هذه املسألة عى قولن:
القول األول: املنع.

وه�و ق�ول عن�د احلنفي�ة)92(، ومذه�ب املالكي�ة)93(، واملشه�ور عن�د 
احلنابلة)94(، وبه قال شيخ اإلسام ابن تيمية)95(.

أدلة هذا القول:
1-م�ا روي ع�ن حييى ب�ن أيب إس�حاق اهلنائ�ي، قال: س�ألت أنس بن 
مالك: الرجل منا يقرض أخاه املال فيهدي له؟ قال: قال رس�ول اهلل صى 
اهلل عليه وسلم: »إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو محله عى الدابة، 

فا يركبها وال يقبله، إال أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك«)96(.
2-حديث »كل قرض جر منفعة فهو ربا«)97(.

))9( حا�صية ابن عابدين 311/4، فتح القدير 461/7، البحر الرائق 6/)30.
)93( �صرح خمت�صر خليل للخر�صي )/30)، ال�صرح الكبري للد�صوقي 4/)36، منح اجلليل )/403.

)94( املغني 436/6، ال�صرح الكبري مع االن�صاف )349/1، املبدع 10/4).
))9( جمموع الفتاوى 9)/334.

)96( ابن ماجه )/81 باب القر�ص، البيهقي الكربى )/0)3، ابن ابي �صـــيبة 63/7)، الطرباين االأو�صـــط )/89 
برقم ))8)4( باب من ا�صمه عبدان، و�صعفه ال�صوكاين يف ال�صيل اجلرار )143/3(، وقال ال�صيخ االألباين 

يف ال�صل�صة ال�صعيفة: )وهذا اإ�صناد �صعيف ظاهر ال�صعف(.
)97( تقدم تخريجه �ص31 ، وتقدم اأن عليه العمل عند اأهل العلم .
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3-ب�ام روي ع�ن مجع من الصحابة -ريض اهلل عنه�م- يف النهي عن 
قبول هدية املقرتض، إال أن حتسب من قرضه)98(، ومن ذلك: 

أ( ج�اء ع�ن اب�ن عب�اس -ريض اهلل عنه- ق�ال يف رجل ك�ان له عى 
رجل عرشون درمهًا جعل هيدي إليه وجعل كلام أهدى إليه هدية باعها 
حتى بلغ ثمنها ثاثة عرش درمهًا فقال ابن عباس: ال تأخذ منه إال سبعة 

دراهم )99(.
ب( ورد ع�ن عب�د اهلل بن س�ام -ريض اهلل عنه- أنه ق�ال أليب بردة 
ب�ن أيب موس�ى األش�عري: »إنك ب�أرض الربا فيها ف�اش، إذا كان لك 
ع�ى رجل ح�ق فأهدى إليك محل تبن أو محل ش�عر أو مح�ل قت فإنه 

ربا«)100(.
ج( جاء عن زر بن حبيش قال: قلت: أليب بن كعب إين أريد أن أسر 
إىل أرض اجله�اد يف العراق، فقال: إنك تأيت أرضًا فاش فيها الربا، فإن 
أقرضت رجًا، فأتاك بقرضك ومعه هدية فاقبض قرضك واردد عليه 
هديت�ه )101(. قال ابن القيم -رمحه اهلل-: »وكل ذلك س�دًا لذريعة أخذ 

الزيادة يف القرض الذي موجبه رد املثل« )102(.
د(ما رواه ابن س�رين قال: تسلف أيب بن كعب من عمر بن اخلطاب 

)98( املحلى 6/ 360 فتح الباري 131/7.
)99( رواه البيهقي يف ال�صـــن الكربى ))/349(، و�صـــححه االألباين يف االإرواء ))/34)(.وانظر: التحقيق 

البن اجلوزي ))/)19(.
)100( رواه البخاري يف كتاب مناقب االأن�صار )166/3 رقم 3814(، وهو يف فتح الباري )9/7)1(.

)101( رواه البيهقي يف ال�صن الكربى ))/349(.
))10( اإغاثة اللهفان )36/1)(.وانظر اإعام املوقعني )4/3)1، 184(.



12

د. صالح بن عبدالله اللحيدان

75 مة  |  العدد  79   |  شوال  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

ماال -أحسبه عرشة آالف- ثم إن أبّيًا أهدى له بعد ذلك من مترته، وكانت 
تبكر، وكان من أطيب أهل املدينة مترة، فردها عليه عمر، فقال أيّب: أبعث 
بامل�ك، ف�ا حاج�ة يل يف يشء منعك طيب متريت، فقبلها، وق�ال: إنام الربا 
ع�ى من أراد أن يريب وينس�ئ)103(، قال ابن القي�م -رمحه اهلل-: »فكان رد 
عمر ملا توهم أن تكون هديته بس�بب القرض، فلام تيقن أهنا ليست بسبب 

القرض قبلها، وهذا فصل النزاع يف مسألة هدية املقرتض« )104(.
القول الثاين: اجلواز.

وه�و مذه�ب احلنفي�ة)105(، ومذه�ب الشافعي�ة)106(، وه�و رواية عند 
احلنابلة)107(، وهو قول ابن حزم)108(.

)103( اأخرجه عبدالرزق يف امل�صنف 8/)14 برقم )14648(، وابن ابي �صيبة يف امل�صنف 64/7) برقم )0943)(، 
والبيهقـــي يف ال�صـــن الكـــربى للبيهقـــي )/349 بـــاب كل قر�ـــص جـــر منفعة فهـــو ربا، وابن حـــزم يف املحلى 
360/6.فـــال يف اإعـــاء ال�صـــن 18/14): »)رواه البيهقـــي ومل يعلـــه ب�صـــيء غـــري االنقطاع وقـــد عرفت اأن 

مرا�صيل ابن �صريين �صحاح عند القوم، �صرح به ابن عبد الرب يف اأوائل التمهيد( ».
)104( تهذيب ال�صن ))/0)1(.

))10( املب�س���وط 37/7، حا�صـــية ابـــن عابدين 4/)17، البحر الرائـــق 76/6)، و6/)30 ونقل القول االأول فقال: 
»ويف فتح القدير ويجب اأن تكون هدية امل�صتقر�ص للمقر�ص كالهدية للقا�صي اإن كان امل�صتقر�ص له عادة 
قبل ا�صتقرا�صه فاأهدى اإلى املقر�ص فللمقر�ص اأن يقبل منه قدر ما كان يهديه با زيادة اأ.هـ. وهو �صهو 

واملنقول كما قدمناه اآخر احلوالة اأنه يحل حيث مل يكن م�صروطا مطلقا«.
)106( احلاوي )/8)3، رو�صة الطالبني )37/4(، مغني املحتاج )/119.

)107( االن�صاف )349/1، املبدع 10/4).
)108( املحلى 360/6.
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وقد ن�ص احلنفية)109( والشافعية)110( عى أن التنزه عنها أوىل إن علم 
أنه إنام أهداه ألجل القرض.

أدلة هذا القول:
1-ما رواه ابن سرين قال: تسلف أيب بن كعب من عمر بن اخلطاب 
ماال -أحس�به ع�رشة آالف- ثم إن أبّي�ًا أهدى له بعد ذل�ك من مترته، 
وكانت تبكر، وكان من أطيب أهل املدينة مترة، فردها عليه عمر، فقال 
أيّب: أبعث باملك، فا حاجة يل يف يشء منعك طيب متريت، فقبلها، وقال: 
إن�ام الربا عى من أراد أن يريب وينس�ئ)111(، فقول عم�ر: )إنام الربا...( 
يفي�د أن اهلدي�ة ال حت�رم إال إن كانت بني�ة أخذ الزيادة مقاب�ل التنفيس 
ع�ن املقرتض؛ مما خيرج الق�رض عن اإلرفاق، قال ابن حزم تعليقا عى 
ه�ذا األثر: »قول عمر بن اخلطاب هو احلق لقول النبي -صى اهلل عليه 
)109( جاء يف الفتاوى الهندية 03/3): » وال باأ�ص بهدية من عليه القر�ص واالأف�صـــل اأن يتورع من قبول 
الهدية اإذا علم اأنه يعطيه الأجل القر�ص، واإن علم اأنه يعطيه ال الأجل القر�ص بل لقرابة اأو �صـــداقة 
بينهمـــا ال يتـــورع عنـــه وكذا لو كان امل�صـــتقر�ص معروفا باجلود وال�صـــخاء كذا يف حميط ال�صرخ�صـــي، 
واإن مل يكن �صـــيء من ذلك فاحلالة حالة االإ�صـــكال فيتورع عنه حتى يتبني اأنه اأهدى ال الأجل الدين 
قال حممد رحمه اهلل تعالى ال باأ�ص باأن يجيب دعوة من كان عليه دين قال �صيخ االإ�صام هذا جواب 
احلكم. فاأما االأف�صل فاأن يتورع عن االإجابة اإذا علم اأنه الأجل الدين اأو اأ�صكل عليه احلال قال �صم�ص 
االأئمـــة مـــا ذكـــر حممد رحمه اهلل تعالـــى حممول على ما اإذا كان يدعوه قبـــل االإقرا�ص اأما اإذا كان ال 
يدعوه اأو كان يدعوه قبله يف كل ع�صرين يوما وبعد االإقرا�ص جعل يدعوه يف كل ع�صرة اأيام اأو زاد يف 
الباجات فاإنه ال يحل ويكون خبيثا واإذا رجح يف بدل القر�ص ومل يكن الرجحان م�صروطا يف القر�ص 

فا باأ�ص به كذا يف املحيط ».
)110( قال املاوردي: »وهو عندنا جائز اإن كان من غري �س���رط والتنزه عنه اأولى«.انظر: احلاوي )/8)3، 

مغني املحتاج ))/119(.
)111( اأخرجـــه عبدالـــرزاق يف امل�صـــنف 8/)14 برقـــم )14648(، وابـــن ابـــي �صـــيبة يف امل�صـــنف 64/7) برقم 
)0943)(، والبيهقي يف ال�صـــن الكربى للبيهقي )/349 باب كل قر�ص جر منفعة فهو ربا، وابن حزم 
يف املحلى 360/6.فال يف اإعاء ال�صـــن 18/14): »)رواه البيهقي ومل يعله ب�صـــيء غري االنقطاع وقد 

عرفت اأن مرا�صيل ابن �صريين �صحاح عند القوم، �صرح به ابن عبد الرب يف اأوائل التمهيد( ».
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وسلم: )إنام األعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى(« )112(.
وأجي�ب: ب�أن فعل عمر ريض اهلل عنه عندم�ا رد اهلدية ملا توهم أهنا من 
أج�ل قرضه يدل عى منع هدية املق�رتض إذا كانت من أجل القرض ولو 
مل تكن مرشوطة، فلام علم أهنا ليس�ت من أج�ل القرض قبلها وقال: »إنام 
الربا عى من أراد أن يريب وينسئ« أي وهذه اهلدية ليست من أجل القرض 

فا تكون ربا )113(.
2-م�ا روي عن نافع قال: »كان لعبد اهلل بن عمر صديق يس�لفه، فكان 

عبد اهلل بن عمر هيدي له«)114(.
ويمكن أن جياب: بأن األثر واضح بأن الرجل صديق البن عمر -ريض 

اهلل عنه-، فيحمل سبب اإلهداء عى الصداقة ال عى القرض.
3-عم�وم األدلة الدالة عى قبول اهلدي�ة والضيافة قال ابن حزم -رمحه 
اهلل-: »ول�و كانت هدية الغريم والضيافة من�ه حراما أو مكروها ملا أغفل 
اهلل تع�اىل بيان�ه عى لس�ان رس�وله ص�ى اهلل عليه وس�لم )وما ك�ان ربك 

))11( املحلى 361/6.
)113( قال التهانوي يف اإعاء ال�صـــن 04/13): » زعم اأن هدية الغرمي وال�س���يافة منه اإذا كان من غري �س���رط 
حال مطلقاً، �صواء جرت به عادة بينهما قبله اأو مل جتر، ومل ير اأن عمر اإمنا قبل هديته بعدما رد عليه 
م���ا ا�ستقر�س���ه منه، ولو كانت هدية الغرمي من غري �س���رط حتل مطلقاً مل يك���ن لرد عمر هديته معنى؛ 
للقطع باأن هدية اأبّي اإمنا كان من غري �سرط البتة، واأما قوله: »اإمنا الربا على من اأراد اأن يربي وين�سئ« 
فا ينفي كون هدية الغرمي ربا اإذا كان عن غري عادة، واإمنا اأراد تربئة اأبّي بن كعب واأنه مل يرد بهديته 
االإرباء وال االإن�صاء واإمنا اأهدى اإليه لعادة بينهما قبل القر�ص واأن عمر رد عليه هديته اأواًل لرياجعه اأبّي 
يف ذلك، ويبني للنا�ص اأن هدية الغرمي ال حتل اإال اإذا كانت كهدية اأبّي عن عادة، اأو ردها عليه تورعاً كيا 

يظن النا�ص حل هدية الغرمي مطلقاً...«.
)114( حتفة االأخيار ترتيب �صرح م�صكل االآثار للطحاوي 4/))4 برقم ))81)(.
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نس�يا)115(، ف�إذا مل ينه تعاىل ع�ن ذلك فهو حال حم�ض إال ما كان عن 
رشط بينهام«)116(.

