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بســم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل 

أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد:

يأتى إعداد هذا البحث استجابة لدعوة كريمة من جممع الفقه اإلسالمي 

الدويل لتقديمه للندوة املزمع عقدها بمشيئة اهلل تعاىل يف هناية أبريل 2016م 

املعنونة »التحوط يف املعامالت املالية«، وقد سبق أن قدم للمجمع يف دورته 

احلادية والعرشين املنعقدة بالريــاض عام 2013 م عدد من البحوث حول 

هذا املوضوع أصدر بشأنه القرار التاىل:

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

تتناول حتوطات املؤسســات املالية اإلســالمية، وكذلــك البدائل الرشعية 

للتحوطات التقليدية«.

ومــن أجل ذلك تقرر عقد هذه الندوة التي يقدم فيها هذا البحث الذي 

هيدف إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية:

- هل فكرة التحوط املايل من األساس مقبولة إسالميا؟ 
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- هل أدوات وأســاليب وأهداف التحوط يف الفكر والتطبيق التقليدى 

مقبولــة رشعا أم ال؟ وإذا مل تكــن مقبولة كلها أو بعضهــا: فامهى البدائل 

اإلسالمية هلا؟

- ما هي الضوابط الرشعية للتحوط؟

- ما هي أساليب وأدوات التحوط اإلسالمية التي تطرح يف الدراسات 

املعارصة وتطبــق يف بعض املؤسســات املالية اإلســالمية؟ وهل تتفق مع 

الضوابط الرشعية؟

ولإلجابة عىل هذه التساؤالت، وبام يغطي العنارص الواردة من املجمع 

يف خطاب االســتكتاب وهي »الضوابط  االقتصادية والرشعية للتحوط - 

أثر التحوط - بدائل التحوط التي تلبي املتطلبات الرشعية واالقتصادية«

تم تقسيم البحث إىل:

املبحث األول: حترير املفاهيم األساسية حول التحوط.

املبحــث الثانــى: التحــوط مــن املنظــور الرشعــي واالقتصادي- 
الضوابط واآلثار.

املبحث الثالث: البدائل الرشعية للتحوط.

•     •     •
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املبحث األول

حترير املفاهيم حول التحوط

التحوط أســلوب يســتخدم ملواجهة املخاطــر التي يتوقــع حدوثها 

يف املعامــالت املاليــة، وبالتاىل فعنــارص املوضوع هي كل مــن )التحوط 

 - اخلطــر - املعامــالت املاليــة( ويف ما يــي توضيح املفاهيم األساســية 

لكل منها.

أوال: مفاهيم التحوط:

Hedging :أ- تعريف التحوط - كلمة حتوط باإلنجليزية

و يرادفهــا يف االصطالح املــايل: التغطية واالتقــاء أو الوقاية واحلامية 

أو االحتامء.   

وىف اللغــة العربية حتــوط احتاط يف األمــر وحــذر أو حفظه وصانه 

وذب عنه)1(.

)1( لســان العرب البن منطور - دار صادر ببــروت - ط 3 - 1414 هـ 279/7، 
ومعجم اللغــة العربية املعــارصة - د/ أمحد خمتار - نرش عــامل الكتب - ط1 - 

1429هـ - 583/1.
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أمــا يف االصطالح املايل: فيعنــى بالتحوط إســراتيجية إدارة املخاطر 

املســتخدمة يف احلد من أو تعويض احتامل اخلســارة يف التقلبات يف أسعار 

السلع أو العمالت أو األوراق املالية، وهي يف الواقع تنقل املخاطر من دون 

رشاء بوالص تأمني«)1(.

أو هو أسلوب للحد من املخاطر بتعويض التغرات املستقبلية يف القيمة 

أو القيمة العادلة أو التدفقات النقدية من األصول واخلصوم )2(.

وىف تعريف آخر التحوط هو »اســتخدام املشــتقات ملواجهة التعرض 

ملخاطر التقلب يف األســعار ويطلــق عليه بالتحوط املــايل، فهو يمثل كل 

األنشطة واجلهود املتخذة الختاذ مركز عكيس للمركز املتعرض للخطر«)3(.

 ب- أنواع التحوط: توجد عدة تقسيامت للتحوط من أمهها:

1- التحوط الطبيعــي: ويعنى به هتيئة بيئة العمل املناســبة لتجنب أو 

ختفيض املخاطر مثل التنويع ملجاالت العمل وأســاليبه وتوفر اإلمكانيات 

  www.businessdictionary.com  -  definition hedging )1(
www.businessdictionary.com - definition hedging )2(

 Pantzalis،Christor،Betty J. Simkins and Paul Laux، Operational.  )3(
 Heghes and the Foreign Exchange Exposure of US - 4  Multinational

Corporations، Journal of International Business Studies،Vol.32،200
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والكفاءات الالزمة للعمل وترســيد اختاذ القــرارات، ثم التحوط لتحمل 

املخاطر إن وقعت بتكوين االحتياطيات واملخصصات.

2 - التحوط التعاقدي: ويعنى به التعاقد مع الغر بأدوات وأســاليب 

معينة لنقل املخاطر إليه عند وقوعها مثل الضامن بالكفالة أوالرهن والتأمني 

وعقود املشتقات.

والتحــوط الطبيعــي رشعًا ال إشــكال فيــه، بل هــو مطلوب رشعا 

وعقال، أمــا التحــوط التعاقــدي فالعديد مــن أدواته تشــوهبا خمالفات 

 رشعيــة كام ســيتم توضيحهــا يف املبحث الثــاين وتقديم بدائــل عنها يف 

املبحث الثالث.

جـ - فكرة التحوط من املنظور الرشعي)1(: تعترب املحافظة عىل املال أحد 

مقاصد الرشيعة التي هتدف إىل جلب املنافع ودرء املفاســد، وجلب املنافع 

بالنســبة للامل تكون بالســعي لكسبه وحسن اســتخدامه وتنميته، أما درء 

)1( د/ ســامى الســويلم - التحوط يف التمويل اإلســالمي - نرش املعهد اإلسالمي 
للبحــوث والتدريب التابع للبنك اإلســالمي للتنمية بجدة - ط1 - 1428 هـ، 
وهو من أشــمل املراجع يف موضع التحوط بشــكل عام والتحوط اإلســالمي 

بشكل خاص.
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املفاســد فتكون بعدم ضياعه أو هالكه أو سوء اســتخدامه، ومن هنا يظهر 

أن مصلح املحافظة عىل املال أوســع من مصطلح التحوط الذي يقترص عىل 

درء املفاسد، ألن التحوط بمعناه العام العمل عىل جتنب املخاطر أو ختفيضها 

وهو إىل هذا احلد مقبول رشعا، ولكن املشــكلة تنشأ من أن أدوات التحوط 

التي جيري العمل هبا يف االقتصاد الوضعي تنطوي عىل عدة خمالفات رشعية 

 األمــر الذي يتطلــب عد االســتناد إىل مقصد حفظ املال لقبــول التحوط 

بشكل عام.

ثانيا: مفاهيم املخاطر:

أ - معنــى املخاطــر: وهي يف اللغــة من اخلطر بمعنــى اإلرشاف عىل 

اهلــالك)1(: ويف االصطالح املايل يعــرف اخلطر بأنه »احلالــة التي تتضمن 

احتامل االنحراف عن الطريق الذي يوصل إىل النتيجة املأمولة، أو ببســاطة 

هو احتامل التعرض للخسارة«)2(.

)1( كتاب شــمس العلوم،  البن ســعيد احلمرى اليمني - نرش دار الفكر املعارص- 
ط1- 1420هـ- 1839/3.

