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احلمد هلل رب العاملني وصيل اللهم وبارك عىل خاتم النبيني واملرســلني 

ســيدنا حممد وعىل آله وأزواجه وصحابته الكــرام أمجعني وعىل من تبعهم 

بإحسان إىل يوم الدين.

تنــاول جممعنا املوقر موضــوع التحوط يف املعامــات املالية يف دورته 

احلادية والعرشين بمدينة الرياض 2013م وبعد استعراضه البحوث املقدمة 

لتلك الدورة قرر تأجيل البت يف املوضوع ملزيد من الدراسة والبحث وحدد 

قضيتني ينبغي أن يتم الرتكيز عليهام يف الندوات والبحوث ختصص لدراسة 

املوضوع ومها:

1- حتوطات املؤسسات املالية اإلسامية.

2- البدائل الرشعية للتحوطات التقليدية

ويبدو يل بأن أغلب صيغ التحوط يف املؤسســات املالية اإلسامية هي 

بدائل رشعية للتحوطات التقليدية، رغم اخلاف والنقاش القائم حول تلك 

البدائل من حيث حكمها وفاعليتها.
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وهو ما ســنحرص عىل استعراضه بشــكل موجز يف الوريقات القادمة 

تفاديا لتعميم املوضوع وتعويمه مــن دون الوصول إىل لبه، وكذلك حتقيقا 

لغرض الوصول إىل املسائل املراد بحثها مبارشة.

ونص قرار جممع الفقه كام ييل:

بسم هلل الرمحن الرحيم

رب العاملني والصاة والسام عىل ســيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آله 

وصحبه أمجعني.

قرار رقم 1٩٥ )1/21(

بشأن

التحوط يف املعامالت املالية

إن جملس جممع الفقه اإلســامي الــدويل املنبثق عن منظمــة التعاون 

اإلســامي املنعقد يف دورتــه احلادية والعرشين بمدينــة الرياض( اململكة 

العربية السعودية( من 1٥ إىل 1٩ حمرم 1٤3٥هـ، املوافق 1٨ )ترشين الثاين 

)نوفمرب 2013 م.
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بعد اطاعه عــىل البحوث الــواردة إىل املجمع بخصــوص موضوع 

التحوط يف املعامات املالية وبعد اســتامعه إىل األبحاث املعدة يف املوضوع 

واملناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأيت:

- تأجيل إصدار قرار يف هذا الشأن للحاجة ملزيد من الدراسات، بحيث 

تتناول حتوطات املؤسســات املالية اإلســامية، وكذلــك البدائل الرشعية 

للتحوطات التقليدية. واهلل املوفق.

وسيتم عرض املوضوع من خال املوجهات االسرتشادية لقرار املجمع 

مع بض املقدمات الرضورية حول بعض املفاهيم فجعلت العنوان »التحوط: 

مفهومه، وصوره، وتطبيقاته«. 

شــاكرا ومقدرا أمانة املجمع حرصها عىل اســتكامل كافة املوضوعات 

املؤجلة وعىل جهدها الوافر املبارك، ودائرة الشــؤون اإلســامية والعمل 

اخلريي بديب عىل تعاوهنا الكريم.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

•     •     •
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املبحث األول

مفهوم التحوط

يف اللغـة: 

ط فانا حفظه  يدور معنــاه اللغوي عىل الوقايــة واحلذر، يقال: حتــوَّ

ط يف األمر: احتاط وحِذر. واحتاط يف األمر لنفسه: أي أخذ بام  وتعّهده، حتوَّ

هو أحوط له: أي أوقى مما خياف. يقولون: فان يستحيط يف أمره ويف جتارته 

أي يبالغ يف االحتياط وال يرتك)1(. 

وعىل املعنى اللغوي دارت املعاين االصطاحية للتحوط وخاصة املعنى 

االقتصادي.

يف االصطالح:  

التحوط من وجهة نظر بعض اهليئات املحاسبية فهو كام ييل)2(:

)1( الزخمرشي، أبو القاســم حممود بن عمرو بن أمحد، أســاس الباغة، حتقيق: حممد 
باسل عيون الســود، ط1، ]بريوت: دار الكتب العلمية، 1٤1٩ هـ -1٩٩٨م[، 
ج1، ص223. احلمريي، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كام العرب من 
الكلوم، حتقيق: حســني بن عبد اهلل العمري وآخرون، ط1، ]بريوت: دار الفكر 

املعارص، 1٤20 هـ -1٩٩٩م[، ج3، ص163٥.
.http://www.abahe  :2( انظر املوقع اإللكرتوين(
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عرفه معهد املحاســبني القانونيني الكندي CICA بأنــه »بيع أو رشاء 

سلعة أو عملة أجنبية أو عقود مستقبلية أو أداة مالية هبدف جتنب أو ختفيض 

املخاطر الناجتة عن تقلبات األسعار أو معدالت الفائدة«.

- ويف رأي جملس معايري املحاسبة املالية األمريكي FASB فإن التحوط 

عبــارة عن إجراء يتخــذ للتخفيف من أثار التعــرض ملخاطر التغريات يف 

األسعار أو معدالت الفائدة.

 ”Hedging“ وفق ما ســبق فإن مصطلح التحوط املرتجم عن كلمة -

باللغة اإلنجليزية تعني: إجراء عمليات أو ترتيبات معينة يف السوق بغية توقي 

املخاطر واألرضار النامجة عن التغري يف األسعار أو معدالت أسعار الفائدة.

- وقد حرص عــدد من الباحثني الذين كتبــوا بحوثهم لدورة املجمع 

السابقة أن يؤكدوا عىل تلك املعاين التي يتضمنها مفهوم التحوط. مثل:

العناية باملفهوم العــام للتحوط وهو احلامية من املخاطر وختفيف آثارها 

دون حرص مفهومه فيام هو شــائع يف األســواق الغربية مــن عقود وصيغ 

تقوم أساســا عىل الربا واملعاوضة عىل االلتزامــات، وتتضمن هذه الصيغ 

 )Futures( التي تتضمن: املستقبليات )Derivatives( العقود املشــتقات
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.)1()Swaps( وعمليات املبادلة املؤقتة )Options( واالختيارات

ولعل ما ينبغي استفادته من هذه املفاهيم هو العمل عىل ابتكار منتجات 

حلامية املال من ســواء بدرء اخلســارة الكلية أو اجلزئية وكذلك فوات الربح 
املتوقع أو اإلعسار وعدم القدرة عىل السداد)2(

وهــذا ما اجتهت إليه معظم البحوث التي تناولت املوضوع من عدد من 

الدارسني والباحثني حيث أكدوا عىل أن التحوط يدور مفهومه عىل:

)1( تناول جممع الفقه اإلسامي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السادس شعبان 1٤10ه، 
املوافــق آذار )مــارس( 1٩٩0م، املوضوع بالدراســة وأصدر قــرار رقم: ٥٩ 
)6/10( بشأن األســواق املالية، مؤجا املوضوع لدورة قادمة ملزيد من البحث 
والدراســة. ثم يف دورة مؤمتره الســابع بجدة يف ذي القعدة 1٤12 املوافق، أيار 
)مايو( 1٩٩2م، أصدر قراره رقم: 63 )7/1( بشــأن األســواق املالية. وتناول 
فيه مجلة من العمليــات منها االختيارات، وحرم التعامــل هبا وتداوهلا. وكذلك 
املجمع الفقهي برابطة العامل اإلســامي يف دورته الثامنة عرشة بمكـــة املكرمة، 
1٤27هـ/2006م، قــد نظر موضوع: )املتاجرة باهلامــش(. وقد حرم التعامل 
هبذه الصيغة، ومن علــل التحريم التي ذكرها القرار: أن املتاجرة باهلامش يتم من 
خال التجارة يف عقود اخليارات وعقود املســتقبليات وهي غري جائزة. أما املعيار 
الرشعي رقم 20 اخلاص ببيوع الســلع يف األســواق املنظمة فقد تنول املشتقات 
وهي: املستقبليات، واالختيارات، وعمليات التبادل املؤقتة، وأكد عىل أنه ال جيوز 

التعامل بعقود املستقبليات سواء بإنشائها أم بتداوهلا.
)2( انظر: عثامن اهلادي إبراهيم، التأمــني التكافيل والتحوط املايل، بحث مقدم لدورة 

جممع الفقه اإلسامي الدويل رقم 21 بالرياض، ص٤.
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1- حتييد املخاطر أو تقليصها أو جتنبها قدر اإلمكان)1(.

2- وقاية رأس مال املســتثمر بعقود جتنبه الوقوع يف املخاطر أو تقليلها 

قدر اإلمكان)2(.

3- اســرتاتيجية، الغــرض منهــا التخلــص مــن أو إلغــاء املخاطر 

 التــي تكــون خارج نطــاق النشــاط الرئيــي أو خارج جمال االســتثامر 

املستهدف)3(.

وهذه التعريفات وغريها تؤكد عىل املقصود من التحوط وهو التخطيط 

لتجنب املخاطر أو التقليل منها ما أمكن يف العمليات االستثامرية والتمويلية 

من خال إجراءات وآليات خاصة. 

)1( انظر: سامي السويلم، التحوط يف التمويل اإلسامي، مطبوعات املعهد اإلسامي 
للبحوث والتدريب، جدة 1٤2٨هـ/ 2007م، ص66.

)2( انظر: عبــد اهلل حممد العمراين، التحوط يف املعامــات املالية، بحث مقدم لدورة 
جممع الفقه اإلسامي الدويل رقم 21 بالرياض، ص٤.

)3( انظر: حممد عيل القري، التحوط يف العمليات املالية، بحث مقدم لدورة جممع الفقه 
اإلسامي الدويل رقم 21 بالرياض، ص2.
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املصطلحات ذات العالقة:

احلامية: عــرف معيار محاية رأس املال واالســتثامرات رقم )٤٥( بأهنا: 

استخدام الوسائل املتاحة للوقاية من اخلسارة أو النقصان أو التلف.

