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احلمد هلل رب العاملني والصاة والســام عىل أرشف األنبياء واملرسلني 

نبينا حممد وعىل أله وصحبه أمجعني.

وبعـد:

1- املسألة حمل البحث: 

مل يزل الناس يف معايشــهم يؤثرون الســامة ويتفادون املهالك وعسري 

الدروب ويتمنون أن حيصلوا عىل الشــهد دون إبــر النحل ولكن هيهات، 

ولذلك جاء حرص اإلنســان عىل ما ينفعه مقرتنًا بمحاولة إبعاد كل سبب 

حيول دون ذلك. 

ذاك هو التحــوط بمعناه العام. إنه ســعي حثيث للبحث واكتشــاف 

األســباب التي حتول دون وصول اإلنسان إىل غايته يف االستثامر ثم تصميم 

الوســائل التي متنع هذه األســباب من أن حتول بينه وبني ما يريده فاخرتع 

لذلك أدوات وترتيبــات، وصمم برامج ونظريات للوصول إىل ذلك وهي 

حمل النظر يف هذا البحث.
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2- اخلطر يف اللغة:

اخلطر يف اللغة هو ارتفاع املكانة واملنزلة وهو السبق الذي يرتاهن عليه))). 

 ومنها قوله عليه السام أليب بكر: »تعرض هلم، وأعظم هلم اخلطر، واجعله إىل 

بضع سنني«))).

واخلطر يعني أيضــًا الغرر، قــال يف املحيط: »غرر باملــه إذا محله عىل 

خطر«))). ويف حتفة األحوذي: »الغرر .. ما ال يعلم عاقبته من اخلطر«. 

واخلطر يعني املكروه قال يف هتذيب اللغة: »خياطر بنفســه إذا اشفى هبا 

عىل خطر هلك أو نيل ملــك«))). ويف احلديث الرشيف فيام رواه البخاري: 

».. قالوا: وال اجلهاد يا رســول اهلل؟ قال: وال اجلهاد، إال رجل خرج خياطر 

بنفسه وماله فلم يرجع بيشء«، يعني يوردها املهالك.

ومن معاين اخلطر يف اللغة جمرد االحتامل من ذلك ما ورد يف رشح حديث: 

»ال يقولن أحدكم صمت رمضان«، قال السندي يف حاشيته عىل رشح سنن 

))) املحيط يف اللغة ج) ص89).
))) تفسري ابن كثري ج) ص))).
))) املحيط يف اللغة ج) ص50).

))) هتذيب اللغة ج) ص))).
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الدكتـور حمـمــد عـلـي الـقــري

النســائي: ألن »قبوله عند اهلل تعاىل حمل اخلطر«))). أي أنه أمر احتاميل، وكام 

ترون أن االستخدامات املعارصة لعبارة اخلطر ال خترج من هذه املعاين.

3- مفهوم اخلطر يف التحليل املايل: 

اخلطــر يف التحليل املايل هو »احتامل وقــوع املكروه«، واملكروه يف جمال 

االســتثامر هو اخلســارة املالية أو فوات الربح أو حتقــق الربح ولكن دون 

مســتوى العائد املســتهدف. ومع أن حتليــل املخاطر هو أحــد أكثر أنواع 

الدراسات املالية تعقيدًا إال أن مفهوم اخلطر ال خيرج عن هذا املعنى املذكور 

وهو: احتامل وقوع املكروه. 

ومبعث احلاجة إىل حتليل املخاطر أن الفرد )أو املنشأة( عندما يتخذ قرارًا 

ماليًا فإن ثمرته حتتاج إىل بعض الوقت حتى تظهر )وهو شأن مجيع عمليات 

االستثامر تقريبًا كاالســتثامر يف األسهم أو املشــاريع العقارية أو الصناعية  

...إلخ(، وهذه الثمرة، أي نتيجة االستثامر تتأرجح بني احتامل حتقق املرجو من 

 ربح واحتامل انحراف املسار عن ذلك، فاخلطر هو احتامل وقوع ما تكرهه النفس 

وحتاذر منه. 

))) حاشــية السندي عىل رشح سنن النسائي ج) ص))). واحلديث كام ورد يف سنن 
النسائي عن الرســول ملسو هيلع هللا ىلص »ال يقولن أحدكم صمت رمضان وال قمته كله .. إلخ 

احلديث«.
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فإذا قيــل هذا اســتثامر مرتفع املخاطــر يعني ذلــك أن احتامل وقوع 

املكــروه أكرب نســبيًا مقارنة باســتثامر آخــر يوصف بأنه متــدين املخاطر، 

 عندئٍذ لــن يقبله املســتثمر إال أن يعد بمعدل عاٍل مــن الربح يربر ركوب 

هذه املخاطر.

ولن يكون ملفهوم اخلطر فائدة عملية إال إذا أمكن قياسه. فاحتامل وقوع 

املكروه ربام يكون واردًا عىل كل حال ولكن شتان بني أن يكون هذا االحتامل 

هو )% أو يكون %90. 

تكون املخاطر أحيانًا واضحة، فمن املســلامت مثــًا أن خطر اإلصابة 

بمــرض خبيث يف الرئة ملن يدخن 0) ســيجارة يف اليــوم أكرب ممن يدخن 

ســجارة واحدة فالفرق بني حجم اخلطر األول وحجم اخلطر الثاين واضح 

جيل. ولكن هل من ســبيل ملعرفة الفرق بني اخلطر املحدق بمن يدخن 0) 

سجائر و )) سيجارة ؟ هنا تربز احلاجة إىل أدوات لقياس اخلطر.

4- إدارة املخاطر:

اقتىض الســعي الذي ال يعــرف الكلل من قبــل املتخصصني يف جمال 

التحــوط إىل والدة علــم إدارة املخاطــر الــذي يبدأ بتقســيم املخاطر إىل 



7

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م
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أنواع ثم اختاذ املناســب من اإلجراءات لدرء كل نوع بالبحث عن الســبل 

واألدوات املناسبة. 

وإدارة املخاطــر وإن كانــت أمرًا جديــدًا وعلم له قواعــده ونظرياته 

إال اهنا قديمة قدم التجارة واألســواق. فقد أدرك النــاس خطر عدم وفاء 

املديــن بدينه فجاؤوا بالرهــن والكفالة لتقليل املخاطــر، وعرفوا باحتامل 

خيانــة األمني وإمهاله فأدخلوا يف العقود الرشوط التي تضمنه اخلســارة يف 

حال وقوعها وهو بتلك احلال، وأدركوا خطر الطرق واألســفار فاخرتعوا 

السفتجة وأمثاهلا من الرتتيبات، بل إن عقد السلم الذي وجد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

 الناس يتعاملون به يف املدينة فيه وجه واضح إلدارة املخاطر املتعلقة بمخاطر 

تقلبات األسعار. 

5- ال خيلو االستثامر من املخاطر:

ليست إدارة املخاطر وأدوات التحوط حماولة إللغاء املخاطر إذ ال يمكن 

أن خيلو أي اســتثامر من خطر، فمن املسلامت أن االستثامر عملية جيري فيها 

توجيه املال نحو اســتخدام حيقق ربحًا بعد مرور الوقت، أي أن هناك زمنًا 

يفصل بني اختاذ القرار باالســتثامر وحتقق األرباح، ومهام أويت اإلنسان من 

معلومات دقيقة يبقى أن املســتقبل ليس أكثر مــن »توقع« ربام صدق وربام 
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خــاب ألن الغيب ال يعلمه إال اهلل. ولذلك كل أنواع االســتثامر ال ختلو من 

خماطــر حتى القرض املوثق برهون وضامنات فيــه خماطرة. وإن كانت أدنى 

من املخاطر يف قرض ال يوثق برهن ولكن يبقى دائاًم أن القضاء عىل املخاطر 

أمر مستحيل.

