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احلمد هلل والصاة والســام عىل سيدنا حممد رســول اهلل األمني وعىل 

وصحبه أمجعني وبعد:

فالشــكر ألمانة جممع الفقه اإلســامي الدويل بجدة التي طلبت إعداد 

ورقة بعنــوان » التحوط يف املعامات املالية « وذلك للمشــاركة يف الندوة 

العلمية املقامة  بالتعاون بني أمانة املجمع ودائرة الشؤون اإلسامية والعمل 

اخلريى بإمارة ديب، حيث طلب إيل الكتابة يف املباحث التالية:

املبحث األول: املخاطرة، وفيه مطالب:

املطلب األول: مفهوم املخاطرة وأنواعها.

املطلب الثانى: العاقة بني االستثامر واملخاطرة.

املطلب الثالث. أنواع املخاطر.

املبحث الثاين: التحوط، وفيه مطالب:

املطلب األول: املفهوم الرشعي واالقتصادي للتحوط.
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املطلب الثانى: التحوط االقتصادي أنواعه وآلياته.

املطلب الثالث: التحوط التعاقدي.

املطلب الرابع:  التأمني التكافيل وعمليات التحوط.

•     •     •
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املبحث األول: املخاطرة

مفهومها وأنواعها

متهيـد:

أولت الرشيعة اإلســامية الســمحة املال عناية خاصة وناطته بجملة 

مــن الترشيعــات والنظــم التي تعيل من شــأنه بــأن جعلتــه رضورة من 

رضورات احليــاة ومقصدًا مــن مقاصدها العظيمة  وأضحــى زينة احلياة 

الدنيــا، وقد أرجــع اإلمام حممد الطاهر بن عاشــور املقاصــد الرشعية يف 

 األموال كلها إىل مخســة أمــور: رواجها، ووضوحها، وحفظهــا، وثباهتا، 

والعدل فيها. 

وقــال: إن الرواج هو دوران املال بني أيــدي أكثر َمن يمكن ِمن الناس 

بوجه حق، وهــو مقصد عظيم رشعي دل عليه الرتغيــب يف املعاملة باملال 

ومرشوعية التوثق يف انتقال األموال من يد إىل يد أخرى. 

وحمافظًة عىل مقصد الرواج رُشعت عقود املعامات لنقل احلقوق املالية 

بمعاوضة أو بتربع... وتســهيا للرواج رُشعت عقود مشــتملة عىل يشء 

من الغرر، مثل: املغارســة والســلم واملزارعة والقراض... وألجل مقصد 

الــرواج كان األصل يف العقود املالية اللزوم دون التخيري إال برشط ... ومن 
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وسائل رواج الثروة القصد إىل استنفاد بعضها وذلك بالنفقات الواجبة عىل 

الزوجات والقرابة ... ومن وســائل رواج الثروة تســهيل املعامات بقدر 

اإلمكان وترجيح جانب ما فيها من املصلحة عىل ما عســى أن يعرتضها من 

خفيف املفسدة))). 

وبالنظــر إىل وضوح األموال فذلــك إبعادها عن الــرر والتعرض 

للخصومات بقدر اإلمكان، ولذلك رشع اإلشهاد والرهن يف التداين. 

ويأيت حفــظ األموال فأصلــه قوله تعــاىل: ﴿ٹ  ڤ     ڤ  

ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ﴾))).

َرها ألصحاهبا بوجــه ال خطر فيه  وأما إثبــات األموال فاملراد بــه تقرُّ

وال منازعة. 

ويكون العدل يف األموال بأن يكون حصوهلا بوجه غري ظامل، وذلك إما 

أن حتصل بعمل مكتسبها، وإما بعوض مع مالكها أو تربع، وإما بإرث. 

))) حممد الطاهر بن عاشــور: مقاصد الرشيعة اإلسامية، الرشكة التونسية للتوزيع، 
تونس، )بدون طبعة( ٩٧٨)، ص٦٥.

))) سورة النساء اآلية /٩).



7

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

الدكتور التجـاني الطيـب حمـمــد

وهبذه الترشيعات كلها التي رشعها اإلســام للــامل، وبتلك املقاصد 

التي وضع الشــارُع األحكاَم الرشعية لتحقيقها، َحِفَظ اإلساُم املاَل وصانه 

عن الفســاد والكساد، وضمن له النامء والرواج والبقاء، غري أن هذه العناية 

البالغة بحفظ األموال ال تنايف سبق السنن الكونية بتعرضها للهاك أو التلف 

أو فــوت ما كان مرجوًا من األرباح واملتأمل يف النصوص الرشعية يدرك أن 

ليس كل املخاطر ممنوعة، وليس كلها مرشوعة.

املطلب األول: مفهوم املخاطرة وأنواعها:

ال يكاد خيرج استخدام الفقهاء ملفهوم املخاطرة عن املعاين اللغوية التي 

وردت يف املعاجم اللغوية، ومنها اإلرشاف عىل اهلاك، ولذا  يسمى الرهان 

خطرًا، حيث تم استخدام مفهوم املخاطرة عىل مجلة من  املعاين، منها:

أ( املراهنة، وكل ما يعتمد عىل احلظ دون أن يكون لإلنسان تدبري فيه.

ب( الترصف الذي قد يؤدي إىل الرر، ويقال: خاطر بنفسه، أي: فعل 

ما يكون اخلوف فيه أغلب))).

))) الربكتي حممد عميم اإلحسان، )003)( التعريفات الفقهية معجم يرشح األلفاظ 
املصطلح عليها بني الفقهاء واألصوليني وغريهم من علامء الدين رمحهم اهلل تعاىل، 

ط )، بريوت: دار الكتب العلمية، ص ٨٨.
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جـ( املجازفة وركوب األخطار))).

د( احتاملية اخلسارة والضياع))).

وقد ذكر اإلمام ابن القيــم)3) يف هذا املعنى قائًا: » املخاطرة خماطرتان، 

خماطرة التجارة، وهو أن يشــرتي الســلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل 

عىل اهلل يف ذلك، واخلطر الثاين: امليرس الذي يتضمن أكل املال بالباطل «))).

واألظهر يف تعريف املخاطــرة أهنا: التعرض الحتامل اهلاك أو التلف، 

وقد تكون بالنفس أو باملال . 

واملخاطرة يف املعامالت املالية عىل نوعني: 

أ( ممدوحـة:

منها يف كل جتارة، وهذا القســم يعرب عنه الفقهاء بالضامن، ويطلق عليه 

املخاطرة اإلجيابية. 

))) الكاساين بدائع الصنائع، ٥3٧، ج ٨، ص )3.
))) الشــافعي، حممد بــن إدريس، )ت )0)هـــ(، األم ط )، بــريوت: دار املعرفة، 

3٩3)م، 3/٨٦) )/30 - 3٧) .
)3) ابن القيم اجلوزية، إعام املوقعني عن رب العاملني )/٧.

))) ابــن القيم، زاد املعاد يف هدي خري العباد، ط بــدون، )م، حتقيق: عامد البارودي، 
املكتبة التوفيقية، مرص )د.ت(، ج ٥ ص ٧٨٩.
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ب( مذمومـة:

وهــي املخاطرة التي يكــون فيها تعريض املال للهــاك والتلف بأحد 

العقــود املحرمة، كام لو كان يف العقد غرر فاحش أو ميرس أو جمازفة إلهاك 

املال، ويطلق عىل هذا النوع املخاطرة السلبية))).

ولشيخ اإلسام ابن تيمية -رمحه اهلل- كام نفيس يف ضابط ما حيل من 

املخاطرة وما حيــرم: يقول - رمحه اهلل-: » اخلطر خطــران: خطر التجارة، 

وهو أن يشرتي السلعة يقصد أن يبيعها بربح ويتوكل عىل اهلل يف ذلك، فهذا 

ال بــد منه للتجار، وإن كان قد خيرس أحيانــًا، فالتجارة ال تكون إال كذلك، 

واخلطر الثاين: امليــرس الذي يتضمن أكل مال النــاس بالباطل، فهذا الذي 

حرمه اهلل ورسوله « .

