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احلمد هلل رب العاملني والصاة والســام عىل أرشف املرســلني سيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعد 

فهــذا بحث حــول »أدوات التحوط يف األســواق املاليــة وأحكامها 

الرشعية« تم إعداه لندوة التحوط يف املعامــات املالية والتي ينظمها جممع 

الفقه اإلسامي بالتعاون مع دائرة الشؤون اإلسامية والعمل اخلريي بإمارة 

ديب دولة اإلمارات العربية املتحدة خال الفرتة من: 24-26 مايو 2015م.

وقد تناولنا يف هــذا البحث تعريف التحوط يف اللغة ويف الدراســات 

املاليــة املعارصة والفرق بني التحوط والتأمني. ثم تناولنا األدوات التقليدية 

املستخدمة للتحوط وعىل رأسها: االختيارات واملستقبليات واملبادالت وقد 

تم تعريف هذه االدوات ورشح كيفية استخدامها للتحوط ثم جري تكييف 

هذه األدوات مــن الناحية الرشعية، وطرح البدائــل لألدوات التي يتضح 

عدم موافقتها ألحكام الرشيعة اإلسامية.
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ويف اخلتام أتقدم بالشكر ملجمع الفقه االسامي الدويل ودائرة الشؤون 

اإلســامية والعمل اخلريي بديب، عىل هذا التكليف، سائا املوىل عز وجل 

التوفيق والسداد.

•      •      •
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1- تعـريف التحـوط

1/1 تعريف التحوط يف اللغة:

التحوط هو ترمجة للمصطلح اإلنجليزي )Hedging( ويرتجم كذلك 

باحلامية والتغطية واالحتامء.

أما يف اللغة العربية فإن كلمة حتوط مشــتقة من الفعل الرباعي »حتوط« 

يتحوط حتوطًا، وتعني التعاهد واالهتــامم. يقول صاحب تاج العروس: و 

حتوطــه مثل حوطه، يقال: ال زلت يف حياطة اهلل ووقايته. وهو يتحوط أخاه 

إذا كان يتعاهده و هيتم بأمره.... »)1(.

ويف أســاس الباغة: »وفــان يتحوط أخــاه حيطة حســنة يتعاهده 

وهيتم بأموره«)2(.

 2/1 تعريف التحوط يف الدراسات املالية املعارصة: 

 أما يف الدراسات املالية فتتعدد تعريفات التحوط، ولكنها تكاد تتفق عىل 

أن التحوط هو جمموعة من اإلجراءات التي يتخذها املستثمر هبدف الوقاية 

)1( تاج العروس للزبيدي 220/19 
)2( أساس الباغة للزخمرشي ص 147 
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من التقلبات غري املرغوبة يف األســعار. يقول حممد حبش »يقصد بالتحوط: 

بأنه عملية إلغاء اخلســائر التي تؤدي إليها حتركات األســعار يف االجتاه غري 

املتوقع«، ويعرف الدكتور هيكل التحوط بأنه »إجراء يقوم به بائع أو مشــرٍت 

ما حلامية مرشوعه أو أصوله عند تغري األسعار يف املستقبل«.

وبالرغم من تعدد تعريفات التحوط فيمكن ماحظة أن هناك عدة أمور 

جتمع بينها:

أوهلا: أن التحوط عبارة عن ترتيبات أو إجراءات تستخدم فيها أدوات 

تسمى أدوات التحوط مثل »االختيارات، واملستقبليات، واملبادالت...«.

ثانيها: أن اهلدف األســايس من التحوط هــو التخلص/ أو التقليل من 

آثار املخاطر )= اخلسائر( التي ترتتب عىل تقلبات األسعار.

ثالثها: أن األصول التي حيتاط من التقلب يف أســعارها تشــمل السلع 

والعمات وتكاليف التمويل )أسعار الفائدة(.

2- التحوط والتأمني:

من خال تعريف التحوط وأهدافه نلحظ أن هناك وجه شــبه بينه وبني 

التأمني، إذ إن كليهام الغرض منه التخلص من املخاطر )= اخلســائر( غري أن 
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التأمني ال يغطي املخاطر العامــة، أي املخاطر التي تصيب مجيع أفراد العينة 

يف وقــت واحد، مثل ارتفاع أو انخفاض األســعار، أو ارتفاع أو انخفاض 

قيمة العملة، يقول منري هندي: »هناك خماطر يستحيل تغطيتها بالتأمني مثل 

خماطر السعر، فالتغري يف أسعار املواد اخلام مثًا تتعرض له كل املنشآت التي 

تستخدم تلك املواد يف عملياهتا يف وقت واحد« )1(.

ويمكن القول باختصار أن الفارق األســاس بني التأمني والتحوط هو 

أن التأمني يتجه للحامية من املخاطر املتجانســة التــي يتعرض هلا االصول 

)األشــخاص، أو األعيان(. بينام التحوط فيغطي املخاطر غري املتجانســة. 

فيمكن للتاجر أن يؤمن عىل بضائعه ضد احلريق أو الرسقة، ولكن حيتاج إىل 

التحوط للحامية من تقلب أسعار تلك البضائع.

3- احلاجة للتحوط:

مل يظهر التحوط للوجود إال خال الســنوات القليلة املاضية التي تلت 

اخلروج النهائي للعامل من نظام الذهب )ســعر الرصف الثابت( واتباع نظام 

العمات العائم. مما أدى إىل »عوملة« ظاهرة تقلبات األسعار، فارتفاع سعر 

)1( الفكر احلديث يف إدارة املخاطر، اهلندســة املالية باســتخدام التوريق اجلزء الثاين، 
املشتقات، د. منري هندي، ص 63-62 
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البــرتول يف أمريكا يرتك أثره مبارشة يف اليابان وأوروبا واســرتاليا يف وقت 

واحد. األمر الذي أدى إىل أن يواجه املستثمرون إشكاالت تتعلق باملخاطر 

التي تتعرض هلا أسعار األصول التي بحوزهتم. فالتاجر الذي يستورد بضائع 

من اليابان ليبيعها يف الســوق السعودية عرضة ملخاطر التقلب يف سعر البيع 

مقابل الريال السعودي خال الفرتة التي يشرتي فيها البضاعة وحتى حلظة 

تسديد الثمن للبائع، فإذا اشــرتى تاجر بضاعة بمبلغ مليون ين وكان سعر 

الني مقابل الريال هو 1 ريــال = 5 ين ياباين فااللتزام الذي عىل هذا التاجر 

يســاوي 200 ألف ريال. فإن تغريت هذه العاقة بارتفاع ســعر الني إىل 1 

ريال = 4 ين فإن هذه االلتزام سيتغري ويكون التاجر ملزمًا بسداد 250 ألف 

ريال ثمنًا لنفس البضاعة، وهذا يســمى يف العرف املايل خماطر: »سعرية« أو 

خماطر سعر الرصف وهي خماطر ترتتب عليها خسائر.

واألمر نفســه ينطبق عىل مصنع النســيج الذي حيتــاج إىل تأمني املواد 

األولية الازمة إلنتاجه بأسعار حمددة، هذا املصنع إن مل يؤمن القطن سيكون 

عرضة ملخاطر االرتفاع يف أســعار القطن مما يؤثر يف أســعار منتجاته التي 

سيعرضها للبيع. 
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فالتحوط يمثل حاجة بالنسبة للمســتثمرين تساعدهم عىل التوقي من 

اخلسائر التي يواجهوهنا نتيجة التقلبات يف أسعار األصول ارتفاعًا أو هبوطًا. 

ويف هذا الصدد ينبغي االنتباه إىل قضيتني رئيسيتني:

األوىل: اهلدف من التحوط ليس إزالة اخلطر، ولكن نقل اخلطر إىل جهة 

تكــون قابلة له وقــادرة عىل إدارته، فاملخاطر مثل املــادة ال تفنى وال تزول 

ولكنها تنتقل من شكل آلخر.

الثانية: أن فلســفة إدارة املخاطر عن طريق املشــتقات عمومًا تقوم عىل 

أســاس إجراء التحوط عن طريق دفع تكلفة حمددة ويسرية يف الغالب نظري 

احلصــول عىل تلك احلاميــة دون تكبد تكاليف رشاء األصل نفســه. ذلك 

أن عنرص التكلفة يمثل حمددًا رئيســيًا يف عمليــات التحوط. فالتاجر يكون 

مســتعدًا لدفع هامش حمدد ملن يلتزم له بتوفري عملة معينة عند احلاجة لتلك 

العملة، ولكنه ال يكون مستعدًا لرشاء العملة واالحتفاظ هبا لغرض احلامية؛ 

ألن مثل هذا اإلجراء يتطلب من التاجر توفري رأســامل كبري قد ال يتوفر له، 

أو قد يكون يف حاجة إىل استخدام ذلك املبلغ يف جتارته. 
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واألمر نفســه ينطبق عىل صاحب مصنع النسيج فهو وإن كان حيتاج إىل 

القطن، إال أن رشاء القطن يتطلــب منه زيادة يف رأس املال وقد يتطلب منه 

تكاليف لتخزين القطن، وهلذا فــإن أدوات التحوط توفر لصاحب املصنع 

فرصــة احلصول عىل القطن يف الوقت املناســب، وبالتكلفة املناســبة دون 

احلاجة إىل تعطيل رأسامل لرشاء القطن أو ختزينه.

4- األدوات التقليدية املستخدمة للتحوط:

يســتخدم النظام املــايل التقليدي جمموعة من املشــتقات املالية لغرض 

التحوط وعىل رأسها:

 1/4 االختيارات.

 2/4 املستقبليات.

 4/ 3املبادالت.

ويف هــذه الفقرة نتناول هذه األدوات كام جاءت يف ورقة االســتكتاب 

وذلك بتقديم رشح مبسط للصيغة التقليدية، و رؤيتنا حول البديل الرشعي 

املناســب هلا. حيث ظهرت احلاجة لدى املصارف اإلسامية لتطوير أدوات 
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مماثلة تؤدي املهام التي تؤدهيا هذه أدوات التحوط التقليدية من حيث قدرهتا 

عىل توفري قدر من احلامية ضد التقلبات يف أسعار األصول.

Options :1/4 االختيارات

ترتجم كلمــة Options يف اللغة اإلنجليزية إىل خيــار أو اختيار، وقد 

اختارت جلنة الصياغــة لقرار جممع الفقه اإلســامي الدويل عىل أن تكون 

الرتمجــة هلذا املصطلح هو االختيــار متييزًا له عن اخليــار املعروف يف الفقه 

اإلسامي، ودفعًا للبس بني املصطلحني.

واالختيــار يف اللغة العربية هو االصطفاء، يقال: أنت باخليار، أي اخرت 

ما شئت، وخريته بني الشيئني، فوضت إليه االختيار )1(.

أما تعريف االختيار لدى املاليني فهو:

»عقد قانوين يعطي حامله احلق يف رشاء أو بيع كمية من األوراق املالية، 

وبسعر معني )سعر األساس أو االستحقاق(، وهذا احلق ال يقابله التزام عىل 
صاحب االختيار »)2(

)1( انظر لسان العرب 12999/2 مادة )خيرب( املصباح املنري 85/1 
 Options and futures , Darrell Doffie , pp279 - (prentice - Hill Inc  )2(
(1989
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ويمكننا أن نعرف االختيار عىل النحو التايل:

عقد بني طرفني يعطي ملشــرتي االختيار احلق - دون التزام عليه - ألن 

يشرتي من، أو يبيع عىل، بائع/ مشــرتي االختيار كمية معينة من أصل من 

األصول )أسهم، سندات، سلع، عمات وغريها( وبثمن معني و يف تاريخ 

معني متفق عليه، وذلك مقابل مبلغ )هامش( يدفعه مشرتي االختيار.

ووفقًا هلذا التعريف فإن اخلصائص األساسية لاختيار هي أنه:

أ- عقد بني طرفني.

ب- ملزم ألحدمها دون اآلخر.

جـ- يعطي احلق للمشرتي يف طلب التنفيذ من عدمه.

د- يتحدد يف العقد نوع األصل املشــرَتى والثمن )سعر التنفيذ( وأجل 

التنفيذ. 

هـ- يطبق االختيــار يف أصول معينة مثل العمات، والســلع األولية 

واألوراق املالية )األسهم والسندات(.

و- يســدد مشــرتي االختيار تكلفة حمددة تســمى هامــش أو عاوة 

)سعر االختيار(.
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2/4 أنواع االختيارات:

تنقسم االختيارات إىل أربعة أنواع رئيسة:

 Call option )أ( اختيار الرشاء )الطلب

واختيار الرشاء يعطي حلامله احلق يف أن يشرتي من بائع االختيار أصًا 

من األصول بسعر حمدد ويف وقت حمدد. فعىل سبيل املثال إذا اشرتى شخص 

من آخر اختيارًا عىل أن يبيعه اآلخر أســهم رشكة ســابك بسعر يعادل 50 

رياالً للســهم بتاريخ 2016/08/30، فإن بائــع االختيار يكون ملزمًا يف 

ذلك التاريخ بالبيع عىل املشــرتي عند طلبه ذلك حتى وإن بلغ سعر السهم 

يف السوق 70 رياالً.

ويف العادة ال يطلب مشــرتي االختيار من بائع االختيــار التنفيذ)1( إذا 

)1( يطلق عىل األرباح أو اخلســائر املرتتبة عىل املامرسة أو تنفيذ عقد االختيار مصطلح 
Moneyness، وينشأ عن ذلك ثاثة حاالت:

1ـ أن يكون العقد in-the-money وفيه يتحقق ربح حلائز العقد )مشرتى احلق( نتيجة 
 Strike لتنفيذه، ويتوقف هذا الربح عىل املقارنة بني ســعر التنفيذ املحدد يف العقد
Price وسعر السوق Stock Price ففي حالة اختيار الرشاء Call Option يكون 

ســعر السوق أكرب من ســعر التنفيذ، أما يف حالة اختيار البيع Put Option يكون 
سعر السوق أقل من سعر التنفيذ.         =
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كان ســعر الســهم أقل من 50 رياالً ألنه يف هذه احلالة لن حيقق منفعة من 

طلب التنفيذ.

ويستخدم اختيار الرشاء لألغراض التالية:

1- يستخدم من قبل املضاربني الذين يتوقعون ارتفاع أسعار أصل من 

األصول )أسهم، سندات....الخ( وذلك خال مدة صاحية االختيار.