)2( أوجني برجيهام - وميشــيل إيرهاردت - اإلدارة املالية النظرية والتطبيق- تعريب 
د/رسور عي رسور - نرش دار املريخ بالرياض- 2009م228/1.
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ب - املعامالت املالية واملخاطر: من املهم اإلشــارة إىل أنه توجد عالقة 

عضوية بني املعامــالت املالية واملخاطر، ألن الغــرض من هذه املعامالت 

وخاصة االستثامر هو حتقيق الربح أو املكاسب والربح كام يقول االقتصاديون 

هــو عائد املخاطرة بمعنى أن من يطلب الربح يكون عىل اســتعداد لتحمل 

خماطــر عدم حتقيقه وهــو ما يتأكــد يف احلديث النبــوى الرشيف »اخلراج 

بالضامن«)1(.

جـ - أنواع اخلطر: تنقسم املخاطر التي تواجهها املؤسسات إىل تقسيامت 

كثرة ينتج عن كل تقسيم منها عدة أنواع، ومن أهم هذه التقسيامت املخاطر 

بحسب مصدرها وأنواعها هى:

1- خماطر االئتامن: ويعنى هبا احتامل عدم حتيل الديون عىل الغر.

2 - خماطر الســوق: ويعنى هبا تقلب أســعار الســلع أو العمالت أو 

األدوات املالية إىل أقل من املتوقع.

3- خماطر التشغيل: وتنقسم بدورها إىل:

)1( مســند اإلمام أمحد بن حنبل - نرش : مؤسسة الرسالة - ط1 - 1421 هـ - 40/ 
.372
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- خماطر الســيولة: ويعنى هبا عدم كفاية النقد ية املتاحة للتشــغيل، أو 

زيادهتا عن حاجة التشغيل.

-   خماطــر الركيز: ويعنى هبا تركيز املعامالت مع جهة أو جهات قليلة 

أو يف جماالت حمددة.

- املخاطــر القانونيــة: ويعنــى هبااحتــامل وجود ثغــرات يف العقود 

واالتفاقيات التي حتدد احلقوق وااللتزامات أو خمالفة القوانني العامة.

- خماطر تدين كفاءات العاملني.

-  املخاطر األخالقية: الناجتة عن ارتكاب العاملني أو املتعاملني أساليب 

الغش واالحتيال والتزوير.

- خماطــر اإلزاحــة التجارية: ويعنى هبــا التدين يف حتقيــق العوائد أو 

مستوى التعامل عن املنشآت املنافسة مما يؤدي إىل تقليص النشاط وانرصاف 

املتعاملني إىل املؤسسات املنافسة.

- املخاطــر الرشعية: الناجتة عن عدم االلتزام الرشعي يف املؤسســات 

اإلســالمية بام فيه من غضــب اهلل تعاىل من جهة وانــرصاف املتعاملني من 

جهة أخرى.
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ويالحط أن أغلب التحوط يف خماطر التشــغيل يتم من خالل التحوط 

الطبيعي السابق ذكره.

د- إدارة املخاطر: يعنى بإدارة املخاطر »العمليات واألنشطة التي تتبعها 

املؤسسات لتحديد املخاطر التي من املحتمل التعرض هلا، وحتيد األثر املايل 

الــذي يمكن أن حيدثه كل خطر منها، وقياســه كميًا، ثــم كيفية مواجهتها 

لتجنبها أو تدنيها، أو حتويلها للغر أو قبوهلا كام هى«)1(.

والغرض من إدارة املخاطر هو تقليل آثاره واختاذ الســبل واألســاليب 

للتحوط منه لتقليل آثاره ومع مالحظة أنه ال يمكن إلغاء اخلطر متاما؛ ألن له 

مسببات، الكثر منها خارج عن سيطرة متخذي قرارات االستثامر.

ثالثــًا: املعامالت املاليــة التي يتوجه التحوط هلا، تنقســم املامرســات 

االقتصادية يف عامل اليوم إىل ثالث جماالت هى:

1- االقتصاد احلقيقي: ويشمل العمليات واملعامالت التي تدور حول 

إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات، وسمي حقيقيًا؛ ألن الغرض من االقتصاد 

 Bozzo, N.L., « Enhancing Shareholder value through risk  )1(
management » , TMA Journal, 1998, Vol 18,   No. 6, P.4
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هو األنشــطة التي تعمل عىل إشباع احلاجات من املوارد فاالقتصاد احلقيقي 

يتعامل يف املــوارد االقتصادية باإلنتــاج ويوظف العاملني ويوفر الســلع 

واخلدمات التي حيتاج الناس إليها يف معاشهم. 

2- االقتصاد املايل: وهو الذي يقوم عىل توفرالتمويل الالزم ملامرســة 

االقتصاد احلقيقي من خالل اإلصدار النقدي واألدوات املالية مثل األسهم 

والســندات والصكــوك وعمليات اإلقرض واالقــراض، ومن املفرض 

أن يكون هنــاك توازن بني حجم االقتصاد احلقيقــي واالقتصاد املايل، وإن 

زاد األخر قليال فال مشــكلة، ولكن الواقع يقــول إن حجم االقتصاد املايل 

يفوق بكثــر جدا حجم االقتصاد احلقيقي نتيجــة اإلصدار النقدي املفرط 

واملضاربات عىل األدوات املالية والربا املســترشي مما ينتج عنه مشــكالت 

عديدة من أبرزها التضخم.

3- االقتصاد االفــرايض Virtual economy: أو الومهي أو الرمزي 

الومهي، وقوامه عمليات مالية  ال تتضمن إنتاج أو توزيع ســلع وخدمات 

أو ال تقابله أصول حقيقية أو التزامات بل يقوم يف األساس عىل املراهنة عىل 

تقلبات أســعار منتجات االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل من أجل حتقيق 
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مكاســب، وسمي رمزيا ألنه يشر إىل تبادل املواد واألدوات املالية يف شكل 

ظاهري دون تبادل فعي وبقيمة رمزيــة، فاالقتصاد االفرايض متطفل عىل 

االقتصــاد احلقيقي واملايل، ومع ذلك تدل اإلحصاءات يف عام 2014م عىل 

أن حجــم االقتصاد االفرايض يفوق بكثر حجــم االقتصاد احلقيقي فبينام 

يصل حجم االقتصاد احلقيقي ممثال يف الناتج العاملى حواىل 75.6 تريليون 

دوالر، فإن حجم االقتصاد االفرايض حواىل 692 تريليون دوالر)1(.

أما عن عالقة هــذه االقتصاديات بالتحوط، فإنه رغــم أصالة وأمهية 

االقتصــاد احلقيقــي فإنه ال يلقــى باال من التحــوط يف التطبيــق والفكر 

االقتصادي املعارص، بل يتوجه االهتامم إىل التحوط يف االقتصاد االفرايض 

نظرًا للمخاطر املرتفعة التي تكتنف التعامل فيه.

•     •     •

)1( موقــع البنك الدويل لإلنشــاء والتعمــر - بيانات اإلنتاج العاملــى، وموقع بنك 
التسويات الدولية - إحصاءات عن املشتقات.
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املبحث الثانى

التحوط من املنظور الشرعي واالقتصادي

األهداف واألدوات والضوابط واآلثار

بعد أن تم التعرف عىل املفاهيم األساسية لعنارص املوضوع )التحوط - 

املخاطــر - املعامالت املالية( يتناول هذ البحث التفاصيل املتعلقة بالتحوط 

من املنظوراالقتصادي للتعرف عىل أهم اآلثار والضوابط ملامرســة التحوط 

وبيان املوقف الرشعي منها وذلك يف املطالب التالية:

املطلب األول: اهلدف من التحوط:

هيــدف التحوط يف معنــاه العام إىل محايــة األموال مــن املخاطر التي 

يمكن أن تقــع يف إجراء املعامالت املالية، وهو هبــذا التصور مقبول رشعا 

 إذ يعمــل عىل حفظ عىل املال الذي هو من مقاصــد الرشيعة، ويتحقق هذا 

اهلدف باآلتى:

- جتنب اخلسائر أو ختفيضها، وهو مقبول رشعا.

