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د. أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو

 احلمد هلل رب العاملني والصاة والســام عــى املبعوث رمحة للعاملني، 

سيدنا ونبينا حممد وعى آله وصحبه أمجعني، وبعد

 فهذه ورقة بعنوان: مفهوم التحوط وأنواعه يف املعامات املالية، أسهم 

هبا يف بيان أحكام بعض قضايا التحوط يف املعامات املالية، من خال الندوة 

العلمية: التحوط يف املعامات املالية: الضوابط واألحكام، املزمع انعقادها 

بإمارة ديب خال الفرتة من: 26-2016/4/27م، التي ينظمها جممع الفقه 

اإلســامي الدويل، بالتعاون مع دائرة الشــؤون اإلسامية والعمل اخلريي 

بإمارة ديب، اإلمــارات العربية املتحــدة، من خال منتــدى فقه االقتصاد 

اإلســامي، يف دورته الثانية، وعى هذا ســتبحث الورقة املوضوع عى هذا 

النحو: 

املبحث األول: املراد باخلطر والتحوط وأنواعهام يف املعامالت املالية.

الفرع األول: املراد باخلطر.

الفرع الثاين: أنواع اخلطر.
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الفرع الثالث: خماطر االستثامر.

الفرع الرابع: املراد بالتحوط وأنواعه.

الفرع اخلامس: الفرق بني التحوط وبني غريه من املصطلحات.

الفرع السادس: أنواع التحوط.

املبحث الثاين: أدوات التحوط.

الفرع األول: أدوات التحوط التقليدي.

الفرع الثاين: أدوات التحوط اإلسامية.

اخلامتة.

•     •     •
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منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو

املبحث األول 

 املراد باخلطر والتحوط وأنواعهما يف املعامالت املالية

الفرع األول: املراد باخلطر وأنواعه، وخماطر االستثامر:

تعريف اخلطر يف اللغة: اخلََطر اإِلرشاف عى اهلَاِك. يقال: خاَطَر بنْفِسه، 

واخلََطُر الَســَبُق الذي ُيرَتاَهن عليه، وقد َأْخَطَر املــاَل، أي جعَله َخَطرًا بني 

َنْفَســه َخَطرًا لِِقْرنِِه  أْخَطَر: َجَعــَل  القامــوس:  يف  وجــاء  امُلرَتاِهنــني)1). 

َفباَرَزُه، وخطر املاَل: َجَعَلُه َخَطرًا بنَي امُلرَتاِهنني، وخاَطَر بنفِســِه: أْشــفاها 

عى َخَطِر ُهلٍك أو َنْيِل ُملٍك)2).

تعريــف اخلطر يف االصطــاح االقتصــادي: يطلق اخلطــر يف النظر 

االقتصادي عى احتامل التعرض إىل خســائر غــري متوقعة وغري خمطط هلا، 

نتيجــة تذبذب العائد املتوقع من اســتثامر معني، أي هــو انحراف األرقام 

الفعلية عن األرقام املتوقعة.

 وعرفته جلنــة التنظيم املرصيف وإدارة املخاطــر، املنبثقة عن هيئة قطاع 

املصارف يف الواليات املتحدة األمريكية، بأنه: احتاملية حصول اخلسارة إما 

)1) الصحاح يف اللغة، مادة خطر.
)2) القاموس املحيط، مادة خطر.
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بشكل مبارش من خال وجود قيود حتد من قدرة املرصف عى االستمرار يف 

تقديم أعامله وممارسة نشاطه من جهة، وحتد من قدرته عى استغال الفرص 

املتاحة ببيئة العمل املرصيف من جهة أخرى)1).

 ويقول بعض الباحثني: إذا عّرفنا اخلطر بأنه احتامل وقوع اخلسارة، فمن 

الواضح حينئذ أن اخلطر غري مرغوب يف الرشيعة اإلســامية، ألنه تعريض 

املال للتلف والضيــاع، وهو ينايف مقصد الرشيعة من حفظ املال وتنميته)2). 

بــل قد رصح القرايف رمحه اهلل: » أن الضامن، وهو من أبرز صور حفظ املال، 

مقصود للعقاء «))).

 ومــن يمعن النظر يف التعريف اللغوي واالصطاحي، جيد أهنام يتفقان 

عى أن اخلطر يعني احتامل التعرض للخسارة التي تؤدي إىل اضطراب أعامل 

املؤسسة املالية. 

)1) د. موسى عمر مبارك أبو حمميد، خماطر صيغ التمويل اإلسامي وعاقتها بمعيار 
كفاية رأس املال للمصارف اإلسامية من خال معيار بازل ) 2 ( ص 18- طبعة 

1429هـ، املوافق: 2008م، اململكة األردنية اهلاشمية.
)2) الدكتور ســامي الســويلم، ضوابط التحوط يف املعامات املالية، املرجع السابق 

ص2. 
))) القرايف، الذخرية، 478/5. 
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د. أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو

 وليــس يف النصوص الرشعيــة األمر بالتعرض للمخاطــر، وإنام فيها 

اشــرتاط الضامن يف الربح. والضامن هنا يعني حتمل مســؤولية املال، وهي 

مســؤولية تابعة للِملكية وليست مستقلة عنها. فاشــرتاط الضامن اشرتاط 

لتحمل املسؤولية الناشئة عن امللكية، وهو مدلول احلديث النبوي: » اخلراج 

بالضامن «)1) الذي اتفق الفقهاء عى قبوله واألخذ به. 

 فاملسؤولية هي املقصودة، ألهنا حتقق التوازن بني احلقوق والواجبات، 

وتوجــه احلوافز لتحقيق القيمة املضافة يف النشــاط االقتصادي. لكن ليس 

املقصود هو التعرض للمخاطرة، فاملخاطرة هنا تابعة للنشاط احلقيقي املنتج 

ألهنا تابعة للملكية، وليست مستقلة بحيث تصبح هدفًا يف ذاهتا. 

 أما حتمل املخاطرة اســتقاالً، أي الضامن املستقل عن امللكية، فا جتوز 

املعاوضة عليه، ألنه غرر بإمجاع الفقهاء)2).

 وعى مــا تقدم يكون أخذ احليطــة واحلذر من األمهيــة بمكان حلامية 

املؤسســات املالية من الوقوع يف اخلســائر، حتى تتمكن مــن القيام بأعامهلا 

بشكل صحيح وحتقيق ما خططت من أجله.

)1) رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
)2) الدكتور سامي السويلم، ضوابط التحوط يف املعامات املالية، ص2.
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الفرع الثاين: أنواع اخلطر:

 اخلطر نوعان، خطر مرتبط باملعامات االقتصادية العادية، أي األنشطة 

التي تضيف قيمة أوتوجد ثروة)1)، وهذه املخاطرة هي التي تؤهل املســتثمر 

للربح، كام تقيض القاعــدة الفقهية: » اخلراج بالضامن « أو » الغنم بالغرم «، 

مصداقــا لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » عن ربح ما مل يضمن «، ويف ذلك يقول ابن القيم 

مفرقا بني هــذه املخاطرة وبني النوع الثاين: » املخاطــرة خماطرتان، خماطرة 

التجار، وهي أن يشــرتي الســلعة بقصد بيعها ويربــح ويتوكل عى اهلل يف 

ذلك «)2)، ففي هذه املخاطرة صاح للتاجر وللمنتج وللمستهلك، ولذلك 

فهي خماطرة مربرة ومرغوبة اجتامعيا، ولو كان فيها غرر سرتا لعاقبة التجارة 

وجهالة بنتائجها، وهي تؤهل باذهلا لارتباح، وهو خطر مرتبط باملعامات 

االقتصادية العادية، أي باألنشــطة التــي تضيف قيمة أو توجــد ثروة)))، 

» واخلطر الثــاين، امليرس الذي يتضمــن أكل أموال النــاس بالباطل، فهذا 

)1) الدكتور ســامي الســويلم، التمويل اإلســامي، ص 55، ضوابــط التحوط يف 
املعامات املالية، ص2.

)2) زاد املعاد، ج 5 ص 818. طبعة احللبي، الفروع البن مفلح، ج 4 ص 18.
))) د. عبد الكريم قندوز، إدارة املخاطر باملؤسســات املالية اإلســامية، من احللول 
اجلزئية إىل التأصيل، ص18-19، الدكتور سامي السويلم، التمويل اإلسامي، 

ص 55.
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د. أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو

الذي حرمه اهلل ورســوله...«)1)، مثل بيع املامسة واملنابذة، وحبل احلبلة، 

واملاقيح واملضامني، وبيع الثــامر قبل بدو صاحها، ومن هذا النوع يكون 

أحدمها قد قمر اآلخر وظلمــه، ويتظلم أحدمها من اآلخر، بخاف التاجر 

الذي قد اشرتى السلعة ثم بعد هذا نقص سعرها، فهذا من اهلل سبحانه ليس 

ألحد فيه حيلة، وال يتظلم مثل هذا من البائع، وبيع ما ليس عنده من قســم 

القامر وامليرس، ألنه قصد أن يربح عى هذا ملا باعه ما ليس عنده، واملشــرتي 

ال يعلم أنه يبيعه ثم يشــرتي من غريه، وأكثر الناس لو علموا ذلك مل يشرتوا 

منه بل يذهبون ويشرتون من حيث اشرتى هو، وليست هذه املخاطرة خماطرة 

التجار، بل خماطرة املســتعجل بالبيع قبل القدرة عى التســليم، فإذا اشرتى 

التاجر الســلعة وصارت عنده ملكا وقبضا، فحينئذ دخل يف خطر التجارة 

وباع بيع التجارة كــام أحله اهلل)2)، بقوله: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ﴾)))، وهذه املخاطرة ال تديم 

منفعة ناجزة، وال تنتج منفعة جديدة، وال تنقل املال بني الناس عى أســس 

)1) زاد املعاد، ج 5 ص 818.

)2) زاد املعاد، ج 5 ص 818.
))) اآلية: 29من سورة النساء.
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مرشوعة)1)، وهــو خطر مرتبط بأكل أموال الناس بالباطل، أي باألنشــطة 

ذات املبلغ الصفري، حيث ال توجد ثروة إضافية صافية)2).

واملخاطرة يف االســتثامر ال بد منها، ومن غري املمكن أن حيصل استثامر 

مرشوع دون خماطرة، فاملخاطرة عامة عى حل الربح يف املعاملة املرشوعة، 

وهــي تطبيق عمــي لقوله ملسو هيلع هللا ىلص، اخلــراج بالضــامن، كام أهنا عامــة فائدة 

املعاملة للمجتمع.