2- يســتخدم االختيار من قبــل األفراد واملؤسســات التي ترغب يف 

احلاميــة أو التحوط من تقلبات األســعار. فإذا افرتضنا أن مســتثمرًا لديه 

100.000 ريال ســعودي ويرغب يف اســتثامرها يف رشاء أســهم رشكة 

الكابات الســعودية، وأن سعر السهم اليوم هو 48 رياالً، ولكنه خيشى أن 

 تنخفض أسعار هذه األسهم يف املستقبل، ففي هذه احلالة يكون هذا املستثمر 

أمام خيارين:

=  2ـ أن يكون العقد Out-the-Money وفيه يتحقق حلائزه خسارة نتيجة لتنفيذه، فإذا 
كان العقد اختيار رشاء يكون ســعر السوق أقل من سعر التنفيذ، أما إذا كان عقد 

اختيار بيع يكون سعر السوق أعىل من سعر التنفيذ.
3ـ أن يكون عقد االختيار At-the-Money وفيه يتساوى سعر التنفيذ مع سعر السوق 

أو يقرتب منه فا يتحقق ربح أو خسائر.
 deep-out أو deep-in-the-money لتكون احلالة Deep هذا ويمكن أن تضاف كلمة

the-money- وذلك يف حالة اتساع الفارق بني السعرين.
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 أوهلام رشاء األســهم واالنتظار إىل حني الوقت الذي حدده للبيع، ويف 

هذه احلالة يكون عرضة النخفاض أســعار األسهم، وحيقق أرباحًا يف حالة 

ارتفاع قيمتها.

ثانيهام: يمكن هلذا املســتثمر أن يتحوط عن طريــق رشاء اختيار مقابل 

ريالني يدفعهام لبائع اخليار بحيث يكون بائع االختيار ملزمًا ببيعه األســهم 

بسعر األسهم يف التاريخ املحدد بسعر 50 رياالً للسهم. وعىل هذا األساس 

تكون تكلفة السهم عىل هذا املستثمر هي )50+2( 52 رياالً. 

ويف ضوء هــذا فعند األجل املتفق عليه إذا ارتفع ســعر ســهم رشكة 

الكابات إىل 57 رياالً فإن هذا املســتثمر ســيطلب من بائع اخليار التنفيذ، 

وحيقق ربحًا صافيًا مقداره 5 رياالت عىل الســهم، أما إذا كان سعر السهم 

أقل من يســاوي أو أقل من 52 رياالً فلن يكون من مصلحته طلب التنفيذ؛ 

ألنه ســيحقق خســارة من ذلك فوق التكلفة التي دفعها وهي تكلفة رشاء 

االختيار )رياالن(

ب( اختيار البيع:

اختيار البيع هو عقد يعطي احلق ملشــرتي االختيــار )دون إلزام عليه( 

بــأن يبيع عىل حمرر االختيار كمية حمددة من أصل من األصول بثمن حمدد يف 

تاريخ حمدد وذلك مقابل ثمن )هامش( حمدد يدفعه حمرر االختيار.
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ويســتخدم اختيار البيع ألغراض كثرية ولكــن أمهها هو التحوط ضد 

تقلبات األسعار، دعنا نفرتض أن أحد املستثمرين يمتلك أسهم رشكة معينة 

وأن سعرها يف الســوق احلارض 48 رياالً ولكنه غري متأكد من اجتاه السوق 

وخيشى أن ينخفض السعر يف قابل األيام إىل 44 رياالً للسهم ففي هذه احلالة 

فهو إما أن يبيع أســهمه اليوم أو أن يشرتي اختيار بيع، ويدفع مقابله ريالني 

عىل السهم، عىل أن يلتزم له حمرر االختيار بأن يشرتي منه األسهم يف األجل 

املتفق عليه بمبلغ 50 رياالً للسهم. 

ويف ضوء هذه املعطيات فإن التكلفة اإلمجالية عىل هذا املستثمر ستكون 

)44+2= 46( رياالً للســهم، فإذا حتققت توقعاته وارتفعت قيمة األسهم 

إىل 50 رياالً للســهم فإنه حيقق ربحًا مقداره 4 رياالت عىل الســهم، أما إذا 

ارتفعت األسهم إىل 55 رياالً، فإن مالك األسهم لن يطلب التنفيذ بل سيبيع 

أســهمه يف السوق بسعر 55 رياالً وتكون خســارته هي فقط مبلغ اهلامش 

الذي دفعه ملحرر االختيار.

جـ( االختيار املضاعف:

االختيــار املضاعــف عبــارة عن عقــد خيــول لصاحبه بــأن يطلب 
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 مضاعفة الكمية التي يشــرتهيا أو ســيبيعها فيــام إذا كان ذلك يف صاحله يف 

يوم التنفيذ.

د( االختيار املزدوج أو املركب:

واالختيــار املركب هو مزيج من خياري الــرشاء والبيع وبموجبه حيق 

ملشرتي اخليار أن يكون بائعًا أو مشرتيًا لألصل حمل التعاقد متى ما كان ذلك 

يف صاحله.

أنواع االختيارات باعتبار تاريخ التنفيذ: 

تنقسم االختيارات باعتبار تاريخ التنفيذ إىل ثاثة أنواع:

أ( االختيار األمريكي:

ويف هذا النــوع حيق حلامل االختيار أن ينفذه من أي وقت خال تاريخ 

صاحية االختيار.

ب( االختيار األورويب: 

واالختيــار األورويب ال خيــول حلامله التنفيذ إال عنــد التاريخ املحدد 

للتنفيذ واملنصوص عليه يف العقد.
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3/4 احلكم الرشعي لعقود االختيارات: 

اختلف الفقهاء املعارصون حول التخريج الرشعي لعقود االختيارات 
إىل اجتاهني رئيسني:

االجتاه األول: يرى عدم جواز مجيع أنواع االختيارات. 

وقد ذهــب إىل هذا القول جمموعة من الفقهــاء واملجامع الفقهية وعىل 
رأسها جممع الفقه اإلسامي الدويل، كام أخذ هبذا الرأي املعيار الرشعي هليئة 

املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية)1(.

وحيتج الفقهاء غري املجيزين لاختيارات بحجتني:

احلجة األوىل: 

أن االختيارات تتضمن غررًا فاحشًا جيعلها من قبيل القامر وامليرس.

وهذا التخريج يقوم عىل تصور مفاده كاآليت:

1/ أن عقد اخليار هو عقد بيــع أو رشاء، ال يكون البائع فيه، يف أغلب 
األحوال مالكًا للسلعة عند التعاقد، وبالتايل فهو يندرج حتت بيع اإلنسان ما 

ال يملكه.

)1( انظر: أسواق األوراق املالية وآثارها اإلنامئية، للدكتور أمحد حميي الدين، ص443، 
واألســواق املالية يف ميزان الفقه، للدكتور عيل القرة داغي، ص159، واملشتقات 

املالية - دراسة فقهية، للدكتور خالد بن عبد الرمحن املهنا، ص66-65. 
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2/ أن ثمن الســلعة املبيعة قد يرتفع أو ينخفض عند طلب املشــرتي 

التنفيذ مما قد يسبب خسارة للبائع. 

3/ تأسيسًا عىل ذلك تكون حقيقة االختيار أنه عقد بيع تضمن جهالة يف 

املبيع أو الثمن، وجهالة أحد األمرين أو كليهام ينشــأ عنه غرر فاحش مبطل 

للعقد بإمجاع الفقهاء.

4/ أن األثر الرشعي لعقد االختيار أنه عقد يكون غنم أحد الطرفني فيه 

هو غرم لآلخر، وذلك هو معنى القامر.

و يمكن أن يناقش هذا التصور من عدة وجوه:

أوهلا: أن االختيار من حيث تعريفــه ومن حيث خصائصه ومن حيث 

ممارســته ليس عقد بيع وإنام هو التزام بالبيــع أو الرشاء من طرف واحد)1(، 

وااللتزام بالبيع هو من قبيل التعهد أو مــن قبيل الوعد امللزم وال ينبغي أن 

تطبق عليه أحكام البيع والرشاء)2(. وال ترتتب عليه آثارمها.

)1( راجع تعريف اخليار يف هذا البحث .
)2( ستتم مناقشة مفهوم أن االختيار هو من قبيل االلتزام أوالتعهد يف الفقرة القادمة. 
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ثانيها: ال خــاف أن عقد االختيار يتضمــن معاوضة طرفاها اهلامش 

املدفوع وااللتزام، إال أن مفردات هذه املعاوضة حمددة وليست جمهولة ففيها 

يتم حتديد: 

- السلعة التي ستباع أو تشرتى من حيث نوعها وكميتها ومواصفاهتا.

- ثمن الرشاء أو البيع. 

- وقت التنفيذ.

- اهلامش املدفوع من حمرر االختيار .

إذن األمر الذي يكون جمهوالً عند طلــب التنفيذ يف عقود االختيار هو 

سعر الســلعة، فقد يكون أعىل أو أقل من السعر املتفق عليه عند الدخول يف 

االختيار، وهــذا يف نظرنا ال تأثري له يف صحة العقد، ألن العقود يف الرشيعة 

اإلسامية تقع عىل السلع وليس عىل تقلب أسعار تلك السلع. وأفضل مثال 

عىل ذلك هو عقد الســلم ففيه يتعاقد امُلســِلم وامُلسَلم إليه عىل سلعة حمددة 

املواصفات والكمية وأجل التســليم، ويقوم املســلم بدفع الثمن يف جملس 

العقد. ويكون امُلســَلم إليه ملزمًا بتسليم املبيع أيا كان سعر بضاعة السلم يف 

الســوق، وال نعلم أن أحدًا يقول إن يف ذلك غررًا مفسدًا للعقد، بالرغم من 

أن املشرتي قد يتكبد خسائر فادحة جراء تقلبات أسعار السلعة.
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ثالثها: أن الذين يقولون إن االختيارات تتضمن غررًا فاحشًا خلطوا يف 

نظرنا بني مفهومني ومها:

مفهوم الغرر ومفهوم اخلطر، فالغرر عبارة عن خلل يف صيغة العقد ينتج 

عنهــا خطر يف حقوق أحد املتعاقدين، أما اخلطــر فهو أمر يطرأ عىل العاقة 

التعاقدية بعد اكتامهلا، وقد ترتتب عليه خســائر ألحد طريف التعاقد. ومجيع 

العقود الرشعية )البيع، اإلجارة، الســلم ....إلخ( فيها خماطر، و لكن ليس 

كل خطــر بالرضورة هو غرر، فاحتاملية عدم ســداد املدين لدينه هو خطر، 

ولكنه ليس غررًا يبطل العقد، وانخفاض أســعار ســلعة الســلم بعد البيع 

وقبل القبض هو من ضمن خماطر الســوق التي يتعرض هلا مشرتي السلعة 

سلاًم، ولكن ليس ذلك من الغرر. ومن يشرتي األسهم يف البورصة يتعرض 

ملخاطر كبرية يعرفها اجلميع، وتلك املخاطر ليســت من الغرر املبطل للعقد 

وهكذا.... يمكن أن نقيس عىل ذلك الكثري من املعامات التجارية. 

 فاالختيارات تتضمن خماطر ال ريــب يف ذلك، و ال ينبغي اعتبار تلك 

املخاطر من قبيل الغرر الذي يفسد العقد، وكام هو احلال يف سائر املعامات 

التجارية فعىل املتعامل فيها أن يتخذ من االجراءات التي تساعده للوقاية من 

تلك املخاطر. 
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 رابعها: أحد أوجه الغرر الفاحــش التي يذكرها القائلون بتحريم عقد 

االختيار القول بأن عقد االخيار يتضمن بيع اإلنســان ما ال يملك، وألجل 

هذا ذهب البعض إلجازة االختيــارات املغطاة وحرم غري املغطاة)1(، وهذا 

القول يمكن أن يناقش من عدة وجوه:

- أن عقــد االختيار ليــس عقد بيع، ومن ثم فا ينبغــي أن تطبق عليه 

أحكام البيع من حيث ملكية السلعة من عدمه وإنام هو التزام بالبيع/ الرشاء 

كام سبق. 

- أن عقــود االختيــار التي يتم تداوهلــا هي إما أن تكــون من عقود 

االختيارات املغطاة، أي تلك التي يكــون البائع فيها مالكًا للمبيع، أو تلك 

التي يكون حمرر االختيار فيها قادرًا عىل توفري املبيع، وال يســمح للوسطاء 

بالبيع عىل املكشوف إال يف حدود ضيقة وبرشوط حمددة تضمن قدرة البائع 

عىل التنفيذ. 

 ومفهوم التغطية املطبق يف األسواق إما أن يكون عن طريق ملكية البائع 

للسلعة أو احتفاظ البائع لدى الوسيط بضامنات تكون كافية لتنفيذ االلتزام 

الذي عىل بائع االختيار وتشــري الدراســات إىل أن نسبة عجز بائع االختيار 

)1( ذهب إىل هذا القول الدكتور يوسف الشبييل وآخرون 
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عن الوفاء بالتزاماهتم )counterparty risk( بتوفري السلعة موضوع اخليار 

أو تغطية خطر عدم الوفاء تكاد تكون صفرًا)1(. 

وقد أصــدرت بازل مؤخرًا وبعيــد األزمة املالية األخــرية العديد من 

السياسات املنظمة للتداول يف أسواق املشتقات، وهي سياسات هدفها ضبط 

معامات املشتقات وإزالة الكثري من املخاطر التي كانت حتيق هبا لدرجة أن 

شبهها البعض بأندية القامر. 

 ومن هذه السياسات سياسة:

 Margin Requirements for non -Centrally Cleared

Derivatives March 2015

جاءت هذه السياسة استجابة لطلب جمموعة العرشين )G20)  برضورة 

 OVER THE( ختفيض املخاطر يف املشتقات التي يتم تداوهلا خارج السوق

COUNTER( وقد أقرت جمموعة العرشين لذلك برناجمًا يتكون من أربعة 

موجهات كالتايل)2(:

 Eduardo Canabarro and Darrell Duffie , Measuring and Marking  )1(
, Counterparty Risk

 Basel Committee on Banking Supervision ,Board of the International )2(
 Organization of Securities Commissions, Margin Requirements for

 non-centrally cleared derivatives,p2
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 - أن يتــم تداول املشــتقات التي خارج الســوق )OTC( من خال 

منصات إلكرتونية منظمة.

- أن تتم تسوية املســتحقات الناشئة عن هذه املشتقات من خال جهة 

مركزية موحدة.

- جيب رفع تقارير بجميع املشتقات املتداولة خارج البورصة إىل اجلهة 

املركزية التي تكون الوســيط بني العاقدين، وتكون هذه اجلهة هي املسؤولة 

جتاه املشــرتي والبائع إذ تكون هي املشــرتي جتاه كل بائــع والبائع جتاه كل 

مشرٍت، وهي اجلهة املسؤولة عن تسوية مستحقات األطراف.

