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 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني، وبعد:

 يرسين املشــاركة ببحث )ضوابط التحوط يف املعامــالت املالية وآثاره 

وبدائلــه( يف النــدوة العلمية : )التحــوط يف املعامالت املاليــة: الضوابط 

واألحكام( التي ينظمها جممع الفقه اإلســالمي الدويل، بالتعاون مع دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب.

وقد انتظم البحث يف أربعة مباحث وفق اخلطة اآلتية:

املبحث األول: التحوط، مفهومه وأنواعه:

املطلب األول: مفهوم التحوط

املطلب الثاين: أنواع التحوط

املبحث الثاين: ضوابط التحوط:

املطلب األول: الضوابط االقتصادية
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املطلب الثاين: الضوابط الرشعية

املبحث الثالث: آثار التحوط:

املطلب األول: األثر االقتصادي للتحوط

املطلب الثاين: األثر الرشعي واملقاصدي للتحوط

املبحث الرابع: بدائل التحوط التي تلبي املتطلبات االقتصادية واملقاصدية 

واهلل املوفق.

•     •     •
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املبحث األول

التحوط املفهوم واألنواع

املطلب األول: مفهوم التحوط:

التحوط يف اللغة:

التحوط يف اللغة: مصدر الفعل الثالثــي: حوط، يقال : حاطه حوطا، 

وحيطة وحياطة، أي: حفظه وصانه وذب عنه، وفالن يستحيط يف أمره ويف 

جتارته، أي: يبالغ يف االحتياط.

 فالتحــوط مأخوذ من االحتياط الذي يفيد التوثــق والتعاهد والوقاية 

واالهتامم واإلحداق باليشء.

جاء يف مقاييس اللغة))(: »احلاء والواو والطاء كلمٌة واحدة، وهو اليشء 

ُيطِيُف باليشء«.

وجاء يف أساس البالغة))(: »حاطك اهلل حياطة، وال زلت يف حياطة اهلل 

ووقايته. ورجل حّيط: حيــوط أهله وإخوانه، وفــالن يتحوط أخاه حيطة 

))(البن فارس )/0)).
))( للزخمرشي ص47).
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حســنة: يتعاهده وهيتم بأموره... وحوطت حائطا، وأحاط هبم العدو، وقد 

احتاط يف األمر واســتحاط، ســمعتهم يقولون: فالن يستحيط يف أمره ويف 

جتارته أي يبالغ يف االحتياط وال يرتك«. 

وجاء يف املصباح املنري))( «حاطه حيوطه: رعاه، وحّوط حوله حتويطا أدار 

عليه نحو الرتاب حتى جعله حميطا به، وأحاط القوم بالبلد إحاطة استداروا 

بجوانبه وحاطوا به... ومنه قيل للبناء حائط... واحتاط لليشء افتعال وهو 

طلب األحظ )احلوط( واألخذ بأوثق الوجوه«.

وجاء يف القاموس املحيط))(: »حاطــه حوطًا وحيطة وحياطة: حفظه، 

وصانه، وتعهده، كحوّطه، وحتّوطــه... والتحوط، والتحيط، وحييط باملثناة 

حتت: السنة املجدبة حتيط باألموال«.

والتحوط يف اللغة عائد إىل احلفــظ والصيانة ودفع الرضر قبل وقوعه، 

وأقــرب املصطلحات التي حتمل هذا املعنى هــي الرعاية والوقاية، قال ابن 

فــارس: »الراء والعني واحلــرف املعتل أصالن: أحدمهــا املراقبة واحلفظ، 

واآلخر الرجوع«.

))( للفيومي ص60.
))( للفريوزآبادي ص856.
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ويف الكليــات))(: »االحتيــاط: هو فعل مايتمكن به من إزالة الشــك، 

وقيل: التحفظ واالحرتاز من الوجوه لئال يقع يف مكروه، وقيل: اســتعامل 

مافيه احلياطة أي احلفظ، وقيل: هــو األخذ باألوثق من مجيع اجلهات ومنه 

قوهلم )افعل األحوط( يعني افعل ماهــو أمجع ألصول األحكام وأبعد عن 

شوائب التأويل«.

أما تعريف التحوط يف االصطالح، فقد ُعرف التحوط بتعريفات منها:

)- الوقاية واالحتامء وجتنب املخاطر قدر اإلمكان))(.

)- تبني اإلجراءات والرتتيبات واختيــار صيغ العقود الكفيلة بتقليل 

املخاطــر إىل احلد األدنى مع املحافظة عىل احتــامالت جيدة عىل للعائد عىل 

االستثامر))(.

)- اســرتاتيجية الغرض منها التخلص من أو إلغاء املخاطر التي تكون 

خارج نطاق النشاط الرئييس أو خارج جمال االستثامر املستهدف)4(.

))( للكفوي ص56.
))( ينظر: التحوط يف التمويل اإلسالمي، للدكتور سامي السويلم، ص 4) و 66.

))( التحوطــات البديلــة عن الضامن يف املشــاركة والصكوك االســتثامرية وغريها، 
للدكتور حممد عيل القري ص)0).

)4( املرجع السابق.
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4- اإلجــراءات التــي تتخــذ حلامية املال مــن التقلب غــري املتوقع، 

وغري املرغوب))(.

فمصطلــح التحوط )hedging( يف األســواق املاليــة املعارصة يعني 

جتنب املخاطر قدر اإلمكان))(، ويتم ذلك من خالل مجلة من العقود املســامة 

بعقود التحوط.

وهذه التعاريف متقاربــة، وهي تدل عىل أن التحوط هو جتنب املخاطر 

أو إدارهتا قدر اإلمكان باختيــار صيغ عقود التحوط مع املحافظة عىل عائد 

االستثامر، ويمكن تعريفه بأنه: وقاية رأس مال املستثمر بعقود جتنبه الوقوع 

يف املخاطر أو تقليلها قدر اإلمكان.

والفقهاء يســتخدمون لفظ احليطة، أو االحتياط، واألغلب اســتخدام 

هذه األلفاظ يف أبواب العبادات.

والتحوط ليس ضامنًا باملعنى اخلاص وال العام، وإنام يكون ببذل الوسع 

يف جتنب املخاطر، والوقاية منها.

))( ينظر: املشتقات املالية اإلسالمية وإدارة املخاطر التجارية، د.عبدالرحيم الساعايت، 
حولية الربكة، العدد السابع ص57.

))( ينظر: التحوط يف التمويل اإلسالمي، د. سامي السويلم ص66.
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املطلب الثاين: أنواع التحوط:

التحــوط أنــواع باعتبــارات متعــددة، وفيام يــأيت أذكــر أهم تلك 

األنواع باختصار:

أوالً: أنواع التحوط باعتبار حمله:

التحوط يكون مــن املخاطر، واملخاطر أنواع كثرية يمكن الرجوع إليها 

يف الكتب املتخصصة يف املخاطر وإدارهتا، وبالتأمل فإنه يمكن إرجاعها إىل 

نوعني رئيسني، مها: 

)- املخاطر يف جمال االستثامر، وتشمل املخاطر عىل رأس املال، والعائد، 

وخماطر السوق، والسيولة، وتذبذب العمالت.

)- املخاطر االئتامنية، واملقصود هبا املخاطر من تعثر الســداد بســبب 

إفالس العميل أو مماطلته.

ثانيًا: أنواع التحوط باعتبار طريقته:

والتحوط هبذا االعتبار أنواع، منها))(:

)- التحوط االقتصادي: ويقصد به أســاليب التحوط التي ال تتطلب 

))( املرجع السابق ص))).
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الدخــول يف تعاقدات مــع أطراف أخــرى لغرض التحــوط، مثل تنويع 

األصول االستثامرية.

)- التحوط التعاوين: وهو قائم عىل عالقة تبادلية ال هتدف للربح، مثل 

الصناديق التعاونية لغرض التحوط.

)- التحوط التعاقدي: واملقصود به أدوات التحوط القائمة عىل عقود 

املعاوضة واملشاركة، مثل البيع اآلجل، والسلم، واملضاربة.

ثالثًا: أنواع التحوط باعتبار شموله وتغطيته:

ينقسم التحوط من حيث شموله إىل حتوط تام، وحتوط ناقص، ويقصد 

بالتحوط التام: الذي يتخلص به من املخاطر كليًا، والناقص: الذي يتخلص 

به من املخاطر جزئيًا.

وينقســم التحــوط من حيــث املخاطر التــي يغطيهــا إىل حتوط كيل، 

وحتوط جزئي.

والتحوط الكيل: حتوط املنشأة لكافة املخاطر التي تتعرض هلا، والتحوط 

اجلزئي: يكون عندما ختتار املنشأة التحوط لبعض أنشطتها، وأصوهلا))(.

))( ينظر: إدارة املخاطر املالية، د.خالد الراوي ص0))، واملشــتقات املالية، د. سمري 
رضوان ص9)).



11

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

املبحث الثاني

ضــوابط التحـــوط

املطلب األول: الضوابط االقتصادية:

تقــدم أن مفهوم التحوط هــو جتنب املخاطر أو تقليلهــا قدر اإلمكان 

باختيار صيغ عقود التحوط مع املحافظة عىل عائد االســتثامر، ووقاية رأس 

مال املستثمر بعقود جتنبه الوقوع يف املخاطر أو تقليلها قدر اإلمكان.

ولذلك البد من توافر ضابطني عامني من الضوابط االقتصادية:

- أن يؤدي التحوط اهلدف االقتصادي املطلوب منه، وهو جتنب املخاطر 

أو تقليلها، ومحاية رأس املال املستثمر.

- أال يــؤدي التحوط إىل مفاســد أومضار اقتصادية تتعلق بالســوق 

االقتصادي.

املطلب الثاين: الضوابط الرشعية:

التحوط يعني محاية رأس املال ووقايته من اخلسارة أو النقص، وهو هبذا 

املعنى مطلوب رشعًا، ويدخل ضمــن مقصد حفظ املال وهو أحد مقاصد 
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الرشيعة اإلسالمية الرضورية التي جاءت الرشيعة برعايتها وحفظها، وعىل 

ذلك فيضبط باألصــل العام يف املعامالت املالية وهــو احلل والصحة ما مل 

يــؤد إىل حمرم كالربا والغرر وأكل أموال النــاس بالباطل، بحيث تكون أداة 

التحوط مباحة سواء كانت بسيطة أو مركبة، وال تؤدي إىل حمرم.