الضامن: بمعنى الكفالــة وهو: »ضم ذمة الضامن إىل ذمة املضمون عنه 

يف التــزام دينه، فإذا قال لرجل: أنا ضامن ما لك عىل فان، أو أنا به زعيم أو 

كفيل أو قبيل أو محيل، أو هو عيل، صار ضامنًا له، وثبت يف ذمته مع بقائه يف 

ذمة املدين، ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهام«)1(.

واحلاميــة أعم من ضــامن رأس املال املســتثمر من حيــث إن الضامن 

هــو االلتزام مــن جهة معينة بتحمل مــا يلحق برأس املال من خســارة أو 

 تلف أو نقصان. أمــا احلامية فهي وقاية رأس املال فتشــمل الضامن املبارش 

وغري املبارش)2(.

)1( ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، ط1، 
]بريوت: دار الكتب العلميــة، 1٤1٤هـ -1٩٩٤م[، ج2، ص12٩. املرداوي، 
عاء الدين أبو احلســن عيل بن سليامن، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلاف، 

ط2، ]بريوت: دار إحياء الرتاث العريب[، ج٥، ص1٨٩. 
)2( املعيار الرشعي رقم )٤٥( »محاية رأس املال واالستثامرات، بند2.
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امن هــو: َأن الكفالة  كــام أن العلامء ذكــروا أن الفرق بني الكفالة والضَّ

امن يكون باملال أال تــرى أنَّك تقول كفلت زيدا وتريد  تكون بالنَّفس والضَّ

إِذا التزمت تســليمه وضمنت األَرض إِذا التزمت َأَداء اأْلجر عنها وال ُيقال 

امن اْلتِزام يشء  كفلــت األَرض؛ ألَن عينها ال تغيب فيحتاج إحضارها َفالضَّ

عن امْلضمون والكفالة التزام نفس املكُفول به)1(.

•     •     •

)1( العســكري، أبو هال احلسن بن عبد اهلل بن ســهل، حتقيق: حممد إبراهيم سليم، 
الفروق اللغوية، ]القاهرة: دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع[، ج1، ص20٥.
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املبحث الثاني

مشروعية التحوط ومقصد التقليل من املخاطر

حيث إن التحوط غايته تقليل أو جتنيــب املخاطر فينبغي تناول مفهوم 

املخاطر والقول بمرشوعية توقي املخاطر يعني مرشوعية التحوط هلا.

مفهوم املخاطر:

اخلطــر: عرف الفقهاء اخلطر بام عرفه به أهل اللغة فقالوا هو: االرشاف 

عىل اهلاك وخوف التلــف)1(، وقيده بعضهم بــأن كان اخلطر غري مقرون 

باحلذر وفق القدر)2(.

وقرنه بعض الفقهاء بالغرر كام يف معناه اللغوي العام. ووجود املخاطر 

يف حياة الناس ومعاشــهم وأعامهلم وجتاراهتم أمر مشاهد وال يكاد خيلو أمر 

من األمــور إال وفيه درجة صغرت أو كربت. وقد أكد عىل عنرص املخاطرة 

)1( انظــر: الفيومــي، أمحــد بــن حممد، املصبــاح املنــري يف غريب الــرشح الكبري، 
]بــريوت: املكتبة العلمية[، ص173. املناوي، زيــن الدين عبد الرؤوف بن تاج 
العارفــني بن عيل، التوقيف عىل مهامت التعاريــف، ط1، ]القاهرة: عامل الكتب، 

1٤10هـ/1٩٩0م[، ج1، ص1٥7.
)2( انظر: املجددي الربكتي، عميم اإلحسان، التعريفات الفقهية، ط1، ]بريوت: دار 

الكتب العلمية، 1٤2٤هـ/2003م[، ص٨٨ . 
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كثري من الفقهاء، ومل أقف عىل من أنكر أثر املخاطرة يف التجارة واالســتثامر 

قديام وحديثا. وقــد جانب الصواب حممد باقر الصــدر حينام رفض رفضا 

قاطعا اعتبار أن املخاطرة هلا دور وأثر واعتبار يف العائد أو الربح)1(.

وقــد جعل بعض الفقهاء اخلطر بمعنى الغــرر)2(، وذكر بعضهم فروقا 

بينهــام أن الغرر يفيد ترك احلزم والتوثــق فيتمكن ذلك فيه، واخلطر ركوب 

املخاوف رجاء بلوغ اخلطري من األمور وال يفيد مفارقة احلزم والتوثق)3(. 

ثم إنه ينبغــي أن تكون املخاطرة أو اخلطر تابعــا للمبادلة أو عىل تعبري 

بعض املتخصصني أن يكون تابعا للنشــاط احلقيقــي وال ينبغي أن ينفصل 

اخلط عــن امللكية وعن التبادل احلقيقي)٤( وإال أصبح ممنوعا كام هو ماحظ 

يف األجر عىل الضامن وبيع االختيارات واملؤرشات وغري ذلك.

)1( انظــر: حممــد باقــر الصــدر، اقتصادنــا، ]بــريوت: دار الكتــاب اللبنــاين، 
13٩٨هـ/1٩77م[، ص ص ٥72-٥7٥.

)2( انظر: البابــريت، أكمل الدين حممد بن حممد، العنايــة رشح اهلداية، ]بريوت: دار 
الفكر[، ج6، ص٤11. الكاساين، عاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع 
يف ترتيب الرشائــع، ط2، ]بريوت: دار الكتب العلميــة، 1٤06هـ/1٩٨6م[، 

ج٥، ص163. 
)3( انظر: العسكري، الفروق، ص3٨3.

)٤( انظر: السويلم، التحوط، ص6٨.
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القواعد الفقهية املؤيدة لربط املخاطرة بامللكية:

أوالً: قاعدة الغنم بالغرم.

مع الصيغ أخرى للقاعدة:

1- الغنم يتبعه الغرم. 

2- الغرم مقابل بالغنم.

3- النعمة بقدر النقمة.

هذه القاعدة من القواعد الفقهية املشهورة، بل تصنف يف كتب القواعد 

الفقهيــة عىل أهنا من القواعد املســتقلة أو األصلية؛ التــي تتضمن أحكاما 

قائمة بذاهتا)1(.

ومعنى القاعدة: كــام أكدته جملة األحكام العدلية »أنَّ من يناُل نفَع يشء 

ل رَضَره«)2(، والرشع بنى حلّية املكاسب عىل جعل الكاسب  جيب أن يتحمَّ

)1( انظر: مؤسسة زايد اخلريية، معلمة القواعد الفقهية واألصولية، ط1، ]بريوت: دار 
املجموعة للطباعة والنرش[، ج1، ص٤٨0

)2( عيل حيــدر، درر احلكام يف رشح جملة األحكام، تعريب: فهمي احلســيني، ط1، 
]بريوت: دار اجليل، 1٤11هـ -1٩٩1م[، ٩0/1.
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عرضة لتحمل ما يقابلها من املغارم بمقدار ما غنم. مثل: التاجر فإنام جاز له 

أن يغنم الربح بام يقابله من حتمل اخلسارة)1(.

ثانيًا: اخلراج بالضامن.

والقواعد هلا صيغ أخرى كثرية منها)2(:

1- ملك اخلراج بضامن األصل.

2- الغلة بالضامن.

3- كل ما أخذ خراجا من يشء يف ضامنه فخراجه له.

٤- الغلة واخلراج بالضامن.

٥- من عليه التوى)3( فله النام.

)1( انظر: املرجع الســابق، وكذلــك: معلمة القواعد الفقهيــة، ج1، ص٤1٥. ابن 
موســى، حممد بن عيل، ذخرية العقبى يف رشح املجتبى رشح سنن النسائي، ط1، 

]دار املعراج، ودار آل بروم، 1٤16هـ/1٩٩6[، ج3٤، ص1٨٨. 
)2( انظر: معلمة القواعد الفقهية، ج1٤، ص37٩.

)3( التوى: باملثنــاة من فوق والقرص معناه اهلاك. انظــر: احلطاب، مواهب اجلليل، 
ج2، ص163. مصطفى الســيوطي، مطالب أويل النهى، ج٤، ص1٥0. قال يف 
الصحاح: التوى مقصورا هاك املال، وبابه صدي فهو تٍو. انظر: خمتار الصحاح، 

ج1، س٤7، )توي(. البعيل، املطلع عىل الفاظ املقنع، ص337.
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هذه القاعدة أصلها احلديث املروي يف كتب الســنن واملســانيد بطرق 

متعددة منهــا: ما رواه خَمَْلد بــن ُخَفاف، عن ُعروة، عن عائشــة ريض اهلل 

اَمن«)1(. واعترب احلديث من  عنها، قالت: قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اخلَراُج بالضَّ

جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص)2(.