حيث يستند مبدأ املخاطرة يف االستثامر إىل مبدأ عام وهو العدل، وذلك 

بإقامة التوازن بني أطراف التعاقد عىل ضوء القواعد الفقهية التي جتعل اخلراج 

ملتحمل الضامن، وجتعل الغرم عىل مستحق الغنم، ويقوم مبدأ املخاطرة عىل 

درء مناقضة العدل يف املعامات املالية بدليل أن سلبها يعد مظهرًا من مظاهر 

))) املخاطرة يف املعامات املالية املعارصة، د.عبد الرمحن اخلميس.
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الظلم ويعــد إخاالً مليزان العدل فا جيتمع مغنامن لطرف )ضامن ســامة 

رأس املال، وضامن العائد(، بينام يســتحق الطرف اآلخر مغرمني )خرسان 

اجلهد، وجربان رأس املال للطرف األول(، لذلك يمكن القول بأن احلكمة 

الترشيعية ملبدأ املخاطرة هي حتقيق املصلحة، أو باستنادها إىل روح الرشيعة 

ومقاصدها فقد نص الشارع عىل أن اخلراج بالضامن))) .

املطلب الثاين: العالقة بني االستثامر واملخاطرة:

هناك عاقة وثيقة بني االســتثامر اإلســامي وبني حتمل املخاطر )تبعة 

اهلاك الكيل أو اجلزئي، أو انخفاض القيمة( .

وهذا التازم بينهام مرده أن حتمل املســتثمر املخاطرة هو أهم خصائص 

االستثامر اإلسامي التي متيزه عن التعامل الربوي املضمون العائد للمقرض 

بالفائدة . وهذا املبدأ قــد بَينه احلديث الرشيف املوجز الذي نصه: » اخلراج 

بالضامن «))). أي ما خيرج ويتحصل من مكاســب منوط اســتحقاقه رشعًا 

بتحمل التبعة واملسؤولية عن اخلسارة أو التلف يف حال وقوعهام .

))) عويضة، نظرية املخاطرة، ص ٦٦.
))) سنن الرتمذي 3/)٥٨، والتلخيص احلبري 3/)).
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وقد صــاغ الفقهاء يف ظل هذا احلديث القاعدة الكلية املعروفة: » الغنم 

بالغــرم «))) وفرعوا عليها كثريا من التطبيقات يف أبــواب املعامات املالية 

املختلفة وترتب عىل ذلك احلكم عىل العائد بأنه ربح حال أو كسب مرشوع، 

أو أنه كسب غري مرشوع ومنهي عن متلكه استنادًا إىل احلديث اآلخر املكمل 

للحديث الســابق وهو أنه ملسو هيلع هللا ىلص » هنى عن ربح ما مل يضمن «، وحديث: » بم 

يستحل أحدكم مال صاحبه «.

املطلب الثالث: أنواع املخاطر:

أوالً: بحسب حملها، وتشمل:

)- خماطر املوجــودات )األصول التي يتحول إليهــا رأس املال ومنها 

الديون(، وتســمى أيضا خماطر االستثامر. وتشــمل هذه املخاطر انعدام أو 

انخفاض أداء املوجودات، وصعوبة تسييلها عند احلاجة إىل ذلك.

)- خماطــر العملــة أو خماطر ســعر رصف العملة. عــدم التأكد من 

قيمــة اإليــرادات أو النفقات أو املســتحقات لدى الغــري، أو للغري، عند 

))) رواه أبــو داود برقم )3٥0، يف باب الرجل يبيع ما ليــس عنده، والرتمذي برقم 
)3))، يف باب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك .
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تســلمها أو دفعها بالعمــات األجنبية. عند اختاف عملة االســتثامر يف 

األصول عن عملة املوارد التي حيشــدها البنك أو املؤسســة املالية بغرض 

 التوظيف، أو خال مهلة الســداد وكذلك خماطر حتويل العائد الثابت ملتغري 

أو العكس .

3- خماطــر العائــد وهي تعني عــدم احلصول عىل العائــد املتوقع من 

االســتثامر أو عدم حتقق الربح يف املشــاركة واملضاربة، وقد يصاحب ذلك 

عدم متكن البنك أو املؤسســة املالية اإلســامية من توزيع عائد منافس عىل 

أصحاب الودائع لدهيا. 

ثانيًا: أنواع املخاطر بحسب طبيعتها:

2/1 خماطر ائتامنية: وهي احتامل عدم تســديد الدين، أو أي التزام مايل 

يف املوعد املحدد، الذي يصاحبه تأخر يف السداد يف حالة اإلعسار )املؤقت(، 

أو االمتناع االختياري عن السداد يف حالة املامطلة.

2/2 خماطر الســوق: تشمل خماطر تقلب األســعار )انخفاضا يف حالة 

كســاد األصول، أو ارتفاعا يف حالة التضخم( أو أسعار الرصف ومصدرها 

األدوات واألصول التي يتم تداوهلا يف السوق )املوجودات والعمات(.
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2/3 خماطر صيغ العقود: من حيث تعرضها ملخاطر كبرية مثل املشاركة 

أو املضاربــة أو خماطر منخفضة، مثل البيع، أو ضئيلة، مثل اإلجارة. أو التي 

تنجم عن عيــوب يف إحكام صياغة العقد، تــؤدي إىل ضياع بعض حقوق 

البنك أو املؤسسة املالية اإلسامية.

2/4 خماطر التضخم: بانخفاض القــوة الرشائية للموجودات النقدية 

وتظهر عند اسرتداد األموال املؤجلة  يف استثامر طويل أو متوسط األجل.

2/5 خماطر النزوع الســيئ )moral hazard) األخالقية: وتنجم حني 

يكون استثامر أموال مملوكة للغري، عندما يلجأ املضارب أو الوكيل للمخاطرة 

بــامل أرباب األموال بصورة ال تتفق مع توقعاهتم. أو اخللل يف الثقة وفقدان 

األمانة فيام ال بد من توافرمها فيه، مثل املشاركات واملضاربة.

2/6 املخاطر التشــغيلية: وهي تشمل ســوء أو ضعف اإلدارة، وعدم 

القدرة عىل حتقيق األرباح، وكذلك 

2/7 خماطــر التعارض مع الرشيعة: وهي أشــد املخاطــر ألهنا تؤدي 

إلحجام املتعاملني كام تشمل خماطر السمعة .
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وهناك خماطر بحسب صيغ االستثامر اإلسالمي:

تنفرد صيغ االستثامر اإلسامي بمخاطر تتعلق برشوطها وطبيعتها وقد 

تكـــون اآلراء املتباينـة للفقهـاء يف بعــض الفتاوى املتعلقة بصيغ االستثامر 

وغياب املرجعية القانونية واخلصوصية يف الصيغ االستثامرية نفسها جعلت 

منها أنواعا خاصة فهى مع اشــرتاكها يف املخاطر املشرتكة بينها و املؤسسات 

التقليدية، مثل: خماطر التمويل، وخماطر الســوق، وخماطر السيولة، وخماطر 

التشــغيل، تتعرض املؤسسات اإلســامية إىل خماطر إضافية وبحسب كل 

صيغة هى:

خماطر عقود املشاركة:

تتكون عقود املشــاركة يف الربح واخلسارة من عقود املشاركة واملشاركة 

املتناقصة املنتهية بالتمليك والتي يشــرتك فيها املــرصف والعميل يف رأس 

املال، حسب النسب املتفق عليها بينهام. 