6- اخلطر يف لغة الفقهاء:

يســتخدم الفقهاء كلمة »خطر« تارة بنفس املعنى  اللغوي الذي ذكرناه 

آنفًا، أو مرادفًا لكلمة »الغرر« وتارة أخرى بمعنًى ال خيتلف كثريًا عن مفهوم 

اخلطر يف التحليل املايل. فهو يعني عندهــم احتامل الوقوع، فيقولون: »عىل 

خطر الوجود« يعني احتامل الوقوع، كقوله يف حاشــية رد املحتار: »التعليق 

بالرشط يكون عىل خطر الوجود«)))، أي أمر احتاميل وليس حمتوم الوقوع. 

ويف كامهــم يف موضــوع الســفتجة قالــوا: »)وكرهت الســفتجة( 

... وهي إقراض لســقوط خطر الطريــق فكأنه أحال اخلطــر املتوقع عىل 

املستقرض...«))). فعبارة خطر الطريق تعبِّـر عن نفس ما يمكن أن يتضمنه 

التحليل املايل للسفتجة. 

))) حاشية رد املحتار ج) ص86).
))) الدر املختار الدر املختار ج5 ص88).
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ويف مســألة تسليم املســلم فيه يف غري حمل املســلم قالوا: »فيكون رب 

السلم قد سقط عنه خطر الطريق«)))، وهو استخدام لكلمة اخلطر مماثل للغة 

التحليل املايل.

وانظر إىل قوهلم بشــأن الرشوط يف عقد املضاربة، قالــوا: ».. يعني أنه 

جيوز لرب املال أن يشــرتط عىل العامل أن ال ينزل واديًا وال يســري باملال يف 

الليل ملا فيه من اخلطر  ...«))). واخلطر هنا هو اخلطر باملفهوم املايل املعارص.

ويف املدونة عن من اشرتى ثوبًا إىل أجل ثم اشرتى به قبل حلول األجل 

ثوبــًا آخر. قال: »ال جيوز هذا ألن هذا ديــن بدين وخطر يف رأي قلت وأي 

يشء معنى قولك وخطر ... قال أال ترى أهنام ختاطرا يف اختاف األســواق 

ألهنام ال يدريان ما تصري إليه األسواق إىل ذينك األجلني«))).

وقول الرسخيس: »وهلذا جوز العلامء .. الكفالة بالدرك ... وال جيوز أن 

متنع صحتها ملعنى اخلطر فإنه موجود يف كل كفالة«))).

))) حاشية رد املحتار ج5 ص 5)).
))) رشح اخلريش ملخترص خليل ج9) ص))).

))) املدونه ج)) ص 87).
))) املبسوط ج)) ص)8).
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ويف الفرق بني اإلجارة واملزارعة: »وأما اإلجارة فاملؤجر يقبض األجرة 
واملســتأجر عىل خطر قد حيصل له مقصــوده وقد ال حيصل فكانت املزارعة 

أبعد عن املخاطرة من اإلجارة«))).

ويف الفــرق بني الوكالــة واملضاربة: »ثــم الفرق بــني الوكالة املطلقة 
واملضاربة أن الوكالة املقصود منها حتصيل الثمن فحسب وال ختتص بقصد 

الربح فإذا أمكن حتصيله من غري خطر كان أوىل«))).

وبشأن ترصف املكاتب بام يف يده من مال حاصل من كسبه قالوا جيوز: »بام 
ال تربع فيه وال خطر كبيع ورشاء وإجارة وأما ما فيه تربع كالصدقة أو خطر 
كالقرض وبيع نسيئة... فا بد فيه من إذن سيده«))). كل هذه االستخدامات 
 وأمثاهلــا كثــري لكلمة اخلطــر موافقة ملعنــى اخلطر يف التحليــل املايل، أي 

»احتامل الوقوع«.

7- التحوط يف اللغة: 

احلياطــة يف اللغة هي الرعايــة يقولون يتحوط أخاه حيطة حســنة أي 
يتعهده وهيتم بأموره، وحاطــه كأله ورعاه، وحوطه بنى حوله حائطًا، ويف 
االصطاح املايل التحوط تبني اإلجراءات والرتتيبات واختيار صيغ العقود 

))) ابن تيمية ج7 ص)7).
))) املغني ج5 ص))).

))) اإلقناع ج) ص00).
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الكفيلــة بتقليل املخاطر إىل احلد األدنى مــع املحافظة عىل احتامالت جيدة 

للعائد عىل االستثامر. 

ومن معانيه يف املصطلح املايل: إســرتاتيجية الغرض منها التخلص من 

أو إلغاء املخاطــر التي تكون خارج نطاق النشــاط الرئييس أو خارج جمال 

االستثامر املســتهدف، يعني إذا كنت تستثمر يف صناعة اإلسمنت يف اليابان 

وأنت تاجر سعودي فا حاجة لتحمل خماطر رصف العملة اليابانية ألن هذا 

خارج جمال استثامرك.

8- هل يلزم وجود معدل عاٍل من املخاطر لتحقق املرشوعية؟

كثريًا ما نســمع من بعض املتخصصني يف املرصفية اإلســامية وبعض 

أعضــاء اهليئات الرشعيــة بأن وجــود »اخلطر« متطلب أســايس لتحقيق 

غ« من املخاطر هي مظنة  املرشوعية يف املعامات املالية وأن املعاملة التي »تفرَّ

عدم املرشوعية وأهنا »صنو الربا« وأن وجود اخلطر فرق أساس بني القرض 

الربوي واملضاربة واملشاركة وأن من ِحَكِم حتريم الزيادة يف القرض أهنا ربح 

ال يقابله خماطره ... إىل آخر ذلك من املقوالت املعروفة. 

هذا القول يعنــي أن الربح أو العائد من االســتثامر الذي يوصف بأنه 

إســامي جيب أن يكون أمرًا احتامليًا غري مؤكد الوقوع وإال كانت  املعاملة 
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)بناء عىل هذا النظر( غري مرشوعة، أو هي مظنة عدم املرشوعية، ومعتمدهم 

يف ذلك كله قاعدة اخلراج بالضامن املســتمدة من حديث رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص)))، 

بنفس اللفظ. وهذا كام حيتاج إىل نظر وتأمل من جوانب:

))) أخرج الشافعي وأمحد وأصحاب الســنن واحلاكم من طريق عروة عن عائشة أن 
رجًا اشــرتى غاما يف زمن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فكان عنده ما شــاء اهلل ثم رده من 
عيب وجده فقىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  برده بالعيب، قال املقيض عليه قد استغله، فقال 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  »اخلراج بالضامن«.
وقد اختلف الفقهاء يف ســند احلديث وفقهه، فاحلديــث صححه ابن القطان كام   
قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ونســب إىل الزركيش قوله : هو حديث 

صحيح. 
وأما ابن حزم فقد قال عــن هذا احلديث »ال يصح«. وقال عنه ابن العريب يف حتفة   
األحوذي »واخلراج بالضامن ليس حديثًا مرويًا، وإنام هو خرب عىل أمر وقع ال يعلم 
بقيته، وال يصح سنده«. وقال يف القبس عىل موطأ مالك بن أنس »اخلراج بالضامن 

حديث ال يصح«. 
وقاعدة اخلراج بالضامن ليس مســتندها هذا احلديث فحسب فقد استدل من قال   
هبا بام روى ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قول رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  »ال حيــل بيع ما ليس عنــدك وال ربح ما مل يضمن«. وبــام روى البيهقي من 
حديث عطاء بن صفوان بن يعىل عن أمية عن أبيه قال اســتعمل رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  
عتاب بن أســيد عىل أهل مكة فقال »أين أمرتك عىل أهــل اهلل بتقوى اهلل ال يأكل 

أحد منكم من ربح مامل يضمن... احلديث«.
ومن الفقهاء من قرص معنى احلديث عىل الطعام فقد سئل اإلمام أمحد وإسحاق بن   
راهويــة عن ربح مامل يضمن فقال »ال يكون عندي إال يف الطعام يعني ما مل يقبض 

قال إسحاق كام قال يف كل ما يكال ويوزن«. 
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األول: ال ســبيل إىل إلغاء اخلطر فالقول بأن االســتثامر الذي خيلو من 

املخاطر غــري مرشوع ال معنى لــه ألن مثل هذا االســتثامر غري موجود يف 

الواقع أصًا))).