)1( رواه: أبو داود يف سننه )حتقيق: حميي الدين عبد احلميد(، 3٥0٨ - ج3، ص2٨٤. 
الرتمذي يف سننه )حتقيق: بشــار معروف(، قال أبو عيسى الرتمذي: هذا حديث 
حســن صحيح، وقــد روي احلديث من أكثــر من وجه، والعمــل عىل هذا عند 
أهــل لعلم. رقم احلديث 12٨٥ - ج2، ص٥72. ســنن النســائي 6037. ابن 
حبان يف صحيحه ٤٩27. الدار قطني يف ســننه 300٤. اإلمام أمحد يف املســند، 
2٤22٤. قال ابن حجر: روي مطــوال وخمترصا، صححه ابن القطان، وقال ابن 
حزم: ال يصح. انظر: ابن حجر العســقاين، أبو الفضل أمحد بن عيل، التلخيص 
الكبري يف ختريج أحاديــث الرافعي الكبري، ط1، ]يــريوت: دار الكتب العلمية، 
1٤1٩هـــ/1٩٩٨م[، ج3، ص٥٤. فاحلديــث عىل العمــوم ال يقل عن درجة 
احلســن. انظر: ابن موســى، ذخرية العقبى، ج1٨، ص1٨٨. وقــد تلقته األمة 
بالقبول كام ســبق النقل. »قال اإلمام الشافعي: وأحسب، بل ال أشك إن شاء اهلل 
أن مسلام نص احلديث فذكر أن رجا ابتاع عبدا فاستعمله، ثم ظهر منه عىل عيب، 
فقىض له رســول اهلل برده بالعيب، فقال املقيض عليه: قد اســتعمله، فقال رسول 
اهلل: ]اخلراج بالضامن[«. اإلمام الشــافعي، اختاف احلديث، هامش كتاب األم، 

]بريوت: دار املعرفة، 1٤10هـ/1٩٩0م[، ج٨، ص66٥.
)2( الرسخــي، حممد بن أمحــد، أصول الرسخــي، ]بــريوت: دار املعرفة[، ج1، 

ص2٥7.
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معنى القاعدة: كام ذكر معناها الســبكي بقوله: »ما خرج من اليشء من 

عني ومنفعة وغلة؛ فهو للمشــرتي عوض ما كان عليه من ضامن امللك؛ فإنه 

لو تلف املبيع كان بضامنه؛ فالغلة له لتكون الغنم له يف مقابلة الغرم«)1(.

واملقصد الرشعي من »الغنم بالغرم« و»اخلراج بالضامن« هو أن الغنم أو 

اخلراج »املكســب« يكون مقابل حتمل املغارم أو املخاطر، سواء تعلق األمر 

بتبعات امللك، أو االستثامر رشكة أو مضاربة أو غريها من العقود املستعملة 

يف سوق السلع واملال مثل األدوات املالية كاألسهم والصكوك.

وبناء عىل ما سبق فإن السعي لتقليل املخاطر أمر تقبله قواعد الرشيعة بل 

حتث عىل تقليل املخاطر أو احلد أو احلامية منها، ولكن يف ذات الوقت تؤكد 

عىل أن ثمة خماطر ال بد من حتملهــا وهي ما يتعلق بمخاطر امللكية، وهو ما 

يصنع الفارق بني الربح احلال نتيجة حتمل تلك املخاطر وبني احلصول عىل 

عائد مضمون من غري حتمل ألدنى املخاطــر كالفائدة عىل القرض)2( املنايف 

لقاعديت الغنم بالغرم واخلراج بالضامن.

)1( الســبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي، األشباه والنظائر، ط1، ]بريوت: دار 
الكتب العلميــة، 1٤11هـ/1٩٩1م[، ج2، ص٤1. عــيل حيدر، درر احلكام، 

ج1، ص٨٨. املادة ٨٥.
)2( انظر: السويلم، التحوط، ص 1٤-1٥.
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ولقد أكد علــامء مقاصد الرشيعة عىل أن حفظ املال يكون عىل وجهني: 

حفظه من جانب الوجود من خال األحكام التي توجب العمل واالستثامر 

والتنمية، وحفظه من جانب العدم من خال األحكام التي متنع إتافه وتقيه 

خماطر اهلاك)1(.

وقد جعل بعض أهل العلم وجــود املخاطر معيار املفاضلة بني الصيغ 

االســتثامرية املختلفة؛ فقد نقل ابن القيم عن اإلمام أمحد أن باب املشاركات 

أطيب وأحل من املؤاجرة، وجـعل القـــاعدة فـي املعاوضات: أن يستوي 

املتعاقدان يف اخلوف والرجاء، وهو واقـع فـي جنس املشاركات، فإن املنفعة 

إن سلمت سلمت هلمـــا، وإن تلفـــتت تلفـــت عليهام. وهذا من أحسن 

العدل)2(. وهذا ما أوضحه شــيخ اإلسام حينام أكد عىل أن اخلطر خطران: 

خطر التجارة وهو أن يشرتي السلعة بقصد أن يبيعها بربح ويتوكل عىل اهلل 

يف ذلك فهذا ال بد منه للتجارة. واخلطر الثاين امليرس الذي يتضمن أكل أموال 

الناس بالباطل فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله)3(.

)1( الشاطبي، املوافقات، ج2، ص٨-٩.
)2( انظــر: ابن القيــم اجلوزية، إعــام املوقعــني، ج2، ص7-٨. إغاثــة اللهفان، 

ج2، ص٤1. 
)3( نقلــه د. الســويلم، يف التحوط، ص61. وهو عند انظر: ابن تيمية، تفســري آيات 

أشكلت، ج2، ص700.
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إذا تأكد بأن الســعي لتقليــل املخاطر أو جتنبها يوافــق قواعد الرشيعة 

بل يوافق مقاصد الرشيعة يف حفظ املال فــإن التحوط لتلك املخاطر بصيغ 

وآليات مرشوعة يأخذ نفس احلكم.

أنواع املخاطر التي تتعرض هلا املؤسسات املالية اإلسالمية:

ثمة مجلة من املخاطر التي تتعرض هلا املؤسسات املالية أيا كانت تقليدية 

أو إســامية وأخرى خاصة باملؤسسات املالية اإلســامية. ومن أهم تلك 

املخاطر ما ييل:

1- املخاطر االئتامنية: وهي املخاطر النامجة عن العجز الكيل أو اجلزئي 

للتمويل مما يلحق خســارة باملؤسســة وفقا للرشوط املتفق عليها.)1( وهذه 

املخاطر يف املؤسســات املالية اإلســامية هو ذاته املتمثل يف خماطر التمويل 

حيث مظنة العجز عن السداد من قبيل املتعامل احلاصل عىل التمويل.

)1( انظــر: عادل بن عبد الرمحــن بوقري، خماطر صيغ التمويل التجارية اإلســامية 
يف البنوك الســعودية، رســالة دكتوراه، مقدمة لكلية الرشيعة، جامعة أم القرى، 
1٤26هـــ/200٥م، ص113. مفتاح صالــح، معاريف فريــدة، إدارة املخاطر 
واقتصاد املعرفة، بحث مقدم إىل املؤمتر العلمي الدويل الســنوي الســابع، جامعة 

الزيتونة - األردن، ص2.
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2- املخاطر التشــغيلية: عرفت جلنة بازل املخاطر التشــغيلية عىل أهنا: 

»املخاطر الناجتة عن فشل أو عدم كفاية اإلجراءات املتعلقة بالعنرص البرشي 

واألنظمة أو أحداث خارجية بام فيها املخاطر القانونية«)1(. وتشــتمل تلك 

املخاطر عىل عمليات الغش واالحتيال من داخل وخارج املؤسسة، املامرسات 

الوظيفية التي ترتتب عليها خسائر، عدم احرتام املؤسسة اللتزاماهتا، اخللل 

يف األنظمة. وبخصوص املؤسسات املالية اإلســامية فإهنا تتعرض لذات 

املخاطر، ويقابل املخاطر القانونية خماطــر عدم االلتزام بالضوابط واملعايري 

الرشعية لصيغ العقود وأدلة إجراءاهتا)2(.

3- املخاطر الســوقية: وتتعلق بتغري األسعار، وقد تكون هذه املخاطر 

مؤثرة أكثر يف املؤسســات املالية اإلســامية باعتبارهــا ملكيتها لألصول 

والسع التي يتم تداوهلا. وبخصوص تغري سعر الفائدة فرغم أن املؤسسات 

املالية ال تتأثر بشــكل مبارش بذلك التغري، ولكن حيث إن الســعر املرجعي 

 غالبــا ما يكــون الايبور فقــد تتعرض ببعــض املخاطر نتيجــة للتغري يف 

أسعار الفائدة)3(.

/http://www.alghad.com/articles :1( انظر الرابط(
)2( انظر: بوقري، خماطر صيغ التمويل التجارية اإلسامية، ص11٩. 

)3( انظر: املرجع السابق، ص123.
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4- خماطر السيولة: وهي تتمثل بصفة عامة يف عدم كفاية السيولة املتاحة 

يف للمؤسســة لاحتياجات التشــغيلية التي حتتاجها للوفاء بالتزاماهتا جتاه 

عمائها أو تنفيذ عملياهتا)1(، وهي من املخاطر التي تتعرض هلا املؤسسات 

املالية اإلسامية مثلها مثل باقي املؤسسات األخرى.

٥- خماطر تغري أســعار العملة: وهي املخاطر التي تنشــأ بســبب تغري 

أسعار الرصف بشــكل غري متوقع من موعد اختاذ القرار بإجراء العملية إىل 

يوم الدفع، وقد تأيت هذه التغريات عىل الربح وتتعرض املؤسسة اىل اخلسارة 

اجلزئية أو الكلية يف تلك العملية، ومثل هذه املخاطر تستوي فيها املؤسسات 

املالية اإلسامية مع غريها.

6- خماطر صيغ التمويل واالستثامر اإلسالمية)2(: وهي خماطر الثقة وما 

يســمى باملخاطر األخاقية يف صيغ املضاربة واملشاركة والوكالة باالستثامر 

باعتبــار أن املضارب والوكيل والرشيك يده يد أمانه مصدق فيام يقوله فمن 

)1( انظر: غسان سامل الطالب، خماطر الســيولة النقدية يف املصارف اإلسامية، بحث 
مقدم للمؤمتر الدويل الثاين للاملية واملرصفية اإلسامية، 

عامن - األردن، متوز، 201٥م، ص6.
)2(  انظر: بوقري، خماطر صيغ التمويل التجارية اإلسامية، ص ص 131-1٤٨
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هنا تنشأ تلك املخاطر العالية يف ادعاء اخلسارة. أما خماطر املرابحة فباإلضافة 

إىل املخاطر االئتامنية فهناك خماطر هاك الســلعة والرد بالعيب اخلفي وعدم 

التزام العميل وخاصــة إذا كان الوعد غري ملزم. أمــا اإلجارة فتتمثل أهم 

خماطرها يف توقف املســتأجر عن عمله، وتقادم األصــل وتغري التقانة. أما 

الســلم باإلضافة إىل خماطر تغري األسعار بشــكل غري متوقع، تأيت اجلوائح 

وعدم القدرة عىل التســليم. أما االستصناع فتنشــأ املخاطر يف عدم تسليم 

املســتصنع وفق األوصاف، وتزيد املخاطر إذا كان العقد غري ملزم للطرفني 

عجز املقاولني عن الوفاء بالتزاماهتم إضافة إىل املخاطر االئتامنية.