ويشري د.سامي الســويلم إىل أن النظام اإلسالمي يقدم اإلطار املناسب 

هلــذه القضية، وأن احلد األدنى من املخاطر الــرضوري للحوافز والكفاءة، 

يتمثل يف وجوب حتمل خماطر امللكية الالزمــة لتحقيق الربح ونمو الثروة، 

أما املخاطر الضارة بالنشاط االقتصادي، وهي املخاطر املستقلة عن امللكية، 

فتبادهلا يعد من الغرر وامليرس املحرم رشعًا))(.

وقد نشأت عقود التحوط يف العرص احلارض حاًل ملشكالت التذبذب يف 

األســعار، والعمالت، وغريها، ومع تنوع االستثامرات املعارصة وتطورها 

ازدادت احلاجة إىل عقود التحوط ملواجهة املخاطر.

وال تزال األسواق املالية تزج بشكل متتابع بالعديد من أدوات التحوط، 

وكثري منها ال يتوافق مــع الضوابط واملقاصد يف الرشيعة، وأدوات التحوط 

))( ينظر: التحوط يف التمويل اإلسالمي ص5).
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التقليدية تعتمد يف األساس عىل املشــتقات )derivatives(، وأشهر أنواع 

املشتقات املالية ثالثة:

.)Options( اخليارات -(

.)Futures( واملستقبليات -(

.)Swaps( واملبادالت -(

وقد صدر قرار جممع الفقه اإلســالمي الدويل رقم )6))/7( بتحريم 

عقود االختيارات وتداوهلا، كام صدر املعيار الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية اإلســالمية رقم )0)( بأنه ال جيوز رشعا التعامل بعقود 

املستقبليات واالختيارات وعمليات املبادالت املؤقتة إنشاء وتداوال.

واملشــتقات هتدف من حيث األصل إىل تبادل املخاطــر املالية، بحيث 

تنتقل إىل الطرف األكثر جدارة وقدرة عىل حتملها، بينام الطرف اآلخر يتفرغ 

للعملية اإلنتاجية. فالرشكة املصنعة التي تتخوف من تقلبات أســعار املواد 

التــي تنوي تصنيعها بام قد يمنعها من زيــادة كمية اإلنتاج يمكنها التخلص 

من هذه املخاطر من خالل العقود املســتقبلية، بنقل هذه املخاطر إىل غريها، 

ومن ثم تتمكن من رفع مستوى اإلنتاج، لكن الناظر يف واقع األسواق املالية 
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يدرك متامًا أن املشــتقات )التقليدية( أصبحت أحد أهــم أدوات املجازفة 

)speculation( إذ حتولــت إىل مبــادالت بغرض املقامــرة عىل فروقات 

األسعار وال يقصد منها نقل ملكية األصل حمل االشتقاق؛ إذ إن ما يربو عىل 

90% من هذه العقود يتم تسويتها قبل حلول أجل التسليم.

ولــذا كان من الرضوري ابتكار أدوات مرشوعة للتحوط، حتقق احلامية 

لرأس املال مع تاليف سلبيات األدوات التقليدية. 

واملخاطرة جزء من تبعة اهلالك التي يتحملها الضامن، وذلك أن الضامن 

يشــمل حتمل خماطر امللكية وهي احتامل وقوع اهلالك واخلسارة باملال أثناء 

حيازته له، كام يشمل حتمل آثار اهلالك واخلســارة بعد وقوعها وهذا القدر 

ال يسمى خماطرة، فيكون حتمل املخاطرة جزءًا من الضامن.

واملخاطرة عىل نوعني:

النوع األول: املخاطرة اجلائزة:

وهي تلك املخاطرة التي تكون ناشــئة عن متلك السلعة، وحتمل املالك 

التبعة واملسؤولية الناشــئة عن تلفها أو نقصان قيمتها، فهذه خماطرة مباحة، 

بل ال تنفك عنها أي مبادلة جتارية.
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وهــذه املخاطرة هي املقصودة يف النصــوص الرشعية التي تربط ما بني 

الربح والضامن. فتملك الســلعة ينشــأ عنه ضامهنا، وهذا الضامن ينشأ عنه 

خماطرة، وبه ُيســتحق الربح، فإذا جترد األمر عن هذا الضامن فال ربح. ومن 

ذلــك النهي عن ربح ما مل يضمن ومن القواعد الرشعية املســتنبطة من هذه 

النصوص قاعدة: » اخلراج بالضامن«. 

فالضــامن الوارد يف هذه النصوص هو ضامن املســؤولية التابع للملكية 

وقبض الســلعة؛ وهلذا جاء يف األحاديث األخرى النهي عن بيع اإلنسان ما 

ال يملك، وعن بيع ما مل يقبض.

واملتأمــل يف هذه النصــوص يلحظ أهنــا جاءت بلفــظ الضامن دون 

املخاطرة، مع أن الضامن نوع خماطرة؛ وذلك ألن املخاطرة ليســت مقصودة 

للشــارع، وكلام أمكن جتنبها فهو أفضل، بخالف حتمل تبعة العني وضامهنا 

فإن ذلك رضوري للمبادالت املنتجة.

وارتباط الربح هبذا النوع من الضامن أي ضامن امللك مطرد، فال ربح ملن 

مل يضمن، وال يستحق النامء من مل يتحمل هذه املخاطرة.
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النوع الثاين: املخاطرة املحرمة:

وهي املخاطرة التي يكون منشؤها اجلهالة والغرر إما يف املعقود عليه أو 

يف األجل أو الصيغة أو غريها مما هو مقصود يف العقد فهذه النوع من املخاطر 

األصل فيه التحريم؛ ملا فيه من املقامرة والغرر. فإن كانت املخاطرة يف مسابقٍة 

أو مغالبٍة فهي من القامر، وإن كانت يف مبادلٍة جتاريٍة فهي من الغرر.

ويستثنى من حتريم هذا النوع من املخاطر احلاالت التي يغتفر فيها الغرر 

يف العقود، وهي املخاطر التي ال يمكــن التحرز منها، وتدعو إليها احلاجة، 

واملخاطر اليسرية، واملخاطر التي ال تكون مقصودًة يف العقد))(.

وبالنظر يف العقود املرشوعة لالســتثامر فهي إما عقود مداينة، أو عقود 

مشاركة، والنوع األول حيقق محاية أكثر بعائد أقل، والنوع الثاين حيقق عائدًا 

أكرب بحامية أقل، فالطريقة املناســبة للتحوط هي املزج بني عقد مداينة وعقد 

مشاركة لزيادة العائد مع املحافظة عىل رأس املال))(.

ويقصد بضامن رأس املال يف االســتثامر: التزام املدير لالستثامر بسالمة 

رأس املال للمستثمر صاحب املال.

))( ينظر: الغرر للرضير ص)58، ومحاية رأس املال، للشبييل ص9).
))( ينظر: محاية رأس املال، د.يوسف الشبييل ص64.
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وقد انعقد اإلمجاع عىل أن يد املضــارب يد أمانة ال تضمن إال بالتعدي 

والتفريــط))(، بل ذهــب مجاهري أهل العلم مــن احلنفيــة))(، واملالكية))(، 

والشــافعية)4(، واحلنابلة)5( إىل عدم جواز اشرتاط تضمني املضارب يف حال 

عدم تعديه أو تفريطه، وحكموا بفساد هذا الرشط؛ ألن اشرتاط ضامن رأس 

املال عىل املضــارب يقلب العقد من مضاربة إىل قــرض، وحيّول املضارَب 

من كونــه وكياًل أمينــًا إىل كونه مقرتضــًا ضامنًا، فتــؤول املضاربة بذلك 

إىل قرض جــرَّ نفعًا، بل إن بعض أهل العلم نفــى وجود خالٍف يف بطالن 

اشرتاط ضامن املضارب، ومن ذلك قول ابن قدامة -رمحه اهلل-: »متى رشط 

 عىل املضارب ضامن املال، أو ســهاًم من الوضيعة فالــرشط باطل. ال نعلم 

فيه خالفًا«)6(.

))( وممن حكى اإلمجاع من أهل العلم: اإلمام ابن عبدالرب يف االستذكار )))/ 4))(، 
وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )0)/ )8(.

))( ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم )7/ 88)(،.
))( ينظــر: املنتقى رشح املوطأ، الباجــي )7/ )7(، الرشح الصغــري، الدردير ))/ 

.)688 -687
)4( ينظر: احلاوي الكبري، املاوردي )7/ )7)(.

)5( ينظر: اإلنصاف، املرداوي )6/ )))(، كشاف القناع، البهويت ))/ 96)(.
)6( املغني )7/ 76)(.
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املبحث الثالث

آثـــار التحــوط

املطلب األول: األثر االقتصادي للتحوط:

 أســهب عدد من الباحثني يف اآلثار االقتصاديــة للتحوط التقليدي يف 

األســواق املالية، خاصــة بعد األزمــة املالية العاملية األخــرية، وعىل وجه 

اخلصوص عنــد الكالم علية املشــتقات املالية، وفيام يأيت إشــارة إىل يشء 

من ذلك))(:

أوالً: اآلثار عىل السلع:

يعد تأثري ارتباط األســواق بنوعيها : الفورية، واآلجلة عىل السلع التي 

تباع يف األســواق العادية من األمور املهمة، وهناك مؤرشات تدل عىل عدم 

العالقة املبارشة، وهذا األمــر يتضح من خالل معرفة أن أكثر من 98% من 

عقود املســتقبليات مثاًل يتم تســويتها نقديًا، مما يدل عىل أن السلع مل تطلب 

بذاهتا بل للمضاربة واملراهنة))(.

))( ينظر: بيوع املشتقات املالية، د. خالد املهنا، ص4)5.
))( ينظر:  املشتقات املالية )95)-96)( وفيه يقول »بيرت دريكر«: )إن املنتجات التي 
ظهرت خالل الثالثني عامًا املاضية كانت يف الغالب مشــتقات مالية، زعموا أهنا 
عملية، لكنها يف حقيقة األمر مل تكن أكثر عملية من أدوات القامر يف الس فيجاس 

ومونت كارلو(. نقال عن بيوع املشتقات املالية، د.املهنا ص4)5.