 وليس معنــى التازم بني االســتثامر املرشوع واملخاطــر، التقحم يف 

املخاطر، بل عى اإلنســان أخــذ احليطة وتوخي احلذر إلبعــاد اخلطر عن 

االستثامر بالطرق املرشوعة لذلك، مع االبتعاد عن الضامن املبارش من مدير 

املال، ســواء كان مضاربًا أم رشيكًا، مديرًا أم وكيًا باالســتثامر، أما ماعدا 

ذلــك فهناك الضامنات املختلفة حلامية االســتثامر، بل حتــى وجوه اإلدارة 

الثاثة املذكورة، فإنــه جيوز أخذ الضامنات فيها حلاالت حصول التعدي أو 

التقصري أوخمالفة القيود الرشعية والرشوط العقدية))).

)1) د. عبد الكريم قندوز، إدارة املخاطر باملؤسســات املالية اإلســامية، من احللول 
اجلزئية إىل التأصيل، ص19-18.

)2) الدكتور ســامي الســويلم، التمويل اإلســامي، ص 55، ضوابــط التحوط يف 
املعامات املالية، ص2.

))) الدكتور عبد اهلل العمراين، التحوط يف املعامات املالية.
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د. أمحد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو

والدليل عى ذلك قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » احرص عى ما ينفعك واستعن باهلل 

وال تعجز «)1)، وقوله » أعقلها وتوكل «)2).

الفرع الثالث: خماطر االستثامر:

 واملخاطر التي تواجه االســتثامرات اإلســامية، والتي يتم العمل عى 

التحوط منها، كثرية، أذكر أمهها:

1- خماطر رأس املال، وهي التي تتعلق هباك رأس املال أو تلفه، ويمكن 

التحوط منها بالضامن من بعض األطراف أو املؤسسات.

2- خماطر الســوق، وهي التي تتعلق بتغري وتقلب األســواق، ويمكن 

التحوط منها بالسلم، واخليارات الرشعية وغريمها. 

)- خماطر تقلبات أســعار العمات، وذلك باالنخفاض أو االرتفاع، 

 بــام يؤثر عى االســتثامر، ويمكــن التحوط منهــا باملرابحــة، والقروض 

املتبادلة، وغريمها. 

)1) احلديث رواه مســلم  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص:قــال » امُلْؤِمُن الَقِويُّ َخــرْيٌ َوَأَحبُّ إىَِل اهللِ ِمْن 
، اْحِرْص َعَى َما َيْنَفُعَك َواْسَتِعْن بِاهللِ َواَل َتْعَجْز، َوإِْن  ِعيِف َويِف ُكلٍّ َخرْيٌ امُلْؤِمِن الضَّ
ٌء َفَا َتُقل َلْو َأينِّ َفَعلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا َوَلِكْن ُقل َقَدُر اهللِ َوَما َشاَء َفَعَل،  َأَصاَبَك َشْ

ْيَطاِن «. َفإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل الشَّ
)2) احلديــث: رواه الطرباين من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غرييعقوب بن 

عبد اهلل بن عمرو بن أمية وهو ثقة.
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4- خماطر االئتامن، وهي احتامل عدم قدرة املدين عى الوفاء بالتزاماته، 

ويمكــن التحوط من هــذه املخاطر بالرهن، والضــامن والكفالة، بالرشط 

اجلزائي، والتأمني التعاوين.

5- خماطر الســيولة، ويقصــد هبا صعوبة بيع أصل مــن األصول عند 

احلاجة إىل البيع، ويمكن أن يمثل لذلك ببيع العقار، فإن خماطر السيولة فيه 

عالية، لصعوبة بيعه عند احلاجة إىل السيولة)1).

الفرع الرابع: املراد بالتحوط وأنواعه:

 تعريف التحوط:

التعريف اللغوي للتحوط:

 التحــوط يف اللغة: مصــدر حــوط يقال:حاَطه حَيُوُطه َحْوطًا وِحيطًة 

ده؛ وقول اهلذيل: وَأْحَفــُظ َمنِْصبي وَأُحوُط ِعْرِض،  وِحياطًة: َحِفَظه وتَعهَّ

وبعُض القوِم ليَس بــِذي ِحياِط، َأراد ِحياطة، وحذف اهلاء كقول اهلل تعاىل: 

﴿ ٺ  ٺ ﴾ وإِقاِم الصاة، يريد اإِلقامة. 

)1) الدكتــور حممد عي القري، التحوط يف املعامــات املالية،ص 14، الدكتور عثامن 
اهلادي إبراهيم، التامني التكافي والتحوط املايل، ص 6.
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 واْحتــاَط الرجــُل: َأخــذ يف ُأمــوره باألَْحــَزم، واْحتــاط الرجــل 

 لنفسه َأي َأخذ بالثِّقة، واحلَْوطُة واحلَْيطُة: االْحتِياُط. 

  وحاَطه اهلل َحْوط أو ِحياطًة، واالسم احلَْيطُة، واحِليطة: صانه وَكأَله وَرعاه.

 ويف حديــث العباس: قلت يا رســول اهلل ما َأْغنَْيَت عــن عمك؟ يعني َأبا 

طالب، فإِنــه كان حَيُوُطك. حاَطه حَيُوُطه َحْوطًا إِذا حفظه وصانه وذبَّ عنه 

ِدُق هبم  َر عى مصاحِلِه.  ويف احلديث: وحُتِيُط َدْعَوُته من َورائهم، َأي حُتْ وَتوفَّ

من مجيع َنواِحيهم. وحاَطه وَأحاط به، والَعرْيُ حَيُوُط عاَنَته: جيمعها)1).

 وجــاء يف الصحاح: واحليَطــُة بالكرس احِلياَطُة، ومها مــن الواو، وقد 

حاَطُه حَيوُطُه َحْوطًا وحيَطــًة وِحياَطــًة، أي كأله ورعــاه، واْحتاَط الرجُل 

لنفسه، أي أَخَذ بالثقة)2). 

وجاء يف القامــوس: حاَطه َحْوطًا وِحيَطًة وِحياَطــًة: َحِفَظه، وصاَنه، 

َطه، واْحتــاَط: أَخَذ يف احلَْزِم، واالْســُم: احلَْوَطُة   وَّ َطه وحَتَ ــَده، كَحوَّ وَتَعهَّ

واحلَْيَطُة، ويكرُس))).

)1) لسان العرب مادة حوط
)2) الصحاح يف اللغة، مادة حوط
))) القاموس املحيط، مادة حوط



مفهوم التحوط وأنواعه يف املعامالت املالية14

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 وهــذه التعاريــف جتتمع عــى أن التحوط: هو أخــذ احليطة واحلفظ 

والصيانة والتعهد...الخ.

التعريف الرشعي للتحوط:

 مما تقدم يمكن القول بأن التحوط يف املفهوم اإلسامي هو بذل العناية 

حلفظ املال ومنع إتافه.

التعريف االقتصادي للتحوط:

 للتحوط العديد مــن التعاريف، فعرفه البعض بأنــه تبني اإلجراءات 

والرتتيبات، واختيار صيغ العقود الكفيلة بتقليل املخاطر إىل احلد األدنى مع 

املحافظة عى احتامالت جيدة للعاقد عى االستثامر)1).

 وعرف أيضا بأنه اسرتاتيجية الغرض منها التخلص منع أوإلغاء املخاطر 

التي تكون خارج نطاق النشاط الرئييس )2).

)1) د. حممــد عي القــري، التحوطات البديلــة عن الضامن يف املشــاركة والصكوك 
االستثامرية وغريها، ص: )10

)2) املرجع السابق 
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 كام عرفه البعض: بأنــه حتييد املخاطر وتقليصها ونقلها وإدارهتا، أوهو 

محاية الرأي املايل باستخدام الوسائل املتاحة، للوقاية من اخلسارة أو النقصان 

أو التلف)1).

وعرفه البعض بأنه الوقاية واالحتامء وجتنب املخاطر قدر اإلمكان )2).

 كذلك عرفه البعض: بأنه سياسة مالية ينتهجها املستثمرون يف األوراق 

املالية املتداولة، بغرض تقليل أواستبعاد خماطر االستثامر األوحد عن طريق 

االستثامر يف أوراق مالية أخرى))).

 وهــذه التعاريف متقاربــة املعاين، حيث إهنا مجيعا تعنــي تقليل اآلثار 

املرتتبة عى عى االســتثامر، واملعنى العام هو الوقاية واالحتامء من املخاطر. 

وهو هبذا املعنى يتفق مع مقاصد الترشيع اإلســامي يف حفظ املال وجتنب 

إضاعته أو إتافه. فليس هناك إشــكال من حيــث املبدأ حول هذا اهلدف، 

)1) املعيــار الرشعــي رقم 45 محاية رأس املال واالســتثامر، فقره 2، هيئة املحاســبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية.

)2) د. سامي السويلم، التحوط يف التمويل اإلسامي، ص 4، ص: 66
))) د. حممد سعدو اجلرف، عقود التحوط تطبيقات معارصة لعقود الغرر، بحث مقدم 

إىل الدورة احلادية عرشة ملؤمتر جممع الفقه اإلسامي الدويل، ص 10.
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ولكن اإلشــكال يتعلق بالوسائل املتبعة للتحوط: هل حتقق اهلدف فعًا، أم 

أهنا تؤدي بدالً من ذلك إىل زيادة املخاطر وتفاقمها)1).

الفرع اخلامس: الفرق بني التحوط وبني غريه من املصطلحات:

الفرق بني التحوط والضامن:

 خيتلف الضــامن عن التحــوط، يف أن الضامن يعني نقــل املخاطر من 

املستفيد إىل شخص آخر، هو الضامن، أما التحوط فهو احلامية أو التوقي من 

املخاطر بأحدى أدوات التحوط)2). 

الفرق بني احلامية و التحوط:

 أيضا ختتلــف احلامية عن الضامن، من حيــث إن احلامية أعم من ضامن 

رأس املال املســتثمر، والضامن هو االلتزام من جهة معينة بتحمل ما يلحق 

برأس املال من خســارة أو تلف أونقصان، أما احلامية فهي وقاية رأس املال، 

فتشمل الضامن املبارش وغري املبارش))).