وقد أجاب ش�يخ اإلسام ابن تيمية -رمحه اهلل- عن هذا االستدالل 
بقول�ه: “ولي�س كذلك إنام أه�داه ألج�ل املعادلة بينهام م�ن القروض 
واملعاوض�ة ونح�و ذلك كام ج�اء يف حديث: أيب محيد الس�اعدي قال: 
اس�تعمل رس�ول اهلل -صى اهلل عليه وس�لم- رجًا يقال له ابن اللتبية 
فلام قدم قال: هذا لكم وهذا يل، أهدي إيل، قال: فقام رس�ول اهلل صى 
اهلل علي�ه وس�لم عى املنرب فحم�د اهلل وأثنى عليه وق�ال: »ما بال عامل 
أبعثه فيقول هذا لكم، وهذا أهدي إيل، أفا قعد يف بيت أبيه أو يف بيت 

أمه حتى ينظر أهيدى إليه أم ال«)117( »)118(.
4-عم�وم األدل�ة الدالة عى اس�تحباب حس�ن القض�اء ومنها ما يف 
الصحيح�ن من حدي�ث أيب هريرة وأيب رافع: )خيار الناس أحس�نهم 
قض�اء( )119(، فه�و من الس�نة ومك�ارم األخاق وليس ه�و قرض جر 
منفعة؛ ألن حمل التحريم ما كان مرشوطا يف العقد أو كانت نية املقرض 
من بذل القرض أو قبول اهلدية أخذ الزيادة، وال فرق بن أن يزيده عام 
أعطاه قبل الوفاء أو بعده إن كان با رشط؛ ألن حمل املنع هو االشرتاط 

))11( �صورة مرمي ، االآية 64. 
)116( املحلى 361/6.

)117( رواه م�صلم يف كتاب االإمارة )463/3 رقم )183(.
)118( انظر: اجلامع لاختيارات الفقهية ل�صيخ االإ�صام ابن تيمية ))/1061(.

)119( البخاري 116/3 برقم ))39)(، وم�صلم 4/3))1 برقم )1600(.
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الذي خيرج القرض عن موضوعه وجيعله معاوضة.
وأجي�ب عن هذا: ب�أن الذي يفهم من احلديث أنَّ املراد حس�ن القضاء 
عن�د قض�اء الدين ال قبل�ه؛ لوجود الفرق ب�ن املنفعة قبل الوف�اء واملنفعة 
عنده، إذ إنَّ املنفعة الواقعة عند الوفاء من باب التربع واإلحس�ان ومقابلة 
املع�روف، وأما املنفعة الواقعة قبل الوفاء فه�ي مظنة ألن يقصد هبا تأخر 
س�داد القرض، فتكون هذه املنفعة عوضًا عن األجل، فتدخل يف باب ربا 
اجلاهلية، ولذلك ورد النهي عنها، بينام ورد احلث عى املنفعة الواقعة عند 

الوفاء)120(.
كام يمكن أن جياب عن ذلك بقول الطحاوي -رمحه اهلل-: »وفيام ذكرنا 
يف ه�ذا الباب ع�ن أصحاب النبي -صى اهلل عليه وس�لم- ما قد دل عى 
أن األشياء املأخوذة بأسباب غرها ترجع إىل ما أخذت بأسبابه يف كراهته 

حتى يكون كاملعقود عليه«)121(.

الترجيح:

الراج�ح -واهلّل أعل�م- هو الق�ول األول القايض بمن�ع هدية املقرتض 
للمق�رض غ�ر املشرتط�ة يف الق�رض إذا كان س�بب اهلدية ه�و القرض؛ 
)0)1( انظـــر: املنفعـــة يف القر�ص للعمراين �ص0)3، وفيه: جاء يف الفتاوى الكربى ل�صـــيخ االإ�صـــام 160/6: » 
فنهى النبي �صـــلى اهلل عليه و�صـــلم واأ�صـــحابه املقر�ص عن قبول هدية املقرت�ص قبل الوفاء؛ الأنَّ املق�صود 
بالهدية اأن يوؤخر االقت�س���اء واإن كان مل ي�س���رط ذلك ومل يتكلم، في�س���ري مبنزلة اأن ياأخذ االألف بهدية 
ناجـــزة واألـــف موؤخـــرة وهـــذا ربا، ولهـــذا جاز اأن يزيـــد عند الوفاء ويهدي لـــه بعد ذلك لـــزوال معنى الربا 
».وجـــاء يف نيـــل االأوطـــار )/)33: » وال يلزم من جواز الزيادة يف الق�صـــاء على مقـــدار الدين جواز الهدية 

ونحوها قبل الق�صاء؛ الأنها مبنزلة الر�صوة ».
)1)1( انظر: م�صكل االآثار 117/11.
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لق�وة أدلتهم، ولئا تتخذ ذريعة إىل تأخر الس�داد من أجل هذه املنافع 
فتك�ون ربا، حيث يعود للمقرض ماله وزي�ادة هذا النفع الذي حصل 

عليه بسبب القرض.
ومث�ل ذل�ك يف احلكم إذا مل يتبن أن س�ببها هو الق�رض أو ال، يقول 
الشوك�اين -رمح�ه اهلل-: »واحلاص�ل أنَّ اهلدي�ة والعاري�ة ونحومها إذا 
كانت ألجل التنفيس يف أجل الدين أو ألجل رش�وة صاحب الدين أو 
ألجل أن يك�ون لصاحب الدين منفعة يف مقابل دينه فذلك حمرم؛ ألنه 
نوع من الربا أو رش�وة، وإن كان ذلك ألج�ل عادة جارية بن املقرض 
واملس�تقرض قب�ل التداين ف�ا ب�أس، وإن مل يكن ذلك لغ�رض أصًا 

فالظاهر املنع؛ إلطاق النهي عن ذلك »)122(، واهلل أعلم.
 

المطلب الثاني: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب الحسابات الجارية لو 

اعتبرت المبالغ المودعة فيها قرضا

وفيه فرعان:
توطئة: 

تقدم اخلاف يف تكييف احلس�اب اجلاري، فعى القول بأن احلس�اب 
اجلاري وديعة أو عقد ذو طبيعة خاصة ال يظهر إشكال أصا يف تقديم 
املزاي�ا ألصحاب احلس�ابات اجلارية، وإنام يظهر اإلش�كال عى القول 

بأنه قرض، والتفريع اآليت إنام هو بناء عى هذا القول.
)))1( نيل االأوطار )/)33.
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الفرع األول: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب احلسابات اجلارية مشرتطة 
عند فتح احلساب، وفيه ثاث مسائل:

المسألة األولى: حكم تقديم المزايا المادية ألصحاب الحسابات الجارية.

أوال: حكم تقديم املزايا املادية جلهات املنفعة اخلاصة )األفراد أو املؤسسات 
أو الرشكات(.

الغالب يف احلس�ابات اجلارية أال يلتزم املرصف بأية فائدة يدفعها مقابل 
احلس�اب اجل�اري، واملعتاد أن الفوائ�د املرصفية إنام تدفع عى احلس�ابات 
اآلجلة؛ ألن العميل فيها ال يتمتع بميزة اس�تخدام دفرت الشيكات وبطاقة 
الرصاف اآليل، كام أن أمواله، تكون مؤجلة الدفع � يف الغالب � يستخدمها 
املرصف يف توليد الفوائد التي يقتسمها مع أصحاب تلك األموال، ولكن 
بل�غ من حدة التنافس بن املص�ارف يف بعض البلدان أن اجتهت -لغرض 
اجت�ذاب العم�اء- إىل دفع الفوائد عى احلس�ابات اجلارية، والتي تكون 
متدني�ة يف العادة؛ بس�بب أن ودائع احلس�اب اجلاري تس�تحق الدفع عند 
الطل�ب، مم�ا يقي�د حرية امل�رصف يف اس�تخدامها باملقارنة م�ع غرها من 

الودائع. )123(
واملتق�رر أن�ه حي�رم أخذ الفوائ�د وإعطاؤها ع�ى الودائع يف احلس�ابات 
اجلاري�ة؛ ألهن�ا زي�ادة مرشوط�ة أو يف حك�م املرشوط�ة يف ب�دل القرض 

للمقرض، وقد تقدم أن زيادة املرشوطة يف القرض حمرمة باالتفاق)124(.

)3)1( انظر: املنفعة يف القر�ص للعمراين �ص))4.
)4)1( انظر ما تقدم �ص33.
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جاء يف املعيار الرشعي رقم )40( من معاير هيئة املحاسبة واملراجعة 
للمؤسس�ات املالي�ة اإلس�امية: »2/2/2 تضمن املؤسس�ة رد كامل 
مبال�غ احلس�اب اجل�اري إىل أصحاهبا، وال جي�وز التزامه�ا بإضافة أي 

زيادة بنسبة ثابتة أو متغرة عى أصل املبلغ، فإهنا فائدة ربوية«.
ويدخ�ل يف املن�ع تقديم هدايا عيني�ة ومزايا مادي�ة للعماء من أجل 
حساباهتم اجلارية، كام جاء يف قرار اهليئة الرشعية ملرصف الراجحي ذي 
الرق�م )355( والتاريخ 1420/7/24ه� بشأن حك�م اهلدايا العينية 
لعماء الرشكة: »ال جيوز منح هدايا عينية خاصة بأصحاب احلسابات 
اجلاري�ة أو بعضهم؛ ألهنا تدخل يف الص�ور املمنوعة من صور القرض 
ال�ذي ج�ّر نفعًا«، وق�رار اهليئة الرشعي�ة ملرصف الراجح�ي ذي الرقم 
)354( والتاري�خ 1420/7/24ه�� بشأن احلك�م يف برنامج التمّيز، 
ونص�ه: »ال جيوز للرشكة أن تقدم من هذا الربنامج لعماء احلس�ابات 
اجلاري�ة أو بعضه�م ما يرتتب علي�ه بذل مادي للعمي�ل أو خدمة ليس 
هلا عاقة بفتح احلس�اب أو الوفاء للعميل، ف�ا جيوز هلا إعطاء العميل 
تذاك�ر س�فر أو إس�كانه يف فنادق جمان�ا أو القيام باحلج�وزات وتقديم 
االستشارات الطبية ونحوها، ألهنا تدخل يف الصور املمنوعة من صور 

القرض الذي جر نفعًا«.
والقرارات الس�ابقة منع�ت تقديم أنواع املناف�ع مطلقا ومل تنص عى 
ح�ال االش�رتاط، فتقديمها باالش�رتاط أوىل باملنع، وقد أك�د عى منع 
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اش�رتاط احلصول عى منفعة عند فتح احلس�اب الضابط رقم )371( من 
الضواب�ط املس�تخلصة من ق�رارات اهليئ�ة الرشعية لبنك الب�اد، ونصه: 
»ال جي�وز للبنك )املقرتض( تقديم أي هداي�ا أو خدمات أو مزايا لعماء 
احلس�ابات اجلاري�ة )املقرض�ن(، أو لبعضه�م بام يرتتب علي�ه بذل ماّدي 
للعميل، أو خدمة ليس هلا عاقة بفتح احلساب أو الوفاء للعميل، ويتأكد 
املنع فيام لو اشرتط ذلك عند فتح احلساب حتى ولو كان جلهات خرية«.