- نقل املخاطرة للغر، وله ضوابط رشعية سيتم التعرف عليها بعد.
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- حتقيق مكاســب دون حتمل خماطــر، وهذا غر مقبــول رشعًا؛ ألن 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »هنى عن ربح مامل يضمن«)1(.

- غــر أن هذا القبــول يف البند األول  مرتبط بمدى رشعية أســاليب 

وأدوات التحوط.

املطلب الثانى: أساليب وأدوات التحوط:

يعرف الفكر املايل أو االقتصادي عددًا من هذه األدوات من أمهها:

أوالً: هتيئة بيئة العمل: بتوفر اإلمكانيات والكفاءات، وكل ما يدخل يف 

إطار التحوط الطبيعي، وهو مقبول بل مطلوب رشعا من باب املحافظة عىل 

األموال والرشد يف إدارة املال واملعامالت.

ثانيًا: املشــتقات املالية: ويتم بياهنا بالتعريف باملشتقات، وبيان أنواعها 

إمجاال، وأهم خصائصها، ثم موقعها من التحوط.

أ- مفهــوم املشــتقات: عرفها معيار املحاســبة الدويل رقــم  39 بأهنا  

»أدوات مالية تتغر قيمتها اســتجابة للتغر يف سعر فائدة حمدد أو سعر ورقة 

)1( مسند اإلمام أمحد بن حنبل - 11 / 203.
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مالية أو ســعر سلعة أو ســعر الرصف األجنبي أو مؤرش األسعار أو تقييم 

أومؤرشائتامن« ولقد عرفها بنك التســويات الدولية عىل أهنا »عقود تتوقف 

قيمتها عىل أســعار األصول املالية حمل التعاقد ولكنها ال تقتيض أو تتطلب 

استثامر األصل املايل هده األصول. وكعقد بني طرفني عىل تبادل املدفوعات 

عىل أســاس األســعار أو العوائد فإن أي انتقال مللكية األصل حمل التعاقد 

والتدفقات النقدية يصبح أمرا غر رضوري«)1(.

ب- أنواع املشتقات، وهى: 

1-  االختيــارات: وهي ببســاطة التعاقد عــىل رشاء أو بيع كمية من 

ســلعة مــا أو قدر من العمــالت أو كمية مــن األوراق املاليــة ويرتبط به 

رشاء أو بيع حــق خيارمن الطرف اآلخــر مقابل مكافــأة يدفعها الطرف 

املشــري للخيار غر قابلة للرد وال تعترب جزءا مــن الثمن يتيح له االختيار 

بــني تنفيذ العقد األول أو عدم تنفيذه بناء عىل تغر األســعار يف املســتقبل 

 لصالح توقعاته، وعند التنفيذ ال يتم تداول حمل العقد بل تتم املحاســبة عىل 

فروق األسعار.

    www.bic. Org  - 1( موقع بنك التسويات الدولية(
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2- عقود املســتقبليات: هي عقود تعطــي حلاملها احلق يف رشاء أو بيع 

أصل معني )ســلعة أو أو ورقة مالية( بسعر حمدد مقدما عىل أن يتم التسليم 

والتسلم يف املستقبل وعىل أن يلتزم كل طرف بإيداع نسبة من قيمة العقد لدى 

مســؤول التســوية يف البورصة بصفة تأمني وليس جزءا من الثمن، وتنتهي 

العملية بتسوية الفرق يف األسعار بني سعر التعاقد والسعر يوم التصفية دون 

تسليم للسلعة أو الثمن.

3- العقود اآلجلة: وهــي تعاقد بني طرفني لبيع أصل معني بثمن حمدد 

عند العاقد ويدفع املشــرى جزءًا بســيطًا من الثمن ويف تاريخ التصفية يف 

املستقبل يستلم املشرى الســلعة أو يتم التحاسب عىل فروق األسعار دون 

تســليم، وهو تفرق عن العقود املســتقبلية يف أن األوىل عقود شخصية وال 

تتداول يف البورصة.

4- املبــادالت: وهي اتفاقية بني طرفني عىل تبــادل تدفقات نقدية عىل 

أساس مقدار معياري، ويوجد منها نوعني مها: مبادلة أسعار الفائدة ومبادلة 

أسعار الرصف، وبيان ذلك بمثال عىل مبادلة أسعار الفائدة، تم االتفاق عىل 

أن يدفع أحدمها للثاين عىل مبلغ افرايض وليكن مليون دوالر فائدة بمعدل 
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ثابت حيدد وقت التعاقد وليكن 10% مقابل التزام الطرف الثاين بدفع فائدة 

عىل ذات املبلغ بمعدل عائم وهو الســائد عند التحاسب بينهام يف املستقبل، 

فإذا حان وقت التصفية أو التحاسب وكان معدل الفائدة 12% فإن الطرف 

األول يدفــع للثانى الفرق بني معدل الفائدة العائــم واملعدل الثابت وهو: 

12% - 10% = 2% × مليون دوالر = 20000 دوالر.

أما إذا جاء وقت التحاســب وكان ســعر الفائــدة 9 % فيدفع الطرف 

الثاين لألول فرق ســعر الفائدة مرضوبا يف املبلغ أي 1 % × 1000000 =  

10000 دوالر.

وباملثل يف مبادلة أسعار الرصف.

جـ - خصائص املشتقات: ومن أمهها ما يي:

1- أهنا ال تتطلب اســتثامرا مبدئيا بكامل قيمة الســلعة التي بني عليها 

العقد، فلــو أن موضوع العقد 100000 ســهم مثال وســعر التعاقد 10 

دوالر للســهم فإن املستثمر يدفع نسبة بســيطة من قيمة العقد 5% مثال أي 

50000 دوالر.



19

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

أ. د. حممـد عبد عبد احلليم عمـر

2- أن غرض التعامل يف املشتقات ليس تسلم أو تسليم حمل العقد وإنام 

املحاسبة عىل فروق األسعار.

3- أنه يف ســوق املشــتقات تكون النتيجة النهائية صفرا ألن ما يكسبه 

طرف خيرسه طرف آخر.

4- أهنا تقوم عىل نقل املخاطر للغر وليس إلغاؤها متاما.

5- أهنا تنطوى ذاهتا عىل خماطر مرتفعة.

6- حماســبيا تتم املحاســبة عىل الصفقة األساســية املبني عليها املشتق 

خارج امليزانية

7- أهنا تبنــى عىل الظن والتوقع إىل حد الشــبه بالقامر ألن املشــرى 

للمشتقات يضارب عىل الصعود والبائع يضارب عىل اهلبوط، وكال األمرين 

جمهــول هلام لقيام التقلبات يف األســعار عىل عوامــل ال يمكن معرفتها وال 

السيطرة عليها، ولذلك يقول عامل اإلدارة الشهر بير دراكر، لقد زعموا أن 

املشتقات عملية استثامرية يف حني أهنا مل تكن سوى أدوات قامر أكثر من التي 

جيري عليها التعامل يف صاالت القامر بمونت كارلو والس فيجاس.