)1) الدكتور سامي السويلم، ضوابط التحوط يف املعامات املالية، ص2، بحث مقدم 
إىل جممع الفقه اإلسامي الدويل، يف دورته احلادية والعرشين21

)2) د. عبد الستار أبو غدة، التحوط، بحث مقدم للدورة احلادية والعرشين ملؤمتر جممع 
الفقه اإلسامي الدويل، ص: 2

))) املعيــار الرشعــي رقم 45 محاية رأس املال واالســتثامر، فقره 2، هيئة املحاســبة 
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية.
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الفرق بني التحوط والتأمني:

 يفــرق البعض بني التحوط والتأمني، من حيث إن التحوط هو تقليص 

اخلســارة من خال التنازل عــن إمكانية الربح، أما التأمــني فهو دفع ثمن 

لتجنب اخلســارة مع االحتفــاظ بإمكانية الربح، وعى هــذا فالتحوط هو 

جتنــب املخاطر بقدر اإلمكان)1) أو توزيع املخاطر بني املشــرتكني يف حمفظة 

التأمني التكافي)2).

اهلدف من التحوط:

 مما ســبق يمكــن القــول بأن اهلــدف الرئيــس من التحــوط، ليس 

اجتنــاب املخاطر وإنام إدارهتا والســيطرة عليها، وبمعنــى آخر اهلدف هو 

 احلــد مــن املخاطر املاليــة أو تقليلها، وجتنب اخلســارة، مــن أجل حتقيق 

الربح املتوقع.

)1) د. عجيل جاســم النشــمي، التحوط يف املعامات املالية، مقــدم للدورة احلادية 
والعرشين، ملؤمتر جممع الفقه اإلســامي الدويل ص 20، الدكتور سامي السويلم 
ص 14، والدكتــور بــدر الدين قرش مصطفــى، التحــوط وإدارة املخاطر يف 

املؤسسات املالية اإلسامية.
)2) د. عبد الستار أبو غدة، املرجع السابق، نفس الصحيفة.
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حكم التحوط:

 التحوط كــام تقدم هو محاية املال وجتنيبه املخاطــر، أو احلد منها، وهو 

يعني حفظ املال وحســن إدارته وتنميته واســتثامره، دونام إمهال أو تقصري، 

وهو هبذا املعنى يتفق مع مقاصد الرشيعة اإلسامية يف حفظ املال، طاملا كان 

بعيدا عن املحاذير الرشعية، واقترص عى تقليص املخاطر أو توزيعها حسب 

نوع العقد، مشاركة أو مضاربة، وغريمها من أدوات االستثامر)1). 

 واملقصد الرشعي يف األموال كلها مخســة أمور: رواجها، ووضوحها، 

وحفظهــا، وثباهتا، والعدل فيها)2)، فالــرواج دوران املال بني يدي أكثر من 

يمكن من الناس بوجه احلق، وهــو مقصد رشعي عظيم دل عليه الرتغيب 

يف املعاملة باملال ومرشوعية التوثق يف انتقال األموال من يد إىل أخرى، ففي 

الرتغيــب يف املعاملة يقول اهلل تعاىل: ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇڍ  ﴾)))، ويقول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص: » ما من مســلم يزرع زرعا أو يغرس 

غرســا فيأكل منه طري أوإنســان أو هبيمة إال كان له به صدقة «، وروي عن 

)1) د. عجيل جاسم النشمي، املرجع الســابق ص: 20، الدكتور عبد الستارأبوغدة، 
املرحع السابق، ص ).

)2) الشيخ الطاهر بن عاشور، مقاصد الرشيعة، ص 175، 176، وما بعدمها. 
))) املزمل من اآلية 20.
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عبد اهلل بن عمــر رض اهلل عنه، أنه قال: » ما موت أحب إيل بعد الشــهادة 

يف ســبيل اهلل من أن أموت متجرا، ألن اهلل قرن بني التجارة واجلهاد يف قوله 

تعاىل: ﴿ چ﴾.

وأما وضوح األموال، فذلك إبعادها عن الرضر والتعرض للخصومات 

بقدر اإلمكان. وأما حفظ املــال فأصله قوله تعاىل: ﴿ التأكلو ا﴾)1)، وقوله 

عليه الصاة والسام يف حجة الوداع: » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا «)2).

 وأمــا إثبــات األمــوال فتقريرهــا ألصحاهبــا بوجــه ال خطــر فيه 

وال منازعة.  

وأما العدل فيها فيكون بتحصيلها بوجه غري ظامل))). 

 والتحوط والتوقي من املخاطر يف االســتثامر، وخترّي أفضل اإلجراءات 

والــرشوط والعقود هــو من عمل النــاس منذ القديم، فقد ورد يف ســنن 

)1) النساء اآلية 29.
)2) احلديث: متفق عليه.

))) د. عبد الكريم أمحد قندوز، إدارة املخاطر باملؤسسات املالية اإلسامية من احللول 
اجلزئية إىل التأصيل، بحث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسامية بني الواقع واملأمول، 

دائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بديب، 2009م. 
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البيهقي، ويف جممع الزوائد أن العباس بن عبد املطلب رض اهلل عنه، إذا دفع 

املال مضاربة، اشرتط عى صاحبه: أن ال يسلك به بحرًا، وال ينزل به واديًا، 

وال يشــرتي به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن، فرفع رشطه 

إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأجازه)1).

أسس التحـوط:

 يرى البعض أن أي حماوالت إلجياد أدوات مالية إســامية، تســتخدم 

إلدارة املخاطر والتحوط منها، ينبغي أن تنبني عى األسس التالية)2): 

1- أن تكون املخاطر املراد التحوط منها متوافقة مع املتطلبات الرشعية.

2- أن يكــون التحــوط بطرق وعقــود رشعية، كاالبتعــاد عن الربا، 

واالبتعاد عن الغرر الفاحش، واالبتعاد عن امليرس والقامر.

)1) بدائع الصنائع للكاساين، ج )1، ص 150، الدكتور عثامن اهلادي، التأميم التكافي 
والتحــوط املايل، بحث مقدم ملؤمتر مجع الفقه اإلســامي الدويل، الدورة احلادية 
والعرشيــن، ص 2-). الدكتور حممد عي القري، التحــوط يف العمليات املالية، 

بحث مقدم للدورة احلادية والعرشين ملجمع الفقه اإلسامية الدويل، ص 12.
)2) د. عبد الكريم قندوز، املرجع السابق، ص 22، ويعقب بعد ذكره لألسس بقوله: 
» علام أن عرض األســس هنا هدفه هــو حماولة فتح املجــال للنقاش حول تلك 

األسس أكثر منه حماولة للجزم بأهنا هي األسس الوحيدة «.
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)- ربط اخلطر باألصل املعرض للخطر ذاته.

4- ربط اخلطــر بامللكية، )فصل اخلطــر عن امللكية يــؤدي إىل زيادة 

املخاطر(.

5- أن يكون اهلدف هــو إدارة املخاطر وتقليلها فقط، وليس إزالتها أو 

الرتبح منها، بجعلها منتجات مالية)1).

 وقــد حتدث البعض عن آليات مرشوعــه للتوقي من املخاطر، كام نقل 

عن اإلمام ابن تيمية أنه قال: » من تدبر األصول تبني له أن املساقاة واملزارعة 

واملضاربة، أقرب إىل العدل من املؤاجرة، فإن املؤاجرة خماطرة، واملســتأجر 

قد ينتفع وقد ال ينتفع، بخاف املســاقاة واملزارعة، فإهنام يشرتكان يف الغنم 

والغرم، فليس فيها من املخاطرة من أحد اجلانبني ما يف املؤاجرة «)2).

 فاملســاقاة واملزارعة تعتمد أمانة العامل، وقد يتعذر ذلك كثريًا فيحتاج 

النــاس إىل املؤاجرة التي فيها مال مضمون يف الذمــة، وهلذا يعدل كثري من 

النــاس يف كثري من األمكنة واألزمنــة عن املزارعة إىل املؤاجرة، واملســألة 

)1) املرجع السابق، ص )2، الدكتور حسني حامد حسان، آليات إدارة يف املؤسسات 
املالية، مقدم ملؤمتر اهليئة الرشعية احلادي عرش، البحرين، ص 11.

)2) جمموع فتاوى ابن تيمية ص 64.
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واضحة فاملزارعة واملســاقاة من عقود األمانــة، ولذلك يتعرض صاحب 

األرض إىل ما يســمى باملخاطر األخاقية، أي خيانــة العامل، ولذلك يتم 

التوجــه إىل املؤاجرة حتى يكون املــال مضمونًا غري متأثــر بنتائج العملية 

الزراعية. ومعلوم أن الرشيعة توجب ما توجب بحســب اإلمكان وتشرتط 

يف العبادات والعقود ما تشــرتطه بحســب اإلمكان، أي أن مثل هذا العمل 

ال خيالف أحكام الرشيعة التي جاءت عى حسب طاقة البرش وإمكاناهتم)1).

الفرع السادس: أنواع التحوط:

 للتحوط أنواع، حتتلف بحسب الوسيلة أوالطريقة العملية املرادة، ومن 

ثم فالتحوط قــد يكون اقتصاديا، وقد يكون تعاقديــا، وقد يكون تعاونيا، 

وإليك ذلك.

األول: التحوط االقتصادي وآلياته:

 التحوط االقتصادي: ويراد به أساليب التحوط، التي ال تتطلب الدخول 

يف ترتيبــات تعاقدية مع أطراف أخرى بقصد التحوط، مثل: التعامل يف بلد 

معني، وعدم التعامل مع من ال يثق به، فهو حتوط منفرد يقوم به الشــخص 

الراغب يف اجتناب املخاطر، ويتم عن طريق: 

)1) الدكتــور عثامن اهلادي، التأمني التكافي والتحــوط املايل، بحث مقدم ملؤمتر جممع 
الفقه اإلسامي الدويل، الدورة احلادية والعرشين، ص 2-).
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1- تنويع األصول االستثامرية: ويعترب أبرز أساليب التحوط االقتصادي 

وأقدمها فيام يتعلق بالتمويل اإلســامي)1)، كام يتم عن طريق حتقيق التوافق 

بني اإليــرادات واملرصوفات، أو بــني األصول وااللتزامــات يف امليزانية، 

فالبنوك مثا تقرتض ألجل قصري، وتقرض ألجل أطول)2). 

وتنويــع األصول االســتثامرية يمكــن تطبيقه بصور خمتلفــة، فيمكن 

للمؤسسات اإلسامية تنويع حمافظها بني البيع اآلجل وبيع السلم، بام حييد 

خماطر كل منهام. فالبيــع اآلجل معرض ملخاطر التضخم أو انخفاض القوة 

الرشائية، خاصــة إذا كانت العقود ذات آجال متوســطة أو بعيدة. ويمكن 

حتييد هذه املخاطر من خال عقود ســلم يف سلع. بحيث تصبح موجودات 

املؤسسة املالية حمفظة متنوعة من الديون النقدية والديون السلعية))).