 الثــاين: أن الضــامن املذكور يف احلديــث خيتلف يف معنــاه عن اخلطر 

باملفهــوم املايل إذ هــو يقترص عىل احتامل يتعلق بالســلعة حمــل العقد مثل 

 اهلاك وليــس بالبيئة املحيطة بتلك الســلعة مثل تقلب األســواق أو تغري 

سعر العملة))). 

))) اجلانب األول: اخلطر موجود يف كل االستثامرات:
اخلطر باملعنى العام موجود يف مجيع االستثامرات حتى القرض املوثق برهن وضامن   
)وإن كان أقــل خطرًا من دين غري موثق( ألن إفاس املدين والكفيل أو موهتام أو 
هاك الرهن ليست أمورًا مستحيلة عىل ذلك فإن تصنيف االستثامر إىل ذي خماطر 

وآخر ال خطر فيه كام ال معنى له.
))) اجلانب الثاين: اخلراج بالضامن وربح مامل يضمن هلام معنى خمصوص :

قــال يف املغني »اخلــراج بالضامن يدل عىل أن من له اخلــراج فعليه الضامن لكونه   
جعــل الضامن عله لوجوب اخلراج له، واخلراج »ما حيصل من غلة العني املبتاعة« 
وقال بعضهم »اخلراج مستحق بالضامن أي بسببه«، ويف التاج واإلكليل: »اخلراج 
بالضامن معناه أن املشرتي الذي اغتله لو هلك يف يديه كان منه وذهب الثمن الذي 
نقد فيه فالغلة له بضامنه«، فام ورد بشأن اخلراج بالضامن يف كام الفقهاء إنام يتعلق 
بالنامء املتصل باملبيع أو املتولد منه كاملنافع ونحوها، وال يتعلق باخلطر بمعناه املايل 

وهو احتامل وقوع اخلسارة.
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والثالث: أن هذه القاعدة حتى بفرض أهنا تتعلق باملخاطر غري مطردة))).

))) »اخلراج بالضامن« ال يدخل يف معناه »اخلطر« بمفهومه:
إذا سلمنا أن معنى اخلراج بالضامن إنام يتعلق بنوع حمدد من املخاطر وهي املخاطر   
املتصلة بســامة املبيــع وليس احتامل وقوع اخلرسان يف التجــارة وجدنا يف كام 
الفقهاء إشارات تدل عىل أن مسائل اخلطر بمعناه املايل )أي احتامل وقوع اخلرسان( 

ال يندرج عندهم حتت قاعدة اخلراج بالضامن عىل سبيل املثال:
ظاهر مذهب أمحد أن الثامر إذا تلفت قبل متكن املشرتي من جذاذها كان من ضامن   
البائع مع ان ظاهر مذهبه أنه جيوز للمشــرتي التــرصف فيها بالبيع وغريه فيجوز 
ترصفه مع كون ضامهنا عىل البائع«، فهــذا ربح با ضامن وخمالف لقاعدة اخلراج 

بالضامن، ولكنه ليس نامء متصًا باملبيع وإنام هو اخلطر بمعناه املايل فلم يمنع. 
جيــوز عند مالك بيع الدين ممن ليس هو عليه وهــو رواية عن أمحد، مع أن الدين   
ليــس مضمونًا عىل املالك، جّوزوا هذا مع ما فيه من ربح با ضامن، ولكن اخلطر 

فيه هو اخلطر بمعناه املايل .
جوز النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يعتاضوا عن الدين الذي هو الثمن بغريه، مع أن الثمن مضمون   
عىل املشرتي مل ينتقل إىل ضامن البائع وكذلك املبيع الذي هو دين السلم جيوز بيعه 

وإن كان مضمونًا عىل البائع مل ينتقل إىل ضامن املشرتي«.
املنافع يف اإلجارة والثمرة قبل القطع فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي ال معارض   
هلا وضع الثمن عن املشــرتي إذا أصابتها جائحة ومع هذا جيوز الترصف فيها ولو 
تلفت لصــارت مضمونة عليه بالثمــن الذي أخذه كام هي مضمونــة له بالثمن 

الذي دفعه.
يف مسألة من وجد متاعه عند مفلس، اختلفوا واألشهر يف املذهب احلنبيل كام أورد   
صاحــب املبدع، أن الرواية عن أمحد أن الزيــادة للبائع ال للمفلس، مع أن قاعدة 
اخلــراج بالضامن تقتيض أن تكون الزيادة للمشــرتي املفلس ألن الزيادة حصلت 

واألصل يف ملكه.
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9- التحوط االقتصادي )العادي( والتحوط التعاقدي:

ذكرنــا آنفًا أن معنــى اخلطر معروف قديــاًم وحديثــًا وأن العمل عىل 

االبتعــاد عن املخاطر وتفادهيا هو عمل الناس منــذ القديم، وقد كانوا وال 

يزالون يتخــذون يف حياهتم اليومية أنواعًا من اإلجــراءات التي ال غرض 

هلــا إال تفادي املكروه بتقليل احتامل وقوعه وهو ما يســمى بالتحوط، وقد 

فرقوا بني نوعني من التحوط، األول هو اإلجراءات التي يقوم هبا اإلنســان 

بمبادرة منه لتقليل املخاطر مثل وضع األقفال عىل البيوت وتفادي اخلروج 

ليًا واالبتعاد عن املناطق املوبوءة باألمراض ... إلخ، وهلا تطبيقات واضحة 

أيضًا يف جمال االستثامر مثل استثامر اإلنســان يف بلده وعدم التعامل مع من 

ال يوثق به ... إلخ، واســتخدام عملة واحدة لتفادي خطر أسعار الرصف، 

وهذا ما يســمى بالتحوط االقتصادي ألنه عبارة عن إجراءات ال حتتاج إىل 

عقود خاصة هبا، والنوع اآلخر التحوط التعاقدي وهو الدخول يف عقد مع 

طرف آخر وهو غرض العقد تقليل املخاطر ومعاجلة آثارها وإدارهتا لصاحله 

ســواء بنقل تلك املخاطر إىل جهة أخرى أو الدخول يف عقود مشتقة ليست 

مقصودة بحد ذاهتا يف جمال االســتثامر ولكنها مطلوبة إلدارة املخاطر. فهذا 

هو التحوط بمعناه املقصود يف هذه الورقة.



أدوات التحوط يف األسواق املالية وأحكامها الشرعية16

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

10- مرشوعية التحوط باآلليات املباحة:

نخــرج من ذلــك إىل أن القول بأن وجود اخلطر يف االســتثامر متطلب 

رشعي قول ال مستند له وهو يتناقض مع القوانني الطبيعية والسنن احلاكمة 

لاســتثامر، وال دليل عليه من كتاب اهلل وال من ســنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وال إمجاع 

أو قيــاس صحيح، إذا قلنا إن اخلطر يف االســتثامر هو احتامل وقوع املكروه 

فإن الذي يظهر لنا أن ختفيف املخاطر والتوقي منها باآلليات املرشوعة ليس 

أمرًا مباحًا فحســب بل هو مندوب إليه ألن فيه حفظًا للامل وحفظ املال من 

الرضوريات، مقاصد الرشيعة اإلسامية كام قرره أصحاب األصول)))، وال 

يقترص مقصد حفظ املال عىل اإلجراءات واألحــكام العامة بمنع االعتداء 

عليه، مثل قطع يد السارق واحلجر عىل السفيه، وإجياب الضامن عىل املعتدي 

بل إن األدلة واضحة عىل واجب الترصف باألموال بالطريقة التي تؤدي إىل 

تنميته وتبعد عنه أســباب الضياع من ذلك منع إنفــاق املال يف الوجوه غري 

املرشوعة والدعوة إىل تنمية املال واستثامره ومنع اكتنازه وحبسه عن التداول 

ومن جهة أخرى األمر بالكتابة واإلشهاد والرهن يف الديون كل ذلك ثمرته 

حفظ املــال وإبعاده عن خطر اهلاك والضياع، وهــذه اإلجراءات نتيجتها 

))) املوافقات للشاطبي، )/0)، إرشاد الفحول، للشوكاين 97.
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حفظ ماله من الضياع وإبعاده عن ركوب املخاطر با حساب طلبًا ملزيد من 

األرباح التي يكون احتامل حتققها متدنيًا. 