التحوط فى املعامالت املالية من املنظور الشرعي واالقتصادى20

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د  - املشتقات والتحوط: ويظهر ذلك يف جمالني:

األول: قيامهــا عىل فكــرة الرفع املايل، بام يعمل عــىل تضخيم األرباح 

أو اخلســائر، مثال ذلك أنه لوكانت قيمة العقد األصــي مليون دوالر فإن 

املتعامل لن يدفع يف رشاء حق املشتقة سوى هامش مثل 5% من هذه القيمة، 

وبالتايل إذا ربح من العقد 30000 دوالر فلو أنه كان قد اشرى بكامل مبلغ 

العقد األصي فســوف يكون معدل الربح 1000000/30000×%100 

= 3%، أما وأنه قد اســتثمر يف يرشاء املشــتقة 5% فقط فيكون معدل الربح 

.% 60 = %100 × 50000/30000

الثاين: أن املشــتقات تســخدم ذاهتا يف التحوط من خطر املشتقات من 

خالل عقود املشــتقات الثنائية أو املزدوجة، ومثال ذلك لو أنه وجد طرف 

يضارب عىل صعود األســعار فاشرى عقدًا مســتقبليًا لكمية 20000 من 

سلعة ما بســعر الوحدة منها 200 دوالر حيث يتوقع أن يرتفع السعر عند 

التصفية إىل 205 دوالر وخيشــى أن هيبط الســعر فيتحوط لذلك ببيع عقد 

مستقبي لنفس الكمية وبنفس سعر التعاقد فإذا جاء وقت الصفية وانخفض 

الســعر إىل 195 دوالر فســوف يدفع يف العقد األول فرق الســعر وهو: 
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20000 × 5 = 100000 دوالر، وحيصل من املشري يف العقد الثاين عىل 

نفس الفرق، وبالتايل خيرج من العملية بدون مكسب أو خسارة.

هـ - املشــتقات من املنظور الرشعي: لقد انتهى جممع الفقه اإلسالمي 

الدويل إىل أنه »ال جيوز التعامل بعقود املشتقات سواء بإنشائها أم بتداوهلا«)1(.

وجــاء أيضا املعايــر الرشعية أنه من ضمن وســائل احلاميــة املحرمة 

رشعــا »عقــود التحــوط التقليديــة مثــل االختيــارات واملســتقبليات 

واملبادالت اآلجلة«)2(.

ثالثًا: أساليب السداد اجلزئي للصفقات، ويوجد منه نوعني مها. 

1- الرشاء باهلامش: ويقوم عىل ســداد جزء من قيمة الصفقه )يســمى 

اهلامش املبدئى( بينام يسدد الباقي بقرض من السمسار  بفائدة، وذلك توقعًا 

الرتفاع األسعار فيتم بيع البضاعة ويسدد القرض وفوائده والباقى إن وجد 

يكون مكسبا، أما إذا انخفضت األسعار فتكون النتيجة خسارة.

)1( جممع الفقه اإلســالمي الدويل - قرار رقم 63 )7/1( بشــأن األسواق املالية  - 
املعيار الرشعي رقم 20 بند 2/1/5.

)2( املعيار الرشعي رقم 45 بند 5/5.
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2- البيع عىل املكشــوف: وفيه يقوم العميل ببيع  )ورقة مالية أو عملة 

أو ســلعة( ال يملكها ولكن يمكن اقراضها بواسطة السمسار مقابل تأمني 

يودعه لديه ومضاربة عىل هبوط ســعرها يف املستقبل فيشري مثلها ويردها 

للمقرض.

ويطهــر التحــوط يف هاتني املعاملتــني بقيامهام عىل فكــرة الرفع املايل 

السابق ذكرها

أما احلكم علميًا من املنظور الرشعــي فيمكن القول بأهنام غر جائزين 

لتداخل الربا فيهام باالقراض، وقيامهام عــىل الغرر الكثر ووجود عقدين 

معا ال جيتمعان معا ومها البيع والرشاء مع القرض.

رابعًا: التوريق:

ويقوم عىل قيام مؤسسة ما بيع الديون املجمعة لدهيا عىل الغر واملضمونة 

برهن إىل رشكة متخصصة يطلــق عليها رشكة ذات طابع خاص بمبلغ أقل 

من قيمــة الديون، والتى تقوم بدورها بإصدار ســندات بقيمة هذه الديون 

وطرحها لالكتتاب العام.
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ووجه التحوط يف التورق حصــول الدائن عىل الديون قبل موعدها مما 

يوفر له ســيولة نقدية يعيد اســتثامرها، ثم نقل خماطر االئتامن التي يمكن أن 

حتدث إىل الغر - الرشكة ذات الطابــع اخلاص - والتى تقوم بدورها بنقل 

وتفتيت املخاطر إىل محلة السندات.

أما املوقف الرشعي من التوريق فيظهر يف  قرار جممع الفقه اإلســالمي 

الــدويل رقــم 178 )19/4( ونصه »التوريق التقليــدي حتويل الديون إىل 

أوراق مالية )ســندات( متساوية القيمة قابلة للتداول، وهذه السندات متثل 

دينًا بفائــدة حلاملها يف ذمة مصدرها، وال جيوز إصدار هذه الســندات وال 

تداوهلا رشعًا«.

خامسًا: التحوط بالرصف اآلجل)1(:

ويستخدم للتحوط من تقلبات أسعار الرصف بني العمالت عن طريق 

التعاقد لتبادل عملة بأخرى بسعر رصف حمدد عند التعاقد عىل أن يتم تأجيل 

التقابض للعملتني معا إو إلحدامها إىل تاريخ مستقبي.

)1( د/ حممــد عبد احلليــم عمر - الرصافــة وحتويل العمالت بــني الواقع املعارص 
والترشيع اإلســالمي- بحث مقدم للحلقة النقاشية الثامنة املنعقدة بمركز صالح 

عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر.
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ووجه التحوط فيها يظهر يف صورتني:

األوىل: حتويل مقابل أصول مســتثمرة يف عملة خيشى انخفاض قيمتها 

إىل عملة أخرى قوية من أجل محاية هذه احلقوق، مثال ذلك لو أن مســتثمرًا 

يريد اســتثامر مليون دوالر يف دولة ما وحول املليــون دوالر إىل عملة البلد 

املســتثمر فيها بســعر رصف 6 جنيه للدوالر، أي 6 مليون جنيه، فإنه يبيع 

باألجل مبلغًا مماثاًل من عملة الدولة املســتثمر فيها مقابل دوالرات بســعر 

رصف يوم الدخول، وبالتايل يأمن اخلســارة التي يمكن أن حتدث يف ســعر 

عملة الدولة املضيفة نتيجة انخفاض سعرها مقارنًا بالدوالرعندما يرغب يف 

اسرداد دوالراته، أما لو مل يقم  وتغر سعر الرصف ليكون  7 جنيه للدوالر 

فسوف حيتاج إىل 7 مليون جنيه السرداد استثامراته بالدوالر، وبالتايل تكون 

خماطر سعر الرصف خسارة حواىل 142857 دوالر.

 الثانية: اســتخدام هذا األســلوب للحامية من التزامات بعملة خيشى 

ارتفاع سعر رصفها مقابل العملة األخرى، مثال ذلك حينام يتعاقد مورد مع 

جهة ما عىل توريد أصناف معينة بســعر حمدد بالعملة املحلية، وأنه ســوف 

يســتورد هذه األصناف من اخلــارج بعملة أجنبية، وأن عملية االســتراد 



25

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

أ. د. حممـد عبد عبد احلليم عمـر

تستغرق ستة شهور مثاًل وخيشى من ارتفاع سعر العملة األجنبية، فإنه يمكن 

محاية لذلك من رشاء العملة األجنبية بالســعر احلارض عىل أن يتم التســليم 

بعد ستة شــهور، وبالتايل حيمي نفسه من اخلسارة إن حدث انخفاض لسعر 

العملة املحلية مقابل العملة األجنبية.

-  أما املوقف الرشعي من هذا األســلوب يف التحوط فهو عدم اجلواز 

ألن مــن رشوط الرصف التقابــض للعملتني وقت التعاقــد، وهو ما قرره 

املعيار الرشعي رقــم 1 حيث جاء »ىف بند 2/2 من املعيار« حيرم التعامل يف 

سوق الرصف اآلجل سواء تم بتبادل حواالت آجلة أم بإبرام عقود مؤجلة 

ال يتحقــق فيها قبض البدلــني كليهام، ويف البند 3/2 جــاء: حيرم الرصف 

اآلجــل أيضا ولو كان لتوقي انخفاض ربح العمليــة التي تتم بعملة يتوقع 

انخفاض قيمتها«.