2- متاثل القوائم املالية: من أهم مصادر املخاطرة للمؤسسة والرشكات، 

هوعدم التامثل بني املوجودات واملطلوبات، أوبني اإليرادات واملرصوفات، 

)1) د. بــدر الدين مصطفــى القــرش، التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية 
اإلسامية، املبادئ اإلرشــادية إلدارة املخاطر يف املؤسســات املالية اإلسامية، 
مقدم مللتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسامية، النسخة الرابعة، إبريل 2012.

)2) الدكتور عثامن اهلادي، التأمني التكافي والتحوط املايل، ص 5.
))) الدكتور بوحيدة حممد، والدكتور عدنان مرزوق، خماطر صيغ التمويل يف املصارف 

اإلسامية، بني السيطرة والتحوط، ص175.
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وحتــرص الكثري من الرشكات عى حتقيق هذا التامثل بشــتى الســبل. مثل 

االنتاج الفوري والبيع املبارش، ونحوها من التقنيات التي تقلص الفجوة بني 

اإليرادات واملرصوفات. 

3-  التحوط الطبيعي: وهو أن توفق املؤسســة بني التزاماهتا وأصوهلا، 

لتكون من نفس العملة أو بنفس طريقة التسعري، لتحييد خماطرها)1). 

4- التحوط احلركي: ويستخدم للتحوط ضد خماطر األصول املتداولة، 

كاألســهم واألوراق املاليــة ونحوها، ويســتخدم للتحــوط ضد خماطر 

األصول املتداولة، من خال بناء حمفظــة من األصول املطلوبة، عى أن يتم 

إدارهتا بطريقة تنتهــي إىل نفس النتيجة التي حتققها عقود املشــتقات، دون 

 الدخول يف عقود املشــتقات ابتداًء. وهــذه الطريقة هي التي يتم من خاهلا 

تسعري املشتقات.

الثاين: التحوط التعاوين:

 مــن اجلوانب التي يمكن إدارة املخاطر مــن خاهلا، اجلانب التعاوين، 

وهــو يقوم عل عاقــة تبادلية ال هتدف إىل الربح، كام هــو احلال يف التأمني 

)1) املرجع السابق، ص 175.
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التعاوين بصوره املختلفة)1)، ومن خال التأمني التعاوين يمكن القضاء عى 

املضارة الســعرية، ألنه با أرباح، واملضاربة هتدف إىل الربح، وعليه يمكن 

إنشــاء صندوق تعاوين للتحوط مــن أخطار العمات، حتــول إليه أرباح 

وخســائر رصف العمات، وإذا بقي فيه فائض تم االحتفاظ به لتغطية أي 

عجز يف املســتقبل)2) كام يمكن أن يســتخدم للتحوط مــن املخاطر العامة، 

وخماطر العائد))).

 ولكــي حتقق هذه الصيغــة هدفها، ينبغي أن تكون خماطر املشــرتكني 

مســتقلة عن بعضها، وغري متازمة قدر اإلمكان، بحيث يتجنب الصندوق 

احتامل وقوع خســارة دفعة واحدة، وكلام كان املشــرتكون أكثر تنوعا، كلام 

كانــت إمكانية تفتيت املخاطــر أكرب، وبناء عى ذلك يمكن للمؤسســات 

اإلســامية التحوط من شتى أنواع املخاطر، مثل: خماطر العمات، وخماطر 

)1) الدكتور بوحيدة حممد، والدكتور عدنان مرزوق، خماطر صيغ التمويل يف املصارف 
اإلسامية، بني السيطرة والتحوط، ص176.

)2) الدكتور عثامن اهلادي، التأمني التكافي والتحوط املايل، ص 5.
))) قندوز، املرجع السابق، 8.
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االئتامن، وخماطر العائد، من خال صناديق تعاونية تنشأ هلذا الغرض، وتدار 

من جهات متخصصة يف إدارة املخاطر)1). 

الثالث: التحوط التعاقدي:

ويقصد به الدخــول مع طرف آخر، بغية تقليل املخاطر ومعاجلة آثارها 

وإدارهتا لصاحله، ســواء بنقل تلك املخاطر إىل جهة أخرى، أوبالدخول يف 

عقود مشتقة ليســت مقصودة بحد ذاهتا يف جمال االســتثامر، ولكن إلدارة 

املخاطر)2)، وقد اقرتح هــذا النوع من التحوط، للتحوط من تغريات معدل 

العائــد يف اإلجارة املنتهية بالتمليك، باتفــاق الطرفني عى مراجعة أوحتديد 

عقد اإلجارة بشكل دوري )كل ستة شهور مثا(، حتى يواكب معدل األجر 

املعدالت السوقية))). 

•     •     •

)1) الدكتور بوحيدة حممد، والدكتور عدنان مرزوق، خماطر صيغ التمويل يف املصارف 
اإلسامية، بني السيطرة والتحوط، ص178.

)2) الدكتور حممد عي القري، التحوط يف العمليات املالية، بحث مقدم للدورة احلادية 
والعرشين ملجمع الفقه اإلسامي الدويل، ص 12.

))) الدكتور عثامن اهلادي، التأمني التكافي والتحوط املايل، ص 6.
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املبحث الثاني: أدوات التحوط

الفرع األول: أدوات التحوط التقليدي:

 التحــوط التقليدي الذي جتريه البنوك والتجــار غري امللتزمني بأحكام 

الرشيعة اإلسامية، يدور حول املشتقات املالية، واملشتقات املالية هي عبارة 

عن: عقود معاوضة هتدف إىل تبادل املخاطر، أوهي من العقود التي تشــتق 

قيمتها مــن قيمة األصول املعنية، )أي األصول التــي متثل موضوع العقد( 

والعقــود التي تكون موضوع العقد، تتنوع ما بني: األســهم والســندات، 

والسلع، والعمات األجنبية، وتعتمد قيمتها )أي املكاسب أواخلسائر( عى 

األصل موضوع العقد )أي تشتق قيمتها من قيمة األصل حمل العقد، ولذلك 

سميت باملشتقات(.....)1)، وهي صور وأنواع خمتلفة، ومن أهم صورها:

الصــورة األوىل: عقود االختيارات: وهي العقــود التي تعطي حلاملها 

احلق يف أن يبيع أو أن يشــرتي أصا معينا كاألســهم وغريها، بسعر يسمى 

)1) الدكتور بلعزوز بن عي، اسرتاجيات إدارة املخاطر يف املعامات املالية، ص 8))، 
الدكتور حممد سعدو اجلرف، عقود التحوط تطبيقات معارصة لعقود الغرر، مقدم 
للدورة احلادية والعرشين ملجمع الفقه اإلســامي الدويل، ص 4، األســتاذ بزاز 

حليمة، األستاذة هدى بن حممد منتوري، املشتقات املالية وخماطرها، ص2.
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ســعر التنفيذ، يف تاريخ معني، )أو خال فرتة حمــددة(، وذلك مقابل مبلغ 

معني يدفعه حمرر العقد )البائع( إىل املشــرتي، تسمى عاوة حق اإلصدار، 

أو تسمى بعاوة الصفقة الرشطية)1).

 الصورة الثانية: العقود املســتقبلية: وهي عقود تعطي حلاملها احلق يف 

رشاء أو بيع كمية من أصل معني )قد يكون سلعة، أو ورقة مالية( بسعر حمدد 

مسبقا، عى أن يتم التسليم والتسلم يف وقت الحق يف املستقبل)2).

 الصورة الثالثة: عقود املبادالت: وهــي عقود تربم بني طرفني، يتفقان 

فيها عى تبادل تدفقات نقدية خال فرتة مستقبلية))).

 وقد صدر بشأن املشتقات املعيار الرشعي رقم: 20، بعنوان: بيوع السلع 

يف األسواق املنظمة، حرم التعامل يف هذه املشتقات باإلنشاء أو التداول. 

)1) الدكتــور عبد العزيز فهمي هيكل، مقدمة يف التأمني، طبعــة دار النهضة العربية، 
بــريوت، ص 747، الدكتور بلعــزوز بن عي، اســرتاتيجيات إدارة املخاطر يف 

املعامات املالية، ص 8)).
)2) الدكتور بو سبعني تســعديت، إدارة املخاطر املالية واثرها عى اقتصاديات العامل، 
مقــدم للملتقى األول بجامعة العقيد أكي حمند أوحلاج البويرة، ص 2، األســتاذ 

بزاز حليمة، األستاذة هدى بن حممد منتوري، املشتقات املالية وخماطرها، ص2.
))) املرجعني السابقني، ص2، وص 11.
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 كام منع جممع الفقه اإلسامي الدويل، التعامل يف عقود االختيارات، يف 

قراره رقم: )6)7/1).

 ومن يمعن النظر يف عقود املشتقات، جيد أهنا عبارة عن مبادالت ال تعرب 

عن استثامرحقيقي يتمثل يف نقل ملكية األصل حمل االشتقاق، ولكن القصد 

أو الغرض احلقيقي منها، هو تبادل املخاطر للحصول عى فروق األســعار، 

فهي يف جوهرها رضب من املقامرة املحرمة يف رشيعة اإلسام. 

 وبعيدا عن األدوات التقليدية، ولتحقيــق قدر من احلامية لراس املال، 

عملــت الصناعة املالية اإلســامية عى ابتــكار أدوات تتفــق مع أحكام 

الرشيعة اإلسامية.

الفرع الثاين: أدوات التحوط اإلسالمية:

 أدوات التحوط أو وســائله أو صيغه، تتنوع حســب املخاطر التي يتم 

التحوط منها، ومن أمهها: 

أوالً: التحوط من خماطر رأس املال:

 للتحوط من خماطر رأس املال صيغ، منها:
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1- التحوط بضامن القيمة االسمية:

 من االلتزامات التي تشــتمل عليها بعض إصدارات الصكوك، التزام 

مدير االســتثامر أو املصدر أو مدير موجودات الصكوك، بضامن رأس مال 

محلة الصكــوك، أو االلتزام بــرشاء أصول صكوك املضاربة أو املشــاركة 

أو الوكالة باالســتثامر بالقيمة االســمية، ونظرا ملا تتضمنه هذه الطريقة من 

خمالفــات رشعية، فقد صدرت بتحريمها مجلة من القرارات والفتاوى، فقد 

صدر بشأهنا قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل رقم: 178)19/4( والذي 

نص يف البند 2 مــن الفقرة ثالثا منه عى: » مديــر الصكوك أمني ال يضمن 

قيمة الصك إال بالتعدي أو التقصري أو خمالفة رشوط املضاربة أو املشــاركة 

أو الوكالة يف االستثامر «، كام نص يف البند ) عى: » ال جيوز إطفاء الصكوك 

بقيمتها االســمية، بل يكون اإلطفاء بقيمتها الســوقية أو بالقيمة التي يتفق 

عليها عند اإلطفاء «. 