فإذا اختذ اإلنسان الوســائل ضمن نطاق املباح من العقود واإلجراءات 

لغرض تقليل املخاطر فإن عمله هذا جاٍر عىل مقاصد الرشيعة. 

والتوقي من املخاطر  يف االســتثامر وختري أفضل اإلجراءات والرشوط 

والعقود هو من عمل الناس منذ القديم فقد ورد يف ســنن البيهقي ويف جممع 

الزوائــد أن العباس بن عبد املطلب كان إذا دفع املال مضاربة اشــرتط عىل 

صاحبه أن ال يســلك به بحرًا وال ينزل به واديًا وال يشرتي به دابة ذات كبد 

رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن فرفع رشطه إىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأجازه))). 

وقد حتدث بعض الفقهاء عن آليات مرشوعه للتوقي من املخاطر. ورد 

مثل ذلك يف الفتاوى البن تيمية. قال رمحه اهلل تعاىل: »... فاملساقاة واملزارعة 

تعتمد أمانة العامل وقد يتعذر ذلك كثــريًا فيحتاج الناس إىل املؤاجرة التي 

فيها مال مضمون يف الذمة وهلذا يعــدل كثري من الناس يف كثري من األمكنة 

واألزمنة عن املزارعة إىل املؤاجرة ألجل ذلك«))). 

))) بدائع الصنائع ج)) ص50).
))) الفتاوى ج0) ص5)).
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واملســألة واضحة فاملزارعة واملساقاة من عقود األمانة ولذلك يتعرض 

صاحب األرض إىل ما يسمى »املخاطر األخاقية« أي خيانة العامل، ولذلك 

يتجهــون إىل املؤاجرة حتــى يكون املال مضمونًا غري متأثــر بنتائج العملية 

الزراعية. ثم أضاف رمحه اهلل »ومعلوم أن الرشيعة توجب ما توجب بحسب 

اإلمكان وتشرتط يف العبادات والعقود ما تشرتطه بحسب اإلمكان«، أي أن 

مثل هذا العمل ال خيالف أحكام الرشيعة التي جاءت عىل حسب طاقة البرش 

وإمكاناهتم .

11- أهــم أنــواع املخاطر وســبل التوقــي منها يف املعامــات املالية 
اإلسامية املعارصة:

املخاطر التي تواجهها االستثامرات واملعامات اإلسامية ال ختتلف يف 

اجلملة عن تلك التي تواجهها االســتثامرات التقليدية وكلها متعلقة بالقوى 

والعوامل التي تؤدي إىل االنحراف عن الطريق املرســوم ومن ثم عدم حتقق 

الربــح املأمول. وليس اجلديــد يف أنواع املخاطر وإنــام اجلديد يف األدوات 

التــي وقع تصميمها إلدارة تلك املخاطر ومعاجلتها، من هذه املخاطر ما هو 

معروف مشــهور منذ القديم مثل املخاطر االئتامنية وهي احتامل عدم قدرة 

املدين عىل الوفاء بالتزاماته يف الوقت املحدد لذلك.
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وقد عرف الناس قدياًم ســبل التوقي من ذلــك بالرهن والكفيل ونحو 

ذلك، ومنها املخاطر الســوقية أو التجارية وهي التي تتعلق بتغري األســعار 

وتقلب األسواق ومل يعدم األقدمون سبًا للتوقي منها مثل الدخول يف عقد 

الســلم فإنه محاية من تقلب األسعار باالنخفاض مستقبًا، ومنها اخليارات 

يف العقــود مثل خيار الرشط وخيار النقد وغريه، وحديثًا هناك خماطر تقلب 

أســعار العمات وخماطر تغري أســعار الفوائد، وهي وإن كانت تتعلق بأمر 

حمــرم هو الزيادة الربويــة إال أهنا خطر حمدق بكل أنواع االســتثامرات ألن 

ارتفاعها وانخفاضها يؤثر عىل مجيع األسعار يف األسواق.

وخماطر الســيولة واملقصود هبا تــدين إمكانية بيع )تســييل( أصل من 

األصول عنــد احلاجة إىل ذلك فالعقــار مثًا يتضمن خماطر ســيولة عالية 

لصعوبة بيعه عند الرغبة يف ذلك بينام األســهم أقل من هذا الباب لســهولة 

التخلص منها بالبيع وتدين تكاليف ذلك.

وتلك إنــام هي عينة من املخاطــر التي تســعى إدارة املخاطر إىل إجياد 

الوســائل للسيطرة عىل آثارها ألن املخاطر كثرية فكل ما يمكن أن يؤثر عىل 

حتقق هدف املستثمر فهو خطر حيتاج إىل عاج.
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أهم أدوات التحوط املرشوعة:

12- ضامن الطرف الثالث لرأس املال أو له وللربح:

إذا قامــت عملية االســتثامر عىل أســاس املداينة مثــل أن يبيعه عقارًا 

باألجل فالثمن متعلق بذمته وهــو مضمون عليه وال بأس من توثيق الدين 

بالضامنات الشخصية والرهن ونحو ذلك. أما إذا اعتمد االستثامر عىل عقد 

الوكالة بحيث يسلم رأسامله إىل مدير يستثمره مقابل أجر أو عىل أساس تعد 

املضاربة )القراض( حيث يديرها مقابل نســبة مــن الربح عندئٍذ تكون يده 

يف احلالتــني عىل املال يد أمانة فا يضمــن. وجيل أن هذا يرتتب عليه خماطر 

إضافية فهل جيوز لطرف ثالث أن يتربع بالضامن فيتحقق غرض املستثمر.

الضامن بحد ذاته مــن األمور اجلائزة بل هو عمل يثــاب فاعله إذا قام 

به احتســابًا ألن فيه ســدًا حلاجة املضمون، أما ضامن طرف ثالث لرأسامل 

املضاربة فقــد صدر به قرار من املجمع الفقهي اإلســامي الدويل بشــأن 

صكوك املقارضة وجاء فيه: 

»ليس هناك مــا يمنع رشعًا مــن النص يف نرشة اإلصــدار أو صكوك 

املقارضة عىل وعد طرف ثالث منفصل يف شــخصيته وذمته املالية عن طريف 
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العقد بالتربع بدون مقابل بمبلغ خمصص جلرب اخلرسان يف مرشوع معني عىل 

أن يكون التزامًا مســتقًا عن عقد املضاربة بمعنــى أن قيامه بالوفاء بالتزامه 

ليــس رشطًا يف نفاذ العقــد وترتب أحكامه عليه بــني أطرافه ومن ثم ليس 

حلملة الصكــوك أو عامل املضاربة الدفع ببطــان املضاربة أو االمتناع عن 

الوفاء بالتزاماهتم هبا بسبب عدم قيام املتربع بالوفاء بام تربع به بحجة أن هذا 

االلتزام كان حمل اعتبار يف العقد«. 