•     •     •
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املبحث الثالث

التحوط لعمليات املؤسسات املالية اإلسالمية

التحوط أنواع وأشكال متعددة منها ما يعود إىل حسن التخطيط وإدارة 

املوارد، وهذا النوع ال إشكال يف صيغه وأساليبه مثل)1(:

1- التحــوط االقتصادي: الذي يقوم عىل التنــوع يف األصول وحمافظ 

االستثامر وتنوع الصيغ. وهو مطلوب رشعا القيام به من أجل حسن املوارد.

2- التحوط التعاوين: القائم صيغ التكافل من خال الدخول يف عقود 

تأمني تكافيل بغية التعويض عن األرضار واخلسائر التي قد تعرتض املؤسسة 

املالية اإلســامية. وهذه الصيغ ال إشكال فيها رشعا جلواز التأمني التكافيل 

لألصول العينية واملاليــة وللمرشوعات املرشوعة، وهو ما أفتت به املجامع 

واملجالس الرشعية)2(.

)1( انظر: بدر الدين قــريش مصطفى، التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسســات املالية 
اإلســامية، ورقة مقدمة مللتقى اخلرطــوم للمنتجات املالية اإلســامية، أبريل 

2012م، ص17
)2( صــدر عىل هذا النوع من التأمني فتاوى كثــرية باجلواز من قبل عدد من املؤمترات 

والندوات العلمية وكذلك املجامع الفقهية. ومن تلك الفتاوى:
- أســبوع الفقه الثاين املنعقد يف دمشق سنة 1٩61م وهو املعروف بمهرجان ابن   
 تيمية، وكذلك مؤمتر العلامء الثاين املنعقد بالقاهرة )مايو 1٩6٥م( حيث جاء يف  =
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3- التحــوط التعاقدي املوازي: وهو إجراء عقد موازي للعقد األصيل 

بنفس الرشوط واملواصفات حتتاط املؤسســة من خــال العقد املوازي عن 

خماطر العقد األصيل. مثل السلم والسلم املوازي، واالستصناع واالستصناع 

املــوازي. ومن أهم الضوابط الرشعية جلواز العقود املوازية عدم جواز ربط 

العقــد األول بالعقد اآلخر، بل جيب أن يكون كل واحد منهام مســتقًا عن 

اآلخــر يف مجيع حقوقــه والتزاماته، وعليه فإن أخل أحــد الطرفني يف عقد 

العقد األول بالتزامــه ال حيق للطرف اآلخر)املتــرضر باإلخال( أن حييل 

ذلك الرضر إىل من عقد معه عقدا موازيًا، سواء بالفسخ أو تأخري التنفيذ)1(.

=  توصياته: التأمني الذي تقوم به مجعيات تعاونية يشــرتك فيها مجيع املســتأمنني 
لتــؤدي ألعضائها ما حيتاجون إليه من معونات وخدمــات أمر مرشوع وهو من 

التعاون عىل الرب، وأكد ذلك املؤمتر السابع املنعقد أيضًا يف القاهرة 13٩2ه.
- نقل اإلمجاع عىل جوازه عدد من اهليئــات الرشعية كهيئة الراجحي الرشعية يف   
فتواها رقم )٤0(، وكذلك الشــيخ مصطفى الزرقا يف تعليقــه عىل قرار املجمع 
الفقهي بمكة. وقد أكدت كافة القرارات والفتاوى الســابقة عىل مرشوعيته، بل 
تم الترصيــح بأنه مل خيالف أحد من علامء العرص يف جــوازه وقد نص قرار جممع 
الفقه اإلســامي الدويل الســابق عىل أن التأمني التعاوين هو البديل الذي حيرتم 
أصول التعامل اإلســامي. ثم أصدر جممع الفقه اإلسامي الدويل قرارا متفردا 
نظــم جوانب التأمني التعاوين يف واحد وعرشين مادة وأربع توصيات وهو القرار 

رقم 21 يف دورته احلادية والعرشين بمدينة الرياض.
)1( انظر: املعيار الرشعي رقم )10( الســلم والسلم املوازي. بند 6 واملعيار الرشعي 

رقم )11( االستصناع واالستصناع املوازي، بند7.
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4- العقود املركبــة أو اجلمع بني العقود بغرض التحوط للمخاطر عىل 

عىل ســبيل االقرتان أو الرشط أو أن تكــون بصيغة عقد يف عقد، كام حيدث 

يف اجلمع بني البيع والوعد الازم والوكالــة يف املرابحة، واإلجارة والوعد 

والوكالة يف اإلجارة املنتهية بالتمليك، والوكالة والضامن والقرض أحيانا يف 

االعتامدات املستندية وغريها.

٥- استخدام خيار الرشط يف بعض املعامالت حتوطا من نكول العميل 

مثل املرابحة، فقــد أكد املعيار الرشعي للمرابحة عىل أنه جيوز أن تشــرتي 

املؤسسة السلعة مع اشــرتاط حق اخليار هلا خال مدة معلومة، فإذا مل يشرت 

العميل الســلعة أمكنها رد السلعة إىل البائع ضمن تلك املدة بموجب خيار 

الرشط املقرر رشعًا، وال يسقط اخليار بني املؤسسة والبائـع األصيل بعرض 

املؤسسة السلعة عىل العميل، بل بالبيع الفعيل إليه)1(.

•     •     •

)1( انظر: املعيار الرشعي رق٨ املرابحة لآلمر بالرشاء، بند 3/2/٥
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املبحث الرابع

وسائل وصيغ التحوط يف معامالت املؤسسات املالية اإلسالمية

آليات التحوط يف عقود املشاركات:

وأهم ما ينبغي التحوط منه يف هذه الزمرة من العقود هو توقي اخلسارة 

الكليــة أو اجلزئية لرأس مال املشــاركة أو املضاربــة أو غريها من رضوب 

املشاركات وتنضوي مع هذا القسم الوكالة باالستثامر.

أوالً: آلية التحوط يف صيغة املضاربة خاصة:

املضاربة ترشترك مع صيغ املشــاركة األخرى يف خماطــر الثقة وادعاء 

التلــف وغريها، ولكن ثمــة مجلة من املخاطر نامجة عــن منع رب املال من 

التدخل يف عمل املضارب، وذلك بسبب طبيعة املضاربة التي تكتنفها خماطر 

بسبب انفصال اإلدارة عن امللكية ومنها:

- املخاطر األخاقية: وهي املخاطر التي تعنى بسلوك املضارب املدير، 

فبعد العقد ونظرا النفــراد املضارب باإلدارة فيتمكــن القيام بام يراه حيقق 

مصلحتــه الذاتية بعيدا عــن رب املال، وهو غري الســلوك الذي أبداه حني 

عرض املرشوع والتزامه بكافة الرشوط.
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- مقدرتــه عىل إخفاء بعــض البيانات واملعلومات املهمــة التي تتعلق 

بنشاط املضاربة وبخاصة ما يتعلق بكفاءته وخربته مما يؤثر عىل العائد املوزع 

عىل العامل ورب املال.

التحوط هلذه املخاطر: القيام بمجموعة من اإلجراءات يف هذا اخلصوص 

ولعل أمهها:

1- االختيــار الدقيق للعماء ذوي الســجات املالية اجليدة والنظيفة 

والذين يتعاملون وفق القواعد املالية واألعراف املحاســبية املتعارف عليها 

ويلتزمون باملعايري الصادرة يف هذا اخلصوص.

2- تقييد املضاربة بالرشوط والقيود التفصيلية التي تناســب رب املال 

يف مجيع جوانب النشــاط االســتثامري؛ ألن العقد هو الفيصل عند التنازع، 

ويكون عىل املضارب أو العامل اإللتزام هبا وعدم خمالفتها وإال كان ضامنا.

3- الرقابــة الدائمــة واملتواصلة ملراحل عمل املضــارب قبل الرشوع 

يف العمــل وإىل تصفية املضاربة مما حيد من خماطر فشــل املــرشوع أو عدم 

حتقيقه للربح.
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٤- التنصيــص عىل التحكيم يف حال املنازعة بدال عن اللجوء للقضاء. 

وخاصة أن املركز اإلســامي الدويل للمصاحلة والتحكيم مدرج يف براجمه 

مثل هــذا النمط من التحكيم بام لديه من شــبكة خــرباء وقانونيني وعلامء 

رشيعة يف العامل .

ويمكــن للرقابة املهنية الصارمة أن حتد من بعــض املخاطر النامجة عن 

عدم الثقة التي قد تصاحب إدارة املرشوعات االســتثامرية بصيغة املضاربة 

وخاصة ما إذا وظفت املؤسســة املالية أدواهتا املؤسسية توظيفا أمثل، مثل: 

األجهزة الرقابية الداخلية )الرقابة والتدقيق(، واألجهزة اإلدارية املختصة. 

فهــذه األجهزة بمقدورها املتابعة الدقيقة والتنبيه يف الوقت املناســب وعند 

احلاجة وتساعد بذلك يف حتقيق املرشوع ألهدافه.