19

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

و يرى بعض االقتصاديني أن لألســواق املشتقة فائدة يف زيادة اإلنتاج، 

وبالتايل تؤثر عىل األســواق العادية من حيث إن من أقبل من املضاربني عىل 

رشاء سلعة يف األسواق املســتقبلية متوقعًا ارتفاع ثمن السلعة نظرًا لقلتها، 

فيقبــل الصناع أو التجار عىل زيادة اإلنتاج بنــاء عىل قلة املعروض، وتوقع 

املضاربني وفق ما يراه مما تســتحقه السلعة من ثمن حقيقي، وهذا بدوره قد 

يؤدي إىل ترشيد القرارات احلالية من خالل توقع األسعار املستقبلية))(. 

لكن هذا األمر مل يســلمه عــدد الباحثني، ذلــك أن املضاربة هي التي 

حددت قيمة السلع يف األسواق املشتقة فقط ومل تؤثر عىل األسواق العادية، 

وســعر السلع يف األسواق املشتقة يتأثر بأمور خارجية ال تتعلق بقيمة السلع 

وال األوراق املالية، ومن ذلك: ممارســة نوع من املراهنات العشــوائية، أو 

استعامل املجموعات العشوائية وأســلوب الرافعة وغريه من أدوات حتديد 

الثمن بعيدًا عن واقع السلعة والورقة املالية))(.

وكام ســبق يف الســلع فإن من الفوائد واآلثار التي يدعــى أهنا إجيابية 

للتعامل باملشــتقات - وخصوصًا املستقبليات - املوجهة عىل العمالت أهنا 

))( ينظر: أحكام التعامل يف األسواق املالية املعارصة ))/)94(.

))( ينظر: أحكام التعامل يف األسواق املالية املعارصة ))/)95(.



ضوابط التحـوط يف املعامالت املالية وآثاره وبدائله20

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

تسهم يف استقرار الســعر النقدي؛ فإن استكشاف السعر املستقبيل يسهم يف 

عدم تذبذب الســعر كثريًا من وقت التعاقد إىل وقت التسوية، وفق ما يدعيه 

من يرى تأثريها اإلجيايب، يف حني يرى كثريون أن هذا الســعر كان ســببًا يف 

تذبذبات األسعار احلادة؛ ألهنا أصبحت مستهدفة للمضاربني))(.

ومن املهم بيانــه من اآلثار الواضحة غري املبــارشة: أن األزمات املالية 

التي تظهر مع كل دورة للحياة تســبب أزمات اجتامعية من فقدان الوظائف 

وارتفاع البطالة، وهذا يؤثر عىل املســتوى األمني واألخالقي و الســيايس 

للعامل كله))(. وال شك أن من أكرب عوامل األزمات املالية احلالية، هو طبيعة 

عقود املشتقات املتداولة يف األسواق املالية املعارصة.

هذه احلقيقة تقرر أن املضاربة عىل األســعار هبذا الشــكل يف أســواق 

املشتقات نوع من املراهنات، وخروج عن قاعدة التبادل احلقيقي التي ترسم 

احلقيقة السعرية لكل سلعة وفقًا لقانون العرض والطلب.

))( ينظر: مســتقبليات مقرتحة متوافقة مع الرشيعة، للدكتور عبدالرحيم الســاعايت، 
ورقة علمية طبعت ضمن كتاب األزمة املالية العاملية )55)(.

))( ينظر: األسواق املالية يف االقتصاد املعارص واالقتصاد اإلسالمي، للدكتور رفعت 
السيد العويض، بحث مقدم للدورة العرشين للمجمع الفقهي اإلسالمي ))5-

.)5(
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ثانيًا: اآلثار عىل األسواق واألوراق املالية:

نظرًا الرتباط األوراق املالية يف األســواق اآلجلة عىل أصوهلا املوجودة 

يف األسواق الفورية؛ فمن املهم معرفة آثار التحوط يف أسواق املشتقات عىل 

األسواق احلارضة.

وأبني اآلثار فيام يأيت))(:

األول: أن املضاربة عىل العمالت يف أسواق املشتقات املالية اخلاصة هبا 

وّلدت تقلبات حادة يف أســعار الرصف، وكان هلا دور يف األزمة النقدية))(، 

وترتبط األزمة النقدية باألزمة املالية إذا كانت متس البلد الواحد؛ فلو سقط 

ســوق املال فسيهرب املســتثمرون األجانب، مما ســيؤثر عىل قيمة رصف 

العملة املحلية، ويؤدي هذا اهلبوط يف ســعر الرصف لسحب االستثامرات 

الســرتجاع رؤوس األموال، وسحب السيولة من السوق تؤدي إىل سقوط 

أسعار السوق املايل))(.

))( ينظر: بيوع املشتقات املالية، د.خالد املهنا ص5)5.
))( ينظر: ما معنى األزمة؟ للدكتور عبدالــرزاق بلعباس، ورقة علمية طبعت ضمن 
كتاب األزمــة املالية العاملية )0)(، مســتقبليات مقرتحة متوافقــة مع الرشيعة، 
للدكتــور عبدالرحيم الســاعايت، ورقة علمية طبعت ضمن كتــاب األزمة املالية 

العاملية ))6)(.
))( ينظر: ما معنى األزمة؟ للدكتور عبدالــرزاق بلعباس، ورقة علمية طبعت ضمن 

كتاب األزمة املالية العاملية )0)(
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الثاين: أن أسواق املشــتقات، قائمة عىل اخلطر احلقيقي، و غلبة التعامل 

بالدين، واشــرتاط التســويات النقدية، والتــي ال يقصد منها الســلع يف 

غالب عملياهتا.

ونسب بعض الباحثني أن العقود املستقبلية واخليارات لعبت دورًا مدمرًا 

يف أحداث االهنيار الذي حل باألســواق املالية يف 9) أكتوبر 987)م وكان 

أســوأ من اهنيار 9)9)م))(، ويف هذا الســياق منعت دولة اليونان التعامل 

بالبيع عىل املكشوف بعد أزمة اليونان التي أثرت عىل أوروبا، بل والعامل كله، 

ولذا عدت املضاربة يف أسواق اخليارات وخاصة غري املغطاة نوعًا من القامر 

املقنن واملدروس، يف حني أهنا مجعت من الرشور اليشء الكبري))(، وأضحت 

أســواق املشــتقات مآالً لرتكيز املخاطر وتقلبات األسواق بدالً من احلفاظ 

عليها))(، كام أن ميزة التسييل يف األسواق املالية قد تؤدي إىل كارثة يف أسواق 

املشــتقات كام حدث لصندوق لونج تريم كابيتال ملا شارف عىل االهنيار عام 

))( ينظر: املشتقات املالية )45-44، 95)(.
))( ينظر:  املشتقات املالية )9، 4)(.

))( ينظر:  التحوط يف التمويل اإلسالمي )49(.
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998)م، وكان حجم أصوله 00) مليار دوالر، وقيمة املشــتقات االسمية 

املتعامل هبا أكثر من تريليون دوالر؛ مما اضطر االحتياطي الفيدرايل األمريكي 

 للتدخل خشــية الســقوط ووقوع كارثة مالية كانت وشــيكة عىل اقتصاد 

أمريكا كله))(.

الثالث: من آخر ما تم احلديث عنه حول أثر املشــتقات املالية يف األزمة 

املالية احلالية التي بــدأت آثارها من عام  008)م والزالت آثارها إىل اآلن، 

ويكاد يربز األثر الســلبي للمشتقات ســواء كان األثر كبريًا أم قلياًل، وأهنا 

كانت أيضًا من أســباب اهنيار األســواق املالية يف أمريكا خالل الفرتة من  

987)-989)م))(.

الرابــع: من أهم أرضار املشــتقات يف األســواق املاليــة أن كثريًا من 

املتعاملني هبــا هم رشكات ومؤسســات مالية عرب ما يســمى بـ »صناديق 

التحوط«  تقوم هذه املؤسســات املالية باملضاربة يف هذه األســواق بأموال 

))( ينظر:  املرجع السابق )50(.
))( ينظر: األسواق املالية يف االقتصاد املعارص واالقتصاد اإلسالمي، للدكتور رفعت 
السيد العويض، بحث مقدم للدورة العرشين للمجمع الفقهي اإلسالمي )46(.
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املودعني لدهيا مما يســبب أرضارًا فادحة عىل االقتصاد كله وليس فقط عىل 

املستثمرين واملودعني))(.

كام أن عقود املشتقات املالية تتضمن فقرة » القوة القاهرة « )والتي تعني 

عدم إلزام متحمل اخلطر -كمشــرتي حق خيار البيــع - من التزاماته عند 

حدوث أزمة أو كارثة تعم األسواق، وعرب هذه الفقرة قامت روسيا بتعليق 

ديوهنا املربوطة بعملتهــا »الروبل«؛ ألهنا قامت بخفض قيمة عملتها، وعىل 

الرغم من أن املستثمرين قد قاموا برشاء أدوات حتوط ضد تقلبات الروبل، 

إال أهنم مل يستفيدوا منها بناء عىل هذه الفقرة وخرسوا خسائر فادحة، وهو ما 

أدى إىل فرار الكثريين إىل سوق السندات احلكومية األمريكية))(.

يتبني مما تقــدم أن غالب عقود املشــتقات املحرمــة بنيت عىل ختفيف 

املخاطر عىل طرف، وحتمليها عىل طرف آخر، وهذا األســلوب ولد تركيز 

املخاطــر وتعظيمها بأن تكون ســلعة تباع وتشــرتى دون أن يكون الربط 

))( ينظر: أسلحة الدمار الشامل، للدكتور سامي السويلم، ورقة علمية طبعت ضمن 
كتاب األزمة املالية العاملية )45(.

))( ينظر:  التحوط يف التمويل اإلسالمي )54(.
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من خالل الصناعة أو الســلعة ذاهتا، وهي بتلك الطريقة قد اختذت الســلع 

غطاء ومهيــا، ال حقيقيًة مطلوبــًة للتبادل التجاري يف كثــري منها، وأصبح 

 املقصود فروق األســعار، حتى وصلنا لنتيجة احليل عىل الربا بالعينة وإن مل 

يكن ربًا رصاحة.