- أن املشتقات التي ال تتم تسويتها مركزيًا تتطلب من املؤسسات املالية 

جتنيب نسبة أعىل من رأسامل املال يف مقابلتها.

 فهذه الرتتيبات من شأهنا أن حتدث تغيريًا جوهريًا يف املشتقات وخاصة 

تلك التي يتم تداوهلا خارج البورصة إذ ســتكون هذه املشــتقات ستتم من 

خال منصات إلكرتونية منظمة عىل نفس الســياق الذي تتم به املستقبليات 

يف البورصة.

من جهة ثانية وضعت السياســات اجلديدة الصادرة عن بازل ضوابط 

حتكم قدرة امللتزم بالوفاء بام التزم به وذلك من خال أمرين رئيسني:
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أوهلام: حتديد نســبة هامش ضامن ابتدائي يمثــل ضامن مقدم من امللتزم 

لتغطيــة التغريات املحتملــة يف قيمة األصل امللتزم به خــال املدة الازمة 

لتسوية احلقوق يف حالة االخفاق بااللتزام، 

ثانيهام: حتديد نسبة هامش ضامن متغري يمثل ضامنات مقدمة من امللتزم 

لتغطية التغريات الســوقية يف قيمة األصل، وجيري تقدير هذا اهلامش عادة 

.)mark to market( بصورة يومية عىل أساس ما يسمى بـ

ويشــرتط أن تكون الضامنات املقدمة مقبوضة وقابلة للتســييل برسعة 

وبخسارة مقبولة.

وهتدف بازل من هذه السياســات إىل طمأنه املتعاملني يف املشــتقات، 

وختفيض نســبة خماطرة عدم قدرة اجلهات امللتزمة يف الوفاء بالتزامها، وقد 

نصت عىل أن اهلدف من تطبيق سياســات اهلوامش املذكورة أعاه أن تكون 

نســبة قدرة امللتزم للوفاء بام التزم به بدرجة ثقة )99%( خال عرشة أيام)1(. 

ويف اعتقاد الباحث أن هذا يعطي مؤرشًا قويًا إىل أن التنظيامت اجلديدة التي 

تقرتحها بازل ســتحد من املخاطر املتعلقة بعدم قــدرة امللتزمني بالوفاء بام 

12-Ibid pp: 10 )1(
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التزموا به وختفيض نسبة اخلطر الذي ينشأ جراء ذلك. ويف نفس الوقت يعد 

تطبيق هذه السياسات اجلديدة ردًا قاطعًا عىل الذين يقولون إن يف املشتقات 

بيع اإلنســان ملا ال يملكــه؛ ألن البائع ال يكون قادرا عــىل حترير االختيار 

إال أن يكــون مالكا للعني، أو قادرًا عىل توفري تلك العني يف كل ســاعة من 

ســاعات العقد. وهذا يف نظرنا أقوى درجة من درجات دفع الغرر وحفظ 

حقوق األطراف. 

اجلدير بالذكر أن هذه السياســات ســيتم العمل هبا ابتداًء من سبتمرب 

2016م وبصورة تدرجيية حتى 2020م وذلك حسب حجم املؤسسة املالية.

 احلجة الثانية: أن االختيارات هي من قبيل بيع احلقوق املجردة.

احلجة الثانية للقائلــني بعدم جواز االختيارات هــي أهنا من قبيل بيع 

احلقوق املجردة، واحلقوق املجردة ال جيوز بيعها ابتداًء. وهذه احلجة وردت 

يف القرار )رقم 63( من قرارات جممع الفقه اإلســامي الدويل، الذي نص 

فيه عىل ما ييل: »إن عقود االختيارات - كام جتري اليوم يف األســواق العاملية 

- هي عقود مســتحدثة ال تنضوي حتت أي عقد من العقود املسامة. وبام أن 
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املعقــود عليه ليس ماالً وال حقَا ماليًا جيــوز االعتياض عنه؛ فإنه عقد خيار 

غــري جائز رشعًا، وبام أن هذه العقود ال جتوز ابتــداًء، فا جيوز تداوهلا«)1(. 

كام أخذ هبذا الرأي املعيار الرشعي هليئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات 

املالية اإلســامية الذي جاء فيه: »عقود االختيارات املشــار إليها أعاه: ال 

جيوز إنشــاؤها وال تداوهلا«)2(. وبمثل ما تقدم صــدرت أيضًا فتوى ندوة 

دلة الربكة الســادس والعرشين التي اعتربت أن االختيارات هي من أنواع 

 املجازفــات، وأن تداوهلــا من قبيل حــق اخليار يف البيع والــرشاء، وذلك 

غري جائز )3(.

 والقرارات والفتاوي التي ذهبت إىل حتريم االختيارات بجميع أنواعها 

أساسها هو أن االختيارات »بيع حق حمض مستقل عن البيع«، وأن احلقوق 

املحضــة ال جيوز بيعها. وبعبــارة أخرى: إن حمل العقــد يف عقود االختيار 

ليس هــو األصول التي جيري التعاقد عليها، بل هو حق مســتقل يقع عليه 

البيع والرشاء.

)1( قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسامي رقم )63(. 
)2( املعايري الرشعية، املعيار رقم )20(. 

)3( فتاوي ندوة الربكة السادسة والعرشين. 
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الترصف يف احلقوق املجردة: 

 و الترصف يف احلقوق مما جرى االختاف بني الفقهاء فيه، وقد قسمها 

الفقهاء إىل نوعني:

النوع األول: هــو احلقوق املجردة أو املحضة مثل حق الشــفعة وحق 

احلضانــة وهذه احلقــوق ال جيــوز االنتفاع هبــا أو الصلح عليهــا، يقول 

احلصكفي: »ال جيوز االعتياض عن احلقوق املجردة، كحق الشفعة....، وال 

الصلح بامل مــع املخرية لتختاره، وكذلك لو صالح إحدى زوجاته مل يلزمه 

وال يشء هلا«)1(. 

النوع الثاين: حقــوق متعلقة بمنفعة أو عني ماديــة مثل حقوق امللكية 

الفكرية والتأليف واالبتكار واالســم التجاري وهــذه احلقوق جيوز بيعها 

والترصف فيها. ومثلها أيضًا احلقوق التي تنشــأ عن فعل ســابق مثل حق 

القصاص وعقد النكاح الذي جيوز االعتياض عنه باخللع.

وملناقشة هذه احلجة ينبغي علينا أن نطرح سؤالني جوهريني مها:

- هل االختيار حق جمرد؟

)1( الدر املختار مع رد املحتار. 
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- وإذا كان االختيــار هو من حــق جمرد، فهل مجيع احلقــوق املجردة 

ال جيوز بيها؟

ولإلجابــة عن هذين الســؤالني ينبغي أن نعرف »احلــق« وما إذا كان 

االختيار نوع من أنواعه.

تعريف احلق:

يرد احلق يف اللغة بمعنى أحكام الــيء وصحته، وهو نقيض الباطل، 

جــاء يف معجم مقاييس اللغــة »احلاء والقاف أصل واحــد، وهو يدل عىل 

أحكام اليء وصحته، فاحلق نقيض الباطل..«)1(.

وجــاء يف القاموس املحيط: »احلق من أســامء اهلل تعإىل، أو من صفاته، 

والقرآن، وضد الباطل، واألمر املقيض، والعدل واإلسام، واملال، وامللك، 

واملوجود الثابت...«)2(. 

أما تعريف احلق عند الفقهاء فريد بمعنيني:

أوهلــا: ضد الباطــل، أي املطابــق للواقع، وجيري هذا عــىل األقوال 

واألديان والعقائد.

)1( معجم مقاييس اللغة 15/2 
)2( القاموس املحيط مادة )حقق( ص874 
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ثانيها: الواجب الثابت، وينقســم إىل قســمني: حق هلل، وحق للعباد، 

وحــق اهلل كام عرفه ابن القيم: »حق اهلل مــا ال مدخل للصلح فيه، كاحلدود 

والزكوات والكفارات وغريها«)1(. 

أمــا حق العباد فهو ما كان متعلقًا بمصلحــة خاصة هلم، كحرمة املال، 

وهي حقوق تقبل الصلح واالسقاط واملعاوضة.

وقد قسم ابن رجب يف قواعده حقوق العباد إىل مخسة:

1- حق امللك.

2- حق التملك، مثل حق الشفيع يف الشفعة. 

3- حق االنتفاع. 

4- حق االختصاص. 

5- حق التعلق، مثل تعلق حق املرهتن بالرهن. 

ولعل استخدامات الفقهاء لكلمة احلق تدور بني ما يثبت، سواًء كان ماليًا 

أو غري مايل، وكذلك املنافــع واملصالح التي ال وجود هلا إال باعتبار الرشع، 

)1( إعام املوقعني 108/1 
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مثل حق الشفعة، والوالية وغري ذلك، مما يسمى باحلقوق املجردة. وكذلك 

يطلقون املعنى عىل حقوق العقد، يقول الشيخ عيل اخلفيف: »يطلق احلق يف 

الفقه االســامي عىل كل عني، أو مصلحة تكون لك بمقتىض الرشع سلطة 

املطالبة هبا، أو منعها عن الغري، أو بذهلا له يف بعض األحيان، أو التنازل عنها 

كذلك. وقد يســتعمله الفقهاء مع ذلك يف مقابلة األعيان واملنافع اململوكة، 

وعند ذلك ال يريدون به املعنى العام الذي ســبق بيانه وإنام يريدون به تلك 

املصالح االعتبارية الرشعية التي ال وجود هلا إال باعتبار الشــارع وفرضه، 

كحق الشفعة وحق اخليار، وحق الدين من املدين وحق الكفاءة يف الزواج، 

وحق القصاص، وحق احلضانة والوالية...«)1(. 

وقد عرف أحد املعارصين احلق تعريفًا جامعًا مانعًا يف اعتقادنا إذ عرفه 

الشــيخ أحد فمهي أبو ســنة بأنه: »ما ثبت يف الرشع لإلنســان أو هلل تعإىل 

عىل الغري«)2(.

وهذا التعريف يشــمل مجيع احلقوق، مثل ملك املعني، أو ملك املنفعة، 

ســواء ثبتت عىل وجه االختصاص، أو االشــرتاك، كــام أن التعريف حدد 

)1( أحكام املعامات الرشعية، لعيل اخلفيف ص63 
)2( النظريات العامة للمعامات يف الرشيعة اإلسامية ص50 
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 أن مصــدر ثبــوت هذه احلقوق هو الــرشع، وأن احلقوق تكون لإلنســان 

وهلل تعاىل. 

ويف ضوء ما تقدم بنّي الشيخ أبو سنة أن احلق يتألف من أربعة أركان:

األول: اليء الثابت، ويســمى املســتحق - بفتح احلاء -، وهو إما أن 

يكون ماالً أو منفعة، أو عمًا، أو امتناعًا عن عمل.

الثاين: من له احلق، ويسمى صاحب احلق، أو املستحق - بكرس احلاء - 

الثالث: من عليه احلق، وهو إما أن يكون معينًا واحدًا أو مجاعة، وإما أن 

يكون غري معني بمعنى أن احلق جيب عىل الناس مجيعًا.

الرابع: مرشوعية احلق، بمعنى أن الشارع أذن يف هذا احلق ومل يمنع منه.

ويف ضوء ما تقدم، فإن القائلني بتحريم االختيار نظروا إليه باعتباره حقًا 

جمردًا أعطاه الرشع ملحرر االختيار، ومل يأذن له يف املعاوضة عليه. 

ويمكن مناقشــة هذا القــول بأن االختيار ال يامثل احلقوق التي يشــري 

إليها الفقهاء، ألنه ليس حقًا ثابتًا ألحد، وإنام هو إنشاء اللتزام من قبل حمرر 

االختيار، وقد عرب عن هذا املعنى وبدقة الشــيخ الرضير إذ يقول: »والذي 
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يظهر يل أن اعتبار حق االختيار من قبيل احلقوق املجردة التي يتحدث عنها 

الفقهاء، غري سليم، ألن احلق املجرد الذي يتحدث عنه الفقهاء هو حق ثبت 

لصاحبه بوجه رشعي صحيح، كام هو واضح من األمثلة، ويريد صاحبه أن 

يعتاض عنه، وحق االختيار ليس من هذا القبيل؛ ألنه ليس حقًا ثابتًا ألحد، 

وإنام يريد أحد العاقدين أن ينشئه لآلخر، ويبدو أن العوض يف عقد االختيار 

ليس مقابل حق االختيار، وإنام هو مقابل التزام أحد الطرفني لآلخر، ويقابل 

هذا االلتزام ثبوت حق للطرف اآلخر«)1(.

وهذا التخريج الذي أشــار إليه الشــيخ الرضير يقودنا إىل نتيجة مهمة 

وهــي أن االختيار كام جــرى تعريفه يف مقدمة هذا البحــث ال ينطبق عليه 

تعريف احلق كام جرت مناقشته فيام سبق، ألن احلقوق تثبت لصاحبها بوجه 

رشعي صحيح، واالختيار ليس حقًا ثابتــًا ألحد، وإنام هو التزام يريد أحد 

العاقدين أن ينشــئ به حقًا لآلخر. وهذا األمر يقتيض بنا أن نعرف االلتزام 

يف الرشع، وما إذا كان ينطبق عىل عقود االختيار أم ال، وهل جتوز املعاوضة 

عليه أم ال؟

)1( االختيارات للشيخ الصديق الرضير، جملة جممع الفقه اإلسامي 1/265 
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تعريف االلتزام:

تأيت كلمــة لزم اللغة بمعنى ثبت ودام، ولزمــه املال بمعنى ثبت ودام، 

ولزمه املال بمعنى وجب عليه، والتزام بيء أي أوجبه عىل نفسه)1(.

 أما مصطلــح التزام فلم يرد يف تعريفات الفقهاء كثريًا ســوى ما ذكره 

احلطاب يف كتابه حترير مسائل االلتزام بقوله:

 »إلزام الشخص نفسه ما مل يكن الزمًا له، أي مامل يكن واجبًا عليه قبل، 

ويف عرف الفقهاء فهو إلزام الشخص نفسه شيئًا من املعروف مطلقًا أو معلقًا 

عىل يشء فهو بمعنى العطية، وقد يطلق يف العرف عىل ما هو أخص من ذلك، 

وهو التزام املعروف بلفظ االلتزام، وهو الغالب يف عرف الناس اليوم«)2(.