هذا مع رضور اإلشارة إىل أنه ال يمكن قياس هذه العمليات عىل مسألة 

»املواعدة عىل الرصف« التي جييزها بعض الفقهاء ألهنم اشرطوا أن ال تكون 

املواعدة ملزمة والتكون هي عقدًا للرصف، بل متهيدًا له، بل زاد البعض أن 
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تكون العمالت موجودة وتوضــع أمانه مع أحدمها)1(، وكل هذا ال يتحقق 

يف التطبيق املعارص.

سادسًا: التحوط بالربط القيايس:

وذلك يف حالة التضخم الذي يرتب عليه االنخفاض يف القوة الرشائية 

لعملــة ما بام يعني انخفاض قيمتها وللتحوط مــن ذلك يف حالة الديون أن 

يتــم االتفاق بني الدائن واملدين عىل أنه عند الســداد ال يتــم رد العدد من 

العملة حمــل الدين- أي القيمة االســمية - بل يرد ما يســاوي قيمة عملة 

قوية أو ذهب أو سلعة ما بسعر يوم الســداد، ومثل ذلك لو كان الذين يوم 

القرض مليون جنيه وأنه يمكن الرشاء هبا 300000 دوالر فإنه يتفق عىل أن 

يكون السداد باجلنيهات ما يساوي 300000 دوالر فإذا كان سعر الرصف 

حينهــا 4 جنيه للدوالر فعىل املدين ســداد 1200000 جنيه، وبذلك محى 

 الدائن نفسه من خســارة 200000 جنيه لوأنه قبض الدين بقيمته االسمية 

مليون جنيه.

)1( األم الشــافعى- نرش دار املعرفة ببروت 1410 هـ - 32/3  - املحىل البن حزم  
-  نرش دار الفكر 513/8 - رشح التلقني للتميمى - نرش دار الغرب اإلســالمي 

- ط1 - 2008 م - 221/2.
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أما املوقف الرشعي من الربط القايس هذا فحسمه جممع الفقه اإلسالمي 

بعدم اجلواز يف القرار رقم: 115 )12/9( »ثالثا: ال جيوز رشعًا االتفاق عند 

إبــرام العقد عىل ربط الديون الثابتة يف الذمة بيشء مما يي، وعد منها الذهب 

والفضة والعمالت األخرى.. وبرر القرار بالقول: وذلك ملا يرتب عىل هذا 

الربط من غرر كثر وجهالة فاحشــة بحيث ال يعــرف كل طرف ما له وما 

عليه فيختل رشط املعلومية املطلوب لصحة العقود. وإذا كانت هذه األشياء 

املربوط هبا تنحو منحى التصاعد فإنه يرتب عىل ذلك عدم التامثل بني ما يف 

الذمة وما يطلب أداؤه، ومرشوط يف العقد فهو ربا«.

املطلب الثالث: ضوابط التحوط:

أوالً: الضوابط االقتصادية:

باب التحوط متســع أمام املتحوطني سواء من حيث البنود املحوطة أو 

أدوات التحوط التي تفرزها اهلندســة املالية، وتكاد الضوابط املقررة يف هذا 

الشــأن تنرصف إىل محاية األطراف ا ملتعاملــة يف التحوط وهي ما تقوم عىل 

تنطيمه القوانني املحلية ذات الصلة مثل قوانني األســواق املالية، كام توجد 

هيئة دولية تســمى »اهليئة الدولية للمبادالت واملشــتقات« وضعت اتفاقية 
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دولية لتنظيم التعامل باملشتقات التي هي أهم أدوات التحوط، ومن األمثلة 

عىل القواعد التي تضمنتها االتفاقية ما يي:

1- وضــع حد أقــى لعدد املراكــز املاليــة التي يمكــن أن يأخذها 

مستثمر واحد.

2- وضع حد أقى لالئتامن الذي تقدمه املؤسسات املالية للمتعاملني.

3- التــزام املتعاملــني يف املعامــالت غــر املغطــاة بتســليم هامش 

 التعاقــد وهامــش الصيانة ملســؤول التســوية بالبورصة لتســوية حقوق 

املتعاملني منها.

4- الرقابة من قبل اهليئات املعنية بإدارة األسواق املالية عىل املعامالت.

5 - نظرًا ألن التعامل بأدوات وأساليب التحوط معقدة وحتتاج ملهارات 

عالية فإنه يلزم توفر الكفاءات املناسبة.

6- اإلفصاح والشفافية يف التعامل بأدوات التحوط. 

7- اتباع أحكام معاير املحاســبة وخاصة املعيــار الدويل رقم 39  يف 

املحاسبة عن التحوط.
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ثانيًا: الضوابط الرشعية للتحوط:

الســتخدام التحوط يف املعامالت املالية اإلســالمية يلزم أن يتوفر فيه 

ما يي:

1 - أن ال تنطــوي عمليــة التحــوط عــىل الربــا أو الغرر اجلســيم 

)املخاطر املرتفعة(. 

2- أن ال يكون األصل املشــتق منه حمرمًا مثل أسهم البنوك الربوية أو 

الرشكات التي أصل نشاطها حرام، أو مبادالت سعر الفائدة. 

3- ال جيــوز نقل أو حتويل أوبيع املخاطر منفــردة بل تكون تابعة لنقل 

ملكية األصل حمل املعاملة ألن اخلطر تابع للتملك.

4- مراعاة الضوابط الرشعية يف العقود. 

5- البعد عن املعامالت املنهي عنها رشعًا ذات الصلة بالتحوط مثلام يتم 

يف التوريق ببيع الدين لغر من هو عليه بأقل من قيمته االسمية وما يرتبط به 

من تأجيل دفع مقابل الدين، وكذا البعد عن العينة بإعادة البيع ملن اشــرى 

منه مثلام حيدث يف املبادالت والعقود العكسية عند تصفية املستقبليات.
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6 - عــدم بيع احلقــوق املجردة مثلام حيدث يف تــداول األدوات املالية 

املشتقة يف البورصة.

7- النظر إىل مآالت العقود ألن )املآالت معتربة يف أصل املرشوعية()1( 

واحلــادث أن مآل أدوات التحوط ليس متلــك املبيع أو الثمن وإنام املقصود 

واملآل هو جني فروق األسعار.

املطلب الرابع: آثار التحوط:

أ - األثر عىل االقتصاد القومى: من حيث األثر عىل التنمية، ليس للتحوط 

أثر إجيايب عىل التنمية ألنه ال يتعامل يف الســلع بغرض امتالكها بام يزيد من 

الطلب الكىل عليها وبالتايل زيــادة اإلنتاج منها، ومن وجه آخر فإن أدوات 

التحوط ال متثل إضافة لالســتثامر القومي فالتعامل بأدوات التحوط يعمل 

عىل تغيــر املراكز املالية للمتعاملني،  كــام أن معامالت التحوط تعمل عىل 

سحب جزء من املوارد املالية من االقتصاد احلقيقي إىل االقتصاد االفرايض، 

ومن جانب آخر فاملشتقات العمود الفقري للتحوط تقلل من فعالية السياسة 

النقدية يف الدولة ألهنا تسمح باســتخدام الرافعة املالية عىل نطاق واسع مما 

)1( املوافقات للشاطبى - نرش دار ابن عفان - ط 1 - 1417 هـ 5 /176.
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يؤدي إىل التوسع يف عرض النقود وأشــباهها وجتاهل القيود التي تفرضها 

الســلطات النقدية، وأخرا فإن املشتقات من املســببات الرئيسية حلدوث 

األزمات املالية العاملية وما ترتب عليها من مشكالت اقتصادية عميقة.