إن املتأمل يف هذا القرار جيد أنه اشرتط لصحة ضامن الفريق الثالث عدة 

رشوط هي:

أ( ان يكون الضامن مســتقًا يف شخصيته وذمته املالية عن طريف العقد، 

واالســتقال املذكور ال يقترص عىل االستقال »القانوين« بحيث يكون كل 

طرف شخصية اعتبارية مستقلة يف ظل القانون بل يلزم أن يتحقق االستقال 

املايل فا يكون الضامن مملوكًا للمضمون )املضارب( ألن هذا يؤول إىل ضامن 

رأس مال املضاربة وهو ممنوع، فهل يتصور حقًا أن يتربع شــخص أو جهة 

يتحقق فيها معنى االستقال املذكور بالضامن مع ما فيه من خماطر وكلفه؟ إذا 

 وقع ذلك كان ضامهنا ال غرض منه إال ملســاعدة هذا املستثمر وهذا لعمري 

غري متصور.
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ب( والرشط الثاين هو اســتقال الضامن عــن العقد الذي ينظم عملية 

االستثامر كعقد املضاربة مثًا ويقصد باالستقال أن ال ينفسخ عقد املضاربة 

لو أن الضامن أخفق يف الوفاء بالتزامات الضامن أو رجع عنه. ثم أكد القرار 

ذلك بالقــول: »... ليس حلملة الصكوك .... الرفــع ببطان املضاربة .... 

بســبب عدم قيام املتربع بالوفاء بام تربع به« بمعنى آخر أن يكون سيان لدى 

املســتثمر أن يوجد هذا الضامن أو ال يوجــد. وكل ذلك غري متصور. جتعل 

هذا الضامن صعب املنال.

وال خيفــى أن هذه الــرشوط ال تتوفر يف املعامات املاليــة التي يكون 

غرضها الربح. وال غرو فإن القرار املذكور للمجمع مل جير تطبيقه - بقدر ما 

نعلم - مع االلتزام برشوطه الصارمة. واحلاالت التي يتصور فيها االستفادة 

مــن هذا الرتتب هي يف حال كــون احلكومة هي الضامن مثــل احلالة التي 

نــص عليها القرار )األردن( وعن تطبيقه احلالية ضامن احلكومة الســعودية 

ملســتحقات محلة الصكوك عىل هيئة الطريان املدين، واحلالة الثانية املحتملة 

للتطبيق هــي أن يكون الضامن بأجر وهذا أمــر وارد ومقبول عند من جييز 

األجر عىل الضامن.
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13- التطوع بالضامن منفصًا عن العملية املضمونة:

بعــد أن ظهر جليــًا أن تربع طرف ثالث مســتقل بالضامن غري متصور 

عىل املســتوى التطبيقي، فهل جيوز التربع بالضــامن من قبل طرف له عاقة 

بالعملية االستثامرية مع حتقيق رشط استقال العقدين عن بعضهام البعض، 

بحيث يضمن يف عقد مستقل عن عقد املضاربة أو الوكالة.

وصفة ذلك أن يكون بني طرفني معاملة اســتثامرية يرغب رب املال من 

املدير اســتثامر أمواله ولذلك ضامن رأس املــال أو الربح ولكن الضامن إذا 

رشط يف أصل عقد الوكالة أو املضاربة أفسدمها ألن يد الوكيل واملضارب يد 

أمانة. فهي هبــذا الضامن تنقلب إىل قرض بناء عىل قاعدة: »العربة يف العقود 

باحلقائق واملعــاين ال باأللفاظ واملباين«، وحقيقة العقد أنه مال مضمون عىل 

الوكيل فأشبه القرض ويكون يف الزيادة عليه املتمثلة يف الربح شبهة الربا. 

هذا إذا كان الضــامن مرشوطًا يف العقد، ولكن مــاذا لو تطوع الوكيل 

هبذا الضامن بعد العقد؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. قال يف رشح مياره  

».. ال جيوز القراض بالضامن أي باشرتاطه عىل العامل وأما إن تطوع به بعد 
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العقد ففي لزومه رأيان للشــيوخ باللزوم وعدمه«))). ويف حاشية الدسوقي 

عىل الرشح  الكبري ».. وأما لو تطوع العامل بالضامن ففي صحة ذلك القراض 

وعدمها خاف ...«))). ويف حاشــية الصاوي عىل الرشح الصغري »وأما لو 

تطوع العامل بالضامن ففي صحة ذلك القراض وعدمها خاف«))). 

فلو أخذنا برأي من قال بجواز التربع بالضامن بعد العقد فإن من لوازم 

صحة هذا الضامن حتقق الرشوط التالية: 

)- أن يكون تربعًا حقًا، قال يف مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل يف 

باب الضامن: »التربع ما كان من غري ســؤال«))). أما إذا تواطأ عليه، أو كان 

جزءًا متماًم للعملية االستثامرية فا يكون تربعًا حقيقة وإن سمي كذلك.

)- ال رجوع عىل املتربع ألن التربع كاهلبــة ال يقع إال بالقبض والتربع 

ال يتم إال باألداء. ولذلك إذا رجع الضامن عن الضامن بعد انعقاد املضاربة أو 

الوكالة مل يكن للمستثمر أن يلزمه به إذ ال رجوع له عليه إن كان متربعًا حقًا.

))) رشح ميارة ج) ص89.
))) حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ج5) ص))).

))) حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ج8 ص97).
))) مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ج)) ص5)).
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وقد اجتهت بعض اهليئات الرشعية إىل تبني ضابط لاستقال واالنفصال 

هو أن ال يرتتب عىل انفساخ أحد العقدين انفساخ اآلخر. وهو ضابط فعال 

ولكنه ملا كان الفســخ ال يقع إال بإرادة فــإذا اجتهت إرادة العاقدين عىل بقاء 

الضامن ما بقي العقد اخلاص بالعملية املضمونة فإن الضابط املذكور ال يعود 

ذا فائدة.

14- التداول اليومي املربمج مع الضامن:

طورت بعض البنوك برناجمًا للحاســب اآليل يستخدمه مديرو صناديق 

االســتثامر لغرض حتقيق محاية رأس املال يف االســتثامر يف ســوق األسهم. 

ويقوم الربنامج عىل معادالت رياضيــة معقدة ورسّية ذات حقوق حمفوظة 

ألصحاهبا. يســمح للمدير املشرتك اســتخدام الربنامج مقابل رسوم تدفع 

ملالك الربنامــج، ويقدم مطور الربنامج كجزء من عقد االســتخدام ضامنًا 

لرأس املال بــرشط أن يلتزم املدير بــام يمليه عليه الربنامــج يوميًا. ويقوم 

عمل الربنامج عىل تقســيم املبلغ املســتثمر )الذي نفرتض أنه 00) مليون( 

إىل جزءين، اجلزء األكــرب يف مرابحة مؤجلة موثقة برهون وضامنات وذات 

خماطر متدنية )ويف الصيغة التقليدية يشــرتي املدير هبذا اجلزء ســندات دين 

حكومية(، أما اجلزء اآلخر فيســتثمر يف سوق األسهم فيحدد الربنامج كل 
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يوم ملدير الصندوق عني األســهم التي جيب أن يشــرتهيا لذلك اليوم وتلك 

التي جيب أن يبيعها ليحصد الربح منها. 

ويستند الربنامج إىل حقيقة أن اخلســائر )انخفاض سعر التداول( التي 

يمكــن أن تتعرض هلا األســهم يف يوم واحد حمدودة بنســبة حمددة من قبل 

إدارة الســوق )0)% يف بعض األســواق وأكثر أو أقل يف أســواق أخرى( 

بعدها يوقف التداول يف أســهم الرشكة التي تنخفض بتك النسبة. ولذلك 

يبدأ الربنامج بتغطية هذه النســبة ابتداًء ثم كلام زاد الربح من األســهم فإن 

هذا يعني إمكانية حتمل قدر أكرب من املخاطرة ألن رأس املال أصبح ســاملًا. 