كام أن الرقابة املؤسسية تقوم بدراسة كافة املخاطر وتقويمها وتصحيح 

اإلخفاقات، وقد أوضحت التجربة بأن املؤسسات التي لدهيا رقابة داخلية 

فعالة حتد من ظهور بعض املشكات التي تواجهها املصارف وتقوم بالكشف 

عنها مبكرا مما يسهل يف وضع احللول املناسبة هلا)1( .

)1( انظر: شــابرا، حممد عمر وأمحد، حبيب، اإلدارة املؤسســية يف املؤسســات املالية 
اإلسامية، املعهد اإلسامي للبحوث والتدريب، ص63.
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إضافــة إىل الرقابــة الفاعلة فإنه ينبغــي عىل املصارف اإلســامية أن 

تطور أنظمة كفأة لدراســة املخاطر وقياســها ومراقبتها بدقة واإلجراءات 

الازمة ملتابعتها)1(.

ولعل من أهم ما يعيق تنفيذ هذا األســلوب أن تفعيل الرقابة بأساليب 

مهنية يتطلــب بناء القدرات ســواء يف جانب املؤسســة )األنظمــة املالية 

واملحاسبية والرقابية الدقيقة والتقنية(، أم يف جانب املوارد البرشية )التأهيل 

الفنــي والعلمي( وهذا غالبا ما يرفع التكاليف مما ينعكس ســلبا عىل قدرة 

املؤسسة عىل املنافسة السوقية.

ثانيًا: آليات التحوط من خالل الضامن:

معلوم بأن املشــاركات تقوم عىل األمانة والثقة يف املضارب والرشيك 

والوكيــل، فيدمها يد أمانــة)2( ال تضمن إال يف حــاالت التعدي والتقصري 

)1( املرجع السابق، ص6٤.
)2( يــد األمانة: وهــي حيازة املال، نيابة ال متلــكا، بإذن من رب املــال، كيد املوَدع، 
واملستعري، واملستأجر، والرشيك، واملضارب وناظر الوقف، والويص، ونحوهم. 
ويقاهلــا يد الضامن: وهي حيازة املــال للتملك أو ملصلحة احلائز. كيد املشــرتي 
والقابض عىل ســوم الرشاء واملرهتن والغاصب واملالك واملقرتض. انظر: معلمة 

زايد للقواعد الفقهية واألصولية، ج1٤، ص1٨2. 
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وخمالفة الرشوط. ويشهد هلذا األصل قواعد فقهية كثرية منها)1(:

- األصل قبول قول األمناء إال حيث يكذهبم الظاهر.

- األصل أمانة العامل بائتامن الدافع إليه.

- دعوى اخليانة عىل األمني ال تسمع با حجة.

- ال ضامن عىل مؤمتن.

- ال يضمن األمني تلف العني با تعد وال تفريط .

- ال ضامن عىل مؤمتن.

- األمني غري ضامن ما مل يفرط.

وقد أكد قرار جممع الفقه اإلســامي الدويل  يف الفقرة ب، بند ثانيا من 

القرار رقم: ٨6 )٩/3( بشأن الودائع املرصفية )حسابات املصارف(. عدم 

جــواز ضامن املضارب )البنك( لرأس مــال املضاربة. وقد أكد نفس املعنى 

املعيار الرشعي »املضاربة«)2( )املضاربة من عقود األمانات، واملضارب أمني 

عىل ما يف يــده من مال املضاربة إال إذا خالــف رشوط عقد األمانة فتعدى 

)1( انظر: املرجع الســابق، ج7، ص٥1 . وج٨، ص10. وج1٤، ص1٨1. وج1٤، 
ص31٥.

)2( املعيار الرشعي رقم 13، املضاربة.
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عىل مال املضاربة، أو قــرص يف إدارة أموال املضاربة، أو خالف رشوط عقد 

املضاربة، فإذا فعل واحدا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنا لرأس املال(.

ومن هنا تتولد خماطر متعددة يف تطبيق صيغ املضاربة والرشكة والوكالة 

باالستثامر.

معنى الضامن:

1- اســتعمل الفقهاء مصطلح الضامن بمعنى الكفالة)1(، وهو إطاق 

 عــام، بينام عرفه عدد مــن الفقهاء بتعريفــات متعددة)2( خلصها األســتاذ 

ِصيِل  ٍة يِف َحقِّ امْلَُطاَلَبِة باَِم َعىَل اأْلَ ٍة إىَل ِذمَّ )1(عرفهــا احلنفية واحلنابلة بأهنا: َوُهَو َضمُّ ِذمَّ
ْيِن. انظر: الكاســاين، بدائع الصنائع، ج6، ص10. البابريت،  َأْو يِف َحقِّ َأْصِل الدَّ
العناية رشح اهلدايــة، ج7، ص163. ابن قدامة، املغني، ج٤، ص33٩ وقد ورد 
فيــه بلفظ الضامن. وبمجرد ضم ذمة ألخرى والذمــة قابلة اللتزام احلال مؤجا 
وعكسه، عند الشافعية وورد عند بعضهم بلفظ الضامن أيضا، انظر: الرميل، هناية 

املحتاج، ج٤، ٤٥٨.
ِة اْلَغرْيِ. وهو َعىَل َثَاَثِة َأْقَســاٍم: َأَحُدَها:  )2( تعريف الشــافعية: ِاْلتَِزاِم َحقٍّ َثابٍِت يِف ِذمَّ
ــةِ َواْلَعنْيِ َكاَم إَذا َقاَل: َضِمْنت َدْيَنك َعىَل  مَّ ُق بِالذِّ ِة َفَقْط، وَثانِيَها: َيَتَعلَّ مَّ ُق بِالذِّ َيَتَعلَّ
ا، وَثالُِثَها:  مُهَ اِغ َوَغرْيُ بَّ َح بِــهِ اْلَبْنَدنِيِجيُّ َواْبُن الصَّ َيُه ِمْن َهِذِه اْلَعنْيِ َكَذا رَصَّ َأْن ُأَؤدِّ
 . ُ َســنيْ بِاْلَعــنْيِ َفَقْط َكاَم إَذا َقاَل: َضِمْنــت َدْيَنك يِف َهِذِه اْلَعنْيِ َجَزَم بِِه اْلَقايِض احْلُ
زكريا األنصاري، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، ج2، ص23٥. وانظر: 
 الغرر البهية، ج3، ص1٤٩. الرشبيني، مغني املحتاج، ج3، ص1٩٨. وعريفه  =
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الزرقا)1( بقوله بأن الضامن: التزام بتعويض مايل عن رضر للغري. وعرفه جممع 

الفقه الدويل يد الضامن بأهنا: حيازة املال للتملك أو ملصلحة احلائز، مثل: يد 

املشرتي والقابض عىل سوم الرشاء واملرهتن والغاصب واملالك واملقرتض)2(.

وقد ورد الضامن يف أبواب الفقه يف موارد كثرية ومتعددة منها)3(:

ضامن العدوان: وهو مشــهور يف كتب احلنفية والشافعية، ويعني شغل 

الذمة بحق مايل للغري جربا للرضر الناشئ عن التعدي مما ال يرجع إىل واجب 

الوفاء بالعقود)٤(.

ا َأْو ِقيَمتِِه إْن َكاَن  =  احلنفية بقوهلم: الضامن ِعَباَرٌة َعْن: َردِّ ِمْثِل اهْلَالِِك إْن َكاَن ِمْثِليًّ
ِقَيِميًّــا. انظر: ما خرسو، درر احلكام رشح غــرر األحكام، )دار إحياء الرتاث(، 
ج2، ص2٥2. أمــا احلنابلة فقد أطلق بعضهم معنــى الضامن عىل معنى الكفالة 
 ، قِّ ِة امْلَْضُموِن َعْنُه يِف اْلتَِزاِم احْلَ اِمِن إىَل ِذمَّ ِة الضَّ اَمُن َضمُّ ِذمَّ حيث قال ابن قدامة الضَّ
قِّ ُمَطاَلَبُة َمْن َشــاَء ِمْنُهاَم. ابن قدامة، املغني،  تِِهاَم مَجِيًعا، َولَِصاِحِب احْلَ َفَيْثُبُت يِف ِذمَّ
ج٤، ص33٩. وعرفه الشوكاين فقال: الضامن عبارة عن غرامة التالف. انظر: نيل 
األوطار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، )دار احلديث بمرص(، ج٥، ص 3٥7. 

)1( املدخل الفقهي العام، ج2، 103٥.
)2( قرار رقم: 212 )22/٨( بشأن ضامن البنك للمخاطر، يف الدورة الثانية والعرشين 

بدولة الكويت 1٤36ه، املوافق مارس 201٥م.
)3( انظر: إسامعيل، عمر مصطفى جرب، ضامنات االستثامر يف الفقه اإلسامي، )رسالة 

علمية(، عامن: دار النفائس، 2010/1٤30، ص 2٤-2٥.
)٤( انظر: املرجع السابق نقا عن: الرساج، ضامن العدوان، ص6٤.
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ضــامن اليد: وعرف بأنه »َمــا ُيْضَمُن ِعنْــَد التََّلِف بِاْلَبَدِل ِمــْن ِمْثٍل َأْو 

ِقيَمــة«)1(، وينشــأ بوضــع اليد عىل حق الغري با مســوغ مــرشوع، مثل: 

الغصب والرسقة)2(.

ضامن العقد: عرف بأنه الضامن الناشــئ عــن حدوث خلل يف مقتىض 

العقــد، أو ما اتفق عليه العاقدان من الــرشوط اجلائزة. فمقتىض عقد البيع 

- مثًا - تسليم املبيع للمشــرتي، وتسليم الثمن للبائع، وسامة العوضني 

من العيب، فإن حدث خلل يف يشء من ذلك وجب الضامن عىل صاحبه)3(.