 كــام نصت الفقــرة 5/7/8/1/5، مــن معيار صكوك االســتثامر، 

املعيار الســابع عرش، الصادر عن املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة 

للمؤسســات املالية اإلســامية عى: » أن ال تشــتمل النرشة عى أي نص 

يضمن به مصدر الصك ملالكه قيمة الصك االسمية، يف غري حاالت التعدي 
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أو التقصــري، والقدرا معينا من الربح، وهو مــا أكده بيان املجلس الرشعي 

هليئة املحاسبة الصادر يف البحرين عام 1429هـ، والذي جاء فيه: » ال جيوز 

للمضــارب أو الرشيك أو وكيل االســتثامر أن يتعهد بــرشاء األصول من 

محلة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها االســمية عنــد إطفاء الصكوك يف أية 

مدهتا ...«.

 وكام هو واضح من النصوص السابقة، فقد اتفقت عى عدم جواز ضامن 

املصدر للصكوك بأي صورة مــن صور الضامن، يف غري حاالت التعدي أو 

التقصري، ملا يمثله ذلك من خمالفة رشعية. 

 وعــى ذلك فا جيــوز ضامن مصــدر الصكوك قيمــة الصك )رأس 

املــال(، وال مقدار حمدد من األرباح، ســواء أكان ذلــك بصيغة االلتزام أو 

التعهد أوالوعــد امللزم، وكذلك ال جيوز التزام املصــدر أو تعهده أو وعده 

وعدا ملزما برشاء أصل الصكوك ً )أو ما متثله الصكوك( بالقيمة االســمية 

للصك عنــد إطفاء الصكوك، أو إهنائها قبل حلــول أجل إطفائها ألي من 

الظروف الطارئة)1).

)1) الدكتور عبد اهلل العمراين، التحوط يف املعامات املالية، ص 11، نقا عن الدكتور 
حامد مرية، ملكية محلة الصكوك ص 15.
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2- التحوط بضامن الطرف الثالث لرأس املال، أو له وللربح:

 املقصود بضــامن الطرف الثالث، هو التعهد من طرف أجنبي غري مدير 

االستثامر، مضاربا كان أم رشبكا أم وكيا، بتحمله ما يقع من خسارة برأس 

املال املستثمر، وتعويض املســتثمر عن تلك اخلسارة، دون أن يكون له حق 

الرجوع عى املستثمر، أو مدير االستثامر)1).

 وقد اختلفت آراء الباحثني يف مسألة تضمني الطرف الثالث يف املضاربة، 

واملختــار عندي منها هو القول الذي يرى: جــواز ضامن الطرف الثالث يف 

املضاربة، إذا كان مقدما من طرف منفصل ومستقل يف شخصيته وذمته املالية 

عن طريف العقد، عى ســبيل التربع بمبلغ خيصــص جلرب اخلرسان الذي قد 

يطرأ عى أموال املستثمرين)2).

 وهذا القول يتوافق مع جاء يف قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل، رقم: 

0) ))/4(، بشأن ســندات املقارضة وسندات االستثامر، فقد جاء يف البند 

التاسع من العنرص الرابع منه: » ليس هناك ما يمنع رشعًا من النص يف نرشة 

)1) الدكتورعبد الستار أبو غدة، بحوث يف املعامات واألساليب املرصفية، ملجموعة 
الربكة املرصفية، ج 12ص 24.

)2) الدكتور عبد اهلل العمراين، التحوط يف املعامات املالية، ص 14.
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اإلصدار أوصكوك املقارضة، عى وعد طرف ثالث منفصل يف شــخصيته 

وذمته املاليــة عن طريف العقــد بالتربع بدون مقابــل، بمبلغ خمصص جلرب 

اخلرسان يف مرشوع معني، عى أن يكون التزامًا مســتقًا عن عقد املضاربة، 

بمعنــى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس رشطــًا يف نفاذ العقد وترتب أحكامه 

عليه بني أطرافــه، ومن ثم فليس حلملة الصكــوك أوعامل املضاربة الدفع 

ببطان املضاربة أو االمتناع عن الوفاء بالتزاماهتم هبا بسبب عدم قيام املتربع 

بالوفاء بام تربع به، بحجة أن هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد «.

ومن صيغة القرار يتبني أنه قد تطلب لصحة الضامن بعض الرشوط:

1- أن يكون الضامن تربعا دون مقابل.

2- أن خيصص مبلغ الضامن جلرب اخلرسان.

)- أن يكون الضامن التزامًا مستقًا عن عقد املضاربة.

 ومن يمعن النظر يف هذا النوع من الضامن جيد: 

أ( أن الــرشوط الواردة يف القرار، جتعل الضــامن غري ممكن التطبيق من 

الناحيــة العمليــة والواقعية، وذلك ألن املســتثمر حيتــاج إىل ضامن جيعله 
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يطمئــن ابتداء عند العقــد إىل الدخول يف االســتثامر، ال إىل ضامن حمتمل، 

 يتوقــف تقديمــه عى رغبــة الضامن، الذي قــد يقدمــه أو ال يقدمه عند 

حدوث اخلسارة. 

ب( أن الربح الذي قد يتحقق للمســتثمر املضمون، حيتاج إىل نظر من 

خــال النهي الرشعي عن ربح ما مل يضمن، ومعنى قاعدة اخلراج بالضامن، 

وقاعدة الغنم بالغرم، وعى هذا أرى أن هذه الصيغة كأداة للتحوط ال حتقق 

الغاية املطلوبة، فضا عن كون رشعيتها حمل نظر. 

 لكن يمكن العمــل هبذه الصيغة إذا تقيد ضامن الطــرف الثالث فيها، 

بحاالت التضخم أوالكوارث، أو التعدي أو التقصري من املضارب. 

هذا إذا كان الضامن بدون أجر، أما إذا كان الضامن بأجر، فريى البعض 

عدم جوازه، لعــدم جواز أخذ األجر عى الضامن، إذا كان يؤول إىل قرض، 

ملــا يرتتب عليه من حتقيق القرض لفائدة، وأمــا إذا كان ال يؤول إىل قرض، 

فليــس يف األدلة الرشعية، مــا يمنع منه، وال يرتتب عليــه حمظور رشعي، 
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 اســتنادا إىل ما ذكره بعض فقهاء املالكية والشافعية واحلنابلة، من جواز أخذ 

ثمن اجلاه)1). 

 ويف تقديــري أن أخذ األجر عى الضامن، فضــا عن كونه من التأمني 

التجاري كام ذكر البعض)2)، فإن فيه شبها بالقرض الذي جير نفعا، وقد جاء 

يف الفقرة ثانيا من قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل رقم: 12 )2/12( بشأن 

خطاب الضامن: » إن الكفالة هي عقد تربع يقصد به اإلرفاق واإلحســان، 

وقد قرر الفقهاء عــدم جواز أخذ العوض عى الكفالــة، ألنه يف حالة أداء 

 الكفيل مبلغ الضامن يشــبه القــرض الذي جر نفعًا عــى املقرض، وذلك 

ممنوع رشعًا «.

 كــام أن أخذ العوض عن الضامن، ال خيتلــف كثريا عن ما يأخذه البائع 

يف العقود اآلجلة يف املشــتقات املالية، واجلامع بينهام احلصول عى مال دون 

مقابل حقيقي.

)1) الدكتور يوسف الشبيي، تطبيقات احلامية البديلة عن عقود التحوط والضامن، ص 
.1(

)2) الدكتور العمراين، املرجع السابق، ص 17.



مفهوم التحوط وأنواعه يف املعامالت املالية36

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

3- التحوط بالضامن الطوعي من مدير االستثامر:

 املراد بااللتزام الطوعي بالضامن املنفصل عن عقد االســتثامر، هو عدم 

اشــرتاطه يف العقد)1). وهذا التربع من جهة مدير االستثامر، حمل خاف بني 

الباحثــني املعارصين، ففــي حني يرى البعض، عدم جــواز تربع املضارب 

بضامن املال حمل االستثامر، لكي ال جيمع املضارب بني عقد تربع ومعاوضة، 

يكون حيلة عى أخذ األجر عى الضامن)2). يرى البعض جوازه، استنادا)))، 

ملاجاء يف حاشية الدسوقي: » وأما لو تطوع العامل بالضامن ففي صحة ذلك 

القراض وعدمها خاف «)4). 

 وقــد ناقش بعض الباحثني هــذا القول، وقالوا إنه غــري مقبول، ألن 

التربع بالضامن يف هذه احلالة وإن مل ينص عليه يف العقد، فإن املرصف يكون 

ملزما بــه، واملعروف عرفا كاملرشوط رشطا، وأن مــراد املالكية حال ما لو 

)1) الدكتور عبد الستار أبو غدة، بحوث يف املعامات واألساليب املرصفية اإلسامية، 
ج 12، ص 24، جمموعة الربكة املرصفية.

)2) الدكتــور عبد اهلل العمراين، التحوط يف املعامــات املالية، ص 12، نقا عن الربا 
للسعيدي، ص 1174.

))) الدكتور عبد اهلل العمراين، املرجع السابق.
)4) حاشية الدسوقي ج ) ص 520.
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تطوع العامل بالضامن بعد متام العقد. وعى ذلك جيوز ملدير االستثامر التربع 

بالضامن بعد التعاقد، عند حصول اخلسارة، مع التنبيه عى أن ذلك التربع إنام 

يصدر استثناء من إدارة االستثامر دون مقابل أواشرتاط من املكتتبني. 

 ومن خال ما تقــدم يلحظ عى تطبيق تربع إدارة االســتثامر، أوجهة 

اإلصــدار بالضامن عند تقييدها هبذه القيود، أهنــا تكون يف ظروف عارضة 

واستثنائية وقليلة احلدوث، وال تصلح ألن تكون إجراء دائام متعارفا عليه)1).