فإذا التزم املدير بام يمليــه عليه الربنامج ثم خرس فإن مقدم الربنامج يضمن 

له رأس املــال )دون الربح(. الواقع أن هذا الضامن مســتمد من حقيقة أن 

االستثامر بناء عىل تعليامت الربنامج ال يمكن أن يرتتب عليه اخلرسان واحلالة 

الوحيدة )ربام( التي تؤدي إىل اخلســارة هي عندما تنخفض أسعار األسهم 

يف وضع انعدام الســيولة أي ال جيد املدير من يشــرتي منه األسهم فيستمر 

 مالكًا هلا يومًا آخر فتتضاعف اخلســائر. ولذلك تكون هذه احلالة مســتثناه 

من الضامن. 
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15- مستند القول بجواز العمل هبذا الربنامج:

أجازت بعض اهليئات الرشعيــة ملديري الصناديق العمل هبذا الربنامج 

ومســتند القول باجلواز ما ذهب إليه احلنفية بجــواز هذا النوع من الضامن، 

قال يف الفتاوى اهلندية:  »ذكر شيخ اإلسام يف رشح اجلامع الصغري يف كتاب 

الصلح رجل قال لغريه أسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فسلكه 

فأخذ ماله كان الضامن صحيحًا«))).

ويف رد املحتار ».. إذا قال: أسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن أخذ مالك 

فإنا ضامن فإنه يضمن«))).

ويف جممع الضامنات: »ولو قال لغريه أسلك هذا الطريق، فإن أخذ مالك 

فأنا ضامن، فأخذ ماله، صّح الضامن«))).

16- صيغة بيع العربون حلامية االستثامر:

عرف االســتثامر التقليدي هيكًا الغرض منه محايــة رأس املال ويقوم 

عىل تقسيم مبلغ االســتثامر )00) مثًا( إىل جزءين األول يتكون من )%9 

))) الفتاوى اهلندية ج)) ص))).
))) رد املحتار ج0) ص)).

))) جممع الضامنات ج5 ص)6).
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)مثًا( يشــرتي مدير االستثامر به ســندات دين ذات كوبون صفري وهي 

الســندات التي تباع باملزاد بحسم يمثل ســعر الفائدة فإذا كان السند يدفع 

مبلغ 00) بعد ســنة فيباع باملزاد بمبلغ )9 )مثًا( ويكون مبلغ 7 هو سعر 

الفائدة. معنى هذا إننا يف هناية العام سنحصل عىل مبلغ 00) وهذا اجلزء من 

اهليكل اخلاص بضامن رأس املال ألنه ســيكون دينًا يف ذمة مصدر السندات 

فإذا كانت سندات حكومية معنى ذلك ان املخاطرة أصبحت متدنية وأصبح 

رأس املــال مضمونًا . أما املبلغ املتبقي وهو 7 فيشــرتي به مدير الصندوق 

اختيــار Option )وهو عقد يلتزم بموجبه قابض الثمن عىل أن يبيع للطرف 

اآلخر باخليار أســهاًم بســعر معني يف تاريخ معني بينام يكون الطرف اآلخر 

باخليار( ويتخري املدير أسهاًم يتوقع ارتفاع سعرها فإذا حصل املتوقع اشرتى 

تلك األسهم بالثمن املتفق عليه ثم باعها يف السوق فأدرك الربح من الصفقة 

وبذلك حيصل للمســتثمرين ســامة رأس ماهلم مع الربح الوفري، أما إذا مل 

ترتفع أســعار األســهم املقصودة كام توقع املدير فإنه لن »يامرس االختيار« 

وتكون خســارته هي ما دفع ثمنًا لاختيار ويكون قد حتقق للمســتثمرين 

سامة رأسامهلم.
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فــام كان من مديري الصناديق يف البنوك اإلســامية إال أن تبنوا هيكًا 

يؤدي إىل نفس النتيجة إال أنه معتمد عىل صيغة عقد بيع العربون. والطريقة 

هي أن يقســم رأس املال )00) مثًا( إىل جزءين األول يمثل )9، فيدخل 

فيه املدير يف مرابحــة مع جهة موثوقة وذات خماطــر متدنية وبربح قدره 7 

فيتحقق محاية رأس املال إذ ســيحصل يف هناية العــام عىل 00). أما ما بقي 

وهــو 7 فيدخل فيه املدير مع أحد بنوك االســتثامر يف عقد بيع أســهم عىل 

أساس العربون فيشرتي أسهاًم ثمنها 700 ويدفع مبلغ 7 عربونًا  فإذا حصل 

االرتفاع يف ثمن األسهم أمىض العقد وقبض األسهم فباعها )مثًا بـ 800) 

ثــم دفع الثمن إىل البائع واختص الصندوق بمبلغ 00) فيتحقق ربح عظيم 

للمشــاركني. وإذا مل حيصل االرتفاع املتوقع فام عىل املدير إال أن يعرض عن 

إمضاء العقد ولن يسرتد مبلغ 7 الذي دفعه عربونًا يف عقد الرشاء آنف الذكر 

ولكن تتحقق السامة لرأس مال املســتثمرين. وهبذا تتحقق نفس النتيجة 

االقتصادية حلامية رأس املال ولكن بطريقة مرشوعة.

وصيغة بيــع العربون كام وردت يف كتب الفقه هي: »)أن( يشــرتي أو 

يكرتي ســلعة )ويعطيه شيئًا( من الثمن )عىل أنه( أي املشرتي )إن كره البيع 

تركه( للبائع وإن أحبه حاسبه به أو تركه«))).

))) حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري ج6 ص 7)).
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وقد اختلف الفقهاء يف بيع العربون فعّده مجهور الفقهاء من آكل أموال 

النــاس بالباطــل وأجازه احلنابلة. قــال يف رشح املنتهــى »)و( يصح )بيع 

العربــون( ويقال أربون )و( يصح إجارتــه أي العربون«))). وقال يف املغني 

»قال األثرم قلت ألمحد تذهب إليــه؟ قال: أي يشء أقل هذا عمر«))). وقد 

صــدر بجواز بيع العربون قرار املجمع الفقهي اإلســامي الدويل رقم )7 

))/8( بشــأن بيع العربون حيث نص عىل ما ييل: »جيــوز بيع العربون إذا 

قيدت فرتة االنتظار بزمن حمدد وحيتســب العربون جــزءًا من الثمن إذا تم 

الرشاء ويكون من حق البائع إذا عدل املشرتي عن الرشاء«.

17- الوعود املتبادلة املختلفة يف حمل الورود:

ومــن الرتتيبات التي اختذهتا بعــض البنوك لتحقيــق احلامية لعمائها 

املستثمرين طريقة تقوم عىل إصدار وعد ملزم بالرشاء من قبل البنك يستفيد 

منه املســتثمر يلتزم البنك بموجبه برشاء األصول اململوكة للعميل يف تاريخ 

حمدد بثمــن حمدد ولكنه رشاء معلق عىل رشط هو أن يكون ثمنها اجلاري يف 

السوق أقل من مستوى معني متفق عليه )00) مثًا( فإذا حل األجل وكان 

))) رشح منتهى اإلرادات ج) ص5)).
))) املغني ج8 ص0)).
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السعر يف السوق يقل عن 00) قدم البنك إجيابًا بالرشاء من العميل بـ 00) 

فتحققت احلامية للمســتثمر، ويف املقابل يقدم العميل املستثمر وعدًا ملزمًا 

بالبيع للبنــك معلق عىل رشط مفاده أنه عند حلول األجل إذا كان الســعر 

اجلاري يف الســوق يزيد عن 00) فإنه يلتزم ببيع تلــك األصول إىل البنك 

بمبلغ 00). فإذا حل األجل وكان السعر اجلاري يزيد عن 00) قدم إجيابًا 

بالبيع إىل البنك بناء عىل الوعد امللزم. 