ويف حالة اخلســارة يتم توزيعها حسب نسبة كل منهام يف رأس املال، أما 

يف حالة الربح فيكون بينهام بحسب نسبة أخرى متفق عليها قد ال تكون هي 

ذاهتا نسب اخلسارة.
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وتتأتى املخاطرة يف مرشوعات املشاركة من سوء اإلدارة أو بيع املشارك 

اآلخر حصته إىل طرف ثالث، أو من تعذر تشــغيل املرشوع أو اإلخفاق يف 

إنتاج الســلعة أو اخلدمة املطلوبة أو من عدم القدرة عىل تســويق وترصيف 

منتجات املرشوع أو فشلها.

ولعــل تناقص ملكية املــرصف يف املرشوع يف عقود املشــاركة املنتهية 

بالتمليك يقلل من خماطرته  نظرًا النخفاض نسبته يف رأس املال. إال أن هذا 

لن يكون إال بعد فرتة يكون املرشوع قد جتاوز الكثري من املخاطر التشــغيلية 

والتسويقية. األمر الذي يعني تراجع حجم ومستوى املخاطرة أيضًا.

خماطر عقود املضاربة:

تكون املخاطرة التعاقدية يف عقود املضاربــة، التي يكون فيها املرصف 

اإلسامي صاحب املال، أكرب منها يف أي عقود أخرى. وذلك ألن اخلسارة 

تقع عىل صاحب املال وحده وال يتحمل  صاحب العمل أي خسارة مادية، 

ما مل يثبت اإلمهال أو التعدي أو التقصري.

وتأيت املخاطرة يف عقود املضاربة من صاحب  العمل الذي قد ال يكون 

كفئا أو خبــريًا يف إدارة وترصيف منتجات املرشوع، أو من املرشوع نفســه 

أو منتجاته. 
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ويمكن أن تنتج املخاطرة من عدد من العوامل مثل:

)-  جتاوز املدة الكلية للتمويل دون إمتام الصفقة.

)-  سوء أمانة املضارب أو نقص كفاءته وسوء إدارته للمرشوع.

3-  عدم االلتزام برشوط عقد املضاربة.

)- أو قد يكون الناتج النهائي خسارًة أو ربحًا ضئيًا.

خماطر عقود املرابحة:

ختتلف طبيعــة املخاطر يف عقــود املرابحة عنها يف عقود املشــاركة أو 

املضاربة، من حيث إن مســتواها واحتامل حدوثها أقل. وتنشأ املخاطرة يف 

عقود املرابحة من ثاثة مصادر هي:

أوالً: يكمن يف رفض العميل التوقيع عىل عقد املرابحة للســلعة عندما 

يتملكها املرصف وقبــل أن ينقلها إىل العميل. ويف هذه احلالة يقوم املرصف 

ببيع الســلعة إىل طرف ثالث. فإذا باعها املرصف بمثل ما اشرتاها به، انتفت 

املخاطرة، وسدد املرصف حساباته. أما إذا باعها بأقل مما اشرتاها به، فيمكن 

للمرصف تغطية هذه اخلســارة من خال هامش اجلدية املودع لديه من قبل 

العميل اآلمر بالرشاء أو من خال كفيله.
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ثانيًا: ينشأ عن وجود عيب يف الســلعة أو صاحيتها، حيث يكون من 

حق العميل اآلمر بالرشاء رفض تســلم السلعة، وال يكون للمرصف احلق 

يف احلصول عىل تعويض منه. ويف هــذه احلالة يمكن للمرصف الرجوع إىل 

البائع األصيل ورد السلعة له. وهنا تكمن املخاطرة يف رفض البائع األصيل رد 

السلعة وإعادة قيمتها للمرصف، وهنا سوف يضطر املرصف إىل بيع السلعة 

مع بيان عيبها بأبخس األثامن، ويتحمل املرصف وحده كامل اخلسارة.

ثالثًا: ينشــأ عن ختلف العميل اآلمر بالرشاء عن التســديد أو تأخره يف 

التســديد. حيث ال يوجد يف العقود اإلســامية رشط جزائي عىل التأخري 

يف الســداد، كام ال يوجد اشــرتاط مكافــأة للتعجيل يف الدفــع قبل تاريخ 

االستحقاق. ولذلك حترص املصارف اإلسامية عىل وجود كفيل قادر عىل 

تغطية عجز العميل عن التسديد، إن حدث ذلك.

خماطر عقود الَسلَّم:

تنشأ خماطر عقود الَسلَّم، يف معظمها، من السوق والتغريات يف األسعار، 

وخاصة انخفاض ســعر الســلعة املتفق عىل تســليمها يف األجل واملدفوع 

واملحدد ســعرها يف العاجل. فانخفاض سعر الســلعة يف السوق يعني أن 
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املرصف لن يكون قادرًا عىل حتقيق أي أرباح من عقد الَســلَّم كون الســعر 

الذي دفعه عاجًا سوف يكون أكثر من سعر بيعها عند تسلمه. وهبذا تكون 

خماطرة املرصف ليس فقط بمقدار الفرق بني سعر البيع األقل وسعر الرشاء 

األعىل. وإنام أيضًا بمقــدار ضياع الفرصة البديلــة املتمثلة يف مقدار الربح 

املتوقع من عقد الَسلَّم.

كذلك تنشــأ خماطر عقود الَســلَّم عند عــدم قدرة البائع عــىل الوفاء 

بالتزاماته، أي بتســليم الســلعة املتفق عليها يف عقد الَسلَّم ألسباب خارجة 

عن إرادته بالنسبة لنوع السلعة وجودهتا وكميتها.

خماطر عقود االستصناع واالستصناع املوازي:

تكمن خماطر عقود االستصناع يف السلعة املتفق عىل تصنيعها، من حيث 

عدم صاحية املنتج. وبالتايل يكــون للعميل احلق بالرجوع عىل الصانع أو 

املقاول الذي هو املرصف. كام تكمن املخاطرة يف مدى التزام الصانع بالزمن 

املحدد لتسليم املنتج. 

وأما املصدر اآلخر للمخاطرة يف هذا النوع من العقود فتنشأ عن ختلف 

أو تأخر املصنوع له عن تسديد باقي ثمن املنتج.
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ويمكن تلخيص خماطر عقود االستصناع و االستصناع املوازي بام ييل:

)- تقلبات األسعار بعد حتديدها يف عقد االستصناع.

)- تأخر الصانع يف تسليم البضائع يف حال كان املرصف مستصنعًا.

3- تأخــر املقاول أو املنتج يف تســليم األصل املســتصنع يف حال كان 

املرصف صانعًا، مما يؤدي إىل تأخر موعد التسليم ودفع غرامات تأخري.

)- عدم ســداد العميل املســتصنع أو تأخره عن السداد مع عدم قدرة 

املرصف عىل رفع السعر نتيجة التأخري.

٥- التقلبات يف أسعار املواد األولية الازمة لاستصناع.

خمـاطـر عقود اإلجـارة:

تعتــرب خماطر عقود اإلجارة خماطر ملكية، كــون األصل املؤجر ما تزال 

ملكيته للمرصف. وتنشأ املخاطرة هنا عن احتامل تلف أو تقادم أو انخفاض 

قيمة األصل، التي ال يستطيع املرصف حتويلها إىل املستأجر.

كام تنشأ عن ختلف املســتأجر عن تسديد باقي أقساط األصل أو رفض 

املســتأجر متلك األصل بعد انتهاء عقد اإلجارة، وبالتايل إعادته إىل املرصف 
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الــذي جيب عليه أن يبيعــه يف أقرب وقت ممكن، تنفيــذا لتعليامت اجلهات 

الرقابية التي متنع املصارف من إبقاء ملكية األصول واألعيان لدى املصارف 

إال لغايات متويلية.