وقد ذكــر الزركــيش الفرق بني ضــامن اليد وضــامن العقــد بقوله: 

»َواْلَفــْرُق َبنْيَ َضاَمِن اْلَعْقــِد َوَضاَمِن اْلَيــد، َأنَّ َضاَمَن اْلَعْقِد ُهــَو امْلَْضُموُن 

ًعا، َكامْلَبِيِع  َفَقــا َعَلْيِه )إْذ( ُجِعَل ُمَقابُِلــُه رَشْ ِذي اتَّ باَِم ُيَقابُِلُه ِمــْن اْلِعَوِض الَّ

ُه َمْضُموٌن بِالثََّمِن َلــْو َتِلَف اَل بِاْلَبَدِل ِمْن امْلِْثــِل َأْو اْلِقيَمِة،  يِف َيِد اْلَباِئــِع َفإِنَّ

ُه َلْو َفَسَخ َأْو اْنَفَســَخ َرَجَع إىَل َرْأِس امْلَاِل اَل إىَل ِقيَمِة  َوَكَذلَِك امْلُســلم فِيِه َفإِنَّ

)1( الزركيش، املنثور، ج2، ص333. 
)2( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج1٤، ص33٥. 
)3( انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية، ج1٤، ص 33٥.
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ا َضــاَمُن اْلَيِد َفُهَو َما ُيْضَمــُن ِعنَْد التََّلِف بِاْلَبــَدِل ِمْن ِمْثٍل   امْلُســلم فِيِه. َوَأمَّ

َأْو ِقيَمة«)1(.

وسائل اجتهادية حتوطية لتضمني األمني )املضارب-الرشيك-الوكيل(:

عرب مسرية املؤسسات املالية اإلســامية ظهرت صيغ اجتهادية متنوعة 

ومقرتحات رشعية لتضمني األمني ســواء أكان مضابا أم وكيا أم رشيكا. 

وهذه االجتهادات. ونستعرض تلك االجتهادات بشكل موجز.

وقد ظل موضوع ضامن األمني حمل نقــاش بني الفقهاء املعارصين منذ 

التكييــف الرشعي لتلقي الودائع عىل أســاس املضاربــة يف بدايات العمل 

املرصيف اإلسامي يف ســتينيات القرن املايض. فقيل حينها بضامن املضارب 

)البنك( ألن املضاربة هي مضاربة مشرتكة وليست فردية كام عرفها الفقهاء 

قياسا عىل تضمني الراعي املشرتك وتضمني الصناع، وقيل بتضمني املضارب 

بناء عىل أن القواعد املحاســبية الدقيقة تســتطيع أن تتوقع الربح بدقة كبرية 

جدا، وقيل بجواز ضامن العائد الثابت يف املرشوعات االستثامرية؛ ألن رشط 

)1( املنثــور يف القواعد الفقهية، ج2، ص333. وانظر كذلك: الســيوطي، األشــباه 
والنظائر، جج1، ص362.
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احلصة الشائعة يف الربح هو اجتهاد فقهي ال تسنده النصوص الرشعية وهي 

االجتهادات التي جتاوزهتا املجامع الفقهية واملجالس الرشعية. 

لكــن ثمة آراء فقهية معارصة حاولت أن جتتهــد يف تقدم بدائل رشعية 

لضــامن املضــارب والوكيل والرشيك وتعمــل تلك الصيغ عــىل التقليل 

التحوط من خماطر ادعاء اخلسارة أو عدم الربح يف املرشوعات االستثامرية. 

ومن أمهها:

أ( ضامن الوكيل )املضارب أو الرشيك( بعقد منفصل ومن غري اشرتاط:

نــص املعيار الرشعــي هليئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية 

اإلســامية، يف املعيار اخلامس: الضامنات - بنــد 2/2/2 )ال جيوز اجلمع 

بني الوكالة والكفالة يف عقد واحد؛ لتنايف مقتضامها، وألن اشــرتاط الضامن 

عىل الوكيل باالســتثامر حيّول العملية إىل قرض بفائدة ربوية بســبب ضامن 

األصل مع احلصول عىل عائد االستثامر. أما إذا كانت الوكالة غري مرشوطة 

فيها الكفالة، ثم كفل الوكيل من يتعامل معه بعقد منفصل فإنه يكون كفيًا 

ال بصفة كونه وكيًا، حتى لو عزل عن الوكالة َيبقى كفيًا(.
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واملضــارب والرشيــك كل منهام وكيل كام نص الفقهــاء عىل ذلك)1(. 

وبناء عليه فإنه جيــوز - وفق هذا االجتاه -أن يضمــن الوكيل مضاربا كان 

أم رشيكا بعقــد منفصل عن عقد املضاربة أو الرشكة، املتعاملني معه بحيث 

تبقى الكفالة سارية حتى لو تم عزل الوكيل عن العمل.

وأرى أنه من الصعــب قبول جتاوز اإلمجاع عىل منــع ضامن املضارب 

أو الرشيك بمجرد عقد جانبي حتى ولو كان مســتقا ورقيا؛ إذ إن العقود 

النمطية جتعل مثل هذه التفامهات اجلانبية والعقود املستقلة أمرًا معروفًا فيتم 

التعامل معها عىل أهنا رشوط جعلية اتفاقية وكذلك يتم تفسريها عند التنازع.

ب( تطوع األمني بالتزام الضامن:

ويدخل يف يد األمانة)2( املضارب والرشيك والوكيل باالستثامر وغريهم 

مــن أهل األمانة والثقــة فضامهنم ال يكون إال بالتعــدي والتقصري وخمالفة 

)1( انظــر: ابن نجيم، البحــر الرائق رشح كنز الدقائــق، ج ٨، ص1٥7، ابن قدامة، 
املغني، ج٥، ص30.

)2( يــد األمانة: حيازة املال نيابة ال متلكًا، بإذن من رب املال، كيد املوَدع، واملســتعري، 
واملستأجر، والرشيك، واملضارب وناظر الوقف، والويص، ونحوهم. انظر تعريف 

جممع الفقه الدويل، قرار رقم: 212 )22/٨( بشأن ضامن البنك للمخاطر.
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الرشوط. وقد نقل الدكتــور نزيه محاد يف كتابه »صحــة تضمني يد األمانة 

بالرشط يف الفقه اإلســامي«)1( نصوصا كثرية عن الفقهاء وخاصة املالكية 

بجواز تطوع األمني بالتزام الضامن بعد العقد. فقد نقل عن ابن رشد اجلد أن 

العقد إذا سلم من الرشط وألزم العاقد نفسه طواعية من غري مواطئه التزمه؛ 

ألنه من املعروف الذي أوجبه عىل نفســه. ونقل عن ابن زرب: أنه لو تربع 

بالضامن وطاع به جلــاز ذلك، قيل له: فيجب عىل هذا القول الضامن يف مال 

القراض إذا طاع به قايضه بالتزام الضامن؟ فقال: إذا التزم الضامن طائعا بعد 

أن رشع يف العمل فام يبعد أن يلزمه)2(.

بل إن بعــض فقهاء املالكيــة ذهبــوا إىل صحة تطوع األمــني بالتزام 

الضامن عند العقد كام نقل ابن عتاب عن شــيخه أيب املطرف بن بشــري: »أنه 

أمىل عقدا بدفع الويص مال الســفيه قراضــا إىل رجل عىل جزء معلوم، وأن 

العامل طاع بالتــزام ضامن املال وغرمه. وصحح ابن عتاب مذهبه يف ذلك، 

ونرصه بحجج بســطها، وأدلة قررها، ومسائل استدل هبا، وقال بقوله فيها. 

)1( مطبوعات املعهد اإلسامي للبحوث والتدريب بجدة - ط2، 1٤20هـ/2000م.
)2( انظر: النصوص الفقهية يف املرجع الســابق، ص 26 وقد أشار الباحث إىل مظاهنا 

يف كتب الفقه.
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واعرتض غريه من الشيوخ ذلك وأنكره. وقال: التزامه غري جائز. ويف سامع 

ابن القاســم ما يشــهد لصحة االعرتاض عىل ابن بشري. ويف رسم اجلواب 

من ســامع ابن القاســم ما يؤيد صحة قوله«)1(. وإليه توجه قرار جممع الفقه 

اإلسامي الدويل)2(.

ج( تضمني يد األمني بالرشط:

بام يف ذلــك الوكيل، واملضارب، والرشيك، وغريهم ممن جتمعهم صفة 

»يد األمانة«. وقد عــرض فضيلة الدكتور نزيه يف بحثــه آنف الذكر أقوال 

العلــامء يف تضمني األمني بالرشط وســأخلصها منه كــام أوردها من كتب 

الفقهاء)3(. وهي عىل ثاثة أقوال:

القول األول: االشــرتاط باطل ملنافاته ملقتىض العقد. وهو قول احلنفية 

واملالكية، والشافعية، واحلنابلة يف املعتمد املشهور يف مذاهبهم. وحكي عن 

الثوري واألوزاعي وإســحاق النخعي وابن املنذر. قال اخلطايب: اليشء إذا 

)1( منقول من املرجع السابق، ص 27-26.
)2( قرار رقم: 212 )22/٨( بشأن ضامن البنك للمخاطر، بند سادسا.

)3( انظر: نزيه محاد، تضمني يد األمانة بالرشط، ص ٤3-٥6 .
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كان حكمــه يف األصل األمانة فإن الرشط ال يغــريه عن حكم أصله. وهبذا 

التعليل قال فقهاء املذاهب األربعة يف املعتمد من أقواهلم.

القول الثــاين: أن الرشط صحيح ملزم. وهو قول قتــادة وعثامن البتي 

وعبيد اهلل بن احلســن العنربي وداود الظاهري وأمحد يف رواية عنه واملالكية 

يف غري املشهور واحلنفية يف املرجوح وهو املذهب الذي رجحه الشوكاين من 

املتأخرين للقاعدة »املسلمون عىل رشوطهم«.

القول الثالث: إذا اشرتاط الضامن عىل األمني ألمر خافه فيلزمه الرشط 

إن تلفت العني يف ذلك األمر الذي خافه، أما فيام سواه فا. وهو قول مطرف 

من أصحاب مالك.