ويتأكد املنع إن كانت املزايا متفاوتة يراعى فيها مقدار احلس�اب اجلاري 
وم�دة بقائ�ه؛ ألن التفاوت بحس�ب مقدار احلس�اب ومدت�ه دليل عى أن 

اهلدية ألجل الدين، وليست عى ظاهرها.
ثانيا: حكم تقديم املزايا املادية جلهات النفع العام )اجلهات احلكومّية واخلرّية(
تق�دم يف الضابط رق�م )371( من الضوابط املس�تخلصة م�ن قرارات 
اهليئ�ة الرشعية لبن�ك الباد: »ويتأك�د املنع فيام لو اش�رتط ذلك عند فتح 

احلساب حتى ولو كان جلهات خرية«.
وقد ص�در قرار اهليئ�ة الرشعية مل�رصف الراجحي برق�م )497( وتاريخ 
1422/10/26ه� بشأن: النظر يف بعض طلبات اجلمعيات اخلرية، ومنها: 
- توزي�ع مطوي�ات أو مطبوع�ات خاص�ة هب�ذه اجلمعيات ع�ن طريق 

الفروع أو إرفاقها ضمن كشوف حسابات عماء الرشكة.
- طبع نامذج ومطويات خاصة هبم عى حساب الرشكة.

- طلب أجهزة حاسب آيل وبرامج معينة وأجهزة لعد النقود.
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- طلبه�م املس�امهة يف توزي�ع بعض اهلداي�ا عى كب�ار املتربعن هلذه 
اجلمعيات فجاء يف نص القرار: »ال جيوز للرشكة أن تطبع عى حس�اهبا 
ن�امذج ومطوي�ات تلك اجلمعي�ات، وال أن تقدم هلا األش�ياء العينية أو 
اهلدايا املذكورة يف الس�ؤال، كام ال جيوز أن تعطيها من الرصيد املجنب 

ما دام كل ذلك من أجل فتحها حسابات جارية لدى الرشكة«.
أما إن كان لتلك اجلمعيات حسابات استثامرية، فا مانع من إعطائها 
ما ذكر برشط أال يكون ذلك من مال املس�تثمر؛ وذلك ألن احلس�ابات 

االستثامرية ليست قروضًا، فا تكون من القرض الذي جر نفعًا.
ثانيًا: ال يدخل يف املنع ما مل يكن من أجل فتح احلساب، ومن ذلك ما يأيت:

 أ(التربعات واملعونات التي كانت معتادة ومعهودة بن الرشكة وتلك 
اجلمعيات قبل فتحها للحساب اجلاري لدهيا.

 ب( إذا تربعت الرشكة تربعات غر خمصوصة بتلك اجلمعيات التي 
هلا حسابات جارية لدهيا، فا مانع أن تتربع هلا كغرها.

 ج( هداي�ا الدعاي�ة واإلع�ان الت�ي ال ختت�ص بعم�اء احلس�ابات 
اجلارية، وإنام تكون هلم ولغرهم؛ كاملواد الدعائية من أقام، وتقاويم، 

وجمات، وكتب، ونحو ذلك.
وللرشك�ة أن تس�هم يف توزيع ما طبعته اجلمعي�ات اخلرية من نامذج 

ومطويات عن طريق فروع الرشكة ونحوها.
 د( اهلدايا واملعونات التي تكون بعد إقفال حس�ابات تلك اجلمعيات 

ما مل يكن ذلك مشرتطًا عند فتح احلساب.
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وج�اء يف قرار ال�هيئة الرشعية لبنك الباد رقم: )17( بشأن »الضوابط 
الرشعية للحسابات اجلارية«:

1-ال جي�وز للبن�ك منح هداي�ا عينية للجمعيات اخلرية عى حس�اباهتا 
اجلارية، كأن يطبع هلا نامذج أو مطويات.

2-ال جيوز أن يكون إعطاء اجلمعيات اخلرية شيئًا من األرصدة املجنبة 
يف حساب التطهر مرشوطًا بفتح حسابات جارية لديه.

ويق�وى أن يق�ال بجواز إعط�اء اجله�ات احلكومية واخلري�ة مثل هذه 
املناف�ع املادي�ة باعتبار أن النف�ع حقيقة لطرف ثالث وهم املس�تفيدون من 
خدمات اجلهات احلكومية واخلرية، وهذه اجلهات ليست ملكا لشخص 
معن، وهذا االجتهاد هو الذي استقر عليه اجتهاد اهليئة الرشعية ملرصف 

الراجحي.)125(

المسألة الثانية: حكم إسقاط أو إعفاء أصحاب الحسابات الجارية من رسوم 

الخدمات المصرفية جزئيا أو كليا

أوال: حكم إسقاط رسوم اخلدمات املرصفية املتعلقة بالوفاء واالستيفاء
إن كانت املزايا أو اخلدمات املقدمة لعماء احلس�ابات اجلارية مما يتعلق 
بالوف�اء أو االس�تيفاء أو بفت�ح احلس�اب اجلاري فهذه ال مان�ع من منحها 
ألصح�اب احلس�ابات اجلارية: كإص�دار دفرت ش�يكات، أو حتويل أموال 
)))1( انظر: حم�صـــر اجتماع الهيئة ال�صـــرعية مل�صـــرف الراجحي ذي الرقم )177( والتاريخ )و8/8/3)14ه، 
10/9/)143هــــ،  والتاريـــخ   ،)447( الرقـــم  ذي  الراجحـــي  مل�صـــرف  ال�صـــرعية  الهيئـــة  اجتمـــاع  حم�صـــر 
والرقـــم )304( والتاريـــخ 1/16/)143ه، والرقـــم )443( والتاريـــخ 9/7/)143ه، والرقـــم ))))( والتاريـــخ 

0)و1)/1430/8ه.
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إىل العميل دون أن يتحمل العميل رس�ومًا، أو إصداِر بطاقاٍت متنوعٍة 
جمانًا؛ ألهنا س�بيل من س�بِل إيص�ال العميل إىل ماله، وس�داِد املرصِف 
للح�قِّ ال�ذي عليِه، وال ت�ؤدي إىل أي منفع�ة زائدة تض�اف إىل رصيد 

العميل وحسابه.
فليست هذه املزايا مقصودة للمقرض، وإنام غايتها تيسر الوفاء له بام 
أقرض، كام أن هذه املزايا ليس�ت منافع متمحضة ألصحاب احلسابات 
بل هي منافع مشرتكة بن الطرفن، فهي يف حكم السفتجة التي ينتفع هبا 
كا الطرفن من غر رضر بأحدمها، فاملصارف التي أس�س بنياهنا وقام 
نظامها عى احلسابات اجلارية املتمثلة يف القروض املقدمة من العماء، 
تقّدم للعم�اء مزايا معنوية وضمنية، كإصدار دفاتر الشيكات ووضع 
أجه�زة الرصاف اآليل ونحومها من التس�هيات، فك�ا الطرفن ينتفع 
بذلك، امل�رصف ينتفع بوفاء القروض ألصحاهب�ا بصورة ميرسة ختف 
هب�ا األعباء والتكالي�ف -بالنظ�ر إىل تكاليف كثرة ع�دد املوظفن هلذا 
الغرض يف حال غياب هذه الوس�ائل املتاحة-، أما العميل فهو يستويف 
قرض�ه بيرس بدون حتمل مشق�ة كان يعانيها يف املايض، فهذه التطورات 
يف الوفاء واالستيفاء تتحقق هبا املنفعة املتبادلة للطرفن، وليس يف ذلك 

منفعة مادية بحتة ينتفع هبا العميل من وراء احلساب اجلاري.)126(

)6)1( انظر هذا كله مف�صا يف: املنفعة يف القر�ص للعمراين �ص1)4-461، وقد ذكر قول الدكتور �صعود 
بن حممد الربيعة يف كتابه حتول امل�صـــرف الربوي اإلى م�صـــرف اإ�صـــامي 199/1، القا�صـــي بكراهية 

انتفاع �صاحب احل�صاب اجلاري بدفرت ال�صيكات وبطاقة ال�صراف االآيل دون مقابل، وناق�ص قوله.
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وهب�ذا ص�در بذلك ق�رار اهليئ�ة الرشعية مل�رصف الراجح�ي ذو الرقم 
)354( والتاري�خ 1420/7/24ه� بشأن احلك�م يف برنامج التمّيز)127(، 
ك�ام ن�ص عى ذل�ك أيض�ا الضابط رق�م )372( م�ن الضواب�ط الرشعية 
لبن�ك الباد)128(، وكذل�ك نصت الفقرة )3/1/10( من املعيار التاس�ع 
ع�رش من املعاي�ر الرشعية هليئ�ة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية 
اإلس�امية وفيه�ا: »جي�وز للمؤسس�ة بذل اخلدم�ات التي تتعل�ق بالوفاء 
واالستيفاء ألصحاب احلس�ابات اجلارية بمقابل أو بدون مقابل، كدفاتر 
الشيكات وبطاقات الرصاف اآليل ونحوها. وال مانع من أن متيز املؤسسة 
بن أصح�اب احلس�ابات اجلارية فيام يتعل�ق بجانب اإليداع واحلس�اب، 
كتخصيص عرف الس�تقبال أصحاب بعض احلس�ابات أو أن متيزهم من 

الشيكات«، وجاء يف مستندات األحكام:
مس�تند جواز انتف�اع صاحب احلس�اب اجلاري بدفرت ش�يكات وبطاقة 

الرصاف اآليل واخلدمات املميزة دون مقابل، ما يأيت:
1-أن املنفع�ة اإلضافي�ة يف ه�ذه املس�ألة مشرتك�ة للطرفن املق�رض واملقرتض 
فكامه�ا منتف�ع، فتقابل املنفعت�ان، بل إن املنفع�ة التي تعود ع�ى العميل من جراء 
اس�تخدام دف�رت الشيك�ات وبطاق�ة ال�رصاف اآليل منفعة تابعة وليس�ت أساس�ية، 

)7)1( ون�صه : » يجوز لل�صركة اأن تقدم من هذا الربنامج ما كان من قبيل االأمور املعنوية، اأو اخلدمة املتعلقة 
بفتـــح احل�صـــاب واإيفـــاء العميل، مثل ال�صـــيكات وبطاقة ال�صـــراف، وغرف اال�صـــتقبال واالهتمـــام بالعميل 

ونحو ذلك » .
)8)1( ون�صـــه : » يجـــوز للبنـــك )املقرت�ـــص( اأن يقـــدم لعمـــاء احل�صـــابات اجلاريـــة )املقر�صـــني( مـــا كان مـــن 
قبيـــل االأمـــور املعنوية، اأو اخلدمات املتعّلقة بفتح احل�صـــاب، اأو الوفاء للعماء، مثل: ال�صـــيكات، وبطاقات 

ال�صراف، وغرف اال�صتقبال، واالهتمام بالعميل« .
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حي�ث إن املرصف وضع هذا النظام خلدم�ة مصاحله وأغراضه املتعددة، فمنفعة 
املرصف من هذا النظام منفعة أساس�ية، وأما حتقق منفعة العميل من هذا النظام 
فهي نتيجة من نتائج استخدام املرصف هذا النظام لتحقيق مصاحله، وأغراضه.
2-أن املنفع�ة التي حيصل عليها صاحب احلس�اب اجل�اري املقرض من هذا 
النظ�ام دون مقاب�ل ليس�ت منفع�ة منفصلة عن الق�رض، بل هي وس�يلة لوفاء 
امل�رصف للق�روض الت�ي اقرتضه�ا، حيث إن�ه مطالب بس�داد الق�روض لكل 

مقرض متى طلب ذلك.
ويمكن أن نرب أمثلة ملا يمكن أن يدخل حتت هذا القسم كام يي:

1- إسقاط رس�وم احلواالت -ولو كانت رسوم حوالة واردة)129(- 
إذا كان�ت مس�تحقة للم�رصف لوحده، ف�إذا كان املرصف يدفع ش�يئًا 
للبن�ك املراس�ل فا جي�وز أن يتحمله امل�رصف عن عميل�ه)130(، ومثل 

ذلك يف احلكم: إسقاط رسوم إلغاء احلواالت)131(.
2-إسقاط رسوم حتويل رواتب موظفي الرشكات من احلساب العام 

للرشكة إىل احلسابات اخلاصة باملوظفن. )132(
3-إسقاط رسوم نقل األموال. )133(

4-إسقاط رسوم إصدار شيك مرصيف. )134(
)9)1( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )308( والتاريخ 14و)1/)/)143ه.
)130( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )03)( والتاريخ 16و9/4/17)14ه.
)131( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )81)( والتاريخ 6)و7)/)/1431ه.
))13( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )49)( والتاريخ 8)و9)/1430/7ه.