•     •     •
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املبحث الثاني: التحــوط

مفهـومـه، وأنـواعـه

املطلب األول: املفهوم الرشعي واالقتصادي للتحوط:

إن الوصول إىل استثامر مضمون أي مربأ من املخاطرة هو مطلب عسري 

بــل متعذر وبعيد املنال، ألن ذلك هو الفيصل بني االســتثامر الذي جيب أن 

ينحرص إطاقه عىل احلال وبني االســرتباء املوسوم بالظلم، ويظهر بذلك 

خطورة الرتويج بعبارة )اســتثامر مضمون( وهذا خيتلف عن عبارة )استثامر 

مأمون( أو )اســتثامر حممي( أي يقوم عــىل األمن و احلامية كهدف للترصف 

السليم، وليس ضامنًا مبارشًا )استثامر مأمون(.

وليس معنى التازم بني االستثامر املرشوع واملخاطر التقحم يف املخاطر، 

بل عىل اإلنســان أخذ احليطــة وتوخي احلذر إلبعاد اخلطر عن االســتثامر 

بالطرق املرشوعة لذلك، مع االبتعاد عن الضامن املبارش من مدير املال سواء 

كان مضاربًا أم رشيكًا مديرًا أم وكيًا باالســتثامر، أمــا ما عدا ذلك فهناك 

الضامنات املختلفة حلامية االســتثامر، بل حتى وجوه اإلدارة الثاثة املذكورة 

فإنه جيوز أخذ الضامنات فيها حلاالت حصول التعدي أو التقصري أو خمالفة 
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القيود الرشعية والرشوط العقدية))).

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

وال تعجز «))) وقوله » أعقلها وتوكل «)3) .

من هنا فاإلنسان يسعى يف كســب رزقه، وجيتهد يف تثمري ماله، وهو يف 

ذلك يرجو النامء والربح، وخياف من اخلسارة والنقص. ولتحقيق ذلك يبذل 

وسعه للموازنة بني هذين األمرين: النامء واحلامية.

وال شــك أن األســاس الذي ينبغــي أن ينطلق منه املســلم من أجل 

الوصول إىل هذه الغاية هو توكله عىل خالقه ســبحانه وتعاىل. ويف احلديث: 

» لو أنكم تتوكلون عىل اهلل حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري، تغدو مخاصًا 

وتروح بطانا «))).

والتوكل عىل اهلل ال يعني ترك األخذ باألســباب التي حتمي املال وتقيه 

من التعرض للهاك أو النقصان، بل األخذ هبا مطلوب من املكلف؛ لكونه 

))) أبو غدة، بحوث يف املعامات املالية.
))) أخرجه مسلم.

)3) أخرجه الرتمذي.
))) رواه أمحد والرتمذي وابن ماجه.
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مؤمتنًا عىل هذا املال الذي استخلفه اهلل عليه، ومطالبًا بحفظه فا مناص من 

التحوط والسعى جهد اإلمكان ببذل الوسع وأخذ احليطة واحلذر بام يتواءم 

واألسباب التى دلت عليها الرشيعة اإلسامية.

املطلب الثانى: التحوط االقتصادي أنواعه و آلياته:

أنواعـه:

1- التحوط االقتصادي:

ويراد به أساليب التحوط التي ال تتطلب الدخول يف ترتيبات تعاقدية مع 

أطراف أخرى بقصد التحوط، فهو حتوط منفرد يقوم به الشخص الراغب يف 

اجتناب املخاطر، ويشمل:

تنويع األصول االستثامرية:

ويعترب أبرز أساليب التحوط االقتصادي وأقدمها، ويمكن تطبيق التنويع 

بصور خمتلفة فيام يتعلق بالتمويل اإلسامي. فيمكن للمؤسسات اإلسامية 

تنويع حمافظها بني البيع اآلجل وبيع السلم بام حييد خماطر كل منهام.

فالبيع اآلجل معرض ملخاطر التضخم أو انخفاض القوة الرشائية خاصة 

إذا كانت العقود ذات آجال متوسطة أو بعيدة ويمكن حتييد هذه املخاطر من 
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خال عقود سلم يف ســلع متنوعة، حيث تصبح موجودات املؤسسة املالية 

حمفظة من الديون النقدية والديون السلعية.

متاثل القوائم املالية:

من أهــم مصادر املخاطــرة للمؤسســة والرشكات هو عــدم التامثل 

بــني املوجودات واملطلوبــات أو بني اإليرادات واملرصوفــات. يف القطاع 

احلقيقــي، حترص الــرشكات عىل حتقيق هذا التامثل بشــتى الســبل. مثل 

اإلنتاج الفوري والبيع املبارش ونحوها من التقنيات التي تقلص الفجوة بني 

اإليرادات واملرصوفات.

ويف املقابل، نجد املؤسســات املالية التقليدية، خاصة البنوك و رشكات 

التأمــني التجاري تتجه إىل النقيض، حيث تعتمد أساســا عىل وجود فجوة 

كبــرية بني املوجــودات واملطلوبات وبالرغم من أن هــذه الفجوة قد تفتح 

فرصا للربح، إال أهنا تولد خماطر أكرب وهذا هو الذي دعا إىل إنشاء املصارف 

املركزية والتأمني عىل الودائع بالنســبة للمصارف وإىل إعادة التأمني بالنسبة 

لرشكات التأمني. وكــام هو معلوم، فإن خماطر القطــاع املايل مل تتقلص من 

خال هذه األجهزة والرتتيبات، بل هي يف ازدياد، وهذا قد يفرس االنتشــار 
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املتزايد للمشتقات فهي تقوم بنقل املخاطر ألطراف أخرى، لكن هذا جعل 

املؤسســات املالية تتحمل املزيد من املخاطر ومن ثم املزيد من االختال يف 

القوائم املالية ومن ثم تلجأ إىل استعامل املزيد من املشتقات وهكذا. 

غري أن املؤسســات املالية اإلسامية تقوم  من حيث املبدأ عىل املشاركة 

بصيغها املختلفة، وهي بذلك تنجــح يف حتقيق التامثل بني اجلانبني، وبذلك 

تنخفض املخاطر إىل احلد األدنى، وهو ما جيعل نموذج املؤسسات اإلسامية 

أكثر استقرارا من النموذج التقليدي للمصارف.

2- التحوط الطبيعي:

وهو أن توفق املؤسسة بني التزاماهتا وأصوهلا لتكون من نفس العملة أو 

بنفس طريقة التسعري لتحييد خماطرها. عىل سبيل املثال إذا كانت رشكة تبيع 

يف منطقة بعملة معينة وترغب يف حتييد خماطر هذه العملة فيمكنها نقل جزء 

مــن عملياهتا ذات الصلة لتكون يف نفس املنطقــة، أو أن جتعل التمويل هلذا 

القطــاع بنفس العملة، فتنجح بذلك يف التوفيــق بني اإليرادات والتكاليف 

هلذا اجلانب من عملياهتا. ويدخل يف هذا النوع إعادة تقييم أســهم املؤسسة 

بام يتوافق مع مكونات موجوداهتا.
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3- التحوط احلركي:

يســتخدم للتحوط ضد خماطر األصول املتداولة، كاألسهم واألوراق 

املاليــة ونحوها. ويتم من خاله بناء حمفظة من األصول املطلوبة عىل أن يتم 

إدارهتا بطريقة تنتهي إىل النتيجة نفســها التي حتققها عقود املشــتقات، دون 

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

تسعري املشتقات، حيث يتحدد ســعرها من خال سعر املحفظة املناظرة هلا 

وتبني املراجع املتخصصة كيف يمكن عىل ســبيل املثــال إدارة حمفظة مالية 

بمنهجيــة تغني عن عقود االختيار وكيف يمكــن بناء املحفظة املناظرة،  يف 

حاالت نقص كفاءة السوق.