ولعــل قوله وتقييده لالتــزام باملعروف مطلقًا جاٍر عىل ســبيل الغلبة 

وليس اإلطاق بدليل أنه ذكر يف موضع آخر.. كام ســيأيت يف الباب الثالث 

أن من أنــواع االلتزام ما يكون مــن باب املعاوضة فيشــرتط يف امللتزم فيه 

أهلية املعاوضة)3(.

)1( املصباح املنري 669/2، القاموس املحيط 1494 
)2( حترير الكام يف مسائل االلتزام ص68 

)3( نفسه ص69 
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وقد عرفته موســوعة فقه املعامــات: »ويطلق مصطلــح االلتزام يف 

الفقه اإلســامي بطريق االشــرتاك عىل أحد معنيني: معنًى خاص، ومعنًى 

عام. فتعريفه بمعناه اخلاص: إجياب اإلنســان عىل نفســه شيئًا من املعروف 

مطلقًا، أو مطلقًا عىل يشء، وهو عام يف مجيع التربعات. وهذا املفهوم خاص 

بمذهب املالكية وال يعرف عند غريهم.

وتعريفه باملعنــى العام: إجياب اإلنســان أمرًا عىل نفســه إما باختياره 

وإرادته من تلقاء نفســه، وإما بإلزام الرشع إياه، ألن الرشع ألزمه به امتثاالً 

وطاعة ألمر الشارع«)1(.

ومن هذا التعريف يمكن أن نفرق بني احلق وااللتزام بام ييل:

1- أن االلتزام كام يقول احلطاب له أربعة أركان كأركان اهلبة هي امللتِزم 

)بكرس الزاي( وامللتزم لــه، وامللتزم به، والصيغــة )2(. وأما احلق فله ثاثة 

أركان وهي: 

صاحب احلق، ومن عليه احلق، وحمل احلق )3(.

)1( موسوعة فقه املعامات، مادة التزام. 
)2( حترير الكام يف مسائل االلتزام ص68 
)3( املوسوعة الفقهية الكويتية، مادة )حق( 
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2- االلتزام منشــئ للحق، واحلق موجب لالتزام، يقول االستاذ أمحد 

إبراهيم: »ومتى وجد ســبب االلتزام اختياريًا أو جربيــًا وجدت بوجوده 

رابطــة قانونية رشعية بني امللتزم وامللتزم له يكــون األول مدينًا والثاين دائنًا 

بااللتزام، وهذا احلق املسؤول من االلتزام للملتزم له يسمى: حقًا شخصيًا، 

أي: حقًا لشخص امللتزم له عىل امللتزم متعلقًا بذمته«)1(.

نتيجـة:

والنتيجة التــي يمكن أن نصل إليها من التحليــل املتقدم هي أن عقود 

االختيــارات هي من قبيل االلتزامات وليســت من قبيل احلقوق، ســواًء 

من حيث التعريــف أو من حيث األركان، فمن حيــث التعريف: فيجتمع 

االختيار مع االلتزام من حيث إن كليهام إلزام الشــخص نفســه أمرًا مل يكن 

الزمًا عليه، وأن كليهام له أركان أربعة هــي: امللتِزم ويقابله حمرر االختيار، 

وامللتزم له ويقابله مشــرتي االختيار، وامللتزم به ويقابله يف االختيار بيع أو 

رشاء كميــة معينة من ســلعة يف أجل معني، والصيغة )ألتــزم، أو أتعهد يف 

االلتزام(، ومثلها يف االختيارات.

)1( االلتزامات يف الرشع اإلســامي ص23. وانظر: املعاوضة عن االلتزام، للشــيخ 
عبداهلل املصلح، ص 11-10 
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وبالرغم من هذا التشــابه بني االختيارات وااللتــزام، إال أن بينهام يف 

الواقع العميل فارقًا مهاًم، وهــو أن االختيار حيرر بمقابل هو ثمن االختيار. 

أمــا املعاوضة عىل االلتــزام وأخذ األجــر عليه فهو موضــوع خايف بني 

الفقهاء املسلمني.

املعاوضة عىل االلتزام:

اختلــف الفقهاء املعارصون حول جواز املعاوضــة عىل االلتزام وأخذ 

األجر عليه إىل فريقني:

الفريق األول: ويرى عدم جواز املعاوضة عىل االلتزام وأخذ األجرة عليه:

وذهب إىل هذا طائفة كبرية من الفقهاء منهم الشــيخ الصديق الرضير، 

والدكتور عبدالستار أبو غدة، والدكتور عبدالوهاب أبو سليامن، والدكتور 

عيل حميي الدين، والشــيخ الدكتور وهبة الزحيــيل )1(، وصدر به قرار جممع 

الفقه اإلســامي الدويل الذي نص رصاحــة »أن عقود االختيارات... هي 

عقــود مســتحدثة ال تنضوي حتت أي عقــد من العقود الرشعية املســامة، 

)1( انظر أبحاث املشار إليهم يف جممع الفقه اإلسامي - الدورة السابعة، العدد السابع، 
اجلزء األول. 
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وبــام أن املعقود عليه ليس مــاالً وال منفعة والحقًا ماليــًا جيوز االعتياض 

 عنــه، فإنــه عقد غري جائــز رشعًا، وبــام أن هــذه العقود ال جتــوز ابتداًء 

فا جيوز تداوهلا«)1(. 

ومستند القائلني باملنع هو أن االلتزام ليس ماالً وال منفعة وال حقًا ماليًا 

ومن ثم فا جيوز أن يكون موضوعًا للمعاوضة.

ويمكــن أن يناقش هذا الــرأي بأن املخالفني ال يســلمون بالقول بأن 

عنارص املالية ال تنطبق عىل االلتزام كام سنرى. 

الفريق الثاين: ويرى جواز املعاوضة عىل االلتزام وأخذ األجرة عليه:

وذهب إىل هــذا القول جمموعة مــن الفقهاء املعارصين منهم الشــيخ 

عبد اهلل بن ســليامن املنيع، والشــيخ الدكتور نزيه محاد، والشيخ عبداهلل بن 

عبدالعزيز املصلــح، والدكتور حممد عيل القري، والشــيخ الدكتور صالح 

اللحيــدان، والدكتور العيايش فداد، وصدر به قرار ندوة »مســتقبل العمل 

املرصيف االســامي الســابعة لعــام 2014م«، التي نظمهــا البنك األهيل 

التجاري الذي سنورده يف هناية هذا العرض.

)1( قرار جممع الفقه اإلسامي، نفسه ص 715 
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ومســتند القائلني باجلواز يقوم عــىل نقض احلجة الرئيســية للقائلني 

بعــدم اجلــواز، إذ تبــني لنا فيــام تقدم بــأن أهم حجــة للقائلــني بعدم 

 اجلــواز هــي أن االلتــزام »ليــس مــاالً وال منفعــة وال حقًا ماليــًا جيوز 

االعتياض عنه«.

 وهذا يقودنا إىل مناقشة مسألة ما إذا كانت عنارص املالية تتوافر يف االلتزام 

كام يقول أصحاب الفريق الثاين أم ال كام يقول أصحاب القول األول؟

تعريف املـال:

يعرف املال عند الشــافعية بأن: »املال مــا كان منتفعًا به، ويصلح عادة 

ورشعًا لانتفاع«)1(. ويعرف احلنفية املال بأنه: »ما متتد إليه األطامع ويصلح 

عــادة ورشعًا لانتفاع به«)2(، وعند احلنابلة: املــال »ما يباح نفعه مطلقًا، أو 

اقتناؤه با حاجة«)3(. وعند املالكية: املال »ما كان منتفعًا، به أي مستعدًا ألن 

ينتفع به«)4(. 

)1( أحكام القرآن 277/5 
)2( أحكام القرآن للجصاص 153/3 

)3( مطالب أوىل النهي 12/3 
)4( املنشور 222/3 
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وقد خلص الفقهاء العنارص التي حيب أن تتوافر يف اليء حتى يعد ماالً 

إىل ثاثة عنارص:

أوهلا: أن يكون فيه منفعة مقصودة. 

ثانيها: أن تكون ملنفعته قيمة مالية يف عرف الناس.

ثالثها: أن تكون املنفعة مباحة رشعًا. 

وعند تطبيق هــذه الرشوط عىل االلتزامات املعــارصة نجد أهنا تنطبق 

عليها بدرجة كبرية ذلك أن االلتزامات ســواء يف صورة االختيارات أو يف 

صورة خطابــات الضامن أو يف صورة التعهــدات املختلفة متثل يف كثري من 

صورها منافع مقصودة للناس.

فاالختيارات يقصدهــا الناس بغرض التحوط من تقلبات األســعار 

ودرًأ خلســائر قد تفيض إىل ضياع جــزء من ثرواهتــم. وخطابات الضامن 

تعــد اليوم منفعة مقصــودة يطلبها التجــار واملقاولــني باعتبارها رضورة 

مــن رضورات التعامل يف أحيان كثرية. والتعهــدات بالرشاء أو البيع تولد 

االطمئنان للمتعاملني يف األصل املتعهد برشائه أو بيعه مما يساعد يف استقرار 

التعامل وهكذا.
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وإذا كانت هنــاك بعض صور االلتزامات ال تتضمــن منافع مقصودة 

يف النظر الرشعــي، فمثل هذه الصور يمكن تقييدهــا وإخراجها من دائرة 

احلل، والينبغي أن تكون تلك الصور ســببًا يف حتريم ســائر املنافع املتولدة 

من االلتزامات. 

أمــا العنرص الثاين، وهــو أن تكون املنفعة متقومة، أي هلــا قيمة مالية، 

»وضابط التقوم يف املنافع عــريف«)1(. كام يقول الدكتور نزيه محاد، فكثري من 

األشــياء مل يكن هلا قيمة يف عرف الناس قدياًم أصبحت اليوم ذات قيمة تباع 

وتشرتى، فرمال الصحراء عىل سبيل املثال مل تكن متقومة يف املايض، واليوم 

تباع وتشرتى وتصدر من باد إىل باد، واملخلفات والزباالت ليس هلا قيمة 

يف عرف الناس قدياًم، ولكنها اليوم أنشــئت مصانع وصناعات لاســتفادة 

منها عن طريق التدوير.

واألمثلــة عىل هذا كثرية منها الوعود التــي يصدرها العماء للبنوك يف 

املرابحــات واإلجيارات والصكوك وكذلك خطابــات الضامن إذ مل تكن هلا 

قيمــة تذكر يف العرف القديم، إذ نقل الدكتور نزيــه عن القرايف يف الذخرية 

)1( احلكم الرشعي للمعاوضة عن االلتزام، ص 7 
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قوله: »ما يقبل العوض من األعيان واملنافع: الضامن، فإنه وإن كان مقصودًا 

للعقاء، لكنه غري متقوم عادة، فا جيوز أن يقابل باألعيان«)1(.

أما العنرص الثالث وهو املرشوعية: أي أن تكون املنفعة مرشوعة يف حال 

السعة واالختيار.

وااللتــزام قد يســتخدم لقضاء أغــراض مرشوعة وغــري مرشوعة. 

فاستخدامه يف التحوط عىل سبيل املثال حيقق غرضًا مرشوعًا ال خيتلف عليه 

الناس من حيث إن فيه صيانة لألموال مــن الضياع. الوعود التي يصدرها 

العماء للبنــوك يف املرابحات واإلجيارات والصكــوك وكذلك خطابات 

الضامن حتقق أغراضا مرشوعة ومنفعة للطرفني ال ختفى عىل أحد.

ويف املقابل قد يســتخدم االلتزام يف املضاربــات واملراهنات وهذا دون 

أدنى شك يعد مقصدًا حمرمًا.

وعىل هذا األســاس فيمكن النظر إىل هــذه االلتزامات عىل أهنا حمايدة 

يمكن اســتخدامها ألغراض مرشوعة أو ألغراض غــري مرشوعة عىل أن 

حيكم عليها يف ضوء غرضها وليس عىل طبيعتها. 

)1( انظر: املصدر السابق ص8، والذخرية للقرايف 398/5 
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ومــن القواعد الفقهيــة التي يمكن أن يســتأنس هبا يف هــذا الصدد: 

»كل منفعــة مأذون فيها رشعًا جــاز بيعها، وجاز أخذ العــوض عنها«)1(. 

 وكذلــك قاعدة »كل منتفع به رشعًا يف احلــال واملآل، وله قيمة.. جاز بيعه، 

وإال فا«)2(.

وبناًء عىل ما تقدم فالذي يظهر لنا أنه ال مانع رشعًا من أخذ األجرة عىل 

االلتــزام - بضوابط رشعية نذكرها الحقًا - وهو ما توصلت إليه توصيات 

»ندوة مستقبل العمل املرصيف اإلسامي السادسة« التي نصت عىل ما ييل:

»أوالً: االلتزام: هو إجياب الشــخص عىل نفســه أمرًا جائزًا رشعًا، فيه 

مصلحة للغري، إما بالقيام بعمل أو باالمتناع عنه.

ثانيًا: حقيقة االلتزام أنه منفعة موصوفة يف ذمة امللتزم للملتزم له. والبد 

العتباره رشعًا من توافر عنارص املالية فيه، وهي:

1- أن تكون فيه منفعة مقصودة يتعلق هبا غرض صحيح حمصل ملصلحة 

أو دارئ ملفسدة.

)1( عارضة األحوذي 301/5 
 126/4 )2(
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2- أن تكون املنفعة مرشوعة يف حالة السعة واالختيار.

3- أن تكون املنفعة هلا قيمة مالية يف عرف الناس.

ثالثــًا: قرر الفقهاء أن ما توافرت فيه عنــارص املالية املذكورة أعاه فإنه 

جتوز املعاوضة عليه برشطني:

1- أن يكون مقدور الوفاء به من قبل امللتزم.

2- أن ال يرتتب عىل املعاوضة عليه حمظور رشعي كالربا والقامر والغرر.

رابعًا: ختتلف املعاوضة عىل االلتزام عن ترصفات أخرى ذكرها الفقهاء 

ترد عىل االلتزام، مثل: االعتياض، والصلح، واإلسقاط.«)1(.

و القــول بجواز أخذ األجــر عىل الرشعية يفتح آفاقــًا للعمل املرصيف 

االسامي وتطبيقاته املتعددة التي تستخدم فيها االلتزامات بصوره املختلفة 

)االختيــارات، خطابات الضامن، التعهدات، الوعود( ويســاعد عىل إجياد 

بدائــل مرشوعة لصورها التقليدية، عىل أن يكون ذلك وفق ضوابط رشعية 

حمددة نذكر منها ما ييل:

)1( توصيات ندوة مستقبل العمل املرصيف السابعة التي ينظمها البنك األهيل التجاري. 
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1- أن يكون الغرض من اســتخدام االلتزام هو حتقيق غرض مرشوع 

وهذا مبدأ عام، فا جيوز أن يكون االلتزام لتحقيق منفعة ربوية.