)133( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم ))0)( والتاريخ )/)/9)14ه.
)134( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )03)( والتاريخ 16و9/4/17)14ه.
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5-إسقاط رسوم إيقاف الشيك.)135(
6-إسقاط رسوم إصدار الشهادة املرصفية.)136(

7-إسقاط رسوم تركيب نقطة بيع لدى التاجر)رسم الرتكيب، والرسم 
الشه�ري ولي�س رس�وم العملي�ات لتعلقه�ا بالتحصي�ل ولي�س بالوفاء 

واالستيفاء(.)137(
ثاني�ا: حك�م إس�قاط رس�وم اخلدم�ات املرصفية غ�ر املتعلق�ة بالوفاء 

واالستيفاء
م�ن املناف�ع الت�ي يمك�ن أن حيص�ل عليها صاح�ب احلس�اب اجلاري: 
األس�عار املميزة لبعض اخلدمات التي يقدمها املرصف، إذ تقدم املصارف 
ألصح�اب هذه احلس�ابات خدمات جماني�ة، وأخرى ذات أس�عار متدنية 
مقارنة باآلخرين ممن ليس هلم حسابات مع املرصف، ويتأثر ذلك -أيضًا- 
بأمهي�ة العمي�ل للم�رصف، من حيث عدد س�نوات تعامل�ه مع املرصف، 
ومتوس�ط الرصي�د يف حس�ابه، ونح�و ذل�ك، وتتعل�ق ه�ذه املميزات يف 
الغالب بالرصف األجنبي، ورس�وم فتح االعتامدات، وبطاقات االئتامن، 
وخطابات الضامن، وقد تتعدى ذلك إىل سعر الفائدة عى القروض. )138( 
وظاهر مما تقدم أن إس�قاط رس�وم اخلدم�ات املرصفية املتعلق�ة بالوفاء 
واالستيفاء كان اس�تثناء من أصل املنع، وبالتايل فإسقاط رسوم اخلدمات 

))13( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )309( والتاريخ0)/)/)143ه.
)136( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم ))4)( والتاريخ 18و1430/6/19ه.

)137( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )81)( والتاريخ 6) و7)/)/1431هـ.
)138( انظر : املنفعة يف القر�ص للعمراين �ص 1)4.
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املرصفية غر املتعلقة بالوفاء واالس�تيفاء ب�اق عى أصل املنع إذا كانت 
لبع�ض العم�اء دون بع�ض، ومل يكن للم�رصف منفع�ة يف بذله هذه 
اخلدم�ات أو تنازل�ه ع�ن بع�ض قيمتها س�وى الق�رض؛ ألهن�ا منفعة 
للمق�رض -صاح�ب احلس�اب اجل�اري- وال يقابله�ا عوض س�وى 

القرض.
وق�د نصت عى ذل�ك الفق�رة )2/10( من املعيار التاس�ع عرش من 
املعاير الرشعية هليئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية 
وفيها: »ال جيوز للمؤسسة أن تقدم ألصحاب احلسابات اجلارية بسبب 
تلك احلس�ابات وحدها هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات ومزايا 
ال تتعلق باإليداع واحلساب، ومن ذلك اإلعفاء من الرسوم أو بعضها، 
مث�ل اإلعفاء من رس�وم بطاقات االئتامن وصناديق األمانات ورس�وم 

احلواالت ورسوم خطابات الضامن واالعتامدات«.
وناح�ظ أن املعي�ار ذك�ر رس�وم احل�واالت ضم�ن هذا الن�وع من 
اخلدم�ات، واألقرب أهن�ا متعلقة بالوفاء واالس�تيفاء -كام تقدم-، إال 
أن يكون املقصود رس�وم احلواالت إذا كان املرصف يدفع ش�يئًا للبنك 

املراسل فدخوهلا حتت هذا النوع من اخلدمات صحيح)139(.
ويمك�ن أن نرب أمثلة ملا يمكن أن يدخل حتت هذا القس�م -مما مل 

يذكره نص املعيار-  كام يي:

)139( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )03)( والتاريخ 16و9/4/17)14ه.
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1-اإلعفاء من رس�وم اخلدمات االلكرتونية املتعلقة باألس�هم )خدمة 
التداول، وعمولة التداول(.)140(

2-إعطاء سعر رصف مميز بالنظر للحساب اجلاري.)141(
3-تقدي�م خدمة حتويل الرواتب باملجان مقابل بقاء املبالغ يف احلس�اب 

مدة زائدة عن احلاجة قبل حتويلها.)142(
4-متييز العماء يف معدل الربح يف منتجات التمويل بالنظر إىل متوسط 
أرصدهت�م، بحيث يعطى من كان متوس�ط رصيده مرتفع�ًا متويا بمعدل 
ربح منخفض، ويعطى من كان متوس�ط رصي�ده منخفضًا متويا بمعدل 

ربح مرتفع.)143(
وأشار بعض الباحثن إىل أنه قد يقال باجلواز؛ إذ املزايا واخلدمات ختتلف 
عن اهلدايا، فاهلدايا فيها نفع حمض للدائن ورضر حمض عى املدين، فيتوجه 
املن�ع منه لئا يكون ذريعة إىل الزي�ادة يف الدين، بخاف املزايا واخلدمات 
م�ن إعفاءات ونحو ذلك فاملنافع فيها متبادلة، إذ إن املرصف عندما يعفي 
عميل�ه من رس�وم االعتامد أو خطاب الض�امن أو بطاقة االئتامن أو خيفض 
من تكلفة التمويل، فا يعني ذلك أنه مترر من تقديم تلك اخلدمة، فهو 

)140( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم ))19( والتاريخ 8)/9/1)14هـ.
)141( حم�صـــر اجتماع الهيئة ال�صـــرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )313( والتاريخ ))/3/)143هـ، وجاء يف 
قرار الهيئة مل�صرف الراجحي رقم )980( وتاريخ 1433/9/4هـ: » ال مانع من اأن تعطي اخلزينة للعماء 
�صـــعر �صـــرف اأف�صـــل من ال�صـــعر املتاح يف الفروع ومراكز احلواالت؛ على اأن ال تخ�صـــ�ص اخلزينة �صعراً ال 

تعطيه اإال لعماء التميز واخلا�صة«.
))14( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )179( والتاريخ 7) و8)/8/8)14هـ.

)143( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )77)( والتاريخ 9/9/4)14هـ.
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يس�تفيد من أشياء أخرى غر تلك الرس�وم، مثل العمولة التي يأخذها 
عن�د اس�تخدام البطاق�ة يف ال�رشاء، وهام�ش الربح ال�ذي يتقاضاه يف 
التموي�ل أو يف االعتامدات وغر ذلك، فاإلعفاء بمثابة التحفيز للعميل 
ع�ى الدخول يف املعاملة؛ ليكس�ب املرصف من جرائه�ا من عموالت 

أخرى تابعة هلا غر الرسوم االبتدائية)144(.
وهذه وجه�ة نظر مقدرة، حرية بالنظر والدراس�ة، وإن كانت حتتاج 
إىل وق�وف مع  كل خدمة باس�تقال، فقد ي�رى الباحث جواز اإلعفاء 
من رس�وم بع�ض اخلدمات دون بع�ض العتبارات تع�ود لكل خدمة 
بذاهتا، كأن يرى أن بعض هذه اخلدمات تس�تهدف التس�ويق واملنافسة 
وجل�ب العم�اء -كصناديق األمانات-، بينام البع�ض اآلخر باق عى 

أصل املنع)145(، واهلل أعلم.

المسألة الثالثة: حكم تقديم المزايا المعنوية ألصحاب الحسابات الجارية.

ال إشكال يف تقديم املزايا املعنوية ألصحاب احلسابات اجلارية، مثل: 
ختصيصهم بغرف اس�تقبال، وبذل مزي�د اهتامم هبم، ونحو ذلك؛ ألهنا 
منفع�ة تابعة غر مقصودة لعميل احلس�اب اجل�اري، وال تؤدي إىل أي 

)144( انظر : التكييف ال�صرعي للح�صاب اجلاري واالآثار املرتتبة علية للدكتور يو�صف ال�صبيلي �ص14 .
))14( انظر: حم�صـــر اجتماع الهيئة ال�صـــرعية مل�صـــرف الراجحي ذي الرقم )443( والتاريخ 9/7/)143ه 
وحم�صـــر )483( والتاريـــخ 1436/8/3ه، ب�صـــاأن اإعفـــاء بع�ـــص العمـــاء مـــن ر�صـــوم �صـــناديق االأمانات 
والبطاقـــات، وقـــد انتهـــت فيـــه الهيئـــة اإلـــى اإجـــازة اإعفـــاء بع�ـــص عمـــاء اخلا�صـــة والتميز من ر�صـــوم 
�صناديق االأمانات ور�صوم البطاقات االئتمانية ح�صب تقدير امل�صرف، ومنع اإعفاء العماء من ر�صوم 

االعتمادات امل�صتندية وخطابات ال�صمان.
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منفعة زائدة تضاف إىل رصيد العميل وحسابه.
وهب�ذا صدر ق�رار اهليئة الرشعية مل�رصف الراجح�ي ذو الرقم )354( 
والتاري�خ 1420/7/24ه� بشأن احلك�م يف برنامج التمّيز، وفيه: »جيوز 
للرشك�ة أن تق�دم من ه�ذا الربنامج ما كان م�ن قبيل األم�ور املعنوية، أو 
اخلدم�ة املتعلق�ة بفتح احلس�اب وإيف�اء العمي�ل، مثل الشيك�ات وبطاقة 
الرصاف، وغرف االس�تقبال واالهتامم بالعميل ونحو ذلك«، ومثل ذلك 
ورد يف الضاب�ط رقم )372( من الضوابط الرشعية لبنك الباد)146(، ويف 
الفق�رة )3/1/10( م�ن املعي�ار التاس�ع عرش م�ن املعاي�ر الرشعية هليئة 

املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية)147(، واهلل تعاىل أعلم.