ضوابط أدوات التحوط املرشوعة:

)- أن يتحقــق فيها توزيع املخاطر بني الرشكاء، بحســب حصتهم يف 

رأس املال.

)- أال يكون الغرض منها تضمني مدير االستثامر يف غري حال تعديه أو 

تقصريه أو خمالفته الرشوط.

3- أال تكون الوســيلة بعقد غــري مرشوع وأال تكــون ذريعة ملخالفة 

األحكام الرشعية .
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)- أن يكون بيع السلع ورشاؤها حقيقيا، لتفادي الصورية .

٥- أن ال تكون العقود مرتبطة ببعضها البعض عقديا أو متداخلة .

٦- أن يكون بائع الســلع قد ملكها قبل البيع و قبضها  فعليا أو حكميًا 

فا يبيع  ما ال يملك .

٧- أن يتوىل البنك بيع السلعة بنفسه أو يوكل جهة غري البائع نفسه .

٨- أن يتم التحقق من أن مشرتي السلعة ليس هو بائعها جتنبا للعينة .

يف حال التقصري، أي يف حــال اخفاق املتعهد يف أداء التزامه قبل أو بعد 

أن قام املتعهد له برتتيب صفقة الســلع، فإن املتعهد مســؤول عن دفع مجيع 

النفقات الفعلية و اخلســائر التي تكبدها املتعهــد، ويلتزم املتعهد بتعويض 

املتعهد له ضد أي خســارة فعلية  ناجتة عن البيع للغري بأقل من التكلفة، مع 

أي رسوم فعلية، قد تكبدها املتعهد له وفقا للتعهد .

اتباع البنك سياسة من شــأهنا عدم الدخول يف معامات يرتتب عليها 

التزامات بعملة معينة يف تاريخ الحق غري عملة السداد وذلك للتخفيف من 

خماطر أسعار العمات.
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أدوات آليات التحوط املرشوعة:

الضامنات الشخصية:

يعترب الضامن الشــخيص من أهــم أنواع وصور التحــوط ضد خماطر 

االئتامن، ذلــك أن االئتامن التزام أو حق يف الذمة، والذمم تتفاوت يف درجة 

الثقة هبا، وأدائها اللتزامها، األمر الذي يلزم عند منح االئتامن فحص الذمة 

املالية للمدين بدقة  ألن الضامن احلقيقى للمؤسســة املالية هو درجة الثقة يف 

العميل))) الضامنات العينية.

مــن الضامنــات العينية رهــن األصل موضــوع البيــع، أو أي أصل 

عيني آخــر، وهو ما يعرف بمرابحة ضامن عينــي، وال يقدم الضامن العيني 

تلقائيا يف عقد املرابحة، بل يشــرتط يف عقد املرابحــة رصاحة أو يف اتفاقية 

ضــامن مســتقلة عند توقيع عقــد املرابحــة أو قبله، ويمكن أن تســتخدم 

 املؤسسات اإلســامية ضامنات أخرى مثل ضامن الودائع أو ضامن مايل من 

طرف ثالث))) .

))) عادل عبدالفضيل، االئتامن واملداينات يف البنوك اإلسامية، ص٦3)ـ)٦).
))) جملس اخلدمات املالية املبادىء اإلرشادية إلدارة املخاطر.
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الرهـونـات:

الرهن رشعا هو جعل اليشء حمبوســا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن 

كالديون أو هو عقد به يلتزم شخص ضامنا لدين عليه أو عىل غريه .

ويمكن للمؤسســات املالية اإلســامية تطبيق الرهن عىل كل العقود 

التي تنتهي إىل مداينات )كاملرابحة والسلم واالستصناع( يف حني ال حيق هلا 

يف عقود املشــاركات واملضاربات طلب رهن من الرشيك أو من املضارب 

لضامن رد املال أو ضامن ربحه ألن يد كل من الرشيك واملضارب يد أمانة ال 

يد ضامن .

الكفـاالت:

الكفالة هى التزام حــق ثابت يف ذمة الغري أو إحضار من عليه الدين أو 

عني مضمونــة وقد يطلق عىل العقد الذي حيصل بــه ذلك أو هي ضم ذمة 

الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة .

وبذا تستطيع املؤسسات املالية اإلســامية طلب كفيل عىل كل العقود 

التــي تنتهي إىل مداينــات كام ال جيوز هلا يف عقود املشــاركات واملضاربات 

طلب الكفيل يف عقدي املشــاركة واملضاربة  لضامن رد املال أو ضامن ربحه 
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ألن يد كل من الرشيــك واملضارب يد أمانة ال يد ضامن البيع مع االحتفاظ 

بحق امللكية.

يستخدم البيع مع االحتفاظ بحق امللكية لتحييد خماطر االئتامن يف العقد 

ومن صــوره البيع التأجريي حيث يبقى األصل املؤجــر ملكا للبائع طوال 

فرتة التأجري.

املطلب الثالث: التحوط التعاقدي:

املقصود به هو أدوات التحوط القائمة عىل عقود املعاوضة التي يراد هبا 

الربح، وســيتم الرتكيز عىل املخاطر املتعلقة بأبرز عقود التمويل اإلسامية 

وهي عقود املضاربة والبيع اآلجل والسلم التحوط يف عقود املضاربة صورة 

من صور املشــاركة، وحتظى بقبول فقهي واسع. أما يف جمال التوظيف، فهي 

حمــدودة التطبيق نظرا لطبيعة املخاطر التي تكتنفهــا وفقا آلراء العاملني يف 

املصارف اإلسامية. وتتضمن املضاربة نوعني من املخاطر:

خماطر رأس املال:

املخاطر األخاقية التي تنشأ من إخفاء املضارب حلقائق نتائج املضاربة.

أما خماطر رأس املال، فإن األساليب التقليدية يف دراسة املاءة االئتامنية 
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للعميل من قطاع الرشكات ستكون كافية يف متييز العميل الناجح من غريه، 

حيث يتم دراسة القوائم املالية لعدة سنوات إضافة إىل إدارة املنشأة وملكيتها 

وســائر ما يتعلق بذلك، بل إن عقد املضاربة يفرض املزيد من التدقيق عىل 

العميل نظرا لتعرض املرصف الحتامل اخلسارة. وهذا يعني أنه إذا تم تطبيق 

هــذه املعايري بدقة فإن ربحية املرصف ســتكون أعــىل وأفضل من التمويل 

االئتامين ويمكن حتييد خماطر املضاربة باألدوات التالية:

البيع اآلجل لطرف الثالث:

ومع ما تقدم فيمكــن  للممول أن حييد خماطر رأس املال كليا أو جزئيا، 

من خال البيع األجل لطرف ثالث، فإذا قــدم املرصف التمويل باملضاربة 

للمؤسسة، أصبح بحكم العقد رشيكا يف موجوداهتا، فله حينئذ أن يبيع نسبة 

من حصته لطرف ثالث )رشكة تأمــني مثا( بثمن مؤجل يعادل قيمة رأس 

املال))) وبذلك يســتطيع املمول محاية رأس املال ويف الوقت نفسه االستفادة 

من اجلزء الذي احتفظ به من مشــاركته مع املؤسسة يف األرباح املحققة أما 

الطرف الثالث )رشكة التأمني( فإهنا تستفيد امتاك حصة مشاركة دون دفع 

الثمن نقدا، األهم من ذلك أن املؤسســة املستفيدة من التمويل )املضارب( 

))) كام يمكن بيع احلصة كاملة مع استثناء نسبة من الربح.
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ال تتحمل أي مديونية من هذا الرتتيب فالتمويل بالنســبة للمؤسسة ال يزال 

باملضاربة وهذا يعني أن هذه الصيغة حتقق مصالح مجيع األطراف))) .