واملحصلة النهائية هليكل االســتثامر هي أن هذه األصول سوف يبيعها 

العميل ويشــرتهيا البنك بمبلغ 00) ألن السعر اجلاري يف السوق ال خيرج 

عــن أن يكون عند حلول األجــل أقل أو أكثر من مئة. )فــإن كان مئة كان 

بيعها إىل البنك أو يف الســوق سيان للمســتثمر وكذا رشائها - من املستثمر 

أو من البنك ســيان بالنسبة للبنك(. فإذا أراد العميل املستثمر االستفادة من 

هذا الرتتيب فام عليه إال أن يوكل البنك بأن يشــرتي له أســهاًم )عىل سبيل 

املثال( يف اليــوم األول ثم تصــدر الوعود من الطرفني، فــإذا حل األجل 

وقــع التنفيــذ فحصل العميل عىل رأســامله وعىل ربح حمدد ســلفًا. وجيل 

أن العميــل قد حصلت له احلامية التامة من تقلبات أســعار الســوق ولكن 
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 يف نفس الوقت ليس له أن حيقق ربحًا عاليًا يف حال ارتفاع ســعر األســهم 

يف السوق. 

ويناقش يف مثل هذا الرتتيب مسائل :

األوىل: هل هذه وعود مستقلة عن بعضها البعض أم هي مواعدة؟

أما املواعدة فقد صدر عن املجمع الفقهي اإلسامي الدويل قرارًا بشأن 

الوفاء بالوعد واملرابحة لآلمر بالــرشاء )برقم 0)-)) ))/5 و )/5( يف 

ديســمرب 988)م، وقد نص عىل أن »املواعدة وهي التي تصدر من الطرفني 

جتــوز يف بيع املرابحة برشط اخليار للمتواعدين كليهام أو أحدمها فإذا مل يكن 

هناك خيار فإهنا ال جتوز ألن املواعدة امللزمة يف بيع املرابحة تشــبه البيع نفسه 

حيث يشــرتط أن يكون البائع مالكًا للمبيع ...«، ولكن أصحاب هذا املنتج 

االســتثامري يقولون بان ما يصدر عن البنك واملســتثمر ليس مواعدة ألن 

املواعدة تقع عىل حمل واحد يف وقت واحد كأن يقول الواعد األول أعدك أن 

اشــرتي منك كذا بثمن قدره مئة يف تاريخ كذا، ثم يقوم الواعد الثاين أعدك 

أن أبيع إليك ذلك اليشء بنفس الثمن يف ذات التاريخ ويكون كل منهام واعد 

وموعود فإذا وقع التنفيذ وردت الوعود عىل حمل واحد.
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أما الطريقة املقرتحة فا يقــع الوعد األول والثاين فيها عىل حمل واحد، 

فالوعد األول معلق عىل رشط أن يكون الثمن السوقي أعىل من 00) والثاين 

رشطه أن يكون أقل من 00) فإذا حــل األجل جرى تنفيذ أحد الوعدين. 

وهلذا اجتهت اهليئات الرشعية التي أجــازت هذا الرتتيب إىل قبوله إذ مل جتد 

فيه حمظور املواعدة التي تشــبه العقد، حيث ينفذ وعد واحد فقط وال يمكن 

أن ينفذ الوعدان يف وقت واحد.  

18- التحوط باستخدام برنامج املرابحتني:

يعد برنامج املرابحتني من أكثر طرق التحوط استخدامًا من قبل البنوك 

مع عمائها ســواء لغرض احلامية من خماطر معينة أو اهتبال فرص استثامرية 

واعدة عند احلد األدنى من املخاطر.

ويقوم الربنامج عىل الدخول يف عقــد مرابحة يف تاريخ حمدد واالتفاق 

عىل الدخول يف عقد مرابحة آخر بعد ذلك بستة أشهر أو سنة أو أكثر أو أقل 

يكون الربح فيه معتمدًا عىل التغري الذي حيصل يف مؤرش معني.

يف املرابحة األوىل يشرتي البنك من عميله سلعًا بثمن مؤجل عىل سبيل 

املرابحة مدة األجل فيها )مثًا ... ســنة( ويتفقان عىل الربح فتباع الســلع 
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املذكورة بثمن معلوم عند التعاقد. فيثبت يف ذمة البنك الثمن الذي يستحق 

بعد ســنة. ويكون االتفاق بينهام عىل الدخــول يف مرابحة أخرى عند انتهاء 

أجل األوىل ال يلزم أن تكون مؤجلة الثمن، ولكن يتضمن االتفاق أن يتحدد 

الربح فيها بناء عىل معدل تغري مؤرش متفق عليه مثل )مؤرش أســهم ســوق 

ديب مثــًا( فإذا حل األجل أبرم الطرفان املرابحــة الثانية حيث يبيع العميل 

إىل البنك سلعًا باملرابحة. فإذا وجدنا أن املؤرش سيتحدد عىل هذا األساس. 

والبيع عىل كل حال يكون بثمن معلوم لسلع يمكن العميل فا إشكال فيها 

مــن هذا الباب. والنتيجة أن العميل املســتثمر قد حقــق الربح الذي حتقق 

ملســتثمري األســهم يف ســوق ديب دون احلاجة إىل ركوب املخاطرة برشاء 

 األسهم فعًا التي ربام يرتتب عليها خرسان رأس املال، فجاء هذا صيغة من 

صيغ التحوط.

وقد اختلفت التطبيقات يف ذلك، أن ينص بعضها عىل إعفاء العميل من 

الدخول يف مرابحة جديدة إذا انخفض املؤرش بحيث أصبح التغري فيه سلبيًا 

وهبذا حتصل احلامية لرأس مال املستثمر مع حصوله عىل الربح الذي حصل 

 عليه املستثمرون يف األسهم. ويمكن اســتخدام مؤرشات أخرى كالذهب 

والبرتول ...إلخ.
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19- التحوط عن طريق االلتزام )بأجر( بالبيع أو الرشاء:

أكثر املخاطر التي يسعى املســتثمرون إىل التحوط منها تتعلق بتقلبات 

األسعار، فاالســتثامر بعملة أجنبية حتى لو حقق أرباحًا كاملتوقع ينتهي إىل 

اخلــرسان إذا كان ســعر الرصف قد تغري بحيث أصبــح حتويل األموال إىل 

عملة البلد يرتتب عليه خســارة جســيمة عليــه إذن أن يتقدم لطرف ثالث 

لطلب احلامية ويكون ذلك بعقد مبارش يلتزم فيه ذلك الطرف بأن يشــرتي 

منه العملة األجنبية بســعر متفق عليه اليــوم فتتحقق له احلامية فإذا وجد أن 

سعر الرصف قد انخفض عن املتوقع عندما يقبض مستحقاته ما عليه إال أن 

 يقوم بالدخول يف عقد مصارفة مع ذلك امللتزم وحيصل ذلك امللتزم برســم 

مقابل التزامه. 

وكذلك احلال يف التجار الذين يستوردون السلع يف خارج البلد فتحصل 

عليه االلتزامات املالية بعملة أجنبية، فإذا ســوقوا سلعهم وكانوا عىل وشك 

تســديد تلك االلتزامات املتمثلة يف ثمنها تغري ســعر الرصف فذهبت مجيع 

أرباحهم. حلامية نفسه فإنه يطلب إىل طرف ثالث أن يلتزم ببيع العملة األجنبية 

إليه يف وقت احتياجه بسعر رصف متفق عليه عند االلتزام بحيث إنه إذا حل 
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األجل فوجد العملة األجنبية قد ارتفع سعرها ركن إىل ذلك امللتزم فاشرتاها 

منه بالسعر املتفق عليه ومحى نفســه من املخاطرة املتعلقة بالرصف األجنبي 

ومقابل هذا االلتزام يدفع رساًم معينًا لذلك امللتزم مقابل التزامه. 