2- أن يكون األصل امللتزم به معلومًا قدرًا ونوعًا وأجًا علاًم تنتفي معه 

اجلهالة والغرر. 

3- أن يكــون االلتزام لتحقيق غرض مرشوع حيقــق مصلحة لطالب 

االلتــزام، وهذا الــرشط ممكن التطبيــق، وذلك عن طريــق قيام املرصف 

اإلســامي بدراسة نشــاط العميل طالب االلتزام والتأكد من أن له حاجة 

حقيقة للدخول يف عقد االلتزام، مثل أن يكون حمتاجًا إىل رشاء عملة أجنبية 

لغرض التحوط، أو التحوط ضد تقلبات أسعار سلعة اساسية لنشاطه. 

ويف العادة تقوم بعــض املصارف ولغرض التأكد من أن غرض العميل 

ليس هو املضاربة، بدراســة نشــاط العميل وحتليله، ومطالبته بالتوقيع عىل 

اتفاقية تســمى اتفاقية املواءمة »Suitability Agreement »والغرض من 

هذه االتفاقية هو التأكد أن احتياجات العميل للتحوط تتواءم مع نشــاطه.. 

ولعل مثل هذه االتفاقية يمكن أن تكون ضابطًا لعدم اســتخدام االلتزامات 

ألغراض املضاربة.
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4- جيب أن حتكم االلتزامات عىل املستوى الدويل اتفاقية معتمدة رشعًا، 

 ISDA« فكام هو معلوم أن مجيع املشتقات اليوم حتكمها اتفاقية دولية تسمى

»وهي اتفاقية تقليدية تتضمن أخذ وعطاء الربا وال تعطى اعتبارًا للجوانب 

 Tahaut« الرشعية، وقد تم مؤخرًا تطوير اتفاقية بديلة تسمى اتفاقية التحوط

Agreement »وهــي اتفاقية متت مراجعتهــا واعتامدها من قبل العديد من 

اهليئــات الرشعيــة، وقد عممت مؤسســة النقد العريب الســعودي العمل 

بموجبهــا، إذ إهنا تراعي مجيع الضوابط الرشعية ســواء فيام يتعلق بجوانب 

الرصف أو الغرر أو الربا.

خـامتـة:

إن املتتبع ملسرية املرصفية االسامية اليوم جيد أن الوعد امللزم يامثل متامًا 

»االلتزام« الذي جرى بحثه فيام تقدم ســوى أن الوعــد امللزم ال يؤخذ فيه 

عنــد بعض املصارف أجرًا عىل الوعد، ولذلك فإذا أجيز األجر عىل االلتزام 

فيمكن أن يكون الوعد امللزم أساســًا وبديًا مرشوعًا ملعظم صيغ املشتقات 

املعمول هبا يف النظام التقليدي. 
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2/4 املستقبليات والعقود اآلجلة:

من األدوات التي تســتخدم يف التحوط ما يعرف باملستقبليات والعقود 

اآلجلة، ويذهب كثري من الباحثني إىل دراسة هذين العقدين عىل أهنام شيئان 

خمتلفان، إال أن الدراسة املتأنية تشري إىل أهنام يشء واحد مع وجود اختافات 

يسرية ال تعد جوهرية. وقد ذهب صندوق النقد الدويل إىل تأكيد هذه احلقيقة 

يف الدراسة التي أعدها بخصوص املشتقات فيام نقله سمري رضوان يف دراسته 

القيمة عن املشتقات املالية، إذ يقول صندوق النقد الدويل »إن العقود اآلجلة 

التي جيري التعامل عليها يف سوق منظمة يطلق عليها العقود املستقبلية«)1(. 

وهنا يشــري صندوق النقد الدويل إىل نقطة مهمة، وهي أن أحد أهم الفوارق 

بني العقود اآلجلة والعقود املســتقبلية تتعلق بآلية التعاقد، إذ جترى العقود 

اآلجلة فيام يسمى بالسوق غري الرسمية )OTC()2( فهي عقود غري نمطية أو 

قياسية من حيث رشوطها وكمياهتا وتتم من خال البورصة ويكون السعر 

هو العنرص الوحيد املتغري فيها.

)1( املشتقات املالية، لسمري رضوان ص 200 
 OTC = over - the - counter market )2(
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تعريف العقود املستقبلية:

جيري تعريف العقود املستقبلية بعدد من التعريفات، هذه جمموعة منها: 

1- العقود املستقبلية هي عقود تعطي حلاملها احلق يف رشاء أو بيع كمية 

من أصل معني )قد يكون سلعة أو ورقة مالية( بسعر حمدد مسبقًا عىل أن يتم 

التسليم يف تاريخ الحق يف املســتقبل، وعادة ما يلتزم كل من الطرفني نسبة 

من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل معه وذلك إما يف صورة نقدية أو 

أوراق مالية« )1( 

2-  »العقود التي تلزم صاحبها برشاء أصل معني من البائع بسعر متفق 

عليه يف تاريخ الحق حمدد يف املستقبل«)2(.

3- وقد سار عىل هذا املنوال معظم الكتاب املسلمني، ومن ذلك:

1- د. ســامي السويلم يعرف املستقبليات بأهنا: عقود آجلة نمطية، أي 

ذات مواصفات موحدة وثابتة بحيث يسهل تداوهلا يف السوق املالية«)3(

)1( إدارة املنشآت املالية، منري هندي ص631 
)2( بورصة األوراق املالية، صاح جودة ص 249 

 )3(
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2- هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية عرفتها بأهنا 

»عقد ملزم يتــم إجراؤه يف قاعة التداول لبورصــة املتقلبات، لبيع أو رشاء 

ســلعة، أو أداة مالية، يف زمن الحق يف املســتقبل. ويتم تنميطه تبعًا لكمية 

ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ ومكان التســليم، أمــا الثمن فهو العنرص 

املتغري الوحيد فيه فيتم معرفته يف قاعة التداول«.

العقد اآلجل:

ال يكاد العقــد اآلجل خيتلــف يف تعريفه عن العقد املســتقبيل وإليك 

بعض التعريفات:

1- عرف Chame العقد اآلجل بأنه »اتفاقية بني طرفني أحدمها مشرتي 

واآلخر بائع، رشاء أو بيع ســلعة أو خدمة يف تاريخ مستقبيل الحق وبسعر 

متفق عليه عند إنشاء العقد«)1(.

2- وعرفه صندوق النقد الدويل باآليت:

»بمقتــىض العقد اآلجل يتفق الطرفان عىل تســليم األصل حمل التعاقد 

سواء كان حقيقًا أم ماليًا بكميات معينة ويف تاريخ معني، وبسعر تعاقد متفق 

)1( املرجع السابق ص207 
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عليه. والعقود اآلجلة ليســت عقودًا مالية رشطيــة ألهنا تنطوي عىل التزام 

بتسوية العقد يف تاريخ معني«)1( 

 ويذهب تقرير صندوق النقد الدويل إىل اعتبار العقود اآلجلة واملستقبلية 

عقــودًا ملزمة)2(، وإىل هذا ذهب كثري من الباحثني إال أن هناك اجتاهًا قانونيًا 

قويًا يذهب إىل أن العقود اآلجلة والعقود املســتقبلية هي اتفاقيات وليست 

ملزمة، ويســتدل هذا الكاتب فيام نقله عنه ســمري رضوان بقرارات جملس 

 CFTC Commodity املتاجرة يف الســلع املســتقبلية يف الواليات املتحدة

Futures Trading Commission وكذلــك عــىل عــدد مــن القرارات 

التفســريية للجهات القانونية املعنية التي تظاهر هذا التوجه، الذي كام يقول 

ســمري رضوان فيام يبدو من قبيل التعديات التي أضيفت للقوانني والنظم 

والقواعد احلاكمة للتعامل يف أسواق العقود املستقبلية )3(.

إن املتأمــل للعقود اآلجلة والعقود املســتقبلية يظهر لــه أهنا من قبيل 

املواعدة امللزمة لطرفيها ودلييل عىل ذلك ما ييل:

)1( املرجع السابق ص207 
)2( املرجع السابق ص202 

)3( املشتقات املالية، لسمري رضوأن ص203-202 
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أوالً: العقد امللزم يف مجيع القوانني - فيام أعلم - يقتيض التسليم العيني 

- بمعنى أن من اشــرتى أصًا من األصول يكون البائع ملزمًا بتسليم ذلك 

األصل طاملا أنــه موجود وال حيكم له بالتعويــض إال يف حال تعذر وجود 

االصل املبيع. غري أن املتأمل للعقود اآلجلة والعقود املســتقبلية يظهر له أهنا 

من قبيل املواعدة امللزمة لطرفيها ودلييل عىل ذلك ما ييل:

وإذا طبقنا هذا املبدأ يف العقود املســتقبلية فإننا نجد أن التســليم العيني 

ليس الزمًا، ويستطيع البائع أو املشرتي دفع التعويض الازم كام تنص عليه 

اللوائح حتى وإن كان بمقدوره التسليم العيني.

ثانيًا: أن نســبة اهلامش االبتدائي الذي يلتزم به املتعاملون يف أســواق 

املســتقبليات هو أشبه هبامش اجلدية الذي يســدده الواعد بالرشاء، وعادة 

حتســب املصارف نسبة هامش اجلدية التي تطلب من العميل تسديدها طبقًا 

للمخاطر التي تتولد يف حال نكوله عن إمتام الرشاء، فاهلامش املطلوب عند 

الوعد برشاء ســيارة كامري ال يســاوي اهلامش املطلوب عند الوعد برشاء 

سيارة بنتيل، وال يعود السبب يف اختاف نسبة اهلامشني إىل اختاف أسعار 

هاتني الســيارتني بقدر ما يعود إىل اخلســارة املتوقعة عنــد بيع كل منهام يف 
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الســوق يف حالة نكول الواعد بالرشاء عن تنفيذ وعده، وهذا األمر نفســه 

نجده يف السوق املستقبلية إذ تقدر قيمة اهلامش املبدئي طبقا للمخاطر.

وعىل العموم ال أعتقد أن األمر ســيختلف كثريا مــن الناحية الرشعية 

فيام إذا اعتربت العقود املســتقبلية عقودًا ملزمة لطرفيها، أم اتفاقيات ترتب 

مواعدة ملزمة لطرفيها؛ ألن املواعدة امللزمة لطرفيها هي عقد وأن تســمت 

باسم املواعدة. 

العقود املستقبلية النشأة والغرض واآللية:

كان أول ظهور للعقود املستقبلية عام 1860م)1(، وذلك عىل املحاصيل 

الزراعيــة وحلقت هبا املعادن ثم جرى تطبيقها عىل األصول املالية وأســعار 

الفائدة واملؤرشات يف السبعينات من القرن املايض. وقد كانت نشأة األسواق 

املستقبلية باعتبارها أســواقًا حارضة عىل السلع الزراعية جيري التبادل فيها 

نقديًا ويتم استام السلع بعد التعاقد ثم تطورت لتكون أسواقًا مستقبلية.

ولعل من أهم الدوافع لتطور األســواق احلارضة إىل أسواق مستقبلية 

احلاجة لتخفيض خماطر تغريات ونقليات األسعار، ويتضح هذا األمر نظرنا 

)1( األسواق احلارضة واملستقبلية، ملنري هندي ص324 
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إىل زارع القمــح الذي يتوقع أن جيني حمصوله يف شــهر أغســطس، ولكنه 

ال يدري كم ستكون األسعار يف ذلك الوقت، وما إذا كانت ستغطي تكاليفه 

وحتقق له ربحًا أم ال؟ ولكن بموجب البيع املســتقبيل يمكن هلذا املزارع أن 

يبيع قمحه حاالً وبسعر حمدد عىل أن يتم التسليم يف شهر أغسطس، وهو هبذا 

اإلجراء يكون قد محى نفسه من تقلبات أسعار القمح.

طبيعة العقود املستقبلية:

تتميز العقود املستقبلية بخصائص وسامت معينة أمهها:

1- العقود املستقبلية عقود نمطية قياسية أي أهنا موحدة وليس ألطراف 

التعاقد حق تغيريها ســواء من حيث الكمية أو املدة أو الصفات، والعامل 

املتغري الوحيد فيها هو السعر. وتكون األصول املتداولة يف السوق املستقبيل 

ذات مواصفــات خاصــة أمهها أن يكــون األصل قابــًا للتخزين وقابًا 

للقياس والتنميط.

2- يشــرتط عىل املتعامل يف العقود املستقبلية أن يودع تأمينًا يرتاوح بني 

5 - 20 % من القيمة الكلية للعقد.
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3- جتري العقود املســتقبلية من خال الســوق الرســمية )البورصة( 

ولذلك فهي تكون قابلة للتداول، وبموجب ذلك فإن حمرر العقد املستقبيل 

حيق له بيعه لشــخص آخر دون أن يكون ملزمًا بتســليم أو تســلم األصل 

املتعاقد عليه.

4- ختضع العقود املســتقبلية للتســوية اليومية بمعنى أنه جيري تعديل 

الثمن املتعاقد عليه يوميًا طبقًا للتغريات يف سعر األصل املتعاقد عليه.

5- جيري حتديد ثمن األصل املشرتى يف يوم التعاقد.

أطراف العقد واملستقبيل وآلية البيع:

تتم عملية البيع املستقبيل من خال ثاثة أطراف رئيسية:

1- البائعون.

2- املشرتون.

3- بيت التسوية.

فإذا افرتضنا أن أحد مزارعي القمح خيشى أن تنخفض األسعار عندما 

يســتوي املحصول بعد ثاثة أشــهر مثًا ويرغب يف التحوط ضد تقلبات 

األســعار حمصوله الذي بدا صاحه ويرغب يف بيعه وفق األســعار اجلارية 
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اليــوم. ويف املقابل هناك جهة حتتاج إىل كميات من القمح بعد ثاثة أشــهر 

وال ترغب فيها يف الوقت الراهن، ألن ذلك قد يكون يفرض عليها تكاليف 

ختزين كام أهنا ترى أن األســعار احلالية مناســبة هلا وختشــى أيضًا أن ترتفع 

األسعار يف املستقبل. 