ب - األثر عىل املتعاملني: اهلدف األســايس مــن التحوط هو جتنب أو 

ختفيــض املخاطر ممثلة يف اخلســائر، ولكن هذا يكون لطــرف واحد؛ ألن 

التحــوط يقوم عىل بيع ونقل املخاطر من طــرف آلخر وال يلغيها متاما، كام 

أن استعامل أدوات التحوط التقليدية يشجع عىل املقامرة، فاملشري يشري 

دون أن يدفع والبائع يبيع دون أن يملك.

جـ - األثر عىل األسواق املالية: تعمل أدوات التحوط عىل طرح أدوات 

مالية جديدة يف السوق؛ ألهنا ال تقترص عىل التعامل االفرايض عىل األوراق 

املالية والســلع والنقود املشــتقة منها، بل يتم تداول أدوات املشتقات ذاهتا، 

ومن جانب آخــر فإن غرض املتعاملني هو جني فروق األســعار مما يؤدي 

إىل عدم اســتقرار األسعار يف البورصات عىل عكس ما يقوله البعض من أن 

العامل يف املشتقات يؤدي إىل استقرار األسعار، ومن منظور آخر فإن تكلفة 

االستثامر يف هذه األدوات التحوطية منخفضة التكلفة باملقارنة يف العمليات 
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احلقيقية أوالســوق احلارضة فمن يســتثمر يف رشاء 100 ألف سهم بالسعر 

احلارض 20 دوالر للسهم عليه أن يدفع 2 مليون جنيه أما لو استثمر يف سوق 

املستقبليات فســوف يدفع 10% فقط من قيمة األسهم أي 20000 دوالر 

ولو ارتفعت األسعار سوف حيقق مكســب الـ 2مليون دوالر، األمر الذي 

يؤدي إىل زيادة حجم املعامالت يف السوق.

د - األثــر عىل البنوك: التعامل يف املشــتقات يوفر فرصــة أمام البنوك 

الســتثامر فائض الســيولة لدهيا ورسعة تســييلها عند االحتياج للســيولة 

بتصفيتها بســهولة من خالل مســؤول التســوية، ومن جانب آخر جيذب 

التعامل باملشــتقات للبنوك عمالء جددًا وزيــادة اخلدمات املقدمة هلم مثل 

االقراض وتنشــيط وظيفة أمناء احلفظ، غر أنه تعود املشتقات عىل البنوك 

بمخاطر كبرة إن اســتثمرت أمواهلا فيها وهو ما جيعــل البنوك املركزية يف 

بعض الدول ال تســمح للبنــوك هبا بالتعامل يف املشــتقات أو تقيده، وهذا 

أيضا ما جعل جلنة بازل جتعل يف مقرراهتا تقليل البنوك للتعامل يف املشتقات 

إىل أقل حد، وملاذا الذهاب بعيدا وكان التعامل بأدوات املشــتقات السبب 

 الرئييس الهنيار العديد من البنوك مثلام حدث يف األزمة املالية العاملية األخرة 

عام 2008م.
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ثانيًا: اآلثار الرشعية واملقاصدية للتحوط:

إذا كان التحوط يف معناه العام يعمل عىل مواجهة املخاطر بام خيفض من 

اخلســائر يف األموال فإنه هبذا املعنى يتفق مع مقصد الرشيعة يف حفظ املال، 

غر أن الوســائل التي تتبع يف التحوط لتحقيق ذلــك تنطوي عىل خمالفات 

رشعية عديدة كام ســبق بيانــه والقاعدة الفقهية تقــول »املقاصد املرشوعة 

ال تسوغ الوسائل املمنوعة«)1(.

األمر الذي يتطلــب البحث عن أدوات للتحــوط يف املعامالت املالية 

من املخاطر وتتفق مع الضوابط الرشعية الســابق ذكرها، وهذا هو موضوع 

املبحث التاىل.

•     •     •

)1( معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
.379/4 -
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املبحث الثالث

البدائل الشرعية للتحوط

تقديم:

تزخر املكتبة اإلســالمية بالعديد من البحوث والدراسات التي تتناول 

األســاليب الرشعية البديلة للتحــوط ومنها البحــوث املقدمة للمجمع، 

وســوف يتناول البحث منها ما يلبي الضوابــط الرشعية التي نذكرها أوال، 

ثم نتناول أساليب مواجهة املخاطر بالتجنب أو التحمل أو النقل والتحويل 

للغر أو حتييدها، وأخرًا نورد األدوات واألســاليب الرشعية التي ذكرهتا 

البحوث املشار إليها إمجاال، وذلك يف الفروع التالية:

الفرع األول: منطلقات طرح األساليب الرشعية البديلة للتحوط، ومنها:

أ- أنه ال يمكن إلغاء اخلطر متاما من املعامالت املالية.

ب - مراعاة الضوابط الرشعية للتحوط السابق ذكرها يف املبحث الثانى.

جـ- أن أدوات وأساليب التحوط التعاقدية التقليدية يف جمملها تنطوى 

عىل خمالفات رشعية، وبالتايل ال يلزم حماكاهتا فال داعي ملســمى »املشتقات 
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اإلســالمية« ألن كلمة مشــتقة تعني التعامل يف أدوات وإن كانت مرتبطة 

بأصل إىل أن هذا االرتباط ومهي أو رمزي.

د- األخذ بمفهوم التحوط يف معناه العام وهدفه األســايس وهو محاية 

األموال من املخاطر بكل األساليب دون التقيد  بام عليه الفكر التقليدي، أو 

بالتفرقة بني مفهوم التحوط واحلامية والضامن.

هـ - االبتعاد عن احليل والتواطؤ. 

و - إمكانية التطبيق العمي.

ز - أن ســبل مواجهة املخاطر حلامية املال تتحــدد يف: جتنبها، حتملها، 

نقلها أو حتويلها للغر، حتييدها، ويف الفروع التالية سيتم ذكر األساليب التي 

يمكن اتباعها للتجنب أو التحمــل أو النقل أو التحييد، وهي ما يتم تناوهلا 

بالتفصيل يف الفروع التالية.

الفرع الثاين: جتنب املخاطر:

مــن أهم الطــرق املوصلة حلفظ املال عــدم اســتخدامه يف املجاالت 

وباألســاليب التي تنطوي عىل خماطر عالية وتأكــد أو غلبة الظن بوقوعها، 
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وال يقــال إن هذا ليــس بتحوط بل عىل العكس هو أصــل التحوط، وهذا 

يســتند إىل النهي عن الغرر رشعا)1( الذي يعرف لغة بأنه اخلطر والتعريض 

للهلكــة،)2( واصطالحا »هو مــا انطوت عنا عاقبته أو ما تــردد بني أمرين 

أغلبهــام أخوفهام«)3(، وجيعل ابن تيمية الغرر نوعًا من املقامرة فيقول: »وبيع 

الغرر هو من نوع القامر وامليرس«)4(.

فإن قيل: إن مجيع القرارات االقتصادية تتعلق باملســتقبل ونتائجها غر 

معروفة  بام حيمل معنى الغرر؟ ويرد عىل ذلك العز ابن عبد الســالم بقوله: 

»فكذلك أهل الدنيا إنام يترصفون بناء عىل حسن الظنون، وإنام اعتمد عليها ألن 

 الغالب صدقها عند قيام أسباهبا؛ فإن التجار يسافرون عىل ظن أهنم يستعملون بام 

به يرتفقون«)5(.

)1( احلديــث النبوي الرشيــف الذي ورد فيه النهي عن الغــرر ورد يف عدد من كتب 
احلديث منها صحيح مسلم 8/ 37 .
)2( لسان العرب البن منظور - 5 / 13 .