املضاربة مع تأخري رأس املال:

يرى مجهور الفقهاء اشــرتاطهم تسليم رأس املال لصحة عقد املضاربة، 

لكــن احلنابلة يرون أن املضاربة عقد عىل عمل وليس عىل مال، ومن ثم فإن 

تســليم رأس املال ليس رشطا يف صحة العقــد))) وهذا نظري رشكة الوجوه 

القائمة عىل االئتامن وليس فيها رأس مال حارض والتي جييزها احلنابلة أيضا 

ويشاركهم يف ذلك احلنفية)3).

وبنــاء عىل ذلك يمكن للمــرصف أن يربم عقد املضاربة دون تســليم 

رأس املال للمضارب عىل أن يقوم العميل بإجراء الصفقات الازمة بضامن 

املــرصف، عىل غرار رشكة الوجوه بحيث يشــرتي الســلع بأجل قصري ثم 

يبيعها للعماء، وإذا تم ذلك يقوم املرصف بدفع ثمن الرشاء للمورد مبارشة 

ويســتلم ثمن البيع ويعطي املضارب حصته من الربح وحيتفظ بالباقي هذه 

))) د. سامى سويلم، التحوط يف التمويل اإلسامى ص))).
))) املوسوعة الفقهية، » املضاربة«.

)3) نفس املصدر السابق، »الرشكة«.
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الصيغة حتيد املخاطر األخاقية التي قد يتعرض هلا املرصف عند تطبيق عقد 

املضاربة، بحيث يكون املرصف عىل اطاع عىل كل مراحل الدورة التجارية 

بام حيفظ حقوق الطرفني.

التحوط يف صيغة البيع اآلجل:

يعترب البيع اآلجل أحد أكثر الصيغ اإلســامية انتشارا، ويتضمن العقد 

عدة أنواع من املخاطر أبرزها:

- خماطر السيولة.

- خماطر العائد.

- خماطر العمات )أسعار الرصف(.

ويمكن معاجلة هذه املخاطر ببعض األدوات منها:

- التغيري يف مقدار القسط الشهري أو الدوري.

تربز خماطر العائــد يف البيع اآلجل نظرا ألن مقدار الدين ثابت يف الذمة 

وال جيوز تغيريه خاصة بالزيادة، وهذه املشــكلة تظهــر بوضوح يف العقود 

متوســطة أو طويلة األجل، وملعاجلة هذه املخاطر يتم زيادة القسط الشهري 
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أو الدوري الذي يدفعــه املدين إذا ارتفع معدل العائد مقابل ختفيض مقدار 

الديــن بنفس املقدار ومن ثم اختصار مدة الســداد، وكذلك ختفيض مقدار 

القسط مقابل متديد مدة السداد إذا انخفض معدل العائد.

ال تغري هــذه الصيغة يف مقــدار الدين اإلمجايل ولكنها تســمح بتوفري 

السيولة للطرف املتأثر من تغري العائد، كام أن تغيري مقدار القسط مقابل تغيري 

مدة الســداد يتم بالرتايض بني الطرفني يف حينه وهو ما جيعل الصيغة خالية 

من مشكلة الربا والغرر.

اجلمع بني البيع اآلجل واملشاركة:

كــام يمكن معاجلــة خماطر العائد مــن خال اجلمع بــني البيع اآلجل 

واملشــاركة، خاصة إذا كان املدين منشــأة جتارية، بحيث يتكون الثمن من 

جزأيــن: جزء آجل يف ذمة املدين يغطي رأس املــال، وجزء يتمثل يف ملكية 

شــائعة من أصوله املنتجة، وبموجب هذه امللكية يســتحق الدائن نصيبا يف 

األرباح حســب االتفاق)))، وإذا كان حيق للدائن يف البيع األجل حتديد ربح 

مضمون يف ذمة املدين، فاعتباره نسبة من أرباح املدين من باب أوىل.

))) ويتم التخارج بني الطرفني من خال املشاركة املتناقصة.
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وربط العائد بأداء املدين الفعيل أفضل من ربطه بالفائدة املتغرية، لسبب 

يعرفــه االقتصاديون جيدا، إذ من املعروف يف النظرية االقتصادية أن الفائدة 

إمجاال مرتبطة عكسيا باألداء االقتصادي فانخفاض الفائدة يرتافق مع حتسن 

األداء االقتصــادي، بينام ارتفاعها يرتافق مع تراجع األداء االقتصادي وهذا 

يعني أنه يف ظــل الفائدة املتغرية، فإن الدائــن أو املرصف حيصل عىل فائدة 

منخفضة يف الوقت الذي تتحسن فيه فرص الربح للمدين يف ظل االنتعاش 

االقتصادي: بينام حيصل املرصف عىل عوائد مرتفعة يف الوقت الذي يرتاجع 

فيه األداء االقتصادي من ثم تتضاءل فرص الربحية أمام املدين، هذا التنافر 

يف املصالح غري موجود إذا كان العائد مرتبط باألداء مبارشة.

تنويع الثمن املؤجل:

من املمكن معاجلة خماطر العائد والسيولة معا من خال حتديد مكونات 

الثمن اآلجل بطريقة مناسبة فبدال من أن يكون الثمن يف البيع اآلجل بعملة 

حمددة، يمكن تنويع الثمن ليكون سلة من عدة أصول مالية تشمل باإلضافة 

للعملــة املطلوبة أصوال مقبولــة رشعا، غري نقدية مثل املعادن، األســهم، 

وحدات الصناديق، صكوك إجارة وغريها مــن األصول القابلة للتداول، 

فإذا كانــت العملية تتضمن رشاء أصل بمليــون دوالر مثا، ثم بيعه بثمن 
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آجل بربح ٦% ســنويا ملدة عرشين سنة فســيكون الثمن اإلمجايل )) مليون 

دوالر مقســطا عىل مدى عرشين ســنة ونصيب رأس املال من إمجايل الثمن 

هو ٥)% أما هامش الربح فيمثل ٥٥% من الثمن املؤجل وبدال من أن يكون 

الثمــن املؤجل كله بالــدوالر، يمكن أن يتكون الثمن مــن جزأين: األول 

بالدوالر ويســاوي مليون دوالر وهو ما يعادل رأس املــال؛ واجلزء الثاين 

يمثل الربح ويتكون من أصول قابلة للتداول كاألســهم والسلع ووحدات 

الصناديق والصكوك ونحوها وناحظ أنه يف هذه احلالة الثمن اآلجل يعترب 

قابا للتداول وفقا للرأي الســائد عند الفقهاء املعارصين باعتبار الثمن سلة 

واحــدة من األصول املاليــة وهبذا يمكن جتنب خماطر الســيولة، كام يمكن 

حتويل الثمن إىل صكوك قابلة للتداول يف أسواق املال.

وحيــث إن األصول املتداولة يتم تســعريها أوال بأول، فإن أي تغري يف 

معدالت العائد الســائدة سينعكس عىل أســعار هذه األصول، وبذلك يتم 

حتييد خماطر العائد وحيث أن هذه األصول متثل جانب الربح فقط يف الثمن 

اآلجل، فإن رأس املال املمول يظل بعيدا عن خماطر التذبذب.

وهبذا نخلص إىل أن تنويع مكونات الثمن الآلجل تعالج ثاثة أنواع من 

املخاطر يف نفس الوقت، خماطر العائد وخماطر السيولة وخماطر رأس املال.
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املرابحة إلدارة املخاطر:

ليس هناك ما يمنع من تطبيــق املرابحة لغرض إدارة املخاطر وتغطيتها 

أيضًا فاملؤسسات املالية التي متلك قدرة لتحمل املخاطر يمكن أن تكون هي 

الوسيط بني طريف املبادلة احلقيقية بام حيقق يف النهاية مصالح األطراف الثاثة.