 وباإلضافة إىل ما ســبق من عدم صحة ضامن مدير االســتثامر، لكونه 

يصري من املعروف عرفــا، ولكونه غري جمد. يمكن القــول بأن ضامن مدير 

االســتثامر رشط فاســد ال يصح اشــرتاطه ابتداء، ولــو رشط بعد العقد 

يفســده، وذلك ملا هو مقــرر عند احلنفية مــن أن الرشط الفاســد املتأخر 

يلتحــق بأصل العقد، كام أن الضامن بعد العقد ال يطمئن املســتثمر، وملا فيه 

من تضمني يد األمانة، دونام تقصــري أو إمهال، ومن ثم أرى أن ضامن مدير 

 االســتثامر بعد العقد ال يصــح، وعى فرض صحته ال تكــون له قيمة من 

الناحية العملية. 

)1) الدكتور عبد اهلل العمراين، املرجع السابق ص 12.
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ثانيًا: التحوط من خماطر تقلبات السوق:

1- التحوط بالبيع بخيار الرشط:

 خيار الرشط من الصيغ التي تطبقها املصارف اإلسامية، وخيار الرشط 

هو: ما يثبت للمتعاقدين، أو أحدمهــا، أوالغري من احلق يف إمضاء العقد أو 

فسخه، خال مدة معينة بناء عى اشرتاط سابق)1).

 ويف هذا البيع حيمي البائع نفســه من اخلســارة حال انخفاض الســعر 

املتفق عليه عن ســعر الســوق، وكذلك املشرتي حيمي نفســه حال ارتفاع 

الســعر املتفق عليه عن سعر السوق وقت التســليم)2). ويف اجلملة فإن هذا 

النوع من البيوع يعطي البائع واملشرتي احلق يف فسخ العقد حال عدم توافقه 

مع متطلباته االستثامرية. 

)1) الدكتــور عبد الكريم أمحــد قندوز، إدارة املخاطر باملؤسســات املالية من احللول 
اجلزئيــة إىل التأصيــل، ص 6)، نقا عن رانية زيدان شــحادة، إدارة املخاطر يف 
املؤسسات املالية، رسالة ماجســتري، كلية الرشيعة والدراسات اإلسامية جامعة 

الريموك.
)2) الدكتور قندوز، املرجع السابق، ص 6)، نقا عن الدكتور الساعايت، نحو مشتقات 

مالية إسامية، إلدارة املخاطر التجارية، ص 89-69.
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 ويف هــذه احلالة يمكن تصور إجــراء عقد لبيع ســلعة مثلية، معلومة 

باألوصــاف والكمية، ألطراف العقد، مع منح كل واحد من الطرفني خيار 

الرتوي بام يعطي كل واحد منهام فرصة لتحقيق الرضا بالعقد، بحيث يصبح 

العقد الزما حال طلب أحد األطراف إمتام العقد)1).

 واملصارف تستخدم خيار الرشط للتحوط من تذبذب أسعار الرصف، 

ويف املرابحة لآلمر بالرشاء.

 ويف تقديري، أن يف التحوط بخيار الرشط الرشعي، حتمل للرضر األقل 

لدفع الرضر األعظم. وبناء عى ما سبق، أرى جواز هذه املعاملة، وأرى أهنا 

صيغة صاحلة للتحوط من تقلب األسعار.

2- التحوط بالبيع بالعربون، وهامــش اجلدية ملعاجلة حال النكول عن 

الوعد امللزم - بيع العربون:

 إذا وعد العميل املرصف بالرشاء منه بطريق املرابحة، لســلعة ســوف 

يتملكها املرصف مســتقبا وعدا ملزما، وبعد أن متلك املرصف السلعة حمل 

الوعد، نكل العميــل عن وعده، فهل يلزم الواعــد بتعويض املرصف عن 

)1) الدكتور قندوز ص 7)، نقا عن السيدة رانيا، املرجع السابق.
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الرضر الذي قد يلحقه من جراء ذلك. هذه الصيغة حمل خاف بني الفقهاء، 

فقــد نقل عن مجهور الفقهاء عدم جوازه، ملا فيه من املخالفة لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

عــن بيع العربان، وملا فيه من رشطني مفســدين، ومها: رشط هبة العربون، 

ورشط رد املبيع، بتقدير أال يرىض، وألنه يعطي البائع شيئا دون مقابل. 

 وذهب احلنابلة إىل القول بجوازه، واستدلوا لقوهلم بام روى عن نافع بن 

احلارث، أنه اشــرتى لعمر دار السجن، من صفوان بن أمية، فإن رض عمر 

وإال فله كذا، وجاء عن ابن سريين، وابن املسيب أن بيع العربون ال بأس به، 

إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا، وقال أمحد هذا يف معنى العربون)1).

 وقد رجح البعض جواز العربون، ملا فيه من دفع رضر البائع جراء عدم 

وفاء املشــرتي بالبيع، وحرمان البائع من بيع املبيع لغريه، وهبذا القول أخذ 

جممع الفقه اإلسامي الدويل، وأجاز بيع العربون بضوابط أوردها يف قراره 

رقم: 72 ))/8(، الصادر بشأن بيع العربون، فقد جاء فيه:

1- املراد بالعربون: بيع السلعة مع دفع املشرتي مبلغًا من املال إىل البائع، 

عى أنه إن أخذ السلعة احتسب املبلغ من الثمن وإن تركها فاملبلغ للبائع.

)1) الرشح الكبري يف ذيل املغني، للخرقــي، ط بريوت، دار الكتب العلمية، ج 4 ص 
58-59، طبعة 1980م.
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 وجيري جمرى البيع اإلجارة، ألهنا بيع املنافع. ويستثنى من البيوع كل ما 

يشرتط لصحته قبض أحد البدلني يف جملس العقد )السلم( أو قبض البدلني 

)مبادلة األموال الربوية والرصف( وال جيــري يف املرابحة لآلمر بالرشاء يف 

مرحلة املواعدة ولكن جيري يف مرحلة البيع التالية للمواعدة.

2- جيــوز بيع العربون إذا قيدت فرتة االنتظار بزمن حمدود. وحيتســب 

العربــون جزءًا من الثمن إذا تــم الرشاء، ويكون من حــق البائع إذا عدل 

املشرتي عن الرشاء.

وكام هو واضح من القرار فإنه أجاز للبائع أخذ العربون إذا عدل الواعد 

)املشرتي( عن الرشاء، وعى هذا فالبيع بالعربون يعد صيغة مائمة للتحوط 

من خماطر االستثامر.

 لكن رغم ما جــاء يف قرار املجمع، أميل إىل العمل بام ذهب إليه مجهور 

الفقهاء من عدم جواز العربون، ملا فيه من أكل أموال الناس بالباطل، فالبائع 

يأخذ العربــون، ترضر من عدم الــرشاء بنكول املشــرتي أومل يترضر، مع 

ماحظة أن البائع غالبا ما يقدم عى البيع برضاه، لعدم وجود مشــرت آخر، 

فإذا مل يف املشرتي بالعقد، فإنام يكون ذلك لعدم توافق الرشاء مع متطلباته، 
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ومن ثــم يترضر بقبول البيع، وإذا كان العربون يرفع رضر البائع عى فرض 

وقوعه، فإنه يلحق رضرا باملشــرتي إما بأن يشرتي ما ال يفيده، أو بخسارته 

ملا دفعه من عربون.. واهلل أعلم

هامش اجلـدية:

 هو مبلغ يدفعه الواعد بالرشاء بناًء عى طلٍب من املرصف، كي يستوثق 

من جدية الواعد يف رشاء السلعة، وأنه إذا عدل الواعُد عن رشاء السلعة، تم 

جرب الرضر الذي قد يلحق البنك من هــذا املبلغ، فإذا مل يف هامش اجلدية 

بجرب الرضر الذي أصاب البنك، فله أن يعود عى الواعد بام تبقى من خسارة.

 ويمكن حتديد الرضر من خال الفرق بني تكلفة رشاء الســلعة وثمن 

بيعها لغري الواعد بالرشاء، فا يشمل التعويض الفرصة البديلة أو الضائعة، 

كام ال حيق للبنك حجُز كامل مبلغ اجلديــة دون مقابلة للرضر الفعي الذي 

أصابــه، وهذا املبلغ املقــدم لضامن اجلدية إما أن يكــون أمانة للحفظ لدى 

البنك، فا جيــوز له الترصف فيه، أو أن يأذن الزبون للبنك باســتثامره عى 

أساس املضاربة الرشعية.

 وقد وضحت املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

اإلســامية هذه األمور، فقد جاء يف املعيار رقم: 5/2/): جيوز للمؤسسة 
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يف حالة اإللزام بالوعد أن تأخذ مبلًغا نقدًيا يســمى )هامش اجلدية(، يدفعه 

العميُل بطلب من املؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة املالية للعميل، وكذلك 

لتطمئن عى إمكان تعويضها عن الرضر الاحق هبا يف حال نكول العميل عن 

وعده امللزم، وبذلك ال حتتاج املؤسسة إىل املطالبة بدفع تعويض الرضر، وإنام 

تقتطع ذلك من مبلغ )هامش اجلدية(، وال يعترب هامش اجلدية عربوًنا، وهذا 

املبلغ املقدم لضامن اجلدية إما أن يكون أمانة للحفظ لدى املؤسسة، فا جيوز 

هلا الترصف فيه، وإما أن يكون أمانة لاســتثامر، بأن يأذن العميل للمؤسسة 

 باستثامره عى أساس املضاربة الرشعية بني العميل واملؤسسة. 

 وجاء يف املعيار رقم: 4/5/2، ال جيوز للمؤسسة حجز مبلغ )هامش اجلدية( 

يف حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده امللزم، وينحرص حقها يف اقتطاع مقدار 

الرضر الفعي املتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بني تكلفة السلعة وثمن بيعها 

 لغري اآلمر بالرشاء، وال يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة. 

 وجاء يف املعيار رقــم: 5/4/2، » إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه لعقد 

املرابحة لآلمر بالرشاء فيجب عى املؤسســة إعادة )هامش اجلدية( للعميل، 

وال حيق هلا استخدامه إال يف حالة النكول حسب التفصيل يف البند 6/5/2، 
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وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد املرابحة لآلمر بالرشاء عى حســم 

هذا املبلغ من ثمن السلعة «.

 وجاء يف املعيار رقم: 5،6/2، » جيوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد 

بيع املرابحة لآلمر بالــرشاء مع العميل، وال جيوز ذلــك يف مرحلة الوعد، 

واألوىل أن تتنازل املؤسســة عام زاد عن العربون، عن مقدار الرضر الفعي، 

وهو الفرق بني تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إىل الغري.