الفرع الثاني: حكم تقديم البنك مزايا ألصحاب الحسابات الجارية غير 

مشترطة عند فتح الحساب

 وفيه مسألتان:
توطئة:

كل املزاي�ا املشرتط�ة الت�ي تق�دم ج�واز تقديمها ألصحاب احلس�ابات 
اجلاري�ة _ كاملزاي�ا املعنوية، وإس�قاط رس�وم اخلدمات املرصفي�ة املتعلقة 
)146( ون�صـــه: »يجـــوز للبنـــك )املقرت�ص( اأن يقدم لعماء احل�صـــابات اجلارية )املقر�صـــني( ما كان من قبيل 
االأمور املعنوية، اأو اخلدمات املتعّلقة بفتح احل�صاب، اأو الوفاء للعماء، مثل: ال�صيكات، وبطاقات ال�صراف، 

وغرف اال�صتقبال، واالهتمام بالعميل« .
)147( ون�صـــها: »يجوز للموؤ�ص�صـــة بذل اخلدمات التي تتعلق بالوفاء واال�صـــتيفاء الأ�صحاب احل�صابات اجلارية 
مبقابل اأو بدون مقابل، كدفاتر ال�صيكات وبطاقات ال�صراف االآيل ونحوها. وال مانع من اأن متيز املوؤ�ص�صة 
بـــني اأ�صـــحاب احل�صـــابات اجلاريـــة فيمـــا يتعلـــق بجانـــب االإيداع واحل�صـــاب، كتخ�صـــي�ص عرف ال�صـــتقبال 

اأ�صحاب بع�ص احل�صابات اأو اأن متيزهم من ال�صيكات«.
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بالوفاء واالستيفاء _ جيوز تقديمها بدون اشرتاط من باب أوىل.
فاحلديث يف هذا الفرع إنام هو عن املزايا التي منع إعطاؤها ألصحاب 

احلسابات اجلارية يف الفرع السابق.
وم�ن جه�ة أخرى: تق�دم بيان حك�م هدية املق�رتض للمقرض غر 
املشرتطة يف القرض)148(، وقلنا بأهنا جائزة إذا مل يكن  س�بب اهلدية هو 
القرض، وغر جائزة إذا كان سبب اهلدية هو القرض -عى خاف بن 
العل�امء يف ذلك-، فام س�نذكره يف ه�ذا الفرع مبني عى م�ا تم ترجيحه 
س�ابقا، وإال فاخلاف املذكور هناك قد ينعكس عى مسائل هذا الفرع، 

واهلل أعلم.  

المسألة األولى: حكم تقديم المزايا غير المشترطة مراعاة للمبالغ 

المودعة في الحساب الجاري.

الغ�رض من تقديم هذه املزايا: مكافأة العمي�ل ماديا، وترغيبه بإبقاء 
حس�ابه اجلاري، واملزايا التي تكون هلذا الغرض هي من املزايا املحرمة 
ع�ى احلس�اب اجلاري؛ ألهنا من الق�رض الذي جر نفع�ا، ويتأكد املنع 

منها إن كانت متفاوتة يراعى فيها مقدار احلساب اجلاري ومدة بقائه.
ج�اء يف ق�رار اهليئ�ة الرشعية مل�رصف الراجح�ي ذو الرق�م )355( 
والتاريخ 1420/7/24ه� بشأن حكم اهلدايا العينية لعماء الرشكة: 
»ال جي�وز من�ح هداي�ا عيني�ة خاص�ة بأصح�اب احلس�ابات اجلارية أو 

)148( �ص34 -41 .
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بعضه�م، ألهنا تدخ�ل يف الص�ور املمنوعة م�ن صور الق�رض الذي جّر 
نفعًا«، كام جاء يف الضابط رقم )371( من الضوابط الرشعية لبنك الباد 
ونص�ه: »ال جي�وز للبنك )املقرتض( تقديم أي هداي�ا أو خدمات أو مزايا 
لعماء احلس�ابات اجلاري�ة )املقرضن(، أو لبعضهم ب�ام يرتتب عليه بذٌل 
ماّديٌّ للعميل، أو خدمة ليس هلا عاقة بفتح احلس�اب أو الوفاء للعميل، 
ويتأكد املنع فيام لو اشرتط ذلك عند فتح احلساب، حتى ولو كانت جهات 

خرية«.
ه�ذا، وإن ك�ان اخل�اف الفقه�ي موج�ودًا يف حك�م هدي�ة املق�رتض 
للمق�رض غ�ر املشرتطة يف الق�رض -كام تقدم-، إال أن�ه ال ينبغي الرتدد 
أو االخت�اف يف من�ع تقديم املزايا غ�ر املشرتطة مراع�اة للمبالغ املودعة 
يف احلس�اب اجلاري إذا أصبح إعطاؤها عرف�ا مرصفيًا؛ ألن املرصف وإن 
قدمها دون رشط إال أهنا يف حكم املشرتطة؛ ألن املعروف عرفا كاملرشوط 
رشط�ا، وق�د نص�ت الفقرة )1/4( م�ن املعيار التاس�ع عرش م�ن املعاير 
الرشعية  هليئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلسامية عى أنه: 
»حيرم اش�رتاط زيادة يف القرض للمقرتض وهي ربا، سواء أكانت الزيادة 
يف الصفة أم يف القدر، وس�واء أكانت الزيادة عينا أم منفعة، وس�واء أكان 
اش�رتاط الزي�ادة يف العقد أم عن�د تأجيل الوفاء أم خال األجل، وس�واء 

أكان الرشط منصوصًا عليه أم ملحوظًا بالعرف«.
ماحظ�ة: جاء يف املعي�ار الرشعي رقم )28( من معاير هيئة املحاس�بة 
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واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلس�امية بشأن: اخلدمات املرصفية يف 
املص�ارف اإلس�امية: »2/6/2 للمؤسس�ة تقديم خدم�ات مرصفية 
جماني�ة ألصح�اب احلس�ابات االس�تثامرية أو اجلاري�ة ع�ى أال تك�ون 
اخلدم�ات املقدمة ألصحاب احلس�ابات اجلاري�ة مرشوطة أو ملحوظة 
عرف�ا.. وينظر املعيار الرشع�ي رقم )19( بشأن القرض رقم 2/10«، 
فواضح من هذا أن املعيار جييز تقديم خدمات مرصفية جمانية ألصحاب 
احلس�ابات اجلاري�ة إذا مل تكن مشرتط�ة بالنص الرصي�ح أو من خال 
العرف املرصيف، ثم أحال للمعيار )19( والذي نصت الفقرة)2/10( 
منه عى أنه »ال جيوز للمؤسس�ة أن تقدم ألصحاب احلس�ابات اجلارية 
بس�بب تلك احلسابات وحدها هدايا عينية أو ميزات مالية أو خدمات 
ومزايا ال تتعلق باإليداع واحلس�اب، ومن ذلك اإلعفاء من الرسوم أو 
بعضها، مثل اإلعفاء من رس�وم البطاقات االئتامن وصناديق األمانات 
ورس�وم احلواالت ورس�وم خطابات الضامن واالعتامدات«، ومفهوم 
ه�ذا املعي�ار ع�دم ج�واز تقدي�م خدم�ات مرصفي�ة جماني�ة ألصحاب 
احلس�ابات اجلارية مطلقا، وإن مل تك�ن مشرتطة بالنص الرصيح أو من 
خ�ال الع�رف امل�رصيف، ومل يتبن هل ه�ذا املفهوم منس�وخ بام جاء يف 
املعي�ار )28(، هذا ه�و الظاهر، لكن اإلحالة إىل املعيار )19( ملبس�ة، 

فرأي هيئة املحاسبة يف هذه اجلزئية حيتاج أن حيرر، واهلل أعلم.
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مسألة:

 يظه�ر يل –واهلل تع�اىل أعلم- أنه جيوز أن يعطي امل�رصف عميله منفعة 
مادي�ة -دون ع�رف أو رشط- عند إغاق احلس�اب اجل�اري؛ لكونه من 
ب�اب حس�ن القضاء، فعن أيب راف�ع ريض اهلل عنه أن رس�ول اهلل صى اهلل 
عليه وس�لم استسلف بكرًا ورد مجًا خيارًا رباعيًا وقال: »إن خيار الناس 
أحس�نهم قضاء«)149(، وعن جابر ريض اهلل عنه قال: »كان يل عى رس�ول 

اهلل صى اهلل عليه وسلم حق فقضاين وزادين«)150(.
م�ع ماحظ�ة أن الفقهاء -رمحه�م اهلل- يتفقون عى ج�واز رد أجود مما 

أخذ صفة)151(، بينام يمنع بعضهم رد أكثر مما أخذ قدرا )152(.
وق�د ج�اء يف ق�رار ال�هيئ�ة الرشعي�ة لبن�ك الب�اد رق�م: )17( بش�أن 

)149( رواه م�صـــلم يف كتـــاب امل�صـــاقاة، بـــاب مـــن ا�صت�صـــلف �صـــيئا فق�صـــى خـــريا منـــه، وخريكم اأح�صـــنكم ق�صـــاء 
)4/3))1( حديث 1600. 

)0)1( رواه البخاري يف كتاب اال�صتقرا�ص ))/713 رقم 394)(، وم�صلم يف �صاة امل�صافرين )1/)49 رقم )71(.
)1)1( انظر: املب�س���وط )37/7(، حا�صـــية ابـــن عابدين )96/4)(، )4/)17(، جممع االأنهـــر ))/0)1(، الفتاوى 
الهندية )04/3)(، الذخرية ))/96)(، الكايف البن عبد الرب ))/76(، القب�ص �صرح املوطاأ ))/0)8(، بلغة 
ال�صـــالك ))/99)(، ال�صـــرح ال�صـــغري )96/3)(، اأ�صنى املطالب ))/143(، رو�صـــة الطالبني )37/4(، حتفة 

املحتاج ))/47(، نهاية املحتاج )4/)))(، املحلى )348/6(، املغني )438/6(، املبدع )10/4)(.
)))1( منـــع مـــن ذلـــك املالكية، وبع�ص ال�صـــافعية، وهـــو ورواية عن االإمـــام اأحمد ) انظر: الذخـــرية ))/96)(، 

الكايف ))/76(، بلغة ال�صالك ))/99( (.
ويف قـــول عنـــد احلنفيـــة: اإن اأعطـــاه الوفاء ثـــم زاده جاز، واإن اأعطاه البـــدل والزيادة معاً فاإن كان مما ي�صـــره 
التق�صـــيم جـــاز - كمـــا لـــو رد لـــه درهـــم اأكرث وزناً مـــن درهمه-، واإن كان مما ال ي�صـــره التق�صـــيم مل يجز ؛ 
الأنه هبة م�صـــاع فيما يحتم الق�صـــمة.) حا�صـــية ابن عابدين )96/4)(، جممع االأنهر ))/0)1(، الفتاوى 
الهنديـــة )04/3)( (. بينمـــا ذهـــب جمهور الفقهاء من احلنفية وال�صـــافعية، واحلنابلة، وابن حبيب وابن 

عبد الرب من املالكية اإلى جواز ذلك.
) انظر: بدائع ال�صـــنائع )7/)39(، املب�س���وط )7/)3(، نهاية املحتاج )4/)))(، مغني املحتاج ))/119(، املبدع 
)10/4)(، �صـــرح منتهـــى االإرادات ))/7))(.وانظـــر قول ابن حبيب يف: القوانـــني الفقهية �ص317، الكايف 

))/76(، القب�ص ))/0)8(، وقول ابن عبدالرب يف التمهيد )68/4(، تبيني امل�صالك )466/3( (.
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»الضواب�ط الرشعية للحس�ابات اجلاري�ة« بعد أن ذكر من�ع منح هدايا 
عيني�ة للجمعيات اخلرية عى حس�اباهتا اجلاري�ة: »ال يدخل يف املنع ما 
يأيت...اهلداي�ا واملعون�ات التي تك�ون بعد إقفال حس�ابات اجلمعيات 
اخلري�ة، ما مل يك�ن ذلك مرشوط�ًا«، وتقدم ذك�ر قرار اهليئ�ة الرشعية 
مل�رصف الراجحي برق�م )497( وتاري�خ 1422/10/26ه� بشأن: 
النظر يف بعض طلبات اجلمعيات اخلرية، وفيه نفس هذا االستثناء)153(. 

المسألة الثانية: حكم تقديم المزايا غير المشترطة بدون مراعاة 

للمبالغ المودعة في الحساب الجاري.

ويمك�ن أن نذكر ع�ددا من الصور الداخلة يف ه�ذا النوع من املزايا، 
وذلك كام يي:

أوال: يدخ�ل يف ه�ذا النوع من املزاي�ا: اهلدايا الدعائي�ة التي بغرض 
التسويق للمرصف: كالتقاويم واألقام واألكواب والدفاتر وامللفات، 
والتي غالبًا ما حتوي شعار املرصف، وال خيتص هبا أصحاب احلسابات 
اجلارية، فهذه ال إش�كال يف منحها وقبوهلا؛ وذلك ألهنا ليس�ت بسبب 
احلساب اجلاري، بل هي كالدعوات العامة فا مانع من بذهلا وقبوهلا.