وقد رجح الدكتور نزيه القول الثاين بجواز اشرتاط يد األمانة، ودافع عن 

رأيه بحجج أوردها مفصلة يف كتابه. ولكن رغم إدخاله املضارب والرشيك 

والوكيل يف جواز اشــرتاط تضمينهم باعتبار أن يد األمانة تشــملهم إال أنه 

حرص ضامهنم يف »املتلفات« أي جعلهــم متحملني لتبعات اهلاك الكيل أو 

اجلزئــي للامل الذي حازه األمني يف عقد األمانة بحيث يلتزم رد مثل التالف 

إن كان املال مثليا أو قيمته إن كان قيميا. وقد رصح الدكتور نزيه بأن املضارب 
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ال يغرم شــيئا من اخلســارة والنقصان يف رأس مال املضاربة بدون تعديه أو 

تفريطه إذا اشــرتط عليه الضامن؛ ألن ذلك الغرم خارج عن موجبات ذلك 

الرشط أصا باإلضافة إىل أنه غري سائغ رشعا)1(. وهذا الرأي هو املتوافق مع 

األصول والقواعد الرشعية وإن كان ال ينســجم مع االجتاه العام الذي سار 

عليه الدكتور نزيه يف بحثه، فالتفرقة بني ضامن املتلفات وهاك مال املضاربة 

مل أجد له ما يســنده يف البحث. وقد أكد جممــع الفقه الدويل عىل عدم جواز 

ضامن املضارب ومن يف حكمه بالرشط يف مناسبات وقرارات متعددة منها: 

قرار رقم ٨6 )٩/3( بشــأن الودائع املرصفية )حسابات املصارف(، وقرار 

رقم 30 )٥/٤( يف ســندات املقارضة، ونص القرار »ال جيوز أن تشــتمل 

نــرشة اإلصدار أو صكوك املقارضة عىل نص بضــامن عامل املضاربة رأس 

املــال أو ضامن ربح مقطوع أو منســوب إىل رأس املال، فإن وقع النص عىل 

ذلك رصاحًة أو ضمنًا َبَطَل رشط الضامن واســتحق املضارب ربح مضاربة 

املثل«، وأكد املجمع ذلك يف قراره األخري رقم: 212 )22/٨( بشأن ضامن 

البنك للمخاطر »ال جيوز تضمني البنك بصفتــه مضاربًا بالرشط؛ ملخالفته 

ملقتىض عقد املضاربة«.

)1( املرجع السابق، ص 60.
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ث( ضامن الطرف الثالث:

وهو الشــخص الطبيعي او االعتباري املنفصل عن طريف العقد إذا ألزم 

نفسه بالتربع بالضامن حلاالت التعدي والتقصري وخمالفة الرشوط. وقد صدر 

بجواز التربع جلرب اخلسارة قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل بشأن سندات 

املقارضة ونصه: »ليس هنــاك ما يمنع رشعًا من النص يف نرشة اإلصدار أو 

صكــوك املقارضة عىل وعد طرف ثالث منفصل يف شــخصيته وذمته املالية 

عن طريف العقد بالتربع بدون مقابل بمبلغ خمصص جلرب اخلرسان يف مرشوع 

معني، عىل أن يكون التزامًا مستقًا عن عقد املضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء 

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

فليس حلملة الصكوك أو عامل املضاربة الدفع ببطان املضاربة أو االمتناع 

عن الوفاء بالتزاماهتم هبا بســبب عدم قيام املتربع بالوفاء بام تربع به، بحجة 

أن هــذا االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد«)1(. وهو مما قررته املعايري الرشعية 

وفتاوى اهليئات الرشعية.

ومن وجهة نظري أنه بديــل أو حتوط يصعب تطبيقه يف الظرف العادية 

وخاصــة إذا مل يكن للطرف الثالث مصلحة يف العقــد، وقد يصلح إذا كان 

)1( انظر قرار املجمع رقم 30 )٥/٤( يف سندات املقارضة.
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الطــرف الثالث مثا هــو الدولة التي تضمن بعض الــرشكات لدهيا حينام 

تقوم بتنفيذ مشــاريع تعود بالنفع يف النهاية عىل الباد والعباد وتقدم خدمة 

للمجتمع. أما أن يقوم شــخص بالتربع بالضامن يف مشــاريع جتارية ربحية 

تدر أمواال طائلة ألصحاهبــا دون أن يكون له مصلحة يف ذلك ويقدم ذلك 

الضامن ويعمر ذمته به فأمر مستبعد يف عامل املال واألعامل اليوم.

جـ( حتميل املضارب عبء اإلثبات دعوى اخلسارة:

تم تناول هذا املوضوع بيشء من التفصيل ضمن املحور األول للمؤمتر 

الفقهي الثالث للمؤسســات املالية اإلســامية الذي نظمته رشكة شورى 

لاستشارات الرشعية، يف 1٤30هـ /200٩م، يف دولة الكويت. 

وقــد أكد املؤمتر عىل أن نقل عبء اإلثبــات خيتلف عن القول بتضمني 

املضارب أو الوكيل باالســتثامر، الذي يقتيض حتميله تبعة اهلاك واخلسارة 

مطلقا، أو حتميله ضامن فوات الربح املتوقع، فذلك حمظور قطعا، ألنه يتناىف 

مع قاعدة الغنم بالغرم.

وتباين آراء العلامء املشــاركني، وبعد املناقشــة املســتفيضة فقد توصل 

املؤمتــر بخصوص موضوع عبء اإلثبات يف دعــاوى التعدي والتقصري يف 



43

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

الـعـيـــاشـي فــــداد

املضاربة والوكالة باالستثامر إىل جواز نقل عبء اإلثبات إىل املضارب وفق 

ما تم بيانه، ويويص املؤمتر املؤسســات املالية اإلسامية أن تضمن عقودها 

رشط التحكيم فيام ينشــأ من نزاع يف هذا األمر مــع عامة عمائها، وتعيني 

املركز اإلســامي الدويل للمصاحلة والتحكيم يف عقودها الدولية، إذ يتوافر 

يف هيئة التحكيم األهلية الرشعيــة واخلربة والدراية واملوضوعية العملية يف 

جمال النزاع يف هذا األمر.

وأكــد املؤمتر عىل أن حتديد وقوع التعدي والتقصري يعود إىل أهل اخلربة 

يف تنمية األموال واســتثامرها، فهم الذين يعهد إليهــم بالنظر يف املوضوع، 

وتقرير وقوع ذلك أو عدمه، ثم تقريــر ما يرتتب من تبعات وضامنات عىل 

األمناء املتعدين أو املفرطني بحسب العرف التجاري السائد.

وهلــذا الرأي اجته جممع الفقه الدويل يف قراره رقم 212 )٨/22( حيث 

نص عىل: »ينتقل عبء اإلثبات يف دعوى اخلسارة إىل البنك خافًا لألصل، 

برشط وجود قرائــن ختالف أصل دعواه بعدم التعــدي. ومما يقوي العمل 

هبذا األصل:
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أ( إذا جرى عــرف الناس بعدم قبول قول املضارب )البنك( حتى يقيم 

البينة عىل صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصري.

ب( ثبوت التهمــة عىل األمني: واملراد هبا رجحــان الظن بعدم صدقه 

)املضارب( يف ادعائه عدم التعدي أو التقصري. إذ إن من املتوقع من املضارب 

حفظ رؤوس األموال املستثمرة من اخلسارة، وحتقيق األرباح واملكاسب.

ت( ثبــوت املصلحة لنقــل عبء اإلثبــات إىل املضــارب )البنك(، 

محايــة ألموال املســتثمرين من اخلســارة عنــد ادعاء املضــارب أو هاك 

أموال املستثمرين.

د( حتوطات لضامن رأس املال يف تطبيقات عىل األسهم والصكوك:

نصت قرارات جممع الفقه الســابقة واملعايــري وخاصة معيار الصكوك 

االستثامرية عىل وجوب أن تنص نرشة اإلصدار عىل مشاركة مالك كل صك 

يف الغنم وأن يتحمل من الغرم بنسبة ما متثله صكوكه من حقوق مالية. وتعد 

من خصائص الصكوك هو أن محلة الصكوك يشــاركون يف غنمها حســب 

االتفاق املبني يف نرشة اإلصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم 
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من صكوك. وأال تشتمل النرشة عىل أي نص يضمن به مصدر الصك ملالكه 

قيمة الصك االســمية يف غري حاالت التعدي أو التقصــري، وال قدرا معينا 

من الربح.

ومن التحوطات التي تتضمنها عدد من التطبيقات واإلصدارات ما ييل:

1- ضــامن القيمة االســمية من قبل املصدر )مضاربــا، رشيكا مديرا، 

وكيا باالستثامر(.

2- تعهد املصدر بالضامن بوثيقة مستقلة عن العقد.

3- تعهد املضارب بإقراض حمفظة الصكوك لضامن حد معني من توزيع 

األرباح.

٤- اشرتاط عدم متكن محلة الصكوك من الترصف مثل عدم الترصف يف 

العني املؤجرة يف حال العجز عن سداد األقساط.

٥- عــدم نقل امللكية أصول الصكوك للمســتثمرين أو محلة الصكوك 

مما يعني عــدم دخوهلا يف ضامهنم وعدم اســتحقاق العائد ألهنم مل يتحملوا 

الغرم مقابل الغنم، ومما يدل عىل ذلك بقاء تلك األصول يف ميزانية املصدر، 



 التحوط مفهومه، أحكامه، تطبيقاته46

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

وال يكفي يف ذلك -حســب رأيي القارص-القول بأن ثمة إشارات مالية يف 

امليزانية تشري إىل أهنا خارج امليزانية، أو القول بأن هذه امللكية من قبيل امللكية 

النفعية التي تقرهــا القوانني بينام ملكية املصــدر للصكوك هي جمرد ملكية 

قانونية فقط.