فعىل سبيل املثال، إذا رغبت مؤسسة جتارية يف استرياد سلع بعملة معينة 

)اليــورو مثا( يف حني حتصل عىل إيراداهتا بعملــة مغايرة )الدوالر مثا(، 

فستواجه هذه املؤسسة خماطر اختاف سعر الرصف بني اليورو، مما يعرض 

املؤسسة املستوردة إىل اخلسارة.

تقدم املصارف التقليدية احلل من خال عقود رصف آجلة مع مؤسسة 

مالية لدهيا االســتعداد لتحمل خماطر ســعر الرصف، وحيث إن الضوابط 

الرشعيــة يف الرصف تقتــي أن يكون التبادل للعمــات فوريا، فإن عقد 

الرصف اآلجل غري جائز رشعًا.

البديل هو أن يتم دمج الرصف اآلجل بعقد البيع بحيث يشرتي املرصف 

الســلع من املصدر باليورو ثم يبيعها للمستورد بالدوالر، هبذه الطريقة تتم 

املبادلة لكل من املصدر واملستورد بعملته املحلية، ويتحمل املرصف الوسيط 
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خماطــر الرصف بني العملتني؛ وهذا الدمج بــني الرصف اآلجل وبني البيع 

الفعيل نظري الدمج بني التمويل وبني البيع يف املرابحة املرصفية املعروفة وكام 

أن املرابحــة املرصفية حتقق مصلحة التمويل، فيمكن أن حتقق أيضًا مصلحة 

التحــوط وإدارة املخاطر فكام هو معلوم أن الزمــن واخلطر وجهان لعملة 

واحــدة، فام ينطبق عىل أحدمها ينطبق عىل اآلخــر، لكن التحوط هنا ال يتم 

بمعزل عن النشــاط احلقيقي املنتج كام هو احلــال يف الصناعة التقليدية، بل 

ينبغي ربط التحوط بالنشاط املولد للثروة مما جيعل املبادلة املرصفية يف النهاية 

إجيابية وليست صفرية كام هو احلال يف املشتقات .

كام يمكن تطبيق املرابحة بغرض تنويع مكونات الثمن اآلجل التي سبق 

احلديث عنها فإذا فرض ألي ســبب أن العميل املديــن ال يرغب بااللتزام 

باملكونات التي تناســب الدائن؛ فيمكن توســيط املرصف بحيث يشــرتي 

الســلع حمل التمويل من الدائن بالثمن بحســب املكونات التي تناسبه، ثم 

يبيــع للعميل باملكونات التي تناســبه، ويتحمل املــرصف خماطر التفاوت 

بــني مكونات اجلهتني وهذا حيقق هدف التحوط من خال نشــاط حقيقي 

 يضمــن ضبط املجازفــة يف هذا اإلطار وليــس خارجا عنه كــام هو احلال 

بالنسبة للمشتقات.
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ضامنات املرابحة  ومعاجلة مديونيتها:

جيوز اشرتاط املؤسســة عىل العميل حلول مجيع األقساط املستحقة قبل 

مواعيدها عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معترب. 

وهذا يكون بإحدى الصور اآلتية:

أ( احللول تلقائيا بمجرد تأخر السداد مهام قلت مدته .

ب( أن يكون احللول بالتأخر عن مدة معينة .

جـ( أن حتل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة.

وللمؤسسة أن تتنازل يف هذه احلاالت عن جزء من املستحقات.

ينبغــي أن تطلب املؤسســة من العميل ضامنات مرشوعــة يف عقد بيع 

املرابحة لآلمر بالرشاء. ومن ذلك حصول املؤسسة عىل كفالة طرف ثالث، 

أو رهن الوديعة االستثامرية للعميل أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن 

السلعة حمل العقد رهنا ائتامنيا )رســميا( دون حيازة، أو مع احليازة للسلعة 

وفك الرهن تدرجييا حسب نسبة السداد.

جيوز مطالبة املؤسسة للعميل بتقديم شيكات أو سندات ألمر قبل إبرام 

عقــد املرابحة لآلمر بالرشاء ضامنًا للمديونية التي ستنشــأ بعد إبرام العقد، 
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رشيطة النص عىل أنه ال حيق للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إال 

يف مواعيد اســتحقاقها، ومتتنع املطالبة بالشيكات يف الباد التي يمكن فيها 

تقديمها للدفع قبل موعدها.

ال جيوز اشرتاط عدم انتقال ملكية السلعة إىل العميل إال بعد سداد الثمن؛ 

ولكن جيوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل املشرتي لغرض ضامن سداد 

الثمن؛ مع احلصول عىل تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر 

عن ســداد الثمن. وعىل املؤسسة إعطاء املشرتي )سند ضد( إلثبات حقه يف 

امللكية. وإذا باعت املؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن يف حينه فيجب عليها 

االقتصار عىل مستحقاهتا وإعادة الباقي إىل العميل.

حيق للمؤسسة يف حال احلصول عىل رهن من العميل أن تشرتط تفويضه 

هلا ببيع الرهن من أجل االستيفاء من ثمنه دون الرجوع إىل القضاء.

جيوز أن ينص يف عقد املرابحة لآلمر بالرشاء عىل التزام العميل املشرتي 

بدفع مبلغ أو نســبة من الدين ترصف يف اخلريات يف حالة تأخره عن سداد 

األقســاط يف مواعيدها املقررة، عىل أن ترصف يف وجوه اخلري بمعرفة هيئة 

الرقابة الرشعية للمؤسسة وال تنتفع هبا املؤسسة.
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ال جيوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة يف مقداره )جدولة الدين( 

سواء كان املدين مورسًا أم معرسًا.

إذا وقعت املامطلة من العميل املدين باألقســاط فإن املستحق هو مبلغ 

الدين فقط، وال جيوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصاحلها، مع 

مراعاة ما ورد يف البند ٦/٥.

جيوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل املشرتي سداد 

التزاماته إذا مل يكن برشط متفق عليه يف العقد. 

جيوز االتفاق بني املؤسسة والعميل عىل أداء دين املرابحة لآلمر بالرشاء 

بعملة أخرى مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بســعر الرصف يوم السداد، 

رشيطة أن يتم تسديد الدين بأكمله أو تســديد املقدار املتفق عىل مصارفته، 

بحيث ال يبقى يف الذمة يشء من املبلغ املتفق عىل مصارفته))).

السلم إلدارة املخاطر:

هــي صيغة متتاز بتقديــم التمويل فورا مقابل عــوض مضمون يف ذمة 

املدين، لكنها تتضمن نوعني من املخاطر:

))) املعيار الرشعى رقم ٨ الصادر عن هيئة املحاسبة.
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معاجلة خماطر السيولة يف صيغة السلم:

أما خماطر الســيولة فتنشأ بســبب اخلاف يف جواز بيع دين السلم قبل 

قبضــه فاجلمهور عىل املنع واملالكية يرون اجلواز فيام عدا الطعام، أما شــيخ 

اإلســام ابن تيمية فريى جواز بيع دين السلم قبل قبضه برشط عدم الربح 

لئا يكون قد ربح ما مل يضمن))) .

لكن من املمكن اخلروج من اخلاف من خال الســلم املوازي، بحيث 

يقوم رب الســلم )الدائن( إذا رغب ببيع دين الســلم بإصدار سلم جديد 

بضامنه هو لسلع نفس مواصفات الســلم األول وهذا يسمح له بالبيع بأي 

سعر نظرا لضامنه فهذا الضامن يربر له الربح وخيرجه من دائرة النهي عن ربح 

ما مل يضمن، وهذا الضامن نظري ما ينــص عليه قانون األوراق التجارية من 

أن األصل أن بائع الورقة التجاريــة يضمنها حتى ولو تعثر أو امتنع مصدر 

الورقة عن السداد فإن البائع األخري يلتزم أمام املشرتي األخري بالوفاء، وال 

يوجد ما يمنع تطبيقه عىل ديون السلم.