وعندما أصبحت بعض عقودها ال يعرف املســتفيد من املترضر كانت 

صــورة من القامر املعارص بأدوات حديثة بعيدًا عن أدوات القامر املعروفة يف 

اجلاهلية، والتي تركزت عىل أهم ثــروة لدهيم وهي اإلبل، وهذان األمران 

)الربا والقامر( من األصول املحرمة التي حرمت يف الرشيعة اإلسالمية نصًا 

حمكاًم ))(، كام أهنا ســامهت يف تركيز املخاطر يف قالب ســلع يتم تداوهلا بداًل 

من ختفيف املخاطر عرب تفتيتها أو ختفيف أرضارها عرب الطرق الرشعية التي 

تربط اخلطر بامللكية للسلعة))(.

))( ينظر: أسلحة الدمار الشامل، للدكتور سامي السويلم، ورقة علمية طبعت ضمن 
كتاب األزمة املالية العاملية )48(، األزمة املالية العاملية: أسباب وحلول من منظور 
إســالمي، للدكتور رفيق املرصي، ورقة علمية طبعت ضمن كتاب األزمة املالية 

العاملية )86)-87)(
))( ينظر: التحوط يف التمويل اإلسالمي )49(.
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املطلب الثاين: األثر الرشعي واملقاصدي للتحوط: 

إن الرشع ال يأمر إال بام مصلحتــه خالصة أو راجحة، وال ينهى إال عام 

مفسدته خالصة أو راجحة))(.

ويعترب إنشــاء األســواق عمومًا من ضمن حتقيق املصالح التي أناطها 

الــرشع بمدى حتقق املصالح منها ودرء املفاســد املحققة فيها، لكن إنشــاء 

األسواق املالية للعقود الفاسدة التي ال تصح: ال جيوز.

ويمكن ذكر بعض اآلثار الرشعية فيام يأيت))(:

أوالً: إنشاء األسواق:

تقدم بيان أن املشتقات املالية ونحوها  ال جتوز، وعليه فإن إنشاء األسواق 

هلذه املعامالت املحرمة: ال جيوز ألنه إعانة عىل اإلثم والعدوان.

 ثانيًا: التخلص من املال املستفاد من عقود التحوط التقليدية.

الترصف يف املال املستفاد من عقود املشــتقات املالية أثر من آثار احلكم 

الرشعي هلــذه العقود، واحلديــث عــن أدوات التحــوط التقليدية، مثل 

املشتقات املحرمة.

))( ينظر: املوافقات ))/8))( و ))/8)(.
))( ينظر: بيوع املشتقات املالية، د. خالد املهنا، ص468.
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ومعلــوم أن املال إن حتصــل بطريقة مرشوعة فهو من مجلة الكســب 

 املبــاح الــذي أحلــه اهلل - تبــارك وتعاىل - فيتــرصف فيه كيفام شــاء يف 

الوجوه املباحة.

لكن إن اكتســبه من طريق حمرم، فال حيل له متلك  املال الناتج عن عقد 

حمرم قد ربح منه.

واملــال املأخوذ من طريق حمرم كالربا ال حيل للمســلم متلكه، وعليه أن 

يرده إىل صاحبه إن علمه))(.

وأما إذا مل يعلم صاحبه فيتخلص منه برصفه يف املصارف الرشعية))(. 

))( ينظر: املبسوط )))/7)(، جمموع فتاوى ابن تيمية )8)/)40(، )9)/64)(.
))( ويف حكم هذا إن كانت املصلحة عدم إرجاع املبلغ لدافع الربا كام ســيأيت يف كالم 
الغزايل يف املجمــوع )9/9)4( أو كان القايض يريد تعزيــر املتعامل به. وفرض 
الكالم عىل هذه املســألة مذكور يف املال املحــرم عمومًا كام يف بحث الباز: أحكام 
املال احلرام )ص58)(، وعند النظر يف هذه املســألة نجد أن للفقهاء تفريعات يف 
التخلص باعتبار نوع املال املحرم وطريقة احلصول عليه، ينظر مثاًل: بحث أحكام 
املال احلرام للدكتور حممد األشــقر، ضمن كتاب أبحــاث فقهية يف قضايا الزكاة 
املعارصة ))/80-89(، وأيضًا راجع بالتفصيل بحث أحكام املال احلرام للباز، 

وبيوع املشتقات املالية، د. خالد املهنا ص468.
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املبحث الرابع

بدائل التحوط اليت تليب املتطلبات االقتصادية واملقاصدية

فطــر الناس عىل حب املال، والســعي يف كســبه، وحــرص الرشيعة 

اإلســالمية عىل محاية أموال الناس ظاهٌر يف احرتام امللكية الفردية، والنهي 

عن أكل أمــوال الناس بالباطــل، وأخذها بغري حق، وقد رشع اإلســالم 

 مجلة مــن الترشيعــات والتوجيهــات التي تشــجع عىل حفــظ املال عن 

طريقني مها:

)- حفظ املال بطريق إجياد املال: حيث أباح اإلسالم املعامالت العادلة 

- فقد أقر اإلســالم أنواعًا من العقود كانت موجودة بعد أن نقاها مما كانت 

حتمله من الظلم، وذلك كالبيع واإلجارة والرهن والرشكة وغريها، كام حث 

عىل السعي لكســب الرزق وحتصيل املعاش، قال تعاىل: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾))(.

)- حفــظ املال من جانب العدم: حيث منع اإلســالم من الربا والقامر 

وأكل أمــوال الناس بالباطــل،  وجعل حتريم الربا والقــامر وامليرس والغرر 

))( سورة امللك، آية 5).
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واجلهالة ركنًا أساسيًا يف سعي اإلسالم نحو تنظيم احلياة االقتصادية، وحرم 

احليل التــي تبيحها محايًة وحفظًا وصونًا للامل من املخاطر التي يتعرض هلا، 

كام فرض اإلســالم العقوبات املناســبة عىل من يتعدى عــىل األموال، فقد 

حرم الرسقة وغلــظ يف العقوبة، قال تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ﴾))(.

ومن الطرق واألســاليب التــي ذكرهــا املتقدمون للتحــوط ومحاية 

رأس املال))(:

)- أال ينفق أكثر مما يكتســب فإنه متى فعل ذلك مل يلبث املال أن يفنى 

وال يبقى منه يشء البتة.

)- أال يكون ما ينفق مســاويًا ملا يكسب، بل يكون دونه ليبقى ما يكون 

عنــده لنائبة ال تؤمن أو آفة تنزل أو وضعة فيام عانبــه إن كان تاجرًا مثل أن 

تكسد البضاعة.

))( سورة املائدة، آية 8).
))( هذه الطرق ذكرها أبو الفضل جعفر بن عيل الدمشــقي، يف رســالته اإلشــارة إىل 
حماســن التجارة. ينظر: موســوعة االقتصاد اإلســالمي، حترير: رفعت الســيد 

العويض)/59).
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)- أال يشــغل ماله اليشء الذي يبطئ خروجه عنه، وإنام يكون ذلك مما 

يقل طالبه.

وقد تم اقرتاح عدد من وسائل التحوط ومحاية رأس املال كبديل ألدوات 

التحوط التقليدية، وفيام يأيت عرض لصور منها:

املطلب األول: وسائل التحوط لرأس املال من تذبذب القيمة السوقية:

هنــاك عدة وســائل وطرق للتحوط لــرأس املال من تذبــذب القيمة 

السوقية، ومنها مايأيت:

املسألة األوىل: التزام طرف ثالث بالضامن:

تعتــرب فكرة التــزام طرف ثالث بالضــامن من أبرز احللــول املقرتحة، 

وأكثرها انتشــارًا وتطبيقًا يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية خاصة 

وأن هــذه الفكرة طبقت عمليًا مع التجــارب األوىل إلصدار الصكوك))(. 

والتزام طرف ثالث بالضامن عىل حالني:

احلال األوىل: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضامن تربعًا.

))( ينظر: تصوير حقيقة سندات املقارضة، د. سامي محود ص 8)9).
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احلال الثانية: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضامن مقابل عوض.

وفيام يأيت بيان ذلك:

احلال األوىل: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضامن تربعًا.

وهذا هو الذي ينرصف إليه الكالم عند بحث هذه املســألة وهو الذي 

انترش تطبيقه وكان مقرتحًا لصكوك املقارضة يف دورة املجمع عام 408)هـ، 

وقد يكون الطــرف الثالث فردًا أو رشكة أو جهــة، والغالب أن يكون من 

احلكومة، والتي هتدف من ذلك إىل تشــجيع الناس عىل اإلسهام واملشاركة 

يف مرشوعات استثامرية ضمن اخلطة التنموية، والتي قد حيجم عنها كثري من 

املستثمرين لوال وجود الضامن))(، وهذا االلتزام ليس ضامنًا بنية الرجوع عىل 

املضمون عنه، وليس ضامنًا بأجر من جهة اإلصدار أو املكتتبني يف الصكوك 

هذا هو حمل املسألة.

وقد اختلف العلامء املعارصون فيام إذا التزم طرف ثالث بالضامن تربعًا، 

بال مقابل عىل قولني:

))( ينظــر: ضامن رأس املال أو الربح يف صكوك املضاربة، د. حســني حامد حســان 
ص 875).
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القــول األول: ذهــب بعض املعارصيــن إىل حتريم ضــامن رأس مال 

املستثمرين سواء كان الضامن هو العامل أو طرفًا ثالثًا ))(. 

واستدلوا بأدلة، منها:

الدليــل األول: اتفــاق الفقهاء عىل أن الضامن إنــام يصح ضامنه ملا هو 

مضمون عــىل األصيل، كالقرض وثمــن املبيع، وأما مــا مل يكن مضمونًا 

عىل األصيل، فال يصح ضامنه، مثــل الوديعة، ورأس مال املضاربة. جاء يف 

املغنــي))(: )ويصح ضامن األعيان املضمونة، كاملغصــوب والعارية... فأما 

األمانات كالوديعة والعــني املؤجرة والرشكة واملضاربــة فهذه إن ضمنها 

من غري تعــٍد فيها مل يصح، ألهنا غري مضمونة عىل مــن هي يف يده فكذلك 

عىل ضامنه(.