وكذلك مالك األســهم الذي يريد أن حيتفظ بأســهمه لكنه خيشى أن 

تنخفض أســعارها، ويف نفس الوقت ال حيب بيعها اآلن ألن أســعارها ربام 

ترتفع يمكن أن حيمي نفســه إذا التزام طرف آخر له بأن يشرتهيا يمكن له أن 

يدخل يف عقد يلتزم طرف آخر برشاء تلك األســهم منه يف تاريخ حمدد بثمن 

متفق عليه. فإذا حل ذلك األجل فوجد أن ما ختوف منه قد وقع وانخفضت 

أسعار األســهم ما عليه إال أن يبيعها إىل ذلك امللتزم فيحمى نفسه من خطر 

التقلب وحيصل امللتزم عىل رسم. وملثل ذلك تطبيقات كثرية يف التحوط ويف 

كل األحــوال فإننا نتحدث عن عقدين منفصلــني األول عقد حمله االلتزام 

فاملعاوضة فيه عىل االلتزام فحســب فهو ملتزم بالدخول مع الطرف اآلخر 

أي الذي دفع الرســم يف عقد بيع أو رصف أما دافع الرسم فهو باخليار ألنه 

غري ملتزم بالدخول يف العقد بل هو املســتفيد منــه، والعقد اآلخر هو البيع 

أو الرصف وال يقع إال حني حيل أجل االســتفادة من االلتزام فهو ليس بيعًا 

معلقًا وال مضافًا إىل املستقبل حيث مل يقع بينهام بيع عند الدخول يف االلتزام. 
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فهو إذن بيع ناجز مســتوٍف لرشائط الصحة. وقــد اجتهت عدد من اهليئات 

الرشعية إىل إجارة هذا الرتتيب ولذلك تعمل به بعض البنوك اإلسامية. 

20- مستند القول بجواز املعاوضة عىل االلتزام:

االلتزام هو كون الشخص مكلفًا بفعل أو امتناع عن فعل ملصلحة غريه، 

وهذا االلتزام جتــوز املعاوضة عليه بالبيع إن كان مــاالً ألن البيع كام عرفه 

الفقهاء هو مبادلة مال بامل، وظاهــر أن يف االلتزام املذكور منفعة مقصودة 

وهي منفعة مباحة غري ممنوعــة رشعًا، وهلا قيمة مالية معتربة يف نظر الناس، 

فهي إذًا قد اكتملت فيها صفات املاليــة وجازت املعاوضة عليها. فااللتزام 

بالرصف أو البيع أو الرشاء مقابل رســم ال خيرج عام ذكر. وملثل هذا القول 

شــواهد يف كام الفقهاء قدياًم بشــأن أنواع من االلتزامــات أجازوا عليها 

املعاوضة مثــل التزام الزوج بعدم الزواج عىل امرأتــه مقابل احلط من املهر 

أو التــزام الزوجة بعدم الزواج من رجل آخر بعد موت زوجها مقابل جعل 

وجواز نزول املرأة عن حقها يف الوطء والقســم يف مقابل عوض مايل، وأن 

اخليار يقابله جزء من الثمن ونحو ذلك))).

))) تفصيل ذلك يف بحث د. نزيه كامل محاد )املعاوضة عىل االلتزام بالرصف(.
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21- مبادلة العوائد:

حتى تستقر األمور املالية يف أي مؤسســة فإهنا حتتاج أن تكون إيراداهتا 

متوائمة مع مرصوفاهتا )نفقاهتا(. ويف احلاالت التي تكون إيرادات املؤسسة 

ثابتة ونفقاهتا متغرية فإهنا مظنة الوقوع يف وضع ال تســتطيع فيه املواءمة بني 

التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة، من أجل ذلك اخرتع أرباب املصارف 

ما يسمى بمبادلة أسعار الفائدة مبادلة وأسعار الرصف وما إىل ذلك.

والطريقة التي تنفذ هبا هذه املبادلة يف املعامات التقليدية جتري كام ييل: 

يكون للمؤسســة األول إيراد عىل صفة فائــدة ثابتة )5% مثًا( وعليها 

التزامــات مالية بفائدة متغري )مرتبطة بمعدل ليبــور(. عندما تكون الفائدة 

املتغرية 5% أو أقل فإن املؤسســة تكون يف وضع مقبول ألن إيراداهتا تغطي 

نفقاهتا لكن لو زاد ســعر الفائدة عن 5% وقعت يف صعوبة مالية ألن الفرق 

ســيرتتب عليه خســارة مالية. ويف املقابل هناك مؤسســة أخرى إيراداهتا 

 (Swap( بفائــدة متغرية ونفقاهتــا بفائدة ثابتة، فلو حصلت عمليــة مبادلة

بني املؤسســتني بأن تكون أحداها ذات إيرادات ونفقات ثابتة والثانية ذات 

إيرادات ونفقات متغــرية، لو حصل ذلك ألصبحــت املخاطر أدنى لكا 

املؤسســتني، ألن واحدة ســيكون هلا إيرادات ومرصوفــات ثابتة، والثانية 
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ســيكون هلا إيرادات ومرصوفات مرتبطة بليبور فيتغريان بشــكل متوائم، 

ودور البنوك القيام بالوساطة يف حتقيق هذا املطلب.

وكذلك احلال يف مؤسســة نفقاهتا بالدوالر وإيراداهتا من تصدير السلع 

باليورو تســتطيع  إجراء عملية التبادل مع مؤسســة أخرى نفقاهتا باليورو 

وإيراداهتا بالدوالر فتستفيد املؤسســتان بخفض معدل املخاطر، وكل هذه 

املعامات التقليدية فيها إشكاالت من الناحية الرشعية بحكم كوهنا مرتبطة 

بالفائدة أو متضمنة الرصف بغري رشوطه، وقد قدمت املرصفية اإلســامية 

بدائل تقوم عىل البيوع، ففي مبادلة العوائد التي تسمى يف املرصفية اإلسامية 

مبادلة األربــاح )profit rate swap( جيري الوصــول إىل النتيجة املطلوبة 

بالطريقة التالية: هذه املؤسســة التي تكون إيراداهتا ثابتة )مثل مؤسسة تبيع 

بالتقسيط بربح ثابت مثًا 5%( ونفقاهتا متغرية )تدفع إجيارات مربوطة بليبور 

أو رواتب موظفني تتأثر بمســتوى املعيشــة ...إلخ( يمكن هلا الدخول مع 

املرصف يف برنامج يمكنها من التخيل عن اإليرادات الثابتة واستبدال متغرية 

هبا، فتدخل مع املرصف يف عقد مرابحة مدته ســنة بربح ثابت حمدد هو %5 

مثًا  تكون فيه مشــرتيه واملرصف بائع، فأصبح لدهيا التزام بدفع 5% سنويًا 

 فاستقرت أمورها املالية حيث اهنا تتلقى إيرادًا قدره 5% سنويًا وتلتزم بنفقة 

قدرها 5% سنويًا.

hhelmy
Sticky Note
Profit Rate Swap
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منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

ثم تدخل مع املرصف يف مرابحات شــهرية لنفس املدة أي )) مرابحة 

ويف كل مرابحة حيســب الربع عىل أساس مســتوى الليبور عند إبرام العقد 

وتكون املؤسسة يف هذه احلالة بائعة عىل املرصف فينتهي األمر إىل أن يصبح 

لدى املؤسســة إيراد متغري مربوط بالليبور يقابل ذلك االلتزام القائم عليها 

واملربوط بالليبــور، ويف هناية األمر تكون إيراداهتا الثابتة يقابلها مرصوفات 

ثابتة ونفقاهتا املتغرية يقابلها إيرادات متغرية.

22- مرشوعية هذا الربنامج:

مــن الواضح أن هذا الربنامج قائمة عىل بيــوع إذا توافرت عىل رشائط 

الصحة فإن الربنامج بحد ذاته موافق للمقتىض الرشعي. ويتضمن الربنامج 

وعدًا من أحد الطرفني باالســتمرار يف الدخول يف مرابحات شهرية أو ربع 

سنوية لكامل املدة )يف مثالنا سنة أي )) شهر(، فإذا امتنع فإنه سيلحق الرضر 

بالطرف اآلخر ولذلك تنص االتفاقيات عادة عىل سبيل التعويض من الرضر 

يف حال وقوعه من الطرف اآلخر عند امتناع طرف عن االلتزام بالوعد.

وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

•     •     •