وق�د نصت عى ذل�ك الفق�رة )2/10( من املعيار التاس�ع عرش من 
املعاير الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية، 
حي�ث ورد فيه�ا: »ال جي�وز للمؤسس�ة أن تقدم ألصحاب احلس�ابات 
)3)1( ون�صه : » ال يدخل يف املنع ما مل يكن من اأجل فتح احل�صاب، ومن ذلك ما ياأتي ... الهدايا واملعونات 

التي تكون بعد اإقفال ح�صابات تلك اجلمعيات ما مل يكن ذلك م�صرتطاً عند فتح احل�صاب » . 
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اجلاري�ة بس�بب تلك احلس�ابات وحده�ا هدايا عيني�ة أو مي�زات مالية أو 
خدم�ات ومزاي�ا ال تتعل�ق باإلي�داع واحلس�اب،...، ولي�س يف حكمه�ا 
اجلوائز واملزايا العامة التي ال ختتص بأصحاب احلسابات اجلارية«، وجاء 
يف مستندات األحكام: »وأما مستند جواز اجلوائز واهلدايا إذا كانت عامة 

فهو عدم ارتباطها بالقرض فا شبهة فيها«.
وهب�ذا ص�در ق�رار اهليئ�ة الرشعي�ة مل�رصف الراجح�ي ذو الرق�م )355( 
والتاريخ 1420/7/24ه� بشأن حكم اهلدايا العينية لعماء الرشكة، ونصه: 
»ال يدخ�ل يف املنع هدايا الدعاية واإلعان التي ال ختتص بعماء احلس�ابات 
اجلارية وإنام تكون هلم ولغرهم كاملواد الدعائية من أقام، وتقاويم، وجمات 
وكت�ب ونحو ذلك«، وكذا نص الضابط رق�م )373( من الضوابط الرشعية 
لبن�ك الباد عى أنه: »جيوز للبنك )املقرتض( تقديم ما ال خيتص به أصحاب 

احلسابات اجلارية مما يكون هلم ولغرهم، كاملواد الدعائية واإلعانية«.
ثانيًا: يدخل يف هذا النوع من املزايا: املزايا التي يقدمها املرصف بغرض 
تشجيع العماء عى عمليات مرتبطة باحلس�اب، تدر عائدا عى املرصف، 
مثل اهلدايا املرتبطة باس�تخدام بطاقة الرصاف اآليل يف املشرتيات)154(، أو 
اهلدايا املمنوحة ألصحاب احلس�ابات اجلارية ع�ى عمليات التحويل من 

احلساب)155(، ونحو ذلك.
وليس بعيدا من هذا: إس�قاط أو ختفيض رسوم نقل األموال عن بعض 

)4)1( انظر: حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )481(، والتاريخ 1436/7/18ه .
)))1( انظر: حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )34)(، والتاريخ 6و1430/3/7ه .
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العماء بالنظر إىل عدد عمليات النقل املنفذة شهريًا.)156(
فك�ل ه�ذه املزايا داخل�ة فيام نص علي�ه الفقهاء من قب�ول اهلدايا بن 
املقرض واملقرتض والتي ليس�ت بسبب القرض، وقد تقدم بيان جواز 

ذلك.
ثالث�ًا: ومم�ا يمك�ن أن يدخ�ل هذا الن�وع من املزاي�ا: قيام بع�ض املصارف 
اإلسامية بتقديم اجلوائز للمتعاملن معها من خال استخدام الرصاف اآليل 

التابع هلا، وذلك إما عن طريق إجراء قرعة أو طريقة أخرى لتحديد الفائز.
وحكم هذه اجلوائز اإلباحة، ألهنا تعترب من باب الرتويج والتس�ويق 
هل�ذا املرصف، وال يوجد م�ا يمنع منها رشعًا، إال إذا اش�رتط املرصف 
مة ألنَّ ذلك  مبلغ�ًا لقاء احلصول عى ه�ذه اجلوائز، فحينئٍذ تصب�ح حمرَّ

يدخل يف باب القامر. )157(
وقد ورد حكم اجلوائز عى اس�تخدام ال�رصاف اآليل ضمن قرارات 
ندوة الربكة الثالثة والعرشين، حيث توصلوا إىل أنه: »ال مانع رشعًا من 
تقديم جوائز عن طريق الس�حب العشوائي »القرعة« لبعض املتعاملن 
دة من ال�رصاف اآليل خال مدة  م�ع البنك الذين يس�حبون مبال�غ حمدَّ

معينة وذلك برشطن:
أوهل�ام: أال يدفع الداخلون يف الس�حب أو حيس�م من حس�اباهتم أي 

)6)1( حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم ))0)( والتاريخ )/)/9)14ه.
)7)1( انظـــر : جوائـــز امل�صـــارف االإ�صـــامية والتقليديـــة، د. با�صـــم عامـــر �ـــص8 ، حم�صـــر اجتمـــاع الهيئة 

ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )7)3( والتاريخ )1و7/13/)143ه .
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مبالغ مقابل االشرتاك يف السحب، ألنَّ ذلك يعد قامرًا.
ثانيهام: أال تزيد عم�ولة الس�حب خال املدة التي يتم الس�حب خاهلا 

عن العم�ولة العادية »)158(.
وقري�ب من ه�ذا: منح مكاف�آت عشوائية ش�هريًا للعم�اء املقترصين 
ع�ى رصافات املرصف، هبدف تقليل تكاليف اس�تخدام العماء ألجهزة 
ال�رصاف اآليل التابعة للبنوك األخرى، وقد صدر بإجازة ذلك قرار اهليئة 

الرشعية ملرصف الراجحي رقم )816( وتاريخ 1429/3/11ه�.
رابع�ًا: ومم�ا يمكن أن يدخ�ل يف هذا النوع م�ن املزايا أيض�ا: ما جاء يف 
الضابط رقم )394( من الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الرشعية 
لبنك الباد، ونصه: »جيوز طرح مس�ابقات لعامة العماء وتقديم جوائز 
للفائزين برشط أال يبذل املشارك ش�يئا للدخول يف املسابقة«، وهي قضية 
قابل�ة للنقاش؛ إذ يمكن أن تصبح هذه اجلوائز مقصودة للعماء -خاصة 
إذا كانت كبرة-، فتكون داخلة يف القرض الذي جر نفعا، خاصة إذا أراد 
املرصف من خاهلا تشجيع العماء عى إبقاء حساباهتم لدى املرصف، أو 

جلب عماء جدد)159(.
خامس�ًا: ومم�ا يمك�ن أن يدخل يف ه�ذا النوع م�ن املزايا أيض�ا: تقديم 
اهلداي�ا للعم�اء املراد اس�تقطاهبم، وقد أج�ازت اهليئ�ة الرشعية ملرصف 
)8)1( مـــن قـــرارات وتو�صـــيات نـــدوة الربكة الثالثة والع�صـــرين املنعقدة يف مكة املكرمة، من 9) �صـــعبان اإلى ) 
رم�صان 4)14هـ املوافق ))-7) اأكتوبر 003)م. انظر: جملة االقت�صاد االإ�صامي التي ي�صدرها بنك دبي 

االإ�صامي، العدد ))7)(، �ص8) .
)9)1( انظر: حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )7)3( والتاريخ )1و7/13/)143هـ.
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الراجح�ي ذلك برشط أن تكون اهلدايا قبل فتح احلس�اب، وأال يكون 
فتح احلس�اب مشرتط�ًا فيها )160(، كام ج�اء يف الضابط رقم )395( من 
الضوابط املس�تخلصة من ق�رارات اهليئة الرشعية لبن�ك الباد: »جيوز 
تقدي�م اهلدايا للمؤسس�ات واجله�ات احلكومية التي يرغ�ب البنك يف 
تس�ويق منتجاته فيها، برشط أن تكون ملصلحة اجلهة، وأن تقدم بصفة 
رسمية، وعى البنك وضع سياسات وإجراءات لضبط هذه العملية«.

واملنع هلذه الصورة أيضا حمتمل؛ ألن هذه اهلدية وسيلة للقرض، وقد 
جاء يف كشاف القناع )317/3( ما نصه: »....)أو( رشط املقرض عى 
املقرتض أن يعمل له عما... )وإن فعله( أي: فعل شيئا مما تقدم )بغر 
رشط بع�د الوف�اء( وال مواطأة ج�از؛ ألنه مل جيعله عوض�ا يف القرض، 
وال وسيلة إليه وال إىل استيفاء دينه أشبه ما لو مل يكن قرض )أو قىض( 

املقرتض )أكثر( مما اقرتضه جاز«.
لك�ن قد يقال بأن هذا خيففه أن عاق�ة القرض مل تنشأ بعد من جهة، 
ومن جهة أخرى أن املقصود جمموع اخلدمات التي سيستخدمها العميل 
املس�تهدف مس�تقبا وليس فقط احلس�اب اجلاري، وقد ج�اء الضابط 
رقم )370( من الضوابط املستخلصة من قرارات اهليئة الرشعية لبنك 
الب�اد: »جيوز للبنك إعفاء كبار العماء من رس�وم اخلدمات؛ إذا كان 
تصنيفهم ضمن كبار العماء مبنيا عى جمموع عاقة متويلية وحسابات 

)160( انظر: حم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )493( والتاريخ 1436/11/19هـ.



12

د. صالح بن عبدالله اللحيدان

103 مة  |  العدد  79   |  شوال  1438هـ مجلة فصلية علمية محكَّ

اس�تثامرية وجارية. أما إذا كان التصنيف مبنيا عى احلس�اب اجلاري فقط 
فا جيوز اإلعفاء حينئذ«، فام نحن فيه من باب أوىل، واهلل أعلم.

المبحث الرابع: حلول مقترحة لتقديم مزايا متوافقة مع األحكام الشرعية 

أصبح�ت البنوك واملصارف تتنافس فيام بينها يف الطرق التي جيذبون هبا 
العماء، ومن أهم الطرق التي جتذب هبا املصارف عماء جدد وتستبقي 
هب�ا َمن عندها من العماء: تقديم اهلدايا للعماء، وبخاصة كبار العماء 

)اخلاصة(.
فف�ي ننظر ه�ؤالء العماء مل تعد ه�ذه اهلدايا ميزة، ب�ل أصبح املرصف 
ال�ذي ال يعطي مثل هذه اهلدايا هلذا النوع من العماء هو املقرّص، ويرون 

أن ترصفه هذا دناءة وبخًا.
وتواج�ه املص�ارف اإلس�امية ضغوطًا من قب�ل هؤالء العم�اء لعدم 
تقديمها املزايا واهلدايا، والذين قد ال هتمهم اهلدية بقدر ما يروهنا احرتاما 

من املرصف لعمائه، ويروهنا حقًا عرفيًا جيب عى املرصف القيام به.
فرورة املنافسة يف السوق املرصيف قد تستدعي تقديم مثل هذه اهلدايا، 
وال ش�ك أن جم�يء العم�اء إىل املرصف اإلس�امي أوىل م�ن ذهاهبم إىل 

املصارف الربوية.
لكن مما سبق ذكره وعرضه يف البحث تتبن صعوبة هذا املبحث، خاصة 
وأن اإلش�كال هنا هو الوقوع يف الربا الذي جاء الوعيد عى آكله وموكله 
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وكاتبه وش�اهديه إذا كانت مشرتطة أو مق�ررة يف العرف املرصيف، وإن 
كان�ت قابل�ة للنق�اش الفقهي يف ح�ال كوهنا غ�ر مشرتط�ة، من جهة 
أن بع�ض العل�امء -كاحلنفية والشافعي�ة- يرون ج�واز هدية املقرتض 
للمق�رض إذا مل يكن ذلك عن اش�رتاط مس�بق، وإن ك�ان األقرب هو 