ونوقش: بــأن ذلك الرشط الذي ذكره الفقهاء وارد حلق املضمون عنه؛ 

))( ممــن ذهب إىل هذا القول من املعارصين: د. الرضير و د. الســالوس ود. العثامين، 
ينظــر: بحــوث يف قضايا فقهيــة معارصة، د.تقــي الدين العثــامين، واخلدمات 

االستثامرية للشبييل )/)4).
))( البن قدامة 76/7.

hhelmy
Sticky Note
قاعدة هامة: الضامن إنما يصح ضمانه لما هو مضمون على الأصيل...
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إذ ال يصح للضامن أن يضمن حقًا ليس ثابتًا، ثم يطالب املضمون عنه بذلك 

احلق. أما التزام طرف ثالث هنا فإنه قائم عىل حمض التربع))(.

الدليل الثاين: أن ضامن الطرف الثالث ذريعة إىل الوقوع يف الربا، فيحرم 

عماًل بقاعدة سد الذرائع. 

وذلك أن الطرف الثالث إذا جاز له ضامن األصل فيجوز له ضامن نسبة 

من الربح وبذلك يفتح باب الربا.

يناقش: بأن ضامن الطرف الثالث كــام يف قرار املجمع مل يتضمن إجازة 

ضامن الربح، وعليه فال يلزم منه ضامن الربح، ثم إنه ال يسلم كونه ذريعة إىل 

الربا ما دام من طرف خارج العقد مثل التورق العادي.

القــول الثاين: ذهب بعض العلــامء املعارصين إىل جــواز التزام طرف 

ثالث يف عقد املضاربة منفصل يف شــخصيته وذمتــه املالية عن طريف العقد 

بالتــربع -دون مقابل- بمبلــغ خمصص جلرب اخلرسان الــذي قد يطرأ عىل 

أموال املستثمرين.

))( ينظر: الصكوك للشعيبي ص88).
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وإىل هذا ذهب جملس جممع الفقه اإلســالمي بجدة يف دورته الرابعة))( 

وعدد من اهليئات الرشعية يف البنوك اإلسالمية.

األدلـة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

األول: ما روى صفوان بن أمية ريض اهلل عنه »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اســتعار منه 

درعًا يوم حنني، فقال: أغصب؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال، بل عارية مضمونة«))(.

وجــه الداللة: أن األصل يف العارية أهنا أمانــة، لكن ملا التزم النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بضامهنــا صح الضامن ولزم، ويقاس عىل العارية املال املضارب به بجامع أن 

كاًل منهام أمانة يف األصل))(.

ونوقش: بأنه لو صح االستدالل هبذا احلديث جلاز أن يضمن العامل يف 

املضاربة بالرشط كاملستعري، واإلمجاع منعقد عىل منعه)4(.

))( ينظر: قرار املجمع الفقهي. رقم 5/د/4-88/8 عام 408)هـ
))(  أخرجــه أمحــد )/)40، وصححه احلاكم ووافقه الذهبــي، ينظر: نصب الراية 

6/4)) والتلخيص احلبري )/)5.
))( ينظر: تصوير حقيقة سندات املقارضة، د. سامي محود ص 9)9).

)4( ينظر: اخلدمات االستثامرية، للشبييل )/46).
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وجياب بأن أصل املسألة يف ضامن رأس املال دون الربح.

الدليل الثــاين: حديث جابر ريض اهلل عنه قــال: كان ملسو هيلع هللا ىلص ال يصيل عىل 

رجل عليه دين فأيت بميت ليصيل عليه، فســأل هل عليــه دين؟ قالوا: نعم 

دينــاران. قال: صلوا عىل صاحبكم، قال أبــو قتادة ريض اهلل عنه مها عيلَّ يا 

رسول اهلل. فصىل عليه)5(.

وجــه الداللة: أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل التزام طــرف ثالث عن املدين والدائن 

يف وفاء الدين، فــدل عىل جواز تربع طرف ثالث عــن طريف عقد املضاربة 

بضامن الصكوك.

الدليل الثالث: أن التــربع يف عقد املضاربة بالضامن من طرف ثالث هو 

بذل مثل سائر التربعات، وإذا كان التربع باملال جائزًا فإن التربع بالضامن هو 

أحرى باجلواز.

ونص قرار جممع الفقه اإلسالمي)6(:

)ليــس هناك ما يمنــع رشعًا من النص يف نرشة اإلصــدار، أو صكوك 

)5( أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )95)( ومسلم يف صحيحه برقم )867(.
)6( جملة املجمع العدد الرابع )/64)).
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املقارضة عىل وعد طرف ثالث، منفصل يف شخصيته وذمته املالية عن طريف 

العقد، بالتربع بدون مقابــل بمبلغ خمصص جلرب اخلرسان يف مرشوع معني، 

عــىل أن يكون التزامًا مســتقاًل عن عقد املضاربة، بمعنــى أن قيامه بالوفاء 

بالتزامــه ليس رشطًا يف نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بني أطرافه، ومن ثم 

فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاربة الدفع ببطالن املضاربة أو االمتناع 

عن الوفاء بالتزاماهتم بســبب عدم قيام املتربع بالوفاء بام يتربع به بحجة أن 

هذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد(.

ويتضح من القرار أنه أجاز ضامن الطرف الثالث بضوابط وهي:

)- أن يكــون الطرف الثالث مســتقاًل يف ذمته وشــخصيته املالية عن 

طريف العقد.

)- أن يكون وعد الطرف الثالث عىل أساس التربع بجرب اخلسارة.

)- أن يكون التزام الطرف الثالث مستقاًل عن عقد املضاربة.

وعىل ذلك فال يصح ضامن الطرف الثالث يف كلٍّ من الصور اآلتية:

- ضامن الرشكة القابضة إحدى الرشكات التابعة هلا، أو العكس.
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- ضــامن رشكــة ذات غرض خاص ينشــؤها املصــدر لغرض ضامن 

اإلصدار، بغض النظر عن التسجيل القانوين السم مالك هذه الرشكة ذات 

الغرض اخلاص.

-ضــامن دولة أو بنكها املركزي إصدارًا أصدرتــه إحدى الوزارات أو 

املؤسسات احلكومية يف ذلك البلد، أو العكس؛ ألنه وإن كان املصدر وزارة 

مــا والضامن وزارة أخــرى أو البنك املركزي؛ فالنتيجــة أهنا كلها جهات 

ممثلة للدولة))(.

لكن املتأمل للتطبيقات العملية لضامن الطرف الثالث يف بعض املصارف 

واملؤسسات املالية اإلسالمية يلحظ عدم إعامل هذه القيود والضوابط بدقة 

بحيث يتضح عدم استقالل الطرف الثالث وانفصال شخصيته وذمته املالية 

عن ذمة جهة اإلصدار، ومن ذلك))(:

)- جــاء يف توصيات النــدوة الفقهية االقتصاديــة املنعقدة بني جممع 

الفقه اإلسالمي والبنك اإلســالمي للتنمية يف 6)/05/))4)هـ: جواز 

))( ينظر: ملكية محلة الصكوك، د. حامد مرية ص7).
))( ينظر: اخلدمات االستثامرية، للشبييل )/45). والصكوك، للشعيبي ص85).
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ضامن البنك ملا يبيعه لصندوق االســتثامر التابع له، والذي يتوىل إدارته عىل 

أساس املضاربة.

مع أن البنك قد يكون من أكرب املسامهني يف الصندوق.

)- جاء يف توصيات ندوة الربكة السادســة لالقتصاد اإلسالمي: جواز 

ضامن فرع بنك الربكة يف جدة ألموال املستثمرين يف بنك الربكة، بلندن، إذا 

اقتضت قوانني بلد البنك املضمون )فرع لندن( ضامن أموال املستثمرين.

)- جــوزت اهليئة الرشعيــة للبنك األردين اإلســالمي ضامن الدولة 

ألموال األوقاف املستثمرة التي تديرها وزارة األوقاف.

4- جاء يف املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

اإلســالمية بتحديد املقصود باســتقالل الطرف الثالث، املتعهد بالضامن يف 

كونه جهة مالكة أو مملوكة بام ال يزيد عن النصف للجهة املتعهد هلا))(.

ويلحــظ عىل هذه التطبيقات عدم حتقق اســتقالل الطــرف الثالث بام 

ال حيقق الضوابط التي ذكرها قرار املجمع الفقهي الدويل.

))( املعايري الرشعية ص09).
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ومن خالل ما تقــدم من عرض األقوال واألدلة واملناقشــات وبعض 

احلاالت التطبيقية يمكن التوصل للنتائج اآلتية:

)- هناك تطبيقات ال حتقــق الضوابط التي ذكرها قرار املجمع الفقهي 

ممــا جيعل القول باملنع متجهًا باعتبار عدم اســتقالل الذمة املالية بني املتعهد 

بالضامن واملضمون عنه، مما يرتتب عليه ضامن العامل لرأس املال.

)- ضامن الطرف الثالث مقصــور الوقوع من الناحية النظرية، مثل لو 

رغبت احلكومة دعم أنشــطة معينة، وحتفيز املســتثمرين للدخول فيها من 

خالل التربع بالضامن عند حصول اخلســارة، وبذلك تكون الضوابط التي 

ذكرها قرار املجمع الفقهي الدويل متوافرة يف مثل هذه الصور فيكون القول 

باجلواز راجحًا حينئٍذ يف هذه احلالة وأمثاهلا.

لكن هــذا احلل من الناحيــة العمليــة قليل احلدوث فــال يعترب حاًل 

مناســبًا عمليًا لقضية التحوط لــرأس املال؛ إذ الغالــب يف الطرف الثالث 

 الذي يتربع بالضــامن ال يضمن إال إذا كان له صفــة أو مصلحة يف املعاملة 

حمل التعاقد.
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احلال الثانية: أن يكون التزام الطرف الثالث بالضامن مقابل عوض.

إذا التــزم طرف ثالث بضــامن رأس املــال أو رأس املــال والربح يف 

االستثامرات فإن هذا الترصف يكون نوعًا من التأمني التجاري.

ومجهــور املعارصين عىل حتريمه وصدر به قرار جممع الفقه اإلســالمي 

الدويل. وحيرم ملا فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وملا يشــتمل عليه العقد 

من غرر فاحش يفسد للعقد.

 املسألة الثانية: التأمني التعاوين لضامن هالك األصول  أو نقصها:

هذه الصيغة مــن الصيغ األولية، ويمكن أن تعــد من أنواع الضامنات 

مة حلملــة الصكوك أو الوحدات االســتثامرية وذلك بأن يتم إنشــاء  املقدَّ

صنــدوق للتأمــني التعــاوين، أو التعاقــد مــع إحــدى رشكات التأمني 

 التعــاوين للتأمني عىل  أصــول الصكــوك أو الوحدات االســتثامرية من 

اهلالك أو النقص.