ففي هــذه احلالة يتوجه البائع إىل إدارة الســوق ويعــرض عليه قمحه 

فتشــرتي إدارة الســوق منه القمح وذلك عن طريق حتدد الكمية والنوعية 

والسعر وتاريخ التسليم )بعد ثاثة أشهر(.

وباملقابل تقوم إدارة الســوق ببيع القمح إىل الشخص الراغب يف رشاء 

القمح وجيري أيضًا حتديد السعر والكميات والنوعية وتاريخ التسليم.

ويف ضوء هذه العملية تكون إدارة السوق ضامنة لكل طرف أن يستويف 

مــا تعاقد عليه فهي ملزمة للبائع بالثمن وملزمة للمشــرتي بالســلعة وفقًا 

لكمياهتا ومواصفاهتا يف التاريخ املحدد. وحتى تتجنب إدارة السوق خماطر 

عدم قدرة البائع بتســليم الســلعة يف التاريخ املحدد أو عدم قدرة املشرتي 

بتســديد الطلب تطلب من الطرفني تسديد نسبة من قيمة الصفقة ترتاوح ما 

بني 5% - 20 % ويسمى هذا املبلغ »باهلامش املبدئي« ويكون هذا اهلامش يف 

صورة نقدية أو خطاب ضامن من أحد البنوك.
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ويف ضوء التحركات الفعلية لقيمة العقد يف الســوق يقوم بيت التسوية 

إذا ما ارتفعت األســعار باخلصم من حساب املشرتي واإلضافة إىل حساب 

البائع، والعكس يف حال انخفضت األســعار إذ يقوم باخلصم من حســاب 

البائع واإلضافة إىل حساب املشرتي بشكل يومي. ويمكن لبيت التسوية أن 

يطلب من البائع أو املشرتي إضافة مبلغ جديد لرصيد اهلامش فيام إذا تغريت 

األسعار بدرجة تفوق نســبة اهلامش التي دفعها أحد األطراف ويسمى هذا 

اهلامــش هبامش الصيانة. ويمكــن أن يباع العقد األول ويشــرتي من قبل 

السامرسة خال مدة العقد.

ويستمر هذا االجراء خال مدة العقد إىل أن حيني موعد التسليم حيث 

تتوىل إدارة السوق بإخطار املشرتي األخري للعقد بحلول موعد التسليم، فإن 

رغب املشرتي األخري بتسلم السلعة فتطلب من البائع القيام بالتسليم، وإن 

مل يرغب املشــرتي يف التسلم ورغب يف بيع العقد فإنه يبيعه من البائع األول 

مرة أخرى، وتتم تصفية العملية بتســديد الفرق يف الســعر عن طريق بيت 

التســوية )1(، ويف حال عدم رغبة مالك العقد بالتسلم أو التسليم فقد يقوم 

بعمل صفقة معاكســة وذلك بأن يشرتي أو يبيع عقدًا مماثًا للعقد الذي بني 

)1( األسواق احلارضة واملستقبلية، ص340-354، سوق األوراق املالية ص 500-
504، عقود التحوط 
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يديه وجتري تسوية بني العقدين بالربح أو اخلسارة، ويتحلل من عقده وينقل 

مركزه إىل شخص آخر.

التكييف الرشعي للعقود املستقبلية:

تستخدم العقود املستقبلية يف السلع كالقمح والبن والشاي كام تستخدم 

يف األوراق املالية كاألســهم والســندات، كام تســتخدم يف رشاء العمات 

واملؤرشات وأســعار الفائدة. ويف ضــوء هذه املعطيات اختلــف الفقهاء 

املعارصون يف حكم هذه العقود عىل فريقني:

الفريق األول: ويرى حتريم هذه العقود.

وقد ذهــب إىل هذا مجهور الفقهــاء املعارصين، وأخذ بــه جممع الفقه 

اإلسامي الدويل، واملجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسامي، وأخذت 

به املعايــري الرشعية الصادرة عن هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات 

املالية اإلسامية.

ولعل أهم العلل التي جرى يف ضوئها حتريم العقود املستقبلية ما ييل:

أوالً: أن هــذه العقود من حيث تكييفها ال خترج عــن كوهنا عقود بيع 

ملزمة مؤجلــة البدلني أو أهنا من قبيــل املواعدة امللزم مــن العاقدين عىل 
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موضوع واحــد، وبالتايل فهي من قبيل بيع الكالــئ بالكالئ. و بيع الكالئ 

بالكالــئ ورد حتريمه يف احلديث الذي هنى فيه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص عن »بيع الكالئ 

بالكالئ«)1(. 

ثانيًا: أن العقود املســتقبلية باعتبارها عقــود بيع ملزمة مؤجلة البدلني، 

فإهنا يف هذه احلالة تكون من قبيل بيع ما ال يملك. وبالتايل تكون علة النهي 

هي الغرر.

والعلة األوىل وهي أن العقود املســتقبلية هي من قبيل الكالئ بالكالئ 

يمكن أن تناقش من عدة وجوه:

1- أن حديث بيع الكالئ بالكالئ خمتلف يف صحته، وأكثر املحدثني)2( 

)1( احلديث رواه عمر ريض اهلل عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص »هنى عن بيع الكالئ بالكالئ«. 
)2( أخرجه الدارقطني )4/ 40، رقــم 3061( واحلاكم )2/ 66، رقم 2343( عن 

ابن عمر، ويف سنده ذؤيب بن عاممة، قال الذهبي يف التلخيص:
ذؤيب واه. وأخرجه الدارقطني )4/ 40، رقم 3060( والطحاوي يف معاين اآلثار    
)4/ 21، رقــم 5554( والبيهقي يف الكربى )5/ 475، رقم 10540( واحلاكم 
يف املستدرك )2/ 65، رقم 2342( عن ابن عمر ريض اهلل عنهام، قال احلاكم: هذا 
حديث صحيح عىل رشط مســلم. ويف التلخيص للذهبي عىل رشط مسلم. ويف 
سنده موسى بن عقبة، قال البيهقي يف السنن الكربى )5/ 474(: موسى هذا هو 
 ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد اهلل قال يف روايته، عن موسى بن عقبة وهو  =
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يوهنونه، قال اإلمــام أمحد: ليس يف هذا حديث يصح، إنام إمجاع الناس عىل 

أنه ال جيوز بيع دين بدين.

2-  عــىل افرتاض ثبوت احلديث، وتلقي األمة له بالقبول، فإن الفقهاء 

خمتلفون يف تفسريه وحتديد املقصود منه. فاجلمهور يفرسون احلديث بأنه بيع 

كل دين، مستقرًا كان أم منشئا، بينام يذهب املالكية إىل تفسري معنى احلديث 

بفسخ ما يف الذمة يف مؤخر)1(، أي فسخ دين مستقر يف ذمة مدين بدين مستقر 

=  خطأ، والعجب من أيب احلســن الدارقطني شــيخ عرصه روى هذا احلديث يف 
 كتاب السنن، عن أيب احلسن عيل بن حممد املرصي هذا، فقال: عن موسى بن عقبة.
ويف العلل للدارقطني رمحه اهلل تعاىل )رقم 3085(: يرويه موســى بن عبيدة، عن 
عبــد اهلل بن دينار، وهو معروف عنه، واختلف عنــه. وقال ابن عدي )8/ 47(: 
وهذه األحاديث التي ذكرهتا ملوســى بن عبيدة بأسانيدها خمتلفة، عامتها مما ينفرد 
هبــا من يروهيا عنه، وعامــة متوهنا غري حمفوظة، وله غري مــا ذكرت من احلديث 

والضعف عىل رواياته بني.
وقال يف البــدر املنري )6/ 567(: وقــال أمحد: ليس يف هــذا حديث يصح، إنام   
إمجــاع الناس عىل أنه ال جيوز بيع دين بدين. وقال ابن املنذر: إســناد هذا احلديث 
ال يثبــت، قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري )3/ 62(: وقال الشــافعي: 
أهل احلديث يوهنون هذا احلديث. قال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري )3/ 
71(: وهذا ال يصلح شــاهدًا حلديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة، 
 أيضا عن عيســى بن ســهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه حممد بن يعىل زنبور.

وانظر: املطالب العالية )7/ 303( وإحتاف اخلرية املهرة )3/ 334( 
)1( منح اجلليل 562/5 
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يف ذمة دائن، ومثاله نحو أن يبيع دين السلم املستقر يف ذمة املدين بعد حلول 

األجل إىل املســلم إليه إىل أجل آخر، وهي أشبه بالصورة املعروفة يف العرف 

املــرصيف بإعادة جدولة الدين. وهذه الصورة ال خاف يف حرمتها ألهنا من 

قبيل ربا اجلاهلية املحرم.

ويف املقابل ذهب شــيخ اإلسام ابن تيمية وابن القيم إىل أن بيع الكالئ 

بالكالئ هو بيع الدين املنشــأ بمثله. ألن الكالئ هو املؤخر الذي مل يقبض، 

وال يتصــور تأخر الثمــن واملثمن يف البيع إال يف بيع الديــن املؤخر الذي مل 

يقبض بالدين املؤخر الذي مل يقبض، وسامه الدين الواجب بالدين الواجب 

كالسلف املؤجل من الطرفني)1(.

وبرغــم االتفاق عىل حرمة الصورة األوىل التي ذكرناها وهي بيع الدين 

املؤخر املســتقر يف الذمة للمدين بام يصري دينا، فقــد خالف بعض الفقهاء 

يف حرمة صورة ابتداء الدين بالدين، وهــي الصورة التي تنطبق عىل البيوع 

املســتقبلية حيث إهنا بيوع مؤجلة البدلــني. واحتجوا لذلك بأن حتريم هذه 

الصورة بني عىل ثاث علل وهي)2(:

)1( جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية 472/29، والقياس ص11 
)2( ينظر: بحث بيع الكالئ بالكالئ، للدكتور نزيه محاد، ص16 وما بعدها. 
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1- أنه ذريعة إىل ربا اجلاهلية:

يقول ابن القيم: »وهنــي عن بيع الكالئ بالكالــئ، وهو الدين املؤخر 

بالدين املؤخر، ألنه ذريعة إىل ربا النســيئة، ولو كان الدينان حالني مل يمتنع 

ألهنام يسقطان مجيعا من ذمتيهام، ويف الصورة املنهي عنها ذريعة إىل تضاعف 

الدين يف ذمة كل واحد منهام يف مقابلة تأجيله وهذه مفسدة ربا النسيئة«)1(.

ومن الواضح أن الصورة التــي يذكرها ابن القيم هي صورة بيع الدين 

املؤخر بالدين املؤخر وهي ليست موضع نزاع وإنام النزاع يدور حول ابتداء 

الدين بالديــن، وقد انتقد الدكتور نزيه محاد هذه العلــة قائا: »لو كان كل 

دين مؤجل ذريعة إىل ربا النســيئة ملا جاز عقد الســلم«)2(، ويقول الدكتور 

رفيق املرصي أن الربا يف الصورة »يكون يف تعجيل أحدمها وتأجيل اآلخر، 

أوتأجيلهام إىل أجلني خمتلفني«)3(.

2- بلوغ الغرر فيه حد املحظور: 

وهذه العلة مبنية عىل أساس أن الغاية من العقود هو القبض واالنتفاع، 

وهذا يتحقق بقبض أحد العوضني فإن تأخر العوضان تعاظم الغرر وانتفت 

)1( املرجع السابق ص 17 
)2( نفس املرجع ص 17 

)3( اجلامع يف أصول الربا، للدكتور رفيق املرصي، ص 341 
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الفائــدة منه، يقول ابــن القيم: »فــإن املنهي عنه قد اشــتغلت فيه الذمتان 

بغري فائدة«)1(.

وإن كانت علة الغرر مسلمة من حيث املبدأ، وستجرى مناقشتها الحقا، 

فإن علة عدم النفــع من العقود املؤجلة البدلني، ومنها املســتقبليات، فغري 

مســلمة فقد ظهرت احلاجة هلا يف العرص احلارض يف صور شتى منها ما غايته 

التحوط من تقلبات األســعار، ومنها عقود التوريد، وعقود االســتصناع، 

يقول الشيخ الصديق الرضير: »ودعوى عدم الفائدة يف ابتداء الدين بالدين 

غري مسلمة، فإن املشــرتي يصبح بالعقد مالكا للمبيع، والبائع يصبح مالكا 

للثمن. وكون التسليم يتأخر إىل أمد ال يذهب بفائدة العقد«)2(.

والــذي يرتجح لنا مما تقدم أن أقوى حجة يمكن أن تكون علة يف حتريم 

العقود املؤجلة البدلني هي الغرر باعتبار تضمنها بيع ما ال ُيملك املنهي عنه.

 العلــة الثانية: وهي أن العقود املستقبلية تتضمن بيع ما ال ُيملك، املنهي 

عنه، فقــد ورد النهي من النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله حلكيم بن حزام: »ال تبع ما ليس 

)1( إعام املوقعني 9/2 
)2( الغرروأثره يف العقود، للصديق الرضير، ص 316 
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عندك«)1(. يقول ابن القيم: »وأما قوله: )وال تبع ماليس عندك( فمطابق لنهيه 

ملسو هيلع هللا ىلص عن بيع الغرر، ألنه لو باعه ما ليس عنده فليس عىل ثقة من حصوله، بل 

قد حيصل له، وقد ال حيصل فيكون غررًا.«)2(.

وبيع اإلنسان ما ال يملكه إما أن يقع عىل: 

- عني معينة ال يملكها، وهو ال جيــوز، يقول ابن قدامة: »وال جيوز أن 

يبيع عينًا ال يملكها يميض ويشــرتهيا ويســلمها، روايــة واحدة، وهو قول 

الشافعي، وال نعلم يف ذلك خمالفًا«)3(.