املنع، وقد صحت بذلك آثار كام تقدم.
فُيمك�ن وض�ع بع�ض النق�اط التي يمك�ن أن تك�ون نواة للدراس�ة 

والبحث أكثر من كوهنا بدائل حقيقًة، ومن ذلك:
1-االس�تفادة القص�وى م�ن املزاي�ا الت�ي جي�وز تقديمه�ا للعماء، 
كامليزات املعنوية، والدعائية، واملتعلقة بالوفاء واالستيفاء، وكذا امليزات 
التي ال يراعى فيها احلساب اجلاري: كأن ُيمنح العميل هدايا عى كثرة 
اس�تخدامه لبطاقة الرصاف اآليل مث�ًا، أو لكثرة تعاماته التجارية مع 

البنك، أو حلساباته االستثامرية، أو نحو ذلك من األسباب.
2-التعم�ق يف دراس�ة اخلدم�ات املرصفية التي تدخ�ل ضمن الوفاء 
واالس�تيفاء: فهناك خدمات كثرة يمكن بذهلا جمانًا لعماء احلس�ابات 
اجلاري�ة أو التمييز بينهم فيها؛ وذلك لتعلقها بالوفاء واالس�تيفاء، وقد 
ح�اول البحث ذك�ر أمثلة متنوعة، لتفتح اآلف�اق البحثية أمام الباحثن 

وأعضاء اهليئات الرشعية.
3-يمك�ن كبدي�ل أن جتعل اهلداي�ا عى التمويل واالس�تثامر بالرشاء 
أو اإلج�ارة أو املضاربة من املرصف، وجيعل مبلغ التمويل واالس�تثامر 
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الذي ترصد له اهلدايا عاليًا بحيث ال يمكن أن يطلبه إال مثل عماء التميز.
4-إج�راء تعديل يف معيار التمي�ز بحيث ال يكون مقترصا عى النظر يف 
احلساب اجلاري، كأن جيعل معيار التميز: جمموع عاقة متويلية وحسابات 
اس�تثامرية وجاري�ة، باإلضاف�ة إىل معاي�ر أخ�رى غر مرصفية؛ كحس�ن 
العاق�ة واالنتظام يف مواعيد الدف�ع، ويمكن إضافة بعض فئات املجتمع 
مب�ارشة إىل فئة التمي�ز؛ كالقضاة واألطباء واملهندس�ن، والذين هم غالبًا 

من أهل األموال.)161(
5-تقدي�م هدايا دعائية وعروض تس�ويقية وخصومات فورية لعماء 
الّتمي�ز من قبل جه�ات أخرى غر املرصف، دون أن يدفع املرصف ش�يئًا 

مقابل ذلك. )162(
6-وأخ�رًا: متي�ل النف�س إىل أنه يمكن إع�ادة النظر يف إعطاء احلس�اب 
اجل�اري كل أحك�ام القرض ويف اعتب�اره قرضا من كل وج�ه، فنحن وإن 
وجدنا القرض هو أقرب العقود املسامة للحساب اجلاري وأكثرها به شبهًا 
فأحلقن�اه ب�ه ألجل ذل�ك؛ لكنه يف احلقيق�ة ال يشبه القرض م�ن كل وجه، 
ويقوى أن يقال بأنه إنام يأخذ أحكام القرض من بعض وجوهه؛ وال يأخذ 
حك�م الق�رض م�ن كل وجوه�ه، فيعمل ه�ذا الشبه يف جهة ض�امن املال، 
)161( انظـــر: ال�صـــابط رقـــم )370( من ال�صـــوابط امل�صتخل�صـــة مـــن قرارات الهيئة ال�صـــرعية لبنـــك الباد ، 

وحم�صر اجتماع الهيئة ال�صرعية مل�صرف الراجحي ذي الرقم )316( والتاريخ 3)/4/)143ه .
))16( انظـــر: حم�صـــر اجتمـــاع الهيئـــة ال�صـــرعية مل�صـــرف الراجحـــي رقـــم )98)( والتاريـــخ 4و)/1431/11ه، 
واملح�صـــر رقـــم )336( والتاريخ 10/14/)143ه، واملح�صـــر رقـــم )409( والتاريخ )/1/)143هـ، وال�صـــابط 
رقم )377( من ال�صـــوابط امل�صتخل�صـــة من قرارات الهيئة ال�صـــرعية لبنك الباد، ون�صـــه: » يجوز للبنك 
الو�صـــاطة بـــني عماء احل�صـــابات اجلاريـــة وجهات اأخـــرى تقدم عرو�صـــا وامتيازات وتخفي�صـــات مباحة، 

ب�سرط اأال يقدم البنك اأي مبالغ لتلك اجلهات مقابل اخلدمات ».
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وجهة خلط اآلخذ له مع ماله والترصف فيه لنفس�ه، واستحس�ان عدم 
جواز اهلدي�ة املرشوطة، أو اهلدية النقدية؛ مراعاًة للشبه املذكور وحفظًا 
لتمي�ز البن�ك اإلس�امي عن غ�ره، ونحو ذل�ك، لكن�ه ال يأخذ حكم 
الق�رض م�ن كل وجوه�ه،  فتصح املزاي�ا واهلدايا غر املرشوط�ة )163(، 
وه�ذا هو الش�أن يف قي�اس الشبه؛ حيث يأخ�ذ الفرع أحك�ام ما أحلق 
ب�ه يف جهة اإلحلاق فق�ط ال مطلقا فمثا: اختل�ف العلامء يف حكم بيع 
لب�ن اآلدمية إذا حلب، فأجازه اجلمهور ومنعه احلنفية، قال ابن رش�د: 
»وعم�دة م�ن أجاز بيعه أن�ه لبن أبيح رشب�ه فأبيح بيعه قياس�ا عى لبن 
سائر األنعام، وأبو حنيفة يرى حتليله إنام هو ملكان رضورة الطفل إليه، 
وأن�ه يف األصل حمرم، إذ حلم ابن آدم حمرم، واألصل عندهم أن األلبان 
تابعة للحوم، فقالوا يف قياس�هم: هكذا اإلنسان حيوان ال يؤكل حلمه، 
فل�م جي�ز بيع لبنه، أصله لبن اخلنزير واألتان. فس�بب اختافهم يف هذا 
الباب تعارض أقيس�ة الشبه.. » )164( وظاهر جدا أن أهل القول األول 
ال يقولون إن لبن اآلدمية كلبن هبيمة األنعام من كل وجه؛ بل يتعلق به 
من األحكام م�ا ال يتعلق بلبن هبيمة األنعام؛ كالتحريم بالرضاع مثًا، 
ك�ام أن أه�ل القول الث�اين ال يقول�ون إن لبن اآلدمية كلب�ن غر مأكول 
)163( وه���ل يوؤث���ر الع���رف يف املن���ع؟ يحتم���ل القول مبنعه م���ن جهة اأن املعروف عرفاً كامل�س���روط �س���رطاً، 
ويحتمل القول بعدم منعه من جهة جواز اإقرا�ص من ُعرف بح�صن الق�صاء الذي ين�ص عليه الفقهاء؛ 
قـــال ابـــن قدامـــة يف املغني 439/6: »واإن كان الرجل معروفا بح�صـــن الق�صـــاء مل يكره اإقرا�صـــه، وقال 
القا�صي: فيه وجه اآخر اأنه يكره؛ الأنه يطمع يف ح�صن عادته. وهذا غري �صحيح؛ فاإن النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم كان معروفا بح�صن الق�صاء؛ فهل ي�صوغ الأحد اأن يقول: اإن اإقرا�صه مكروه، والأن املعروف 
بح�صـــن الق�صـــاء خـــري النا�ص واأف�صـــلهم، وهو اأولى النا�ص بق�صـــاء حاجتـــه، واإجابة م�صـــاألته، وتفريج 

كربته، فا يجوز اأن يكون ذلك مكروها، واإمنا مينع من الزيادة امل�صروطة  ».
)164( بداية املجتهد ) 3/)14 ( . وانظر حا�سية ابن ال�ساط على الفروق )40/3) (
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اللح�م م�ن كل وجه؛ فهو طاه�ر بخاف لبن غر مأك�ول اللحم. ومثال 
آخ�ر: قال الفتوح�ي: »قياس الشبه يف االصطاح )ت�ردد فرع بن أصلن 
شبهه( أي الفرع )بأحدمها( أي بأحد األصلن )يف األوصاف( املعتربة يف 
الرشع )أكثر( من اآلخر، فإحلاق الفرع بأحد األصلن الذي شبهه به أكثر 
ه�و قياس الشبه، وال يكونان أصلن هل�ذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل 
منه�ام. مثال ذلك: العبد فإنه مرتدد ب�ن احلر والبهيمة، وتظهر فائدة ذلك 
يف التملي�ك ل�ه؛ فمن قال يملك بالتمليك قال: هو إنس�ان يثاب ويعاقب 
وينكح ويطلق ويكل�ف بأنواع من العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس 
ناطق�ة؛ فأش�به احلر، ومن قال ال يملك قال: ه�و حيوان جيوز بيعه ورهنه 

وهبته وإجارته وإرثه ونحوها؛ أشبه الدابة »)165(.
ومن املعلوم أن العبد عى القول األول ليس كاحلر من كل وجه، بل خيتص 
بأحك�ام ختتلف عن احلر؛ كعدم وجوب احل�ج عليه، وكذلك ليس كالدابة 

من كل وجه عى القول الثاين؛ فهو مكلف جتب عليه الصاة والصيام.
 واملقص�ود أن الف�رع يف قي�اس الشبه يأخ�ذ أحكام ما أحل�ق به يف جهة 

اإلحلاق فقط ال مطلقا، واهلل أعلم.
ويشجع عى هذا الطرح أن َش�َبه احلس�اب اجلاري بالق�رض ليس قويًا 
كفاية ليس�د األش�باه األخ�رى، فهو أق�رب األش�باه البعي�دة يف احلقيقة؛ 
ونعل�م أن اإلقراض واالقرتاض مل خيطر ببال البنك وال العميل حن فتح 
احلس�اب، فضًا ع�ن قصد اإلرفاق والتربع واإلحس�ان، أو حاجة البنك 

))16( �صرح الكوكب املنري �ص8)) وانظر : البحر املحيط للزرك�صي ) 4/7) ( .
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ل�ه هب�ذا املفه�وم، خاص�ة واملنفع�ة يف احلقيق�ة للطرفن باملقدار نفس�ه 
غالب�ًا، لكنا قلنا بأنه يلحق بالق�رض للوصول إىل صحة ترصف البنك 
ب�ه وخلطه بأمواله، وجلعله مضمون�ًا عليه وحتت الطلب، مع كونه يرد 
بمثل�ه فقط، فليكن ذلك؛ لكن ال نجعل تكييف الرورة هذا كاحلكم 
القطعي املنطبق ونطبق كل أحكام القرض عى احلس�اب اجلاري وكأنه 
ك�ان قياس علة جلي�ًا )166(، بل يدرس احلس�اب بطريقة مكتملة جيتمع 
فيها أهل الفقه مع االقتصادين واملرصفين ليتفقوا فيه عى كلمة س�واء 

يبنى عليها حكمه الفقهي القاطع.