))) املوسوعة الفقهية، » سلم«، جمموع الفتاوى ٩)/٨/٥03)٥.
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معاجلة خماطر رأس املال يف صيغة السلم:

تظهر املشــكلة احلقيقية يف خماطر رأس املال، فالســلعة املسلم فيها قد 

خيتلف سعرها وقت التسليم عن الســعر املتوقع بام يمكن أن يسبب الرر 

ألحد الطرفني، لكن هناك صيغة يف الفقه اإلسامي، نص عىل جوازها شيخ 

اإلســام ابن تيمية وأقرها تلميذه العامة ابــن مفلح رمحة اهلل عىل اجلميع، 

وهي السلم بسعر السوق وقت التسليم))).

املطلب الرابع: التأمني التكافيل وعمليات التحوط:

من احللول املطروحة التحوط عن طريــق التأمني التكافيل حلامية رأس 

املال يف االســتثامرات: التأمني عىل االستثامر تأمينًا تعاونيًا، وذلك من خال 

إنشــاء صندوق تأمني تعاوين تشــرتك فيه جمموعة من جهات االســتثامر، 

ويــدار من قبل رشكــة تأمني تعاوين مســتقلة عنهم، بحيث تقتطع نســبة 

معينة من رؤوس أموال املســتثمرين، أو من األرباح املتحققة، وتودع ذلك 

))) جامع املسائل، )/)33٧33، الفروع )/٨0/٧٩) األخيار العلمية، ص ٩3)، 
عن بحث » السلم بسعر السوق يوم التسليم، وكان سامي محود رمحه اهلل قد اقرتح 
هــذه الصيغة هليئة الربكــة الثانية يف )٩٨)م دون اطاع عــىل رأي ابن تيمية فيام 

يظهر، ومل توافق عليه اهليئة .انظر اإلطار الرشعي واحلاسبي لبيع السلم ص )).
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الصندوق، ويتم تغذيته بشــكل دوري، وإذا حصل أي رضر يف املســتقبل 

 عىل أي من جهات االستثامر املشــرتكة يف الصندوق التعاوين فيتم جربه من 

ذلك الصندوق. 

والتحوط هبذه الطريقة جائز، إذا اســتوىف التأمــني ضوابطه الرشعية، 

ســواء أكان التأمني موجهًا حلامية رأس املال املســتثمر من أي خماطر تؤدي 

إىل نقصانــه، أو كان موجهًا جلرب نقصان الربح عنــد حد معني خال فرتة 

االشــرتاك، أو كان الغرض منه صيانة الديون وعقــود التمويل من خماطر 

التعثر، أو التقلبات يف معدالت العائد أو أسعار الرصف.

وعىل الرغم مــن أن التأمني التعاوين مشــتمل يف ظاهــره عىل املبادلة 

النقدية )االشــرتاكات مقابــل التعويضات(، واالحتاملية فيــه قائمة )فقد 

تزيد التعويضات املستحقة جلهة االســتثامر عىل الصندوق وقد تقل( إال أن 

ذلــك ليس من الربا وال من الغرر املحرم رشعــًا؛ ألن املبادلة ال يقصد منها 

املعاوضة املالية، فا جيري عليها أحكام وضوابط املعاوضات، وإنام الغرض 

منها التعاون والتكافل وتفتيت املخاطر فيام بني املســتثمرين، فهي من عقود 



45

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

الدكتور التجـاني الطيـب حمـمــد

اإلرفاق، ومن املعلوم أن عقد اإلرفاق يغتفر فيه ما ال يغتفر يف عقد املعاوضة، 

وال جتري عليه قواعد الرشيعة يف الربا والغرر كام يف عقد املعاوضة؛ ذلك أن 

عقد املعاوضة مبني عىل املشــاحة بني أطراف العقد، بخاف عقد اإلرفاق 

فإن أساسه التعاون فيام بينهم. 

وبه يعلم أن محاية االستثامر عن طريق التأمني التعاوين ليس ضامنًا للامل، 

وإنام هو ترتيب فيام بني املستثمرين يقصد به توزيع املخاطر فيام بينهم.

•     •     •
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بعد هــذا العرض ملتطلبــات البحث أوجز بعض النتائــج التي يمكن 

استخاصها فيام يىل:

إن التحوط جائز رشعا لألسباب التالية:

اوالً: ملــا دلت عليه روح الرشيعة ونصوصهــا القطعية بحفظ األموال 

وصوهنا من الضياع والتلف.

ثانيــًا: التحوط من املخاطر للحــد منها والعمل عــىل تقليلها، وليس 

بالرورة منعها بالكلية، فا يصح غنم با غرم وإال لكان ربا بفائدة.

ثالثًا: جيب أن تكون عقود التحوط عقودًا رشعية.

رابعًا: جيوز استخدام التامني التكافيل يف عمليات التحوط .

احللول املقرتحة ملواجهة التحديات:

إن إدارة املخاطر عملية أساسية ورضورية للمصارف اإلسامية، وهى 

عملية متكاملة وشاملة ولتكون فعالة البد أن تشمل:
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الدكتور التجـاني الطيـب حمـمــد

)- تنويــع االســتثامرات وأدوات التمويل املختلفــة لتقليل املخاطر 

وزيادة األمان.

)- جذب مدخــرات  وتنويــع املوارد عــن طريق املضاربــة املقيدة 

وصناديق االستثامر.

3- تفعيل إدارة املخاطر باملؤسسات وتأهيل العاملني عليها.

)- توفــر أدوات لتوقع املخاطر وقياســها مع توفري أدوات مناســبة 

للكشف املبكر عن املخاطر حال حدوثها وإعداد اخلطط املناسبة.

٥- تفعيــل الســوق الثانوية بتحويل املؤسســات املاليــة اخلاصة إىل 

مؤسسات مالية عامة مع تشجيع صناع السوق ما بني املؤسسات اإلسامية.

٦- بناء وتفعيل نظام ضبط ورقابة داخلية.

•     •     •
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منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

- حممد الطاهر بن عاشــور: مقاصد الرشيعة اإلســامية، الرشكة التونسية 

للتوزيع، تونس، )بدون طبعة( ٩٧٨).

- الربكتــي حممد عميم اإلحســان، )003)( التعريفــات الفقهية، معجم 

يرشح األلفاظ املصطلح عليها بني الفقهاء واألصوليني وغريهم من علامء الدين 

رمحهم اهلل تعاىل، ط )، بريوت: دار الكتب العلمية.

- تلخيص احلبري، احلافظ ابن حجر العسقاين.

- الكاساين، بدائع الصنائع.

- الشافعي، حممد بن إدريس، )ت )0)هـ(، األم ط )، بريوت: دار املعرفة، 

3٩3)م.

- ابن القيم، إعام املوقعني عن رب العاملني .

- ابــن القيم، زاد املعاد يف هــدي خري العباد، ط بــدون، )م، حتقيق: عامد 

البارودي، املكتبة التوفيقية، مرص )د.ت(.

- املخاطرة يف املعامات املالية املعارصة، د.عبد الرمحن اخلميس.
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الدكتور التجـاني الطيـب حمـمــد

- عويضة، نظرية املخاطرة.

- سنن الرتمذي، لإلمام أيب عيسى الرتمذي.

- سنن أيب داود، لإلمام أيب داود السجستاين.

- جامع املسائل، البن تيمية.

- الفروع، البن املفلح.

- املوسوعة الفقهية الكويتية.

- جمموع الفتاوى، شيخ اإلسام ابن تيمية.

- املعيار الرشعى رقم ٨ الصادر عن هيئة املحاسبة.

- عادل عبدالفضيل، االئتامن واملداينات يف البنوك اإلسامية.

- جملس اخلدمات املالية، املبادىء اإلرشادية إلدارة املخاطر.

•     •     •