)3( حاشيتا قليويب وعمرة - نرش دار الفكر ببروت - 1415 هـ  2/ 202 .
)4( جممــوع الفتاوى البن تيمية -   نرش: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف - 

1416هـ 61/25 .
)5( قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز ابن عبد الســالم- مكتبة الكليات األزهرية 

- 1414هـ- 4/1.
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وقول ابن تيمية: »واخلطر خطران: خطر التجارة وهو أن يشري السلعة 

يقصد أن يبيعها بربح ويتوكل عىل اهلل يف ذلك فهذا ال بد منه للتجار والتاجر 

يتوكل عىل اهلل يطلب منه أن يأيت من يشــري الســلعة وأن يبيعها بربح وإن 

كان قد خيرس أحياًنا فالتجارة ال تكون إال كذلك، واخلطر الثاين امليرس الذي 

يتضمن أكل مال الناس بالباطل فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله«)1(.

ولذا جيمع الفقهاء عىل الغرر املنهي عنه هو الغرر الكثر، أي ينطوي عىل 

خماطر مرتفعة.

الفرع الثالث: حتمل املخاطر:

ال توجد منشأة يمكنها التخلص من مجيع املخاطر فهناك بالتأكيد خماطر 

سوف تتحملها ويتم االحتياط هلا مسبقا بتكوين االحتياطيات واملخصصات  

املحاســبية التي تعني جتنيب جزء من األرباح أو اإليرادات الدورية لتغطية 

املخاطر املحتملة، وتكوينها يكون إما بالقانون ويسمى االحتياطي القانوين، 

أو بناء عىل النظام األســايس للرشكة ويســمى االحتياطي النظامي، أو بغر 

)1( كتاب تفســر آيات أشــكلت، البن تيمية، نرش مكتبة الرشــد بالرياض - ط1- 
1417هـ - 701/2- 702.
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ذلــك، ومن وجه آخر فإن املؤسســات تتحمل خماطــر الديون يف ما يعرف 

بالديون املعدومــة والتى يمكن اعتبارها صدقــة لقوله تعاىل: ﴿ې  ى 

ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ         ېئ﴾ 

]البقرة: 280[.

وتذكر مجيع البنوك اإلسالمية يف تقاريرها السنوية أن من  وسائل إدارة 

املخاطر هبا تكوين االحتياطيات واملخصصات.

الفرع الرابع: نقل املخاطر للغري:

وهــذا يدخل يف إطــار التحوط التعاقــدي، وهو الســائد يف التحوط 

التقليــدي، وضوابط نقــل املخاطر هذا من املنظــور الرشعي: وجود أحد 

األســباب املرشوعة لنقل املخاطر وهي: التســبب أو املسؤولية عن وقوع 

اخلطــر، والتطوع بتحمل اخلطر مــن طرف آخــر، وأن ال حيصل املتحمل 

للخطــر املنقــول إليه عىل أية مكاســب مقابــل التزامه عــىل حتمل اخلطر 

وقــع أم ال، وأن يقتــرص التحمل عىل اخلطر الواقع فعــال مثل نقص رأس 

 املــال وليس اخلطر املفــرض مثل الربــح الفائت، ومن األســاليب لنقل 

املخاطر ما يي:
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أوالً: الضامن )1(: بمعنى حتميل تبعة هالك املال أوضياعه للغر ويكون 

يف احلاالت التالية:

1- مواجهة خماطــر االئتامن بطلب الدائن من املديــن تقديم ضامن يف 

صورة رهن يتم تسييله وحصول الدائن عىل مستحقاته منه، أو تقديم كفيل 

ليسرد الدائن حقه منه.

2- مواجهة خماطر تعدي يد األمانة أو تقصرها يف املحافظة عىل أموال 

أرباب األموال يف املضاربة والوكالة واملشــاركة واإلجارة، بطلب ضامنات 

منهم ملواجهة حاالت ضياع املال بتقصرهم أو تعدهيم مع جواز نقل عبء 

إثبات املسؤولية عن التعدي والتقصر من رب املال إىل األمني.

3- التطوع بالضامن، وهو إما يكــون من األمني، وهذا غر جائز لدى 

مجهور الفقهاء، أو التطوع من طرف ثالث وأجازه جممع الفقه الدويل برشط 

عدم حصــول املتطوع عىل مقابل للضامن، وعــدم الربط بني العقد األصي 

مضاربــة أو وكالة وبني هذا الضــامن، وأن يكون الضــامن ملواجهة حالتى 

التعدى والتقصر من األمني وليس يف كل األحوال.

)1( د/ حممد عبد احلليم عمر -ضامن البنك للمخاطر الناشــئة عن سوء استثامر أموال 
العمالء - بحث مقدم للدورة 22 ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل - 2015م.
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ثانيــًا: هامش اجلديــة: وهو مبلــغ يدفعه املشــري أو املســتأجر يف 

حالــة التواعد عــىل القيام بعمليــة رشاء أو تأجر لعني حيرضهــا البائع أو 

املؤجر ثم بعــد متلكها يتعاقــدا عىل البيــع أو التأجر، وقــد يكتنف هذه 

املخاطر نكول املشــري أو املســتأجر عن التعاقد فيتم تغطية اخلسائر التي 

 يمكــن أن تقع للطرف اآلخــر من هامش اجلدية الــذي يعترب بصفة ضامن 

مقدم منه.

ثالثًا: العربون: وهومبلغ يدفع املشــري للبائع قبل إبرام عقد البيع فإن 

متت العملية حســب من الثمن، وإن مل تتم يستحقه البائع عوضا عن ضياع 

الفرصة عىل البائع، وهي صورة جييزها احلنابلة دون مجهور الفقهاء )1( 

رابعــًا: التأمني التعاوين: وهو من الصور التــي أجازها املعيار الرشعي 

رقم 45 بند 4/4 حيث ذكر أن من وســائل محاية رأس املال واالستثامرات 

»التأمني التكافي عىل االســتثامر حلامية رأس املــال أو لتغطية خماطر التعدي 

أواملامطلة أو الوفاة أو اإلفالس، وجيوز أن يتوىل إبرام عقرد التأمني التكافي 

املستثمرون أنفسهم أو مدير االستثامر بالوكالة عنهم«.

)1( املغني البن قدامة - نرش مكتبة القاهرة - 1388 هـ - 4 / 176.
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خامســًا: تفتيت املخاطر: مــن خالل التصكيك للتمويل واالســتثامر 

املجمع بتحويله إىل صكوك تطرح لالكتتاب بني عدد كبر من املســتثمرين، 

وبالتاىل تتوزع املخاطر إن وقعت بينهم وال يتحملها املتعاقد عليها وحده.

الفرع اخلامس: حتييد املخاطر:

بمعنــى إجراء معامالت تنطــوي عىل عدم حتمل طــرىف العقد أّيًا من 

املخاطــر التي يمكــن أن تقع، وهذا ليس جتنبا للمخاطر كام ســبق ذكره يف 

الفرع الثاين، ولكن املعاملة هنا ســتتم واخلطر يوجد ومع ذلك ال يتحملها 

أي من الطرفني. ومن األساليب التي حتقق ذلك ما يي:

أوالً: االتفاقيات اإلطارية للتمويل واالســتثامر، وتستخدم يف مواجهة 

خماطر التغر يف معدل األرباح املســتحقة للمستثمر إذا كانت حمددة بمعدل 

ثابــت مثل املرابحــات والتأجــر، أو مثل حصة رب املــال يف املضاربات 

واملشــاركات، وهنا يتم عقداتفاقيــة إطارية يف صورة تســهيالت لتمويل 

العميل بمبلغ إمجــايل وليكن 2 مليون دوالر ويذكر فيها اســتعداد املمول 

لتمويــل العميل لعمليات متعددة وأن يتم حتديد ربح املمول  يف كل مرابحة 

يف املســتقبل، وعند عقد كل معاملة يذكر الربح فيه حســب معدل األرباح 
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الســائد يف الســوق، ولقد أجازت املعاير الرشعية ذلك يف املعيار رقم 37 

بعنوان »االتفاقية االئتامنية«.