)166( القيا�ـــص علـــى ثاثـــة ا�صـــرب: قيا�ـــص علة، وقيا�ص داللـــة، وقيا�ص �صـــبه. فاأما قيا�ص العلـــة: فهو اأن 
يـــرد الفـــرع اإلـــى االأ�صـــل بالبينة التي علق احلكـــم عليها يف ال�صـــرع، وقد يكون ذلك معنـــى يظهر وجه 
احلكمـــة فيـــه للمجتهـــد، وقـــد يكون معنى ا�صـــتاأثر اهلل عز وجل بيانـــه فيه بوجه احلكمـــة، واأما قيا�ص 
الداللة فهو اأن ترد الفرع اإلى االأ�صـــل مبعنى غري املعنى الذي علق عليه احلكم يف ال�صـــرع اإال اأنه يدل 
علـــى وجـــود علة ال�صـــرع؛ مثل اأن ي�صـــتدل على منع وجوب �صـــجود التاوة بجواز فعلهـــا على الراحلة، 
واأما قيا�ص ال�صـــبه فهو اأن حتمل فرعاً على االأ�صـــل ب�صـــرب من ال�صبه وذلك مثل اأن يرتدد الفرع بني 
اأ�صـــلني ي�صـــبه اأحدهما يف ثاثة اأو�صـــاف وي�صـــبه االآخر يف و�صفني فريد اإلى اأ�صـــبه االأ�صلني به وذلك 
كالعبد ي�صـــبه احلر يف اأنه اآدمي خماطب مثاب معاقب، وي�صـــبه البهيمة يف اأنه مملوك مقوم؛ فيلحق 
مبـــا هـــو اأ�صـــبه بـــه، وكالو�صـــوء ي�صـــبه التيمم يف اإيجـــاب النية مـــن جهة اأنه طهـــارة عن حدث، وي�صـــبه 
اإزالة النجا�صـــة يف اأنه طهارة مبائع؛ فيلحق مبا هو اأ�صـــبه به فهذا اختلف فيه فمنهم من قال اإن ذلك 
ي�صـــح ولل�صـــافعي مـــا يـــدل عليه ومنهم من قال: ال ي�صـــح وتاأول ما قال ال�صـــافعي على اأنـــه اأراد به اأنه 
يرجح به قيا�ص العلة بكرثة ال�صـــبه. ( راجع للمزيد: اللمع يف االأ�صـــول لل�صريازي �ص 99- 100وقال: 
)واالأ�صبه عندي: قيا�ص ال�صبه ال ي�صح الأنه لي�ص بعلة احلكم عند اهلل تعالى وال دليل على العلة، فا 
يجوز تعليق احلكم عليه.(والتلخي�ص الإمام احلرمني 3/)3)، وقال: )وقد اختلف القائ�صـــون يف هذا 
ال�صرب؛ فذهب املحققون منهم اإلى بطانه، واإليه ذهب ال�صرييف واأبو اإ�صحاق املروزي وغريهما من 
القائ�صني. ويحكى عن ابن �صريج اأنه �صحح قيا�ص ال�صبه. ثم القائلون بقيا�ص ال�صبه اأجمعوا على اأنه 
ال ي�صـــار اإليه مع اإمكان امل�صـــري اإلى قيا�ص العلة. ولكن اإذا ا�صـــتد على املجتهد طريق قيا�ص العلة �صاغ 
له التم�صك باالأ�صباه. وذهب بع�صهم اإلى اأنه ال ي�صوغ امل�صري اإلى قيا�ص ال�صبه اإال ب�صرطني: اأحدهما: 
ما ذكرناه وهو اأن ال ي�صار اإليه مع اإمكان امل�صري اإلى القيا�ص علة، والثاين: اأن يجتذب الفرع اأ�صان 

فيلحق باأحدهما بغلبة االأ�صباه . (.
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الخاتمة

يمكن تلخيص أبرز ما توصل له البحث من النتائج فيام يي:
1-احلس�اب اجلاري هو: اتفاقية بن البنك وصاحب احلس�اب يقوم البنك بناء 
عليه�ا بتخصيص س�جل يف دفاتره، تدون فيه قيود املبال�غ الدائنة واملدينة للودائع 
اجلاري�ة )حت�ت الطلب(، بحيث يمكن للعميل س�حبها يف أي وق�ت دون إخطار 

سابق، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقًا.
2-وللحس�اب اجل�اري منافع ومصال�ح حتصل لكل من املص�ارف والعماء، 

فالعاقة التعاقدية بن الطرفن قائمة يف أصلها عى منافع متبادلة.
3-استقر التقنن املدين عى اعتبار الوديعة يف احلساب اجلاري من قبيل القرض.
4-اختل�ف الفقهاء املعارصون يف تكييف احلس�اب الرشع�ي: فقيل إنه وديعة، 
وقيل إنه عقد ذو طبيعة خاصة، وأصح األقوال وهو قول األكثر أن املبالغ املودعة 

يف احلساب اجلاري تكيف بأهنا قرض.
5-بالنظر إىل أقس�ام وأن�واع املزايا الت�ي تقّدمها املص�ارف لعمائها؛ نجد أهنا 

تنقسم باالعتبارات التالية:
*أواًل: تنقسم املزايا باعتبار نوعها إىل: مزايا معنوية، ومزايا مادية، وهذه املزايا 
املادية يمكن أن تكون عى شكل خدمات مرصفّية، أو عى أشكال أخرى كاهلدايا 

العينية أو النقدية أو غرها.
*ثانيًا: تنقسم املزايا باعتبار الغرض من تقديمها إىل:

أ ( مزايا يقدمها املرصف بغرض تيسر السحب واإليداع يف احلساب اجلاري.
ب ( مزايا يقدمها املرصف بغرض استقطاب عماء احلسابات اجلارية أو استبقائهم.

ج( مزايا يقدمها املرصف بغرض التسويق والدعاية.
د( مزايا يقدمها املرصف بغرض تشجيع العماء عى عمليات مرتبطة باحلساب، 
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تدر عائدا عى املرصف.
*ثالثًا: تنقسم املزايا باعتبار املستفيد منها إىل:

أ ( مزايا جلهات املنفعة اخلاصة )األفراد أو املؤسسات أو الرشكات(.
ب ( مزايا جلهات النفع العام )اجلهات احلكومّية واخلرّية(.

*رابعًا: تنقسم املزايا باعتبار كوهنا منحا أو إسقاطا إىل:
أ ( مزايا يقدمها املرصف عى شكل منح لعماء احلسابات اجلارية.

ب ( مزايا يقدمها املرصف عى شكل إسقاط أو إعفاء لعماء احلسابات اجلارية.
*خامس�ًا: تنقس�م املزاي�ا باعتب�ار اش�رتاطها عند فت�ح احلس�اب إىل: منافع 

مشرتطة عند فتح احلساب، ومنافع يمنحها املرصف للعميل دون رشط. 
*سادسًا: تقسيم املزايا باعتبار من خيتص هبا إىل:

أ ( مزاي�ا يقدمها املرصف وال خيتص هبا أصحاب احلس�ابات اجلارية، س�واء 
كانت مزايا يقدمها املرصف لعمائه ولغر عمائه أو يقدمها املرصف لعمائه 

فقط سواء من أصحاب احلسابات اجلارية أو غرهم.
ب ( مزايا يقدمها املرصف وخيتص هبا أصحاب احلسابات اجلارية أو بعضهم.

*سابعًا: تنقسم املزايا باعتبار اجلهة التي تقدمها إىل:
أ ( املزايا التي يقدمها املرصف بذاته لعماء احلسابات اجلارية.

ب ( املزايا التي تقدمها جهات أخرى لعماء احلسابات اجلارية بإذن املرصف.
1-أمج�ع الفقه�اء -يف اجلملة- عى أن كل منفعة مادي�ة مشرتطة يف القرض 
)ق�رض الربوي�ات( للمقرض قبل الوف�اء وبعده؛ فهي حمرم�ة، ووقع اخلاف 
بينه�م يف حك�م هدية املقرتض للمق�رض غر املشرتط�ة يف القرض، واألصح 

منعها إال أن يكون سببها ليس القرض.
2-بن�اء عى ما ترجح من أن املبالغ املودعة يف احلس�اب اجلاري تعترب قرضا 
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من العميل للمرصف: 
أ(ال جي�وز تقدي�م املزاي�ا املادية ألصحاب احلس�ابات اجلارية، ويق�وى أن يقال 
بج�واز إعط�اء اجلهات احلكومية واخلرية مثل هذه املناف�ع املادية باعتبار أن النفع 

حقيقة لطرف ثالث، وهم املستفيدون من خدمات اجلهات احلكومية واخلرية.
ب(إن كان�ت املزاي�ا أو اخلدم�ات املقدمة لعماء احلس�ابات اجلاري�ة مما يتعلق 
بالوفاء أو االس�تيفاء أو بفتح احلس�اب اجلاري فهذه ال مانع من منحها ألصحاب 
احلس�ابات اجلارية دون أن يتحمل العميل رس�ومًا؛ ألهنا س�بيل من س�بِل إيصال 
العميل إىل ماله، وسداِد املرصِف للحقِّ الذي عليِه، وال تؤدي إىل أي منفعة زائدة 

تضاف إىل رصيد العميل وحسابه.
ج(إن كان�ت املزاي�ا أو اخلدمات املقدمة لعماء احلس�ابات اجلارية مما ال يتعلق 
بالوف�اء أو االس�تيفاء فا جيوز إس�قاطها، وأش�ار بعض الباحث�ن إىل أنه قد يقال 
باجل�واز؛ إذ املزاي�ا واخلدمات ختتلف ع�ن اهلدايا، فاهلدايا فيها نف�ع حمض للدائن 
ورضر حم�ض ع�ى املدين، فيتوجه املنع منه لئا يك�ون ذريعة إىل الزيادة يف الدين، 
بخ�اف املزايا واخلدم�ات من إعفاءات ونح�و ذلك فاملنافع فيه�ا متبادلة، وهذه 

وجهة نظر مقدرة، حرية بالنظر والدراسة.
د(ال إش�كال يف تقدي�م املزاي�ا املعنوي�ة ألصح�اب احلس�ابات اجلاري�ة، مث�ل: 
ختصيصهم بغرف اس�تقبال، وبذل مزيد اهتامم هبم، ونحو ذلك؛ ألهنا منفعة تابعة 

غر مقصودة لعميل احلساب اجلاري.
ه�(جيوز فيام يظهر أن يعطي املرصف عميله منفعة مادية -دون عرف أو رشط- 

عند إغاق احلساب اجلاري؛ لكونه من باب حسن القضاء.
و(األص�ل ج�واز تقديم املزاي�ا غر املشرتطة ب�دون مراعاة للمبال�غ املودعة يف 

احلساب اجلاري، ومن ذلك:
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- اهلدايا الدعائية التي بغرض التسويق للمرصف.
- املزايا التي بغرض تشجيع العماء عى عمليات مرتبطة باحلساب.

- اجلوائز للمتعاملن من خال استخدام الرصاف اآليل. 
- طرح مسابقات لعامة العماء وتقديم جوائز للفائزين.

- اهلدايا للعماء املراد استقطاهبم.
2-من احللول املقرتحة لتقديم مزايا متوافقة مع األحكام الرشعية:

أ(االس�تفادة القص�وى م�ن املزاي�ا التي جي�وز تقديمه�ا للعم�اء، كامليزات 
املعنوية، والدعائية، واملتعلقة بالوفاء واالس�تيفاء، وكذا امليزات التي ال يراعى 

فيها احلساب اجلاري.
ب(التعمق يف دراسة اخلدمات املرصفية التي تدخل ضمن الوفاء واالستيفاء.
ج(جع�ل اهلدايا ع�ى أخذ متويل من امل�رصف، وجيعل مبل�غ التمويل الذي 

ترصد له اهلدايا عاليًا بحيث ال يمكن أن يطلبه إال مثل عماء التميز.
د(إجراء تعديل يف معيار التميز بحيث ال يكون مقترصا عى النظر يف احلساب 
اجل�اري، كأن جيع�ل معيار التميز: جمموع عاقة متويلية وحس�ابات اس�تثامرية 
وجارية، باإلضافة إىل معاير أخرى غر مرصفية كإضافة بعض فئات املجتمع 

مبارشة إىل فئة التميز - كالقضاة، واألطباء واملهندسن-.
ه�(تقديم هدايا دعائية وعروض تسويقية وخصومات فورية لعماء الّتميز 

من قبل جهات أخرى غر املرصف، دون أن يدفع املرصف شيئًا مقابل ذلك.
ه�ذا آخر م�ا يرس اهلل تعاىل مجعه وتقريره يف املزاي�ا املرصفية املمنوحة لعماء 

احلساب اجلاري. 
واهلل تعاىل أعلم، وصى اهلل وسلم وبارك عى نبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعن.