ويتــم اإلفصاح يف نرشة اإلصدار عن كون جزٍء من املوجودات ســيتم 

دفعه كاشرتاك يف تأمني تعاوين عىل األصول.
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واحلكم يف هذه الصيغة ينبني عىل جواز صيغة التأمني التعاوين املستجمع 

للضوابط الرشعية))(، مع التأكيد عىل أمهية وجود تدقيق ورقابة رشعية ذات 

م  كفاءة تتأكد من تطبيق قرارات اهليئة الرشعية يف الواقع العميل للتأمني املقدَّ

حلملة الصكوك أو الوحدات االستثامرية))(.

وبالتأمل يف هذه الصيغة يظهر أهنا من ضامن الطرف الثالث املستقل عن 

طريف العقد، من خالل عقد التأمني التعاوين.

املسألة الثالثة:  الوسائل الوقائية حلامية رأس املال وإدارة املخاطر:

من تلك الوسائل: دراسة اجلدوى، والتثمني الدقيق، وتنويع االستثامر، 

وتكوين احتياطي من األرباح، إىل غري ذلك من الوســائل حلامية رأس املال، 

وإدارة املخاطر املتنوعة. 

املطلب الثاين: وسائل التحوط من تذبذب أسعار العمالت:

يعترب التذبذب يف أســعار الرصف بني العملة التي تشــرتى هبا السلع 

والعملة التي تباع هبا من املخاطر التي تعرض لرأس املال، وحيتاج املســتثمر 

))( ينظر : توصيات وأبحاث امللتقى األول والثاين للتأمني التعاوين، اهليئة اإلســالمية 
العاملية لالقتصاد والتمويل.

))( ينظر : ملكية محلة الصكوك، حلامد مرية ص8).
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للتحوط منها، فلو أن مســتثمرًا اشــرتى ســلعًا بمليون يورو حتل بعد سنة 

وســعر الرصف مع الريال وقت الرشاء هو )) يورو/ 5 رياالت( ثم باعها 

يف الســوق املحلية بربح 0)% أي بام يعادل )6 ماليني ريال( فلام حل موعد 

السداد، كان سعر الرصف بني العملتني )) يورو/ 7 رياالت( أي أن املبلغ 

املطلوب سداده بالريال هو )7 ماليني ريال( فهذا يعني خسارة يف رأس املال 

بمقدار )مليون ريال(. 

والتحوط التقليدي للتذبذب يف أسعار الرصف يتم من خالل الرصف 

املؤجل )Swaps(، وهو حمرم ملا فيه من التأجيل يف الرصف))(.

وهناك وسائل عدة للتحوط من تذبذب أسعار العمالت، ومنها مايأيت:

املسألة األوىل: التحوط باملرابحة 

املرابحة املرصفية صيغة معروفة يف التمويل اإلســالمي، وتم اقرتاحها 

أيضا لغرض التحوط وإدارة املخاطر من تذبذب أسعار العمالت))(؛ وذلك 

))( ينظر : محاية رأس املال، د.يوسف الشبييل ص66.
))( ينظر : التحوط يف التمويل اإلسالمي، د.سامي السويلم ص)5).
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بأن يقوم البنك برشاء الســلعة التي يريدها العميل بالعملة التي تباع هبا، ثم 

يقوم ببيعها عىل العميل بالعملة التي تتفق مع عملة إيراداته.

ومثال ذلك: إذا رغبت مؤسســة جتارية يف استرياد ســلع بعملة معينة 

)اليورو( وهي حتصل عىل إيراداهتا بعملة مغايرة )الدوالر( فســتواجه هذه 

املؤسسة خماطر اختالف سعر الرصف بني الدوالر واليورو بني وقت التعاقد 

ووقت الســداد، فقد يكون ســعر الرصف وقت التعاقد عىل استرياد السلع 

املطلوبة )5).)( دوالر مقابل اليورو، وحتدد أسعارها وتسويقها عىل هذا 

األســاس، لكن إذا حل وقت سداد ثمن السلع بعد ســتة أشهر مثال، فقد 

يصبح سعر الرصف )4.)( دوالر لليورو، وهو ما جيعل املستورد يتعرض 

خلسارة تتجاوز ))%.

تقدم الصناعة التقليدية احلــل من خالل عقود رصف آجلة مع بنك أو 

مؤسســة مالية لدهيا االستعداد لتحمل خماطر ســعر الرصف، ومن املعلوم 

أن ضوابط الرصف تقتيض أن يكون تبــادل العمالت فوريا، مما جيعل عقد 

الرصف اآلجل الجيوز رشعا، والبديل املقرتح: أن يشرتي البنك السلع من 
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املصدر باليورو، ثم يبيعها للمســتورد بالدوالر، وهبذه الطريقة تتم املبادلة 

لكل من املصدر واملســتورد بعملته املحليــة، ويتخلصان من خماطر تذبذب 

سعر العملة، ويتحمل البنك الوسيط خماطر الرصف بني العملتني))(.

احلكم الرشعي هلذه الوسيلة:

ال يظهر مانع رشعي من استخدام املرابحة لغرض التحوط من تذبذب 

العمالت، متى ما كانت املرابحة مستوفية للضوابط الرشعية.

املسألة الثانية: التحوط باجلمع بني مرابحتني متقابلتني:

من احللول املطروحة أن جيري من يرغب يف احلامية والتحوط مرابحتني 

متقابلتــني، بحيث تكون كل واحــدة منفصلة عن األخــرى، فيحصل يف 

العملية األوىل عىل متويل )تورق مثاًل( بالريال، ثم يف العملية الثانية يستثمر 

السيولة املتحصلة من العملية األوىل )يف البيع اآلجل مثاًل( باليورو، بحيث 

يكون أجل العمليتني واحدًا، وبذا يكون مدينًا بالريال ودائنًا باليورو، ثم تتم 

املصارفة بنسبة كل منهام إىل اآلخر.

))( ينظر : املرجع السابق.
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فلو أن املستثمر  خيشى من ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال، ويرغب يف 

التحوط عن االلتزام الذي عليه باليورو )مليون يورو مثال(، بأن يثبت سعر 

رصفه مع الريال عىل السعر )يورو/ 5 ريال، فتتم احلامية بخطوتني:

1- يف األوىل: حيصــل عىل متويل من البنك بالريــال )كالتورق مثاًل(، 

بحيث يشــرتي ســلعًا ب 5 ماليني ريال حتل بعد سنة، ثم بعد قبضه السلع 

يبيعها نقدًا ب 4800000 ريال.

2- ويف الثانية: يســتثمر املبلغ الذي حتصل عليه من العملية األوىل وهو 

4800000 ريال يف رشاء سلع نقدًا ثم بيعها بمليون يورو حتل بعد سنة.

والنتيجــة أنه وقت حلول األجل ســيكون عىل املســتثمر دين قدره 5 

ماليني ريال، يســدده من ثمن بيعه الســلع )6 مليون ريال(، وله دين قدره 

مليون يورو يقيض به االلتزام الذي عليه باليورو. وهبذا يكون قد محى نفسه 

من تذبذب ســعر الرصف بني العملتني وثبت السعر عىل ) يورو/ 5 ريال، 

وحتصل له الربح الذي كان يرمي إليه وهو )مليون ريال(.

وال يظهــر يف هذه الصيغة حمظور رشعي، رشيطــة أن تكون العمليتان 

منفصلتني، وجترى كل عملية عىل سلعة خمتلفة، فال يصح أن يبيع البنك عىل 
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املستثمر سلعة باألجل ثم يشرتهيا البنك منه باألجل نفسه بالعملة األخرى؛ 

ألن هذه الصورة حيلة ظاهرة عىل ربا النسيئة))(.

وممن أجاز هذه الصيغة اهليئة الرشعية لبنك البالد))(.

املسألة الثالثة: التحوط بالقروض املتبادلة )اجلمع بني قرضني بعملتني(:

وصورة هذه الوســيلة أن جترى قروض متبادلة بني املســتثمر والبنك 

بالعملتني املراد تثبيت ســعر رصفهام. فاملســتثمر الذي عليه التزام بمليون 

يورو حيل بعد ســنة ويريد أن يثبت سعر رصف اليورو مقابل الريال عىل ) 

يورو / 5 ريال؛ لتخوفه من ارتفاع ســعر اليورو مقابل الريال، فإنه يقرض 

البنك مليون يورو عىل أن يسرتدها بعد سنة بنفس املقدار، ويف املقابل يقرضه 

البنك مخســة ماليني ريال عىل أن يردها للبنك بعد ســنة بنفس املقدار، فإذا 

حل األجل فإنه يكون عىل املســتثمر دين قدره 5 ماليني ريال، يســدده من 

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

يقيض به االلتزام الذي عليه باليورو))(.

))( ينظر : محاية رأس املال، د.يوسف الشبييل ص66.
))( يف منتج احلامية من تذبذب سعر الرصف )األمان(.
))( ينظر : محاية رأس املال، د.يوسف الشبييل ص66.
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 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

احلكم الرشعي للقروض املتبادلة:

احلكم يف القروض املتبادلة بني املرصف والعميل، ســواء كان بنكًا، أو 

مؤسســة مالية، أو غريها، إذا كانت دون فوائــد، وبحيث تكون القروض 

متســاوية يف املدة واملقدار؟ فهذه املســألة من املســائل املعارصة التي وقع 

اخلالف فيها، وبياهنا فيام يأيت:

حترير حمل اخلالف:

هناك مواضع هي حمل اتفاق، ومن أمهها ما يأيت))(:

- حتريم أخذ فائدة، أو إعطائها، ولو كانت حسابية.

- أن يكون احتساب النقاط عىل أســاس املساواة بني الطرفني، وذلك 

بأن تكون القروض متســاوية يف املقدار، ويف مدة اإليداع، وأما إذا تضمنت 

اتفاقية القروض املتبادلة تفاوتًا بني الطرفني فهو حمرم.