ثانيًا: اتفاقية القروض املتبادلــة، وصورهتا أن يتفق طرفان عىل إقراض 

كل منهام لآلخر مبلغا بعملتني خمتلفتني ملدة حمددة ثم يسرد كل منهام قرضه 

يف هنايــة املدة  بنفــس العملة التي أقرض هبا صاحبــه وبالتايل يتحوط ضد 

خماطر تقلب سعر الرصف، وأجاز بعض العلامء هذه الصورة برشط خلوها 

من الفائدة )1(.

رابعــًا: املشــاركة التاجريية املتناقصــة)2(، وهي صــورة تطبقها بعض 

املؤسســات املالية اإلســالمية بأمريكا، وتقوم عىل رشاء عني باملشاركة بني 

املؤسسة املالية التي تدفع حواىل 80% من ثمن الرشاء ويدفع العميل %20، 

ثم يتفقان عىل أن تؤجر املؤسسه حصتها للعميل مدة معينة بإجيار حمدد يدفع 

)1( كتاب - األجوبة الرشعيــة يف التطبيقات املرصفية - اجلزء األول - إدارة التطوير 
والبحوث - جمموعة دلة الربكة فتوى رقم )49(.

)2( د/ حممد عبد احلليم عمر - إطاللة عىل املؤسســات املالية اإلسالمية العاملة عىل 
الســاحة األمريكية- بحث مقدم املؤمتر الســنوى الثالث ملجمــع فقهاء الرشيعة 

بأمريكا - 1426هـ.
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دوريا ويف نفس الوقت يتفقان يف صورة تواعد عىل أن تبيع املؤسســة دوريا 

كل فرة جزءا من حصتها يف العني للعميل، ويوضع برنامج حســابى لذلك 

يسدد العميل بموجبه قسطا دوريا يشمل اإلجيار الذي يتناقص بمرور الزمن 

لزياة حصته يف ملكية العني وقسط سدادة للجزء املباع له من حصة املؤسسة 

الذي يتناقص دوريا، وبذك تضمن املؤسسة احلصول عىل دخل دوري ثابت 

ومقابل استثامره يف العني، ويدفع العميل قسطا دوريًا ثابتًا مما حيدد التزاماته 

طوال املدة وخيطط تدفقاته النقدية عىل هذا األساس.

خامســا: الســلم والســلم املوازي، وهي صــورة مطبقــة يف البنوك 

اإلســالمية وأجازهتا املجامــع الفقهية واملعاير الرشعيــة، ووجه التحوط 

فيها بالنســبة للبائع ضامن تسويق الســلع قبل إنتاجها وبثمن يقبضه مقدما 

لإلنفاق عىل تكاليف اإلنتاج وبام يبتعد به عن خماطر تقلب لبســعر، وبالنسة 

للمشري ضامن احلصول عىل الســلعة إن كان يستخدمها يف نشاطه وبسعر 

يف العــادة يكون نازال عن أســعار موســم اإلنتاج، إضافة إىل أنه بالســلم 

 املــوازي يضمن بيع الســلعة، وهذه الصورة تعد بديــال رشعيا عن العقود 

اآلجلة التقليدية.
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الفرع السادس:  عرض موجز لبعض أساليب التحوط البديلة.

كام ســبق القول فإن الدراسات تزخر بالعديد من األساليب التي تطرح 

بصفة أســاليب رشعية للتحوط سيتم عرض مسمياهتا يف هذا الفرع، وعدم 

ذكرها يف الفروع الســابقة ألن الكثر منها يقــوم عىل احليل فضال عن عدم 

إمكانية التطبيــق العمي، وبجانب وجود بعض املظــان التي فيها خمالفات 

رشعية، وإضافة لذلك سيتم التعريف بام يسمى باهليئة اإلسالمية للمشتقات، 

وذلك يف اآليت:

أوالً: عرض مســميات أســاليب التحــوط البديلة والتــي مل تذكر يف 
الفروع السابقة)1(.

- التزام مدير االســتثامر بضامن القيمة االســمية - الوعود املتبادلة يف 

حمل الورود - التحوط باملرابحة - برنامج املرابحتني - االلتزام بأجر بالبيع 

والرشاء- البيع مع اســتثناء املنفعة - التداول اليومي املربمج مع الضامن - 

)1( من البحوث التي ذكرت أكرب عدد من هذه األساليب: بحث د/ عبد اهلل العمرانى 
بعنوان »التحوط يف املعامالت املالية« املقدم للدورة 21 ملجمع الفقه اإلســالمي 
الدويل، وبحث د/ حممد عىل القري  بذات العنوان   املقدم لنفس الدورة- هذا مع 
مراعاة أن ورودها خاصة يف بحث د/ العمــراين ال يعني موافقته عليها بل أظهر 

عدم مرشوعية بعضها .
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أ. د. حممـد عبد عبد احلليم عمـر

املرابحتني املتقابلتــني - التحوط بالبيع أو الــرشاء اآلجلني لعملة حيتاجها 

يف ما بعد - الرشط اجلزائى - خيار الرشط - الســلم بســعر الســوق- بيع 

الدين النقدي بســلع حارضة - بيع جزء من حصة االســتثامر لطرف ثالث 

بثمن آجل.

ثانيًا: التعريــف باالتفاقية اإلســالمية للتحوط، قامت إدارة الســوق 

املالية اإلسالمية ومقرها البحرين وبمشــاركة مع اهليئة الدولية للمبادالت 

واملشتقات باإلعالن عن »اتفاقية التحوط اإلسالمية األساسية«  حتت رعاية 

حمافظ مــرصف البحرين املركزي، وقد عملت اجلهتــان عىل إعداد اإلطار 

القانــوين لالتفاقية حتت إرشاف هيئة املشــورة الرشعية التابعة إىل الســوق 

املالية اإلســالمية الدولية وبموافقتها، كام تم التشاور مع األطراف العاملة 

يف السوق. وتضم الوثيقة املنشــورة االتفاقية األساسية اإلسالمية ومذكرة 

ط  تفسرية، وكالمها من ضمن البيان الرشعي الرسمي، وتوفر اتفاقية التحوُّ

ط  األساسية، األســاس القانوين الذي يتيح للمؤسسة إبرام صفقات التحوُّ

اإلســالمية مثل مبادالت معدل الربح ومبادالت العمالت، والتي تشكل 

ط اإلسالمية. بحسب التقديرات الغالبية العظمى من صفقات التحوُّ
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وتنفيذا لالتفاقيــة أطلقت اهليئتان عامليتان عقــدا معياريا ملبادلة معدل 

الربح وذلك يف حماولة ملســاعدة املؤسســات املالية اإلسالمية عىل التحوط 

مــن املخاطرة. وتعترب هذا العقــد الذي يتضمن مبادلــة معدل األرباح يف 

املؤسسات اإلسالمية بديال التفاقيات مقايضة الفائدة املستخدمة عىل نطاق 

واسع يف األسواق املالية التقليدية حيث يتم تبادل تدفق نقدي بآخر.

وتستند عقود مبادلة معدل الربح إىل هيكل املرابحة حيث يتم ربط عقد 

طويل األجل بعدة صفقات مرابحة قصرة األجل يربطها وعد باســتكامل 

سلســلة الصفقات. وعقد املرابحة هو اتفاق بيع بالتكلفــة زائد عليه ربح 

معلوم. ويقول مرصفيــون إنه جيري تداول عقود مبادلة الربح يف الســوق 

الثانوية، كام تعمل املؤسســة عىل وضع عدد من العقــود املعيارية األخرى 

من بينها واحــد ملبادلة العمالت وآخر التفاقات الوكالة بني البنوك، وجتدر 

اإلشارة إىل أن البعض حيذر من األخذ هبذه العقود)1(.

واهلل وىل التوفيق.

•     •     •

)1( ملزيد من املعلومــات حول هذه االتفاقية: موقع بنــك البحرين املركزي، وموقع 
السوق املالية اإلسالمية الدولية، وموقع جريدة االقتصادية عىل اإلنرنت.