6- اشــرتاط القرض عند نقص الربح عن نســبة معينــة: فا جيوز أن 

تتضمن نــرشة اإلصدار رشط اقراض املدير محلــة الصكوك يف حال نقص 

الربح الفعيل عن نســبة معينة، ويربط غالبا هذا الرشط بأن الربح إذا جتاوز 

تلك النسبة فيعود الزائد كله للمدير يف شكل حافز.

وقد جاء بيان املجلس الرشعي الصادر عام 2007 للرد عىل بعض هذه 

الصيغ واآلليات.

ثالثًا: ال جيوز ملدير الصكوك، سواء أكان مضاربًا أم رشيكًا أم وكياًل باالستثامر 

أن يلتزم بأن يقدم إىل محلة الصكوك قرضًا عند نقص الربح الفعيل عن الربح املتوقع، 

وجيوز أن يكون احتياطــي لتغطية حالة النقص بقدر اإلمكان، برشط أن يكون ذلك 

منصوصًا عليه يف نرشة االكتتاب. وال مانع من توزيع الربح املتوقع حتت احلســاب 
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وفقًا للمعيار الرشعي رقم )13( بشــأن املضاربة، بند 8/8. أو احلصول عىل متويل 

مرشوع عىل حساب محلة الصكوك. 

رابعًا: ال جيوز للمضارب أو الرشيك أو وكيل االستثامر أن يتعهد برشاء األصول 

من محلة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها االسمية عند إطفاء الصكوك يف هناية مدهتا 

وجيوز أن يكون التعهد بالرشاء عىل أســاس صايف قيمة األصول أو القيمة الســوقية 

أو القيمــة العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الرشاء، وفقًا ملا جاء يف املعيار الرشعي رقم 

)12( بشــأن الرشكة )املشــاركة( والرشكات احلديثة، بند 2/6/1/3، ويف املعيار 

الرشعي رقم )٥( بشأن الضامنات، بند1/2/2 و2/2/2. 

علاًم بأن مدير الصكوك ضامن لرأس املال بالقيمة االسمية يف حاالت التعدي أو 

التقصري وخمالفة الرشوط، سواء أكان مضاربًا أم رشيكًا أم وكياًل باالستثامر. 

أما إذا كانت موجودات صكوك املشــاركة أو املضاربة أو الوكالة باالســتثامر 

تقترص عىل أصول مؤجــرة إجارة منتهية بالتمليك، فيجــوز ملدير الصكوك التعهد 

برشاء تلك األصول - عند إطفاء الصكوك - بباقي أقساط األجرة جلميع األصول، 

باعتبارها متثل صايف قيمتها. 
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آليات التحوط يف عقود البيع:

ســبق القول بأن صيغ التحول يف جمال أســواق السلع واألوراق املالية 

وتغري أسعار الرصف تتمركز حول:

.)Forwards( 1- عقود اآلجال

.)Futures( 2- املستقبليات

.)Options( 3- اخليارات

.)Swaps( ٤- املبادالت

وتم التأكيد عىل أن هذه الصيغ غري مرشوعة بناء عىل القرارات الصادرة 

من املجامع الفقهية واملجلس الرشعي هليئة املحاسبة والندوات املتخصصة، 

وقد تم عرض وتطبيق عدد من البدائل التحوطية يمكن ذكر ما ييل منها:

1- املسألة الثانية: التحوط بعقد مرابحتني متقابلتني:

تقوم املؤسسة بعقد مرابحتني منفصلتني، بحيث تقوم يف العملية األوىل 

برشاء ســلعة باألجل مع توكيل البنك ببيعها نقــدا لصالح العميل باليورو 

)تورقًا(. وتعقد مرابحة أخرى ببيع ســلعة باألجــل بالدوالر وجتعل أجل 
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العمليتني واحــدا بحيث تصبح مدينــا باليورو ودائنا بالــدوالر. ونتيجة 

العمليتــني ومن خال بتثبيت ســعر اليورو للدوالر يرتتــب يف ذمتها دفع 

مبلغ باليورو وحتصيل مبلغ مقابل له بالدوالر وهبذه الطريقة حتمي املؤسسة 

نفسها من تذبذب العملة)1(.

2- القــروض املتبادلة للتحوط من تغري أســعار الرصف وحســابات 

املراسلني:

بحيث تقوم مؤسسة مالية إسامية لدهيا فائض من عملة معينة بقرضها 

ملؤسسة أخرى مقابل أن تقوم تلك املؤسسة بإقراض املؤسسة املالية اإلسامية 

عملة أخرى بحاجة إليها وتراعى املبالغ وآجال اإلقراض، وكذلك بالنسبة 

للبنوك فتستفيد املؤسسة املالية بالعملة التي حتتاجها خال مدة القرض سواء 

داخل املؤسسة أو بتسديد التزاماهتا من حساهبا لدى املراسلني.

وهــذه القضية هي مــن قبيل اإلقــراض برشط اإلقــراض الرصيح 

أو بالعرف.

)1( انظر: العمراين، التحوط، ص21.
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وقد قال كثري من الفقهاء باملنع القروض املتبادلة ألهنا من باب أسلفني 

وأســلفك املمنوع بإمجاع، لكن ثمة فتاوى وقرارات نحت منحى اجلواز إذا 

خلت املعاملة من املحظورات الرشعية مثل الربا وعدم الربط بني القرضني. 

وجعلــه املعيار الرشعي للمتاجرة يف العمات أحــد احللول للتبادل فقال: 

إجراء قروض متبادلة بعمات خمتلفة بــدون أخذ فائدة أو إعطائها رشيطة 

عدم الربــط بني القرضني)1(. وهي فتوى اللجنــة الرشعية يف بيت التمويل 

الكويــت إذا كان هذا القرض ليس بيع نقد بنقد، إنام هو قرض يقابله قرض 

دون اشرتاط فوائد من أحد املقرضني فا أرى يف ذلك بأسًا)2(. كام أن اللجنة 

أجابت عن سؤال مطول حول تبادل القروض املتبع يف املصارف اإلسامية. 

كام ييل:

املسـألة:

سبق أن صدرت فتوى عن هيئة الفتوى، والرقابة الرشعية بجواز تبادل 

القــروض التي ال فائدة وال ربح عليها بني بيت التمويل، والبنوك األخرى، 

وكان ذلك التبادل حلاجة بيت التمويل إىل العملة األجنبية ليغطي هبا مشرتيات 

)1( معيار رقم 1 املتاجرة بالعمات بند 2/٤ أ.
)2( جمموعة فتاوى بيت التمويل الكويتي، ج٤، فتوى رقم )6٩٨(
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يف اخلارج بحيث ال يتعرض للخســارة بسبب تقلب أسعارها، فيعيد العملة 

التي اقرتضها عندما يقبض، ثم بيع ما اشــرتاه. وما حدث بعد ذلك هو أن 

البنوك الربوية من باب حرصها عىل أال تقرض إال بمنفعة فقد كانت تشرتط 

باســتمرار أن يكون ما تقرتضه من بيت التمويل من مبالغ بالدينار الكويتي 

أكثر مما تقرضه لبيت التمويل من عملة أجنبية مقومة بالدينار الكويت. فإذا 

أراد بيــت التمويل عملة أجنبية بام قيمته مليون دينار كويتي اشــرتط البنك 

الربوي أن يأخــذ مقابله مليون، ومائة ألف دينار كويتي كقرض وذلك عىل 

ســبيل املثال واستمر الوضع عىل هذا احلال حتى أصبحت املبالغ املتبادلة يف 

هذا التاريخ 1٩٨٨/2/11 كام ييل:

املبالغ التي اقرتضها بيت التمويل من البنوك الربوية 13٩ مليون دينار.

املبالغ التي أقرضها بيت التمويل للبنوك الربوية 173 مليون دينار.

والقاعدة الرشعية العريضة يف جمال القروض هي أن كل قرض جر نفعًا 

فهو ربا، فهل ينطبــق ذلك عىل وضعنا هذا أم ال، حيث إن هناك 3٤ مليون 

دينار مدفوعة بالزيادة عام أقرضه. علاًم بأن كل من الطرفني سيســرتد بالطبع 

مبلغه بالكامل وكام هو.
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تبادل القروض، املتبع يف املصارف اإلســامية عند التعامل مع البنوك 

الربوية جائز، ولو كان القرض املقدم من املرصف اإلسامي أكثر من القرض 

املقابل جلواز القرض يف جهة أو جهتني وال يعترب هذا قرضًا جر نفعًا)1(.

3- استخدام العربون حلامية االستثامر:

حيث يقوم مدير االســتثامر يف صندوق اســتثامري إســامي باملتاجرة 

واالستثامر يف حيث يتم تقسيم رأس املال املقدر ب100 إىل ٩3 منه يستثمر 

بصيغة املرابحة متدنية املخاطر، والباقي 7 يســتثمره املدير يف األســهم عىل 

أســاس العربون، فيشرتي كمية من األسهم بقيمة معينة ويدفع معها عربونا 

فإذا حصل االرتفاع يف ثمن األســهم أمىض البيع وقبض األســهم وباعها 

بسعر أعىل، وإذا حصل انخفاض عدل املدير عن البيع وخرس 7 فقط، لكن 

حتققت السامة لرأس املال بالعملية األوىل)2(.

•     •     •

)1( املرجع السابق، بيت التمويل الكويتي، ج3، فتوى رقم )٤٨7(
)2( انظر: حممد عيل القري، التحوط، ص1٩ .
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اخلـامتـة

احلمد الذي وفق جلمع ما تناثر يف بعض الدراسات وعرض املوضوعات 

يف درء املخاطر والتحــوط بام حيقق أغراض وأهداف هــذه الندوة املباركة 

واحلمد هلل رب العاملني.

واهلل ويل التوفيق.

•     •     •