- وإما أن يقع بيع ما ال يملكه اإلنسان عىل موصوف يف الذمة، وهذا إما 

أن يكون عىل صفة الســلم برشوطه، وإما أن يكون ما ال يقدر عىل تسليمه، 

يقول شيخ اإلســام ابن تيمية: »وهني النبي ملسو هيلع هللا ىلص حكيم بن حزام عن بيع ما 

ليس عنــده، إما أن يراد به بيع عني معينة، فيكون قــد باع مال الغري قبل أن 

يشــرتيه، وفيه نظر، وإما أن يراد به بيع ما ال يقدر عىل تســليمه، وإن كان يف 

)1( احلديث رواه الرتمذي يف باب البيوع 514/2 /515 وأبو داود 769/3 
)2( هتذيب ســنن أيب داود وإيضاح علله ومشكاته، البن القيم، حتقيق نبيل بن نصار 

السندي، دار عامل الفوائد، 1437هـ ا،جلزء الثاين ص 527 
)3( املغني 296/6 
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الذمة، فيكون قد ضمن له شــيئًا ال يــدري هل حيصل أو ال حيصل وهذا يف 

السلم احلال إذا مل يكن عنده ما يوفيه، واملناسبة فيه ظاهرة »)1(

ولعل أظهر األقوال يف بيع ما ال يملكه اإلنســان هو الغرر، والذي هو 

يف حقيقته مفض إىل النزاع واخلاف، والســؤال الذي يتبادر إىل الذهن هل 

الغرر يف عقود املستقبليات هو من النوع الذي يفيض إىل النزاع واخلا؟ أم إن 

عقود املستقبليات حمكومة بضوابط حتول دون مثل ذلك النزاع واخلاف؟

واإلجابة عن هذين الســؤالني تعود بنا إىل ما ســبق وأن ناقشناه بشأن 

اخليــارات)2( وملخص ما ذكرناه هنــاك أن بيوع اخليــارات التي جتري يف 

األســواق غري املنظمة قد صدر بشــأهنا الكثري من التنظيامت اإلجرائية التي 

حتول دون عجــز أحد أطراف التعاقد يف الوفاء بام التــزم به، وقلنا أيضا إن 

هذه االلتزامات تتضمن خماطر سعرية وال تتضمن الغرر. أما بالنسبة للبيوع 

املؤجلة البدلني فهي تتضمن الغرر با ريب، ولكن هذا الغرر يف نظر بعض 

الفقهاء غرر يسري وذلك العتبارات رئيسة هي كالتايل:

)1( جمموع الفتاوى 529/20 
)2( انظر مناقشتنا للخيارات يف هذا البحث. 
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1- أن املعامات التي جتري يف البورصة موثقة من قبل إدارة الســوق 

)كمية وثمنــا وأجــا( وال تتضمن أي شــكل من أشــكال اجلهالة التي 

تفيض للنزاع.

2- تتوىل إدارة السوق ضامن تنفيذ كل طرف ملا التزم به إما عينًا، أو قيمة 

بسعر يوم التنفيذ.

3- أن عىل كل من املشرتي والبائع إيداع مبلغ من املال يف شكل ضامن، 

وهذا املبلغ جتري مراجعته بشــكل يومــي ليكون كافيا لرشاء الســلعة يف 

اليوم يطلب يف املشرتي التنفيذ أو لســداد قيمة السلعة يف حال طلب البائع 

تنفيذ الصفقة. 

ويف ضوء ما تقدم نجد أنفسنا متفقني مع الشيخ ابن بّيه الذي يرى جواز 

معامات البورصة قائا: »إن التحريم ليس منصوصًا يف كتاب وال سنة . . . 

وأن العلة هي الغرر، فإذا انتفت العلة عن طريق توثيق البيع يف البورصة التي 

متثل طرفا ثالثا يضمن إيصال كل ذي حق حقه، واعتربنا أن الســلم مستثنى 

من بيع ما ليس عندك بنص الشارع للحاجة والرفق بالناس، فهذا من السلم 

الذي حيتاجه الناس«)1(.

)1( مقال للشيخ ابن بيه يف موقعه اإللكرتوين. 
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 مــن جهة ثانية ذهب جمموعة من الفقهــاء املعارصين إىل القول بجواز 

العقــود املســتقبلية خترجيا عىل ما ذهــب إليه بعض الفقهاء مــن جواز بيع 

املوصــوف يف الذمة إن مل يكن بصيغة الســلم. وموقــف الفقهاء حول بيع 

املوصوف يف الذمة إن مل يكن بصيغة السلم عىل النحو التايل:

- التحريم، وبذلك احلنفية واملالكية وبعض الشافعية، واحلنابلة، وعدوه 

من قبيل السلم.

فاحلنفية واملالكية ينعقد البيع عندهم بلفظ الســلم، وبلفظ البيع، وعىل 

ذلــك فبيع العني املوصوفــة يف الذمة وإن انعقد بلفــظ البيع، فتجري عليه 

أحكام السلم من رضورة تسليم رأس املال يف جملس العقد)1(.

- اجلواز، وبه قال بعض الشافعية وبعض احلنابلة:

فالشــافعية هلم رأيان يف املسألة: األول أن الســلم بلفظ البيع سلم نظرًا 

للمعنــى)2(، والثاين: أن الســلم بلفظ البيع بيع نظرًا للفــظ، وقد ذهب إىل 

هذا القــول وصححه الرافعي والنووي وهو رأي شــيخ اإلســام زكريا 

)1( الدر املختار 209/5 حاشية ابن عابدين 209/5 البحر الرائق 168/6 
)2( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج 125/6، وانظر: أسني املطالب رشح روض الطالب 

124/2 وحاشية البجريمي عىل اإلقناع 3/3 
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األنصاري)1(، يقول اليجريمي يف حاشــيته عىل اإلقنــاع: »والثاين بيع يشء 

موصوف يف الذمة بلفظ الســلم ..، لو قال: ولو بلفظ السلم لكان صوابًا، 

قالــه )قليويب(. وقــال بعضهــم كان األوىل حذفه كام تقدم ألن الســلم له 

أحكام، والبيع يف الذمة له أحكام، فأحكام السلم: يشرتط قبض رأس املال 

يف املجلس، وال يصح االستبدال عنه، وال احلوالة به وال عليه، ويصح ذلك 

كله يف الثمن يف البيع يف الذمة فا يشــرتط فيه قبض الثمن يف املجلس..«)2(، 

وقال الباجوري: »والثاين من األشياء بيع يشء موصوف يف الذمة، ويسمى 

هذا بالسلم..«، هذا مبني عىل القول بأن البيع يف الذمة سلم، ولو بلفظ البيع 

وهو ضعيف، واملعتمد أنه ال يكون ســلاًم إال إذا كان بلفظ السلم أو السلف 

وأما إذا كان بلفظ البيع فهو بيع ال ســلم، فا جتري فيه أحكام الســلم، من 

اشرتاط قبض رأس املال يف املجلس«)3( 

أما بيع املوصــوف يف الذمة بثمن مؤجل عند احلنابلــة فهو جائز، وإن 

اختلفوا يف حكمه عىل ثاثة وجوه)4(:

)1( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج 125/6 وانظر: أسني املطالب رشح روض الطالب 
124/2 وحاشية البجريمي عىل اإلقناع 3/3 

)2( حاشية البجريمي عىل اإلقناع 3/3 
)3( حاشية الباجوري عىل رشح ابن القاسم العزي 267/1 

)4( انظر تأجيل البدلني ص 83 
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الوجه األول: يصح اعتبارًا بلفظه وهو الصحيح عندهم ويســتوي يف 

ذلك كون املوصوف يف ملك البائع أو ال.

الوجه الثاين: ال يصح كالسلم احلال، وهو حيكى عن اإلمام أمحد.

الوجه الثالث: يصــح إن كان املوصوف يف ملكه وهو اختيار الشــيخ 

تقي الدين.

وهنا بعض نصوصهم:

يقــول صاحب الكشــاف »)و(النوع )الثاين( من نوعــي البيع بالصفة 

)بيع موصوف غري معني ويصفه بالصفــة( بيع موصوف غري معني ويصفه 

بصفة تكفى يف الســلم إن صح السلم فيه، بأن.... صفاته...... وليس سلاًم 

حللوله... ويشرتط أيضًا أن ال يكون بلفظ سلم أو سلف ألنه ال يكون سلاًم 

وال يصح حاالً.«)1(.

ويتضــح مما تقــدم أن بيــع العني املوصوفــة غري املعينــة بيع صحيح 

والزم اعتربه احلنفية واملالكية واحلنابلة والشــافعية ســلاًم، واشــرتطوا فيه 

تســمية الثمن حال العقد وبيان أوصافه. وذهب مجــع من الفقهاء أنه جيوز 

)1( كشاف القناع 146-163/3 
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تأجيل الثمن إن كان عينًا معينــة أو موصوفة. وهو رأي للاملكية وصححه 

 الرافعي وشــيخ اإلســام زكريا األنصاري والنووي من الشــافعية وهو 

رأي احلنابلة.

وقد رجح هذا الرأي جمموعة من الفقهاء املعارصين منهم الشيخ حممد 

املختار السامي والشيخ ابن بيه، والدكتور نزيه محاد والدكتور العيايش فداد 

والدكتور يارس عجيل النشمي)1(.

واشرتطوا لألخذ هبذا الرأي جمموعة من الرشوط تبعده عن الربا والغرر 

أمهها ما ييل:

1- حتديد املبيع وصفًا وقدرًا وصفة وحتديد الثمن. 

2- أن يكون املبيع عام الوجود أي مقدور عىل تسليمه. 

3- حتديد األجل.

4- أن يكون التعامل ألجل حتقيق مصلحة اقتصادية تدعو إليها احلاجة 

وليس للمضاربة. 

5- تعيني مكان القبض. 

)1( انظر: تأجيل البدلني واملراجع الواردة فيه ص394-391 
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و يمكــن أن يكــون هذا الــرأي فســحة يمكــن االســتناد إليها يف 

تصحيح املســتقبليات يف معامــات البورصة عىل أن يكــون ذلك بالقدر 

الذي حيقــق أغــراض التحوط التــي هــي يف نظرنا أغــراض مرشوعية 

 حيتاج إليهــا جمموعة من أصحــاب األعامل كام تبني لنا ذلك عند مناقشــة 

أغراض التحوط.

3/4 املبادالت:

النوع الثالث: من العقود التي تستخدم يف التحوط عقود املبادالت: 

:SWAPS التعريف بعمليات املبادالت

تشبه عقود املبادالت عقود املقايضةBarter والتي هي عبارة عن مبادلة 

سلعة بسلعة أخرى. وتعرف عقود املبادالت املعارصة بأهنا »اتفاق تعاقدي 

بني طرفني يتبادالن بموجبه أصــوالً assets أو التزامات liabilities ويتم 

التبادل عــادة بني الدفعات املتولدة عن تلك األصــول أو االلتزامات دون 

األصول، ويف بعض احلاالت جيري فيها تبادل األصول

 وااللتزامات ذاهتا«، كام سنرى الحقًا إن شاء اهلل.

 أمهية املبادالت SWAPS املعارصة ومدى احلاجة إليها:
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تعتــرب عمليات املبادالت املعــارصة إحــدى األدوات املبتكرة إلدارة 

املخاطر، وهي أدوات ال يتم تداوهلا يف البورصات املنظمة، وإنام يتم تداوهلا 

 (Over-The -Counter OTC( عرب ما يســمى باألســواق غري املنتظمــة

وتتميز هذه املنتجات بقدر كبري من املرونة يف االســتجابة لطلبات العماء 

حيث يتوىل الوســطاء والسامرسة التوفيق بني رغبات البائعني واملشرتيني مما 

حيقق التوافق املزدوج بني تلك الرغبات. 

 وتقوم الرشكات واملؤسسات املختلفة باســتخدام عمليات املبادالت 

هبدف حتقيق هدفني رئيسيني:

األول: التحوط ضد املخاطر االســتثامرية املختلفــة بغية املحافظة عىل 

أوضاع اقتصادية متوازنة وحتقيق األهداف املرجوة من العملية االقتصادية.

بعبــارة أخرى يمكن اعتبار التحوط ضد املخاطر غري املرغوب فيها من 

أهم الغايات التي تستهدفها املؤسسات املالية اإلسامية من هذه العمليات.

الثاين: وســيلة لتحقيق اإليرادات وجني األرباح بغية حتســني متوسط 

العائــد عــىل األصول، وذلك مــن خال إمكانيــة تبادل هذه املشــتقات 

واالستفادة من تقلبات األسعار بام يسهم يف ختفيض متوسط تكلفة التمويل 

أو حتسني العائد عىل األصول.
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أنواع املبادالت:

هناك عدد كبري من أنواع املبادالت التي تتم بني املتعاملني يف األســواق 

الدولية أشهرها:

 Interest Rate Swaps مبادالت أسعار الفائدة

 Currency Swaps مبادالت العمات

 Commodity Swaps مبادالت السلع

 Assets swaps مبادالت األصول

وفيام ييل رشح مبسط لنوعني من هذه األنواع األربعة: 

 Interest Rate Swaps أ( مبادالت أسعار الفائدة 

مبادالت أســعار الفائدة تعد من أشــهر أنواع املبــادالت التي تتم عىل 

املستوى العاملي. وهي عبارة عن اتفاق تعاقدي بني طرفني أو أكثر يتم بموجبه 

تبادل لســعري فائدة أحدمها ثابت Fixed واآلخــر متغري floating فيقوم 

أحد الطرفني بإقراض الطرف اآلخر بسعر فائدة ثابت مقابل االقرتاض منه 

عىل أساس سعر فائدة متغري. 
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 ويمكن أن يتخذ شــكل تبــادل االلتزامات التي تكــون كل عىل أحد 

األطراف إزاء مقرضني آخرين. كان يكون أحدمها مقرتضًا بموجب ســند 

ويدفع عليه فائدة ثابتة كل ستة أشــهر، بينام يكون اآلخر مقرتضًا بموجب 

ســندات ذات فائدة متغرية تسدد كل ستة أشهر، فيتبادل الطرفان التدفقات 

الناجتــة عن ذلك، ألن التبادل حيقق لكل منهام مزايا نســبية، مع عدم إجراء 

أي تغيــري يف طبيعة االلتزام األصيل، حيث يبقى كل طرف منهام مســؤوالً 

عن التزامه األصيل املوثق بموجب ســند االقرتاض، أو بمعنى آخر فإن حمل 

املقايضة هو تبادل التدفقات النقدية الناجتة عن األصل وليس األصل ذاته.

وتقوم الفلسفة املنشأة هلذه املقايضة عىل قاعدة تتلخص يف أن املقرتضني 

ذوي املــاءة الضعيفــة يضطــرون غالبا إىل دفع أســعار فائــدة أعىل عىل 

قروضهم بموجب السندات الثابتة ألنه ليس أمامهم سوى ذلك، بينام يتوفر 

للمؤسســات ذات املاءة اجليدة فرصة االقرتاض بسندات ذات سعر فائدة 

متغرية منخفضة نســبيا باملقارنة مع الفئة األوىل من املقرتضني، وبالتايل ينتج 

عن هذه العملية فروقا ومزايا نســبية تدفع الطرفني إىل االستفادة من املزايا 

النســبية املتحققة من وراء ذلك، وذلك هبدف التقليــل من خماطر تقلبات 

العوائد املتغرية من خال التحول إىل العوائد الثابتة، أو هبدف زيادة األرباح 
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مــن العوائد املتغرية التي قد يتوقعها الطرف الثــاين من خال مبادلة عوائد 

الفائدة الثابتة بالعوائد املتغرية اخلاصة بالطرف األول.