 واحلاصل أن أخذ املصارف اإلســامية ملبلغ )هامش اجلدية( يف عقود 

املرابحة، جائٌز رشًعا، وهو من قبيل التوثيق ملا قد يلحق املرصف من رضر، 

فــإن تمَّ العقد أعيد للواعد أو احتســب مبلغ )هامــش اجلدية( من الثمن، 

وإن نــكل الواعد عن وعده، فحينئذ جُيرب الــرضُر الفعي الذي حلق بالبنك 

اإلســامي من هذا املبلــغ، ويعاد الباقي للواعــد، وإن مل يلحق رضر فعي 

بالبنك اإلسامي، فا جيوز أخذ شء من مبلغ )هامش اجلدية(.

 والفرق بــني بيع العربون وهامش اجلدية، أن يف بيع العربون الســلعة 

تكــون يف ملك البائع، ومن ثم فــإن رضر البائع عى فرض وقوعه من عدم 

البيع، يكــون ضئيا، ويف البيع باهلامش، البائع يشــرتي الســلعة بناء عى 
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طلب املشرتي، ومن ثم ففي حال نكول املشرتي بكون قد حلق البائع رضرا 

حقيقيــا، جيوز التعويض عنه، ومن ثم فيجوز أخذ العوض يف هذا وال جيوز 

يف اآلخر، واهلل أعلم.

3- التحوط بالوعود املتبادلة:

 من صيغ التحوط، التي تســتخدمها بعض املصــارف، إصدار وعود 

متبادلة بينها وبني املســتثمر، وصورهتا أن يصــدر البنك وعدا ملزما برشاء 

األصول املستثمرة اململوكة للعميل يف تاريخ حمدد بثمن حمدد، ويكون الوعد 

معلقا عى رشط، هو أن يكون ثمنها يف الســوق أقــل من الثمن الذي التزم 

املرصف بالرشاء به، ويف املقابــل يقدم العميل وعدا ملزما بالبيع للبنك عند 

حلول األجل بنفس الثمن املتفق عليه، برشط أن يكون الثمن يف السوق أعى 

من ذلك الثمن املحدد.

 وقد ورد عى هذه الصيغة، أهنا تنطوي عى مواعدة ملزمة، وهي ممنوعة 

بنص قرار جممع الفقه اإلســامي الدويل رقــم: )5/2/41-40، )/5) 

الصادر بشأن الوفاء بالوعد، واملرابحة لآلمر بالرشاء، والذي نص يف الفقرة 

ثالثا منه عى: » املواعدة، وهي التي تصدر من الطرفني، جتوز يف بيع املرابحة 

بــرشط اخليار للمتواعدين، كليهام أو أحدمها، فــإذا مل يكن هناك خيار فإهنا 

hhelmy
Sticky Note
التحوط بوعدين منفصلين كما في عقد QInvestو يجرونه في عملة معينة بقدر معين بسعر تحويل معين في مدة محددة.
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ال جتوز، ألن املواعدة امللزمة يف بيع املرابحة تشــبه البيع نفسه، حيث يشرتط 

عندئذ أن يكــون البائع مالكًا للمبيع، حتى ال تكون هناك خمالفة لنهي النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع اإلنسان ما ليس عنده...«)1).

 لكن أصحاب هذه الصيغة بــرروا جواز هذه الوعود، بقوهلم: إن هذه 

ليســت مواعدة، ألن املواعدة تقع عى حمل واحد يف وقت واحد، كأن يقول 

الواعد األول: أعدك أن أشــرتي منك كذا بثمن قدره مئة يف تاريخ كذا، ثم 

يقول الواعد الثاين: أعدك أن أبيــع إليك ذلك اليشء بنفس الثمن، يف ذات 

التاريــخ، ويكون كل منهام واعد وموعود، فإذا وقع التنفيذ، وردت الوعود 

عى حمل واحد. أما الطريقــة املقرتحة فا يقع الوعد األول والثاين فيها عى 

حمل واحد، فالوعد األول معلق عى رشط أن يكون الثمن السوقي أعى من 

100، والثاين رشطه أن يكون أقل مــن 100، فإذا حل األجل جرى تنفيذ 

أحــد الوعدين، وهلذا اجتهت اهليئات الرشعية التي أجازت هذا الرتتيب إىل 

قبوله إذ مل جتد فيه حمظور املواعدة التي تشــبه العقد، حيث ينفذ وعد واحد 

فقط، وال يمكن أن ينفذ الوعدان يف وقت واحد)2).

)1) قرار ات جممع الفقه اإلسامي الدويل.
)2) الدكتور حممد عي القري، التحوط يف املعامات املالية، ص 20.
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 وقد أجــاب البعض عى هذا بالقول: وقد يقــال: وهو األظهر، بعدم 

اجلواز؛ ألن الوعدين وإن اختلفا يف رشط لزومهام إال أن هذا االختاف غري 

مؤثــر؛ ألن النتيجة احلتمية هلذه الوعود أن يتم التنفيذ بالســعر املتفق عليه، 

سواء زادت القيمة السوقية لتلك األصول عى السعر املتفق عليه أم نقصت 

عنه أم عادلتــه؛ واملدير يف حقيقة األمر ملتزٌم بــرشاء هذه األصول بقيمتها 

االســمية وربح حمدد. وقرار املجلــس الرشعي هليئة املحاســبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلســامية، املتضمن حتريم التزام املدير برشاء األصول 

بقيمتها االسمية، يشمل هذه الصورة فيام يظهر)1).

 وذهب البعــض أيضا إىل القول بأن الوعــد رشط، واحلديث النبوي: 

» املؤمنون عند رشوطهم «)2) نص عى وجوب الوفاء بالرشط، وأن الرشط 

الوارد يف احلديث، يشــمل الرشط االبتدائي، وهو داخل يف عموم احلديث، 

)1) الدكتور عبد اهلل العمراين، التحوط يف املعامات املالية، ص 20.
)2) احلديث: رواه الرتمذي، وصححه، ونصه: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: » الصلح جائز 
بني املســلمني إال صلحا حرم حاال أو أحل حراما واملسلمون عى رشوطهم إال 
رشطا حرم حاال أو حل حراما «، قال أبو عيســى هذا حديث حســن صحيح، 

وقال الشيخ األلباين: صحيح.
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كام أن الرشط )أي الوعد( هنا ابتدائي، ونتيجة هذا كله أنه يلزم الطرفني، أي 

البنك والعميل، الوفاء بوعدهيام)1).

 ويمكــن اجلواب عن هذا بالقول، بــأن ورود الوعدين عى حمل واحد 

وزمن واحد، ولزوم ذلك جيعلهــام مواعدة، وهي ممنوعة، كام أن الرشط يف 

احلديــث يراد به العقد ال الوعد، واجلمع بينهام يف صفقة واحدة ممنوع أيضا، 

كــام أن الرشط الذي جيب الوفاء به، هو الذي ال حيل حراما وال حيرم حاال 

بنص احلديث، والرشوط التي نحن بصددها غري ذلك. 

 وعــى ما تقــدم يكون حكم هــذه املعاملة هو املنع، ومــن ثم ال أرى 

صاحيتها للتحوط، واهلل أعلم.

4- التحوط بالسلم:

 من خال عقد الســلم يمكن للمســتثمر رشاء احتياجاته املستقبلية، 

ولكن بثمن حال، ومن ثم حيقق السلم التحوط املطلوب بتثبيت ثمن الرشاء 

املستقبي للسلعة، وبالتايل يعد عقد الســلم من الصيغ اجليدة ملعاجلة خماطر 

)1) الشيخ أمحد املبلغي، التحوط يف املعامات املالية، مقدم للدورة الثالثة عرشة ملؤمتر 
املجمع، ص 29.
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األسعار، فعند بيع سلعة موصوفة فإن البائع ينقل املخاطرة إىل من هو أقدر 

عى التعامل معها)1).

ثالثًا: التحوط من تذبذب أسعار العمالت:

 من املخاطر التي يتعرض هلا رأس املال يف االســتثامر، تذبذب أســعار 

رصف العمــات، يف املدة ما بني موعد الرشاء ووقت تســليم الثمن، حال 

اختاف العملة التي اشــرتى هبا السلع عن التي تباع هبا، ومن ثم تم اقرتاح 

وسائل للتحوط من هذه املخاطر، منها:

1- التحوط باملرابحة:

 من الصيغ املعروفة يف التمويل اإلســامي للتحوط من تذبذب أسعار 

رصف العمات، املرابحة املرصفية، أواملرابحة لآلمر بالرشاء)2)، فإذا رغبت 

مؤسسة جتارية يف استرياد سلع بعملة معينة، اليورو مثا، يف حني أهنا سوف 

حتصل عى إيراداهتا بعملة مغايرة، الدوالر مثا، فسوف تواجه هذه املؤسسة 

)1) الدكتور قندوز، املرجع السابق، نقا عن الدكتور حممد عي القري، املخاطراالئتامنية 
للتمويل اإلسامي، دراســة فقهية اقتصادية، دراسات اقتصادية إسامية، ج 9، 

العددان 1-2، حمرم )142هـ، ص 11.
)2) الدكتور سامي السويلم، ضوابط التحوط يف املعامات املالية، ص 20.
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يف الفرتة ما بني وقت التعاقد ووقت الســداد، خماطر اختاف سعر الرصف 

بني الدوالر واليورو،. فقد يكون ســعر الرصف وقت التعاقد عى استرياد 

السلع املطلوبة 1.15 دوالر مقابل اليورو، وحتدد أسعارها وتسويقها عى 

هذا األساس. لكن إذا حل وقت ســداد ثمن السلع بعد 6 أشهر مثًا، فقد 

يصبح ســعر الرصف 1.4 دوالر لليورو، وهو ما جيعل املســتورد يتعرض 

خلسارة تتجاوز %21.

والصناعة التقليدية تقدم احلل مــن خال عقود رصف آجلة، مع أحد 

البنوك أو املؤسســات املالية، التي لدهيا االســتعداد لتحمل خماطر ســعر 

الرصف. وكام هو معلــوم فإن الضوابط الرشعية للرصف، تقتيض أن يكون 

التبادل للعمات فوريًا، فإن عقد الرصف اآلجل غري جائز رشعًا، والبديل 

هو أن يشرتي البنك السلع من املصّدر باليورو ثم يبيعها للمستورد بالدوالر. 

وهبذه الطريقة تتم املبادلة لكل من املصدر واملستورد بعملته املحلية، ويتحمل 

البنك الوسيط خماطر الرصف بني العملتني)1). 