))( ينظر: املعايري الرشعية، ص)7)، واملصارف اإلســالمية، لرفيق املرصي ص)4، 
والقــروض املتبادلة بالــرشط، لنزيه محاد، ضمــن كتابه قضايــا فقهية معارصة 

ص9))، وأدوات إدارة خماطر السيولة، للشبييل ص0).
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- ال جيــوز أن حتول املعاملة إىل تعويض مايل نقدي، كأن تتحول النقاط 

إىل مبالغ نقدية.

- جواز املعاملة عند عدم الرشط والربط بني القروض.

وفيــام عدا ذلك اختلف املعارصون يف مســألة القــروض املتبادلة عىل 

ثالثة أقوال:

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

كثري من املعارصين))(.

القــول الثاين: أن القروض املتبادلة جائزة، وبه قال عدد من املعارصين، 

ومنهم: د. نزيه محاد))(، ود.يوسف الشبييل))(.

))( ينظر: املصارف اإلسالمية، لرفيق املرصي ص)4. والفتاوى الرشعية، من إعداد 
بيــت التمويل الكويتي 46/4)، وأحكام التعامل يف األســواق املالية املعارصة، 

للسليامن )/5))).
))( ينظر: القروض املتبادلــة بالرشط، د. نزيه محاد، ضمن كتابه قضايا فقهية معارصة 

ص9)).
))( ينظر: قرار جممع الفقه اإلســالمي بجدة بشــأن حكم التعامل املرصيف بالفوائد. 

العدد الثاين )/7)8. 
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 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

القول الثالــث: أن القروض املتبادلة جائــزة، كبديل مؤقت يف املرحلة 

االنتقالية من املرصفية التقليدية إىل اإلسالمية ال مطلقًا. وبه أخذت املحكمة 

الرشعية الباكستانية))(.

أدلة القول األول:

 الدليــل األول: أن هذا االشــرتاط جير منفعة للمقــرض))(، وقد أمجع 

العلامء عىل أن كل قرض جير منفعة مرشوطة للمقرض فهو حرام))(.

 واملنفعة يف هذه املســألة منفعة زائدة مرشوطــة يف القرض، وال يقابلها 

عوض سوى القرض، وهي داخلة يف مسألة أسلفني وأسلفك املحرمة)4(.

الدليل الثاين: أنه رشط عقد يف عقد، فلم جيز)5(.

))( ينظر: حكم املحكمة الرشعية االحتادية الباكســتانية بشأن الربا ص495، وإلغاء 
الفائدة من االقتصاد. تقرير جملس الفكر اإلسالمي يف الباكستان ص)).

))( ينظر: حاشية الرشواين 47/5.
))( ينظر: اإلنصاف للمرداوي 5/))).

)4( ينظر: املصارف اإلسالمية لرفيق املرصي ص)4. ويف الفتاوى الرشعية، من إعداد 
بيت التمويــل الكويتي 46/4): »جائز إذا كان هذا التبادل منصوصًا فيه عىل أنه 

بدون فوائد أو رشوط«.
)5( ينظر: املغني البن قدامة 7/6)4.
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أدلة القول الثاين:

الدليــل األول: أن املنفعــة متامثلة وال ختص املقرض وحده، وليســت 

مــن ذات القرض، وإنام من اإلقــدام عىل التعامل مع مــن يعاملك، وهذا 

شأن التجارة))(.

يناقش: بــأن هناك منفعــة إضافية للمقرض ال يقابلها عوض ســوى 

القرض، فتدخل يف املنفعة املحرمة يف القرض.

الدليل الثاين: القياس عىل السفتجة))(، من حيث كوهنا ال ختص املقرض 

وحده، بل تعم الطرفني))(.

يناقــش: بــأن القياس مــع الفارق، وذلــك أن القرض يف الســفتجة 

 قــرض واحــد، بينــام يف القــروض املتبادلــة قــرض ووفــاء مــرشوط 

بقرض ووفاء.

))( ينظر: القروض املتبادلة، د. نزيه محاد ص9))،
))( ينظر: قرار جممع الفقه اإلســالمي بجدة بشــأن حكم التعامل املرصيف بالفوائد. 

العدد الثاين )/7)8. 
))( ينظر: القروض املتبادلة، د. نزيه محاد ص0))،
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 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

الدليل الثالث: أن الربا إنام حرم رشعًا؛ ألنه ظلم من املقرض للمقرتض، 

أما االتفاق عىل اإلقراض املتبادل بني املقرض واملســتقرض بمبالغ متساوية 

وملدد متامثلة، فليس فيه يشء من الظلم ألحد الطرفني))(.

يناقش: بأن الظلم أحد أسباب حتريم الربا، واألصل يف القرض اإلرفاق 

باملقرتض ال طلب النفع املشرتك.

الدليل الرابع: أن احلاجة هلذا النظام أصبحت ماسة، وال يوجد غريه مما 

يؤدي نفس الغرض))(.

يناقش: بأن األصل يف املعاملة التحريم، وقد يقال بجوازها للحاجة يف 

بعض احلاالت بضوابط، وال يســلم بأنه ال يوجد غريها، فيمكن أن تكون 

الودائع االستثامرية املتبادلة بدياًل عن القروض املتبادلة.

دليــل القول الثالــث: مل أطلع عىل دليــل هلذا القول، لكــن يبدو أهنم 

نظروا إىل اجلواز يف مرحلة البدء يف تطبيق املرصفية اإلســالمية، والتدرج يف 

األحكام، خاصة وأنه ليس يف هذه املعاملة دفع فوائد ربوية رصحية.

))( ينظر: القروض املتبادلة، د. نزيه محاد ص)))،
))( ينظر: القروض املتبادلة، د. نزيه محاد ص5))،
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سبب اخلالف:

ســبب اخلــالف فيام يظهر هــو أن أصحــاب القــول األول يرون أن 

يف هــذه املعاملة نفعــًا زائدًا للمقــرض، بينام يرى أصحــاب القول الثاين 

 أن الــرشط يف هــذه املعاملــة يــؤدي إىل النفع املشــرتك املتبــادل، وليس 

متمحضًا للمقرض.

وأمــا أصحاب القول الثالث، فهم عىل املنع مع أصحاب القول األول، 

إال أهنم أجازوه، عىل أساس أنه بديل مؤقت يف املرحلة االنتقالية.

وبعد املوازنة بني األقوال والنظر يف األدلة واملناقشــات، يظهر جليًا   

صعوبة الرتجيح يف املســألة خاصــة إذا أخذ يف االعتبار تنــوع صور هذه 

املعاملة، وتنوع املقاصد منهــا، لكن بالتأمل  والنظر الفقهي، يظهر رجحان 

القول األول، وهو أن القــروض املتبادلة إذا كانت برشط، فإهنا حمرمة، ألن 

املنفعة املشــرتكة التي أجازها الفقهاء هي املنفعة الزائدة والتي تقابلها منفعة 

زائدة أو إضافية وليســت أصلية، واملنفعة هنا ليست من هذا القبيل، لكنها  

يف املقابل تشبه ما أجازه الفقهاء يف قرض املنافع، فالقول باجلواز يف مثل هذه 

احلاله متجه.
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 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

املسألة الرابعة: التحوط بالبيع اآلجل:

صــورة هذه الطريقة أن يقوم املتحوط من خماطر ارتفاع ســعر عملة ما 

-حيتاج إليها يف وقت مســتقبيل- ببيع سلعة إىل األجل نفسه، وبنفس العملة 

التي حيتاجها يف ذلك األجل.

ومثــال ذلــك: إذا كان عىل تاجــر التزام مــايل مقداره مليــون يورو 

بعد ستة أشــهر، وخيشــى من ارتفاع ســعر اليورو مقابل الريال، وألجل 

التحوط من خماطر ارتفاع ســعر اليورو يقوم ببيع ســلعة معينة بقيمة مليون 

 يورو تســدد بعد ســتة أشــهر، وهبذه الطريقة يكون يف مأمــن من خماطر 

تذبذب العملة))(.

وقد ذكر هذا املقرتح فضيلة الدكتور عيل السالوس يف مناقشات الدورة 

احلادية عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل))(.

احلكم الرشعي هلذه الوسيلة:

جيوز التحوط هبذه الطريقة بناء عىل أصل اإلباحة يف املعامالت املالية.

))( ينظر: عقود التحوط للدورسي ص)6).
))( ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ع))، )/)59.
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املسألة اخلامسة: التحوط بالرشاء اآلجل:

صــورة هذه الطريقة أن يقوم املتحوط من خماطر انخفاض ســعر عملة 

ما - ســرتد إليه يف وقت مستقبيل- برشاء سلعة))( ويكون السداد إىل األجل 

نفسه، وبنفس العملة التي سرتد إليه يف ذلك األجل، فإذا ما تّم تسلم العملة 

أداها إىل من اشرتى منه السلعة.

ومثال ذلك: إذا كان تاجر سيســتلم مبلغا ماليا مقداره مليون يورو بعد 

ستة أشهر، وخيشى من انخفاض سعر اليورو مقابل الريال، وألجل التحوط 

من خماطر انخفاض سعر اليورو يقوم برشاء سلعة معينة بقيمة مليون يورو، 

عىل أن يكون الســداد بعد ستة أشــهر، فإذا حل األجل تسلم املليون يورو، 

وسلمها ملن اشرتى منه السلعة))(.

وقد ذكــر هذا املقــرتح -أيضًا- فضيلــة الدكتور عيل الســالوس يف 

مناقشــات الدورة احلادية عرشة ملجمع الفقه اإلســالمي الــدويل))( وجاء 

))( ييستطيع التاجر الترصف فيها مبارشة بالبيع احلال أو اآلجل أو غري ذلك.
))( ينظر: عقود التحوط للدورسي ص67).

))( ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل ع))، )/)59.
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 أ. د. عبد اهلل بن حممـد العمـراني

مايؤيده يف املعايري الرشعية: » حيق للمؤسســات لتوقــي انخفاض العملة 

 يف املســتقبل اللجوء إىل مايأيت:.....رشاء بضائع، أو إبرام عمليات مرابحة 

بنفس العملة«))(.

احلكم الرشعي هلذه الوسيلة:

جيوز التحوط هبذه الطريقة بناء عىل أصل اإلباحة يف املعامالت املالية.