)1) الدكتور سامي الســويلم، املرجع الســابق، والدكتور عبد العمراين، التحوط يف 
املعامات املالية، ص 20.
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 ومن يمعن النظــر يف هذه الصيغة، جيد أهنــا التنطوي عى حمظور من 

الناحية الرشعية، ومن ثم فا مانع من اســتخدامها كوســيلة من وســائل 

التحوط من تذبذب أسعار الرصف.

2- التحوط بالقروض املتبادلة:

وصــورة هذه الصيغة أن جتــرى قروض متبادلة بني املســتثمر والبنك 

بالعملتني املراد تثبيت ســعر رصفهام، فاملســتثمر الذي عليه التزام بمليون 

يورو حيل بعد ســنة ويريد أن يثبت ســعر رصف اليورو مقابل الريال عى 

1 يــورو بــ 5 رياالت؛ لتخوفه من ارتفاع ســعر اليورو مقابل الريال، فإنه 

يقرض البنك مليون يورو عى أن يسرتدها بعد سنة بنفس املقدار، ويف املقابل 

يقرضه البنك مخسة مايني ريال عى أن يردها للبنك بعد سنة بنفس املقدار، 

فإذا حل األجل فإنه يكون عى املستثمر دين قدره 5 مايني ريال، يسدده من 

ثمن بيعه السلع التي سبق أن اشــرتاها باليورو، وله دين قدره مليون يورو 

يقيض به االلتزام الذي عليه باليورو)1).

)1) الدكتور يوسف الشبيي، محاية رأس املال، ص66.
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وجواز هذه الصيغة حمل خاف بني الباحثني، وهم فيها عى ثاثة أراء: 

الرأي األول: أن القروض املتبادلة إذا كانت برشط، فإهنا حمرمة، وبه قال 

كثري من املعارصين)1).

الرأي الثاين: أن القروض املتبادلة جائزة، وبه قال بعض املعارصين)2).

الــرأي الثالث: أن القــروض املتبادلة جائزة كبديــل مؤقت يف املرحلة 

االنتقالية من املرصفية التقليدية إىل اإلسامية، ال مطلقًا، وبه أخذت املحكمة 

الرشعية الباكستانية))).

والــذي اختاره من هــذه األراء، هو الــرأي القائل بعــدم جواز هذه 

القروض، وذلك لآليت: 

)1) الدكتور عبد اهلل العمراين، نقا عن: الدكتور رفيق املرصي، املصارف اإلسامية، 
ص41. والفتــاوى الرشعية، من إعــداد بيت التمويــل الكويتي ج4ص146، 

أحكام التعامل يف األسواق املالية املعارصة، للسليامن، ص2ص1115.
)2) الدكتور العمراين، نقا عن، الدكتور نزيه محاد، القروض املتبادلة بالرشط، ضمن 
كتابه قضايا فقهيــة معارصة ص229. وممن قال هبذا الــرأي الدكتور نزيه محاد، 

والدكتور يوسف الشبيي.
))) الدكتور العمراين، نقا عن تقرير جملس الفكر اإلســامي يف الباكســتان ص1).
حكم املحكمة الرشعية االحتادية الباكســتانية بشأن الربا ص495، وإلغاء الفائدة 

من االقتصاد. 
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- أن هذا االشــرتاط جير منفعة للمقرض، وقد أمجع العلامء عى أن كل 

قــرض جير منفعة مرشوطة للمقرض فهو حرام)1). واملنفعة يف هذه املســألة 

منفعة زائدة مرشوطة يف القرض، وال يقابلها عوض ســوى القرض، وهي 

داخلة يف مسألة أسلفني وأسلفك املحرمة)2).

- أنه رشط عقد يف عقد، فلم جيز))).

 ومن يمعن النظر يف هذه الصيغة، جيد أهنا يف حقيقتها معاوضة وليست، 

قروضا، فاملســتثمر قد باع اليورو للبنك، واشرتى يف مقابله الدوالر، وهذا 

يف حقيقتــه بيع وليس قرضا، والعربة يف العقود للمعاين ال لأللفاظ، كام قرر 

الفقهاء، ومن ثم فهي رصف مؤجل. هذا وباهلل التوفيق، وصى اهلل وســلم 

عى سيدنا حممد وعى آله وصحبه وسلم.

•     •     •

)1) اإلنصاف للمرداوي، ج 5، ص 1)1.
)2) الدكتور العمراين، نقا عن الدكتور رفيق املرصي، املصارف اإلســامية ص41. 
ويف الفتاوى الرشعيــة، من إعداد بيت التمويل الكويتي 146/4: »جائز إذا كان 

هذا التبادل منصوصًا فيه عى أنه بدون فوائد أو رشوط«.
))) ينظر: املغني البن قدامة 7/6)4.
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بعــد توفيق من اهلل تعــاىل لانتهاء مــن البحث، يمكن اســتخاص 

أهم النتائج:

أوالً: أن املراد باخلطر يف املعامات املالية، هو احتامل وقوع اخلســارة، 

عن املتوقع. 

ثانيًا: الجيوز حتمل املخاطرة استقاالً، أي الضامن املستقل عن امللكية، 

وال جتوز املعاوضة عليه، ألنه غرر بإمجاع الفقهاء)1).

ثالثــًا: أن اخلطر نوعان، خطر مرتبط باملعامــات االقتصادية العادية، 

أي األنشــطة التي تضيف قيمة أوتوجد ثروة)2)، وهــذه املخاطرة هي التي 

تؤهل املستثمر للربح، واخلطر الثاين، امليرس الذي يتضمن أكل أموال الناس 

بالباطل، وهو حمرم باالتفاق.

)1) الدكتور سامي السويلم، ضوابط التحوط يف املعامات املالية، ص2.
)2) الدكتور ســامي الســويلم، التمويل اإلســامي، ص 55، ضوابــط التحوط يف 

املعامات املالية، ص2.
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رابعَا: املخاطرة يف االســتثامر ال بد منها، ومن غــري املمكن أن حيصل 

اســتثامر مرشوع دون خماطرة، فاملخاطرة عامة عــى حل الربح يف املعاملة 

املرشوعة، كام أهنا عامة فائدة املعاملة للمجتمع.

خامســًا: ليس معنى التازم بني االســتثامر املرشوع واملخاطر، التقحم 

يف املخاطر، بل عى اإلنســان أخذ احليطة وتوخــي احلذر إلبعاد اخلطر عن 

االستثامر بالطرق املرشوعة.

سادسًا: أن لاستثامر خماطر متعددة، من أمهها: خماطر رأس املال، خماطر 

الســوق، خماطر تقلبات أســعار العمات، خماطر اإلئتامن، خماطر السيولة، 

وغري ذلك.

سابعًا: أن التحوط يف املفهوم اإلسامي هو بذل العناية حلفظ املال ومنع 

إتافه، ويف املفهوم االقتصادي هو تبني اإلجــراءات والرتتيبات، واختيار 

صيــغ العقــود الكفيلة بتقليل املخاطــر إىل احلد األدنى مــع املحافظة عى 

احتامالت جيدة للعاقد عى االستثامر.

ثامنــًا: هناك فرق بني التحوط والضامن، و احلامية و التحوط، والتحوط 

والتأمني.
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تاســعًا: اهلدف من التحوط، ليس اجتنــاب املخاطر وإنام إدارهتا للحد 

منها، وجتنب اخلسارة، من أجل حتقيق الربح املتوقع.

عارشًا: حكم التحوط هو اجلواز، لتحقيقه ملقاصد الرشع من حفظ املال.

حــادي عرش: إن للتحوط أسســًا ينبغي توافرهــا، حتى التنطوي عى 

خمالفات رشعية، ومتوافقة مع املتطلبات الرشعية، من أمهها:

1- أن يكــون التحــوط بطرق وعقــود رشعية، كاالبتعــاد عن الربا، 

واالبتعاد عن الغرر الفاحش، واالبتعاد عن امليرس والقامر.

2- ربط اخلطر باألصل املعرض للخطر ذاته.

)- ربط اخلطــر بامللكية، )فصل اخلطــر عن امللكية يــؤدي إىل زيادة 

املخاطر(.

4- أن يكون اهلدف هــو إدارة املخاطر وتقليلها فقط، وليس إزالتها أو 

الرتبح منها، بجعلها منتجات مالية.

ثــاين عرش: إن للتحوط أنواعا، فقد يكون اقتصاديا، ويراد به أســاليب 

التحوط، التــي ال تتطلب الدخول يف ترتيبــات تعاقدية مع أطراف أخرى 

بقصد التحــوط، مثل: التعامل يف بلد معني، وعــدم التعامل مع من ال يثق 
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به،...إلخ. ومن آلياته: تنويع األصول االســتثامرية، ومتاثل القوائم املالية، 

والتحوط الطبيعي، والتحوط احلركي. وقد يكــون التحوط تعاونيا، يقوم 

عل عاقــة تبادلية ال هتدف إىل الربــح، كام هو احلــال يف التأمني التعاوين 

بصــوره املختلفة، وقد يكون تعاقديا: ويراد به الدخول مع طرف آخر، بغية 

تقليل املخاطر ومعاجلة آثارها وإدارهتا لصاحله، سواء بنقل تلك املخاطر إىل 

جهة أخرى، أوبالدخول يف عقود مشــتقة ليست مقصودة بحد ذاهتا يف جمال 

االستثامر، ولكن إلدارة املخاطر.

ثالث عرش: إن للتحوط التقليدي أدوات، من أمهها: عقود االختيارات 

والعقود املســتقبلية، وعقود املبادالت، وهي حمظورة يف رشيعة اإلســام، 

لكوهنا من امليرس والقامر املحرمني.

رابــع عرش: إن للصناعة املالية اإلســامية حتوطات، يف رشعية بعضها 

خاف، ومن أمهها: 

1- التحوط من خماطــر رأس املال، وله صيغ، منهــا: التحوط بضامن 

القيمة االسمية، والتحوط بضامن الطرف الثالث لرأس املال، أو له وللربح، 

والتحوط بالضامن الطوعي من مدير االستثامر.
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2- التحوط من خماطر تقلبات الســوق، ومن صيغــه: التحوط بالبيع 

بخيــار الرشط، والتحوط بالبيــع بالعربون، وهامــش اجلدية ملعاجلة حال 

النكول عن الوعد امللزم، والتحوط بالوعود املتبادلة، والتحوط بالسلم.

)- التحــوط من تذبــذب أســعار العمات، ومن صيغــه: التحوط 

باملرابحة، والتحوط بالقروض املتبادلة.

هــذا وبــاهلل التوفيق، وصى اهلل وســلم عى ســيدنا حممــد وعى آله 

وصحبه وسلم.

•     •     •