املطلب الثالث: وسائل التحوط من املخاطر االئتامنية:

تعتــرب بيوع التقســيط والبيــوع اآلجلــة واملرابحات مــن املجاالت 

االســتثامرية مضمونة املخاطــر فيام يتعلــق بمجال االســتثامر، لكن يرد 

عليهــا املخاطــر االئتامنية فيام يتعلق بتعثــر العميل يف الســداد أو مماطلته، 

وتقوم املؤسســات املالية ورشكات التقسيط بدراســة وافية للعميل ومدى 

 مالءتــه قبل التعامل معه، ومن وســائل التحوط األساســية يف هذا املجال 

ما يأيت:

))( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ص4.
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املسألة األوىل: التحوط بالرهن:

اتفق الفقهاء عىل جواز اشــرتاط الرهن يف عقد البيع، ونحوه، قال ابن 

قدامة: » إن البيع برشط الرهن أو الضمني صحيح، والرشط صحيح أيضا؛ 

ألنه من مصلحة العقد، غري منــاف ملقتضاه، وال نعلم يف صحته خالفًا، إذا 

كان معلومًا «))(.

وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل: » جيوز للبائع أن يشرتط 

عىل املشرتي رهن املبيع عنده لضامن حقه يف استيفاء األقساط «))(.

وجاء يف املعايري الرشعية: » ينبغي أن تطلب املؤسسة من العميل ضامنات 

مرشوعة يف عقد بيع املرابحة لآلمر بالرشاء، ومن ذلك حصول املؤسسة عىل 

كفالــة طرف ثالث، أو رهن الوديعة االســتثامرية للعميل، أو رهن أي مال 

منقول أو عقار، أو رهن سلعة حمل العقد رهنًا ائتامنيًا رسميًا دون حيازة، أو 

مع احليازة للسلعة وفك الرهن تدرجييًا حسب نسبة السداد «))(.

))( املغني البن قدامة 500/6.
))( جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس )/)9).

))( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ص6)).
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املسألة الثانية: التحوط بالضامن والكفالة:

الكفالة إما أن تكون باملال )الضامن املايل(، وإما أن تكون كفالة بالنفس 

)الضامن الشخيص(.

وقد دلت األدلــة الرشعية عىل مرشوعية الضــامن والكفالة، ومها من 

التوثيقات االستيفائية التي حتفظ حق الدائن من الضياع.

وملا كانــت عمليات املرابحــة والبيوع اآلجلة تشــكل جانبًا كبريا من 

نشاطات املصارف اإلسالمية، وهناك خماطرة لتعثر السداد من قبل العمالء، 

فلها أن تتحوط باشرتاط الكفالة))(.

املسألة الثالثة: التحوط للمخاطر االئتامنية بالتأمني التعاوين:

التأمني عىل الديون من أســاليب حفظ الدين مــن الضياع، واملامطلة، 

واألصل جواز التأمني التعاوين عىل الديون املشــكوك يف حتصيلها، والدين 

املامطل يف وفائة.

))( ينظر: املرجع السابق ص6)).
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جاء يف املعايري الرشعية: »جيوز التأمني اإلسالمي عىل الديون وال جيوز 

التأمني غري اإلسالمي عليها«))(.

املسألة الرابعة: التحوط للمخاطر االئتامنية بالرشط اجلزائي:

الــرشط اجلزائي مقابل التأخر يف الوفاء بااللتزامات املالية، هو تعويض 

املترضر بسبب تقصري املرشوط عليه )املدين(، فإن كان تعويضًا ماليًا مقابل 

التأخر يف وفاء الدين فهو ربا اجلاهلية، وهو حرام باتفاق))(.

لكن من املســائل التي حتتــاج إىل قرارات جممعة لبيــان حكمها، وقد 

أجازهتا عدد من اهليئات واملجالس الرشعية مسألة اشرتاط غرامة تأخري عىل 

املامطل مرصفها جهة بر.

•     •     •

))( املرجع السابق ص)5.
))( ينظر: قرار جممع الفقه اإلســالمي الدويل، العدد السادس )/447. والعدد الثاين 

عرش )/06).
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)- األم: اإلمام حممد بن إدريس الشافعي، دار الفكر، بريوت، 409)هـ.

)- إدارة املخاطر املالية، د.خالد وهيب الراوي، دار املسرية، ط)، 9)4)هـ.

)- بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع: عالء الدين أبوبكر بن مسعود الكاساين 

احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 406)هـ.

4- البحث عن أدوات مبتكرة ملعاجلة املخاطر، د.سامي بن إبراهيم السويلم، 

ورقة عمل يف ندوة إدارة املخاطر، املعهد املرصيف الرياض 5)4)هـ.

5- بيوع املشتقات املالية يف األسواق املالية املعارصة، د.خالد بن عبدالرمحن 

املهنا، رســالة دكتوراه يف كلية الرشيعة بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

))4)هـ.

6- حتفــة املحتاج برشح املنهــاج: أمحد بن حممد بن عيل بــن حجر اهليثمي 

الشافعي، دار إحياء الرتاث العريب.

7- التحوط يف التمويل اإلســالمي، د.ســامي بن إبراهيم السويلم، املعهد 

اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة ط) ، 8)4)هـ.
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8- التحوط ضد خماطر االســتثامر يف املصارف اإلسالمية، د.حسني حسن 

الفيفي، دار ابن األثري، الرياض ط) ، 4)4)هـ. 

9- التحوطــات البديلة عن الضامن يف املشــاركة والصكوك االســتثامرية 

وغريها، د.حممد عيل القري.حولية الربكة، العدد العارش 9)4)هـ.

0)- تطوير األعامل املرصفية بام يتفق والرشيعة اإلســالمية، للدكتور سامي 

حسن محود، مطبعة الرشوق، عامن، ط)، )40)هـ.

))- التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد: أبوعمر يوسف بن عبداهلل بن 

عبد الرب املالكي، حتقيق: د. عبداهلل بن عبداملحســن الرتكي، دار هجر، القاهرة، 

الطبعة األوىل، 6)4)هـ.

))- هتذيب األسامء واللغات: أبوزكريا حييى بن رشف النووي، دار الكتب 

العلمية، بريوت.

))- احلاوي الكبري يف مذهب اإلمام الشــافعي ريض اهلل عنه: أبو احلســن 

عــيل بن حممد بــن حبيب املــاوردي البــرصي الشــافعي، حتقيــق: عيل حممد 

 معوض وعــادل أمحد عبداملوجود، دار الكتب العلميــة بريوت، الطبعة األوىل،

 4)4)هـ.
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4)- محاية رأس املال يف الفقه اإلسالمي، د.يوسف بن عبداهلل الشبييل، جملة 

البحوث الفقهية املعارصة، العدد80.

5)- اخلدمات االســتثامرية يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، د. 

يوسف بن عبداهلل الشبييل، دار ابن اجلوزي السعودية، ط)، 5)4)هـ.

6)- الربا يف املعامالت املرصفية املعارصة، د. عبداهلل بن حممد الســعيدي، 

دار طيبة للنرش، الرياض ط) 0)4)هـ.

7)- الصحاح: إسامعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبدالغفور عطار، 

دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الرابعة، 990)م.

8)- صكوك اإلجارة املوصوفة يف الذمــة واملنتهية بالتمليك، د.عبداهلل بن 

حممد العمراين، كلية الرشيعة بالرياض، ))4)هـ.

9)- صكوك اإلجارة، حامد بن حســن مــرية، دار امليامن للنرش والتوزيع، 

الرياض، 9)4)هـ.

0)- الصكوك البديلة عن سندات الفائدة وتطبيقاهتا املعارصة يف املؤسسات 

املالية، د. عبداحلكيم الشعيبي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة األزهر، كلية 

الرشيعة، قسم الفقه املقارن 0)0)م.
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))- الضامنات يف الصكوك اإلسالمية، د.عبداهلل بن حممد العمراين، منشور 

يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية، العدد 6)، 4)4)هـ.

))- عقود التحوط من خماطر تذبذب أســعار العمالت، الشيخ طالل بن 

سليامن الدورسي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط)، ))4)هـ.

))- كشــاف القناع عن متــن اإلقناع: منصور بن يونــس البهويت احلنبيل، 

حتقيق: هالل مصيلحي، دار عامل الكتب.

4)- لســان العرب: ابن منظور، حتقيق: عبداهلل بن عيل الكبري وآخرين، دار 

املعارف، القاهرة.

5)- املبسوط: حممد بن أمحد بن أيب ســهل الرسخيس احلنفي، دار املعرفة، 

بريوت، 6)4)هـ.

6)- املخاطر يف صيغ التمويل اإلســالمي، د. حممد عيل القري، ورقة عمل 

يف ندوة إدارة املخاطر، املعهد املرصيف، الرياض 5)4)هـ. 

7)- املشــتقات املالية اإلســالمية، وإدارة املخاطر التجارية، د.عبدالرحيم 

الساعايت، حولية الربكة، العدد السابع.6)4)هـ.
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8)- املشتقات املالية ودورها يف إدارة املخاطر، د. سمري عبداحلميد رضوان، 

دار النرش للجامعات، القاهرة، 005)م.

9)- مشكلة االستثامر يف البنوك اإلسالمية وكيف عاجلها اإلسالم، للدكتور 

حممد صالح الصاوي، دار املجتمع ودار الوفاء املنصورة، ط)، 0)4)هـ.

0)- املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق للدكتور عبدالرزاق اهليتي، 

دار أسامة، األردن، ط)، 998)م.

))- املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري: أبوالعباس أمحد بن حممد بن عيل 

املقرئ الفيومي.

))- ملكية محلة الصكوك وضامناهتا، د. حامد بن حســن مرية، ورقة عمل 

مقدمة إىل ندوة الربكة ))، جدة، ))4)هـ.

4)- املنتقى رشح املوطأ، أبو الوليد ســليامن بن خلف الباجي، دار الكتاب 

اإلسالمي.

5)- مواهــب اجلليل رشح خمترص خليل: أبو عبــداهلل حممد بن عبدالرمحن 

احلطاب املالكي، دار الفكر، الطبعة الثالثة، ))4)هـ.
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6)- موســوعة االقتصاد اإلســالمي، حتريــر: رفعت الســيد العويض، 

دارالسالم، مرص، 0)4)هـ.

7)- املوســوعة الفقهية: إصدار وزارة األوقاف والشــؤون اإلسالمية يف 

الكويت، مطبعة ذات السالسل.

•     •     •