لنفــرتض أن الرشكة )أ( رشكة أمريكية، وهي معروفة بالنســبة للبنوك 

األمريكية إذ يمكنها أن حتصل عىل قروض بأســعار فائدة منخفضة نســبيًا، 

وترغــب هذه الرشكة يف االســتثامر يف أوربا، غري أهنا غــري معروفة للبنوك 

األوربية مما يستدعى عليها دفع فوائد مرتفعة عىل قروضها ولتكن %7

ولنفــرتض أن الرشكة )ب( رشكة أوروبية، وهلا ميزات ائتامنية جيدة يف 

أوروبا، وترغب االســتثامر يف أمريكا، ولكنها مثل الرشكة )أ( غري معروفة 

يف أوروبــا مما يســتدعي عليها أن تدفــع فوائد مرتفعة عــىل قروضها من 

البنوك األمريكية.

فهاتان الرشكتان يمكنهام الدخول يف عقد مبادلة لاستفادة من امليزات 

التي حتققها كٌل منهام يف بلدها إذ يمكن لكا الرشكتني االقرتاض من مرصفه 

املحــيل بعملته الوطنية باملبلــغ الذي حيدده الطرف اآلخر وبســعر الفائدة 

التفضيــيل ثم مبادلة االلتزامــات بينهام للمدة التي يرغبــان فيها مع مراعاة 

أسعار الرصف.
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 Currencies SWAPS :ب( مبادالت العمالت

هي اتفاقيات بني طرفني يكون لكل طرف منهام ميزة نســبية يف ســوق 

معــني حيث جيري بعد ذلك تبــادل الصفقات بتكلفة أقــل مما لو قام ذلك 

الطرف باالقرتاض بمفرده وتعد عملية مبادلة العمات وسيلة مناسبة حلامية 

ديون الرشكات من التقلبات العنيفة يف أسعار الرصف، وهو أمر يصدق عىل 

الرشكات واملؤسسات واحلكومات. 

وتقوم فلسفة تبادل العمات عىل أساس أن تقوم كل رشكة باالقرتاض 

بالعملة التي هلا فيها ميزة نســبية ثم تقــوم بمبادلة االلتزام مع رشكة أخرى 

تكون قد اقرتضت هي األخرى مستفيدة من امليزة النسبية التي لدهيا وبالتايل 

جتري الصفقة بتكلفة أقل مما لو قام كل طرف باالقرتاض بمفرده. 

وتتطلب عملية مبادة العمات القيام بثاث خطوات إلمتامها:

اخلطــوة األوىل: أن جيد الطرف املعني طرفا آخر يصلح أن يكون رشيكا 

 يف عمليــة املبادلــة تكون له الرغبة واجلــدارة يف أن يكــون الطرف املقابل 

يف املبادلة.
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اخلطوة الثانية: هي قيام الطرفني باالقرتاض أو التمول كل عىل حدة من 

السوق التي له فيها ميزة نسبية ثم جيرى تبادل االلتزامني الناشئني من التمول 

بأسعار السوق الفورية السائدة. 

اخلطوة الثالثــة: تتمثل يف إعــادة تبادل االلتزامني الناشــئني بموجب 

التمويل وفق ســعر التمويل الذي يكون حمددًا ســلفًا هلــذه الغاية. وبذلك 

يكــون كل طرف قد علم مقدمــًا مبلغ االلتزام الذي ســيؤول إليه يف هناية 

عملية التبادل مهام كانت أوضاع أســواق الرصف األمر الذي حيميه من أية 

خماطر إزاء اجلهات التي متول منها.

وجتدر اإلشــارة إىل أن مبادلة العمات هي مبادلة تنصب أساســا عىل 

تبادل األصول ذاهتا وليس عىل الدفعات أو املقبوضات املتولدة عن األصل 

كام هو احلال يف مبادالت أسعار الفائدة التي سبق إيضاحها. 

وهذا يعنى أن الطرفني يتبادالن العمات املشــرتاة من الســوق ثم بعد 

انقضاء أجل املبادلة يســرتد كل منهام عملته التــي بادهلا بنفس مقدارها من 

الطرف اآلخر.

وهتدف عمليات مبادلة العمات إىل التحوط من التغريات غري املرغوبة 

يف أسعار العمات األجنبية ال سيام يف حاالت تعامل أحد األطراف مع جهة 
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أجنبية تتعامل بعملة مغايرة شديدة التقلبات. فيمكن لرشكة إماراتية باعت 

بضائع باألجل إىل رشكــة إيطالية ملدة ثاث ســنوات أن تتبادل التدفقات 

النقدية باللرية مع رشكــة إيطالية باعت أحذية باألجــل إىل رشكة إماراتية 

بالدرهم اإلمارايت فتأخذ الرشكة اإليطالية مدفوعات الدرهم، وتتنازل عن 

مدفوعات اللرية وبذلك حتمي كا الرشكتني نفســيهام من خماطر تغري سعر 

الرصف دونام حاجة إىل قرص نشاطهام يف بلدهيام فقط.

رابعًا: التكييف الرشعي للمبادالت وبدائلها الرشعية املقرتحة)1(:

من االستعراض الســابق لبعض أنواع عمليات املبادالت املعارصة أهنا 

تتخذ شكلني رئيسني:

الشــكل األول: عمليــات املبــادالت القائمــة عــىل أســاس تبادل 

التدفقات النقدية: 

وهــذا النوع من املبادالت القصد منه تبادل التدفقات النقدية - ســواًء 

أكانــت أصــوالً أو التزامــات - دون أن يتم تبادل األصــول ذاهتا. وهذه 

)1( اســتفدنا يف هذه الفقرة من بحث لنا بعنوان: املبادالت، قدم لندوة مستقبل العمل 
املرصيف اإلسامي الثانية التي نظمها البنك األهيل التجاري عام 2009 
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التدفقات النقدية تكون عادة مســتحقة بموجب سندات فائدة ثابتة مقابل 

تدفقات نقدية مســتحقة بموجب ســندات فائدة متغــرية. وبناء عىل ذلك 

فــإن احلكم الرشعي عىل هــذا النوع من املبادالت يتوقــف أوالً عىل مدى 

مرشوعية األصــل الذي يغل اإليراد حمــل التبادل. وثانيــًا عىل مرشوعية 

 الصيغة التي تم هبا التبادل يف ذاته، أي بالنظر إىل العوائد الناجتة من األصول 

ومدى مرشوعيتها.

 ففي عمليات مبادالت أســعار الفائدة وهي متثل الصورة األكثر شهرة 

يف هــذا املجال، نجد أن أصوهلا متثل قروضًا بموجب أســعار فائدة ثابتة أو 

ســندات تغل فائدة ثابتة وبالتايل تعترب هذه األصــول والعوائد الناجتة عنها 

غري مرشوعة باعتبار أهنا قروض بفوائد ربوية وهي حمرمة بجميع أشــكاهلا 

املعــارصة كام صدر بذلك قــرار جملس جممع الفقه اإلســامي الدويل رقم 

60)6/11( الذي نص عىل ما ييل:

أوال: أن الســندات التي متثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه 

أو نفــع مرشوط حمرمة رشعًا من حيث اإلصدار أو الرشاء أو التداول، ألهنا 

قروض ربوية سواء أكانت اجلهة املصدرة هلا خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، 
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وال أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثامرية أو ادخارية أو تسمية الفائدة 

الربوية امللتزم هبا ربحا أو ريعا أو عمولة أو عائدا.

ثانيًا: حترم أيضا السندات ذات الكبون الصفري باعتبارها قروضا جيري 

بيعها بأقل من قيمتها االسمية ويستفيد أصحاهبا من الفروق باعتبارها حسام 

هلذه السندات. 

ومبادلة أسعار الفائدة فوق أن أصلها حمرم فإهنا ال تزيد عن كوهنا مبادلة 

نقود بنقود مع التفاضل والتأجيل فهي بذلك تتضمن الربا بنوعية ربا الفضل 

وربا النسيئة، إذا كانت النقود من جنس واحد أو ربا النسيئة إذا كان التبادل 

بني عملتني خمتلفتني.

البدائل الرشعية ملبادلة املدفوعات الثابتة واملتغرية: 

 أن إجياد صيغة رشعية متكن املؤسســات املالية اإلسامية من االستفادة 

من املزايا اإلجيابية لعمليات املبــادالت يعد يف نظرنا أمرًا رضوريًا. طاملا أن 

من أهم األهداف التي تســعى الرشكات واملؤسســات من قيامها بعمليات 

مبادلة املدفوعات/ املقبوضات الثابتة واملتغرية هو حتقيق تدفق نقدي مستقر 

وليس املضاربــة عىل ارتفاع أو انخفــاض هوامش )الفوائــد( األرباح يف 



أدوات التحوط يف األسواق املالية وأحكامها الشرعية80

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

املستقبل، عليه فيمكن للمؤسسات املالية اإلسامية حتقيق نفس اهلدف عن 

طريق تطبيق آلية تقوم عىل أســاس املزاوجة بني بيع املرابحة لآلمر بالرشاء 

والوعد بالرشاء وذلك عىل النحو التايل:

تقوم املؤسســة )أ( التي ترغب يف احلصــول عىل تدفق نقدي ثابت ببيع 

ســلعة حمددة عىل املؤسســة )ب( بثمن يتضمن التكلفة مضافا إليها هامش 

ربح حمدد عىل أن يتم الســداد يف أجل حمدد، وهذا البيع حيقق هلذه املؤسسة 

تدفقا نقديا ثابتًا. ويف املقابل تعد املؤسســة )ب( باعتبارها اجلهة الراغبة يف 

احلصول عىل تدفق نقدي متغري يراعي تقلبات هوامش الربح، تعد املؤسسة 

)أ( وعــدًا ملزمًا يف أن تدخل معها يف عدد مــن العقود تبيع عليها بموجبها 

ووفقًا لصيغة املرابحة ســلعة حمددة بثمن يتضمن هامش ربح جيري االتفاق 

عليه عند توقيع كل عقد من هذه العقود. 

وبطبيعة احلال فإن هامش الربح يف هذه األحوال غالبًا ما يكون مربوطًا 

باملؤرشات الدوليــة مثل الليبور وبالتايل فإنه حيقق للرشكة ما هتدف إليه من 

احلصــول عىل تدفق نقدي عىل اســتثامراهتا يســتجيب لتوقعاهتا فيام يتعلق 

باجتاهات مؤرشات األســعار. وهــو نفس اهلدف الذي يمكــن أن حتققه 

املؤسسة )ب( فيام لو ربطت استثامراهتا بسعر فائدة متغري.
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هذه الصيغة أفتت باملوافقة عليها هيئة الفتوى والرقابة الرشعية بالبنك 

األهيل التجاري، وذلك بقرارها رقم )3/65( الصادر يف اجتامعها اخلامس 

والستني بتاريخ 1424/9/24هـ املوافق 2003/10/20م 

ويعاب عىل هذه الصيغة أهنا تطلب من العميل أن يتحمل تكلفة التمويل 

لكامل مدة عقد مرابحة فيام إذا تم عقد مرابحة واحد يغطي كامل املدة.

أما إذا تم إجراء املعاملة عىل أســاس إجراء مرابحة يف كل مرة يستحق 

رصيد يف ذمة العميل، فإن هذا احلل يتطلب إجراءات طويلة ومتكررة ومن 

الصعوبة بمكان تطبيقه.

 البديل الثاين: وعد متبادل عىل البيع مرابحة وفقا ملؤرش متفق عليه:

 يقوم هذا البديل عىل أســاس صيغة املرابحــة املبنية عىل وعد ومؤرش 

متفق عليه بني العميــل والبنك، وذلك ضمن اتفاقيــة موقعة بني الطرفني 

تتضمن التايل:

أ( وعــد من البنك للعميل أن يبيع عليه يف آجال حمددة ومتفق عليها بني 

الطرفني، سلعة حمددة وفق صيغة املرابحة )بالتكلفة زائدًا هامش ربح متفق 

عليه بني الطرفني(.
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ب( وعد من العميل للبنك أن يبيــع عليه يف آجال حمددة ومتفق عليها 

بني الطرفني، ســلعة حمددة وفق صيغة املرابحة )بالتكلفة زائدًا هامش ربح 

متفق عليه بني الطرفني(.

جـ( يتفق الطرفان عىل مبلغ املرابحة الذي جيري عىل أساسه بيع بعضهام 

عىل بعض )مليون ريال سعودي مثًا( 

د( يتحدد هامش الربح الذي تتم عىل أساسه املرابحة وفق مؤرش يعتمد 

عىل ناتج املعادلة اآلتية:

)هامش الربح الثابت - هامش الربح املتغري = هامش ربح موجب(، أو 

)هامش الربح املتغري - هامش الربح الثابت = هامش ربح موجب(.

حيث يمثل هامــش الربح الثابت ذلك اهلامش املعروف مســبقًا )%5 

مثًا( والذي يرغب العميل يف تثبيتــه وحُيدد عند توقيع االتفاقية بني البنك 

والعميل. ويمثل هامش الربح املتغري )مثل السايبور( ذلك اهلامش املجهول 

 عنــد توقيع االتفاقية بــني البنك والعميــل والذي يتحدد عنــد تنفيذ كل 

عملية مرابحة.
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 هـ( لكا الطرفني عند األجل املحدد )هناية كل ربع ســنة مثًا( تقرير 

ما إذا كان ســيطلب من الطرف اآلخر تنفيذ وعــد البيع عليه مرابحة أم ال، 

ويكــون هذا القرار مبنيًا عىل أســس منطقية تتمثــل يف أن يكون الفرق بني 

هامش الربح الثابت وهامش الربح املتغري لصاحله وذلك عىل النحو اآليت:

أ( يف حالة العميل: يطلب العميل من البنك تنفيذ وعد البيع عليه مرابحة، 

إذا كان الفــرق بني هامش الربح املتغري وهامش الربح الثابت موجبًا بمعنى 

)هامش الربــح املتغري - هامش الربح الثابــت = هامش ربح موجب(. يف 

هذه احلالة يقوم العميل برشاء السلعة من السوق الدولية ويبيعها عىل البنك 

مرابحة باستخدام هامش ربح هو حمصلة الفرق بني هامي الربح املذكورين.

ب( يف حالــة البنك: يطلــب البنك من العميل تنفيذ وعــد البيع عليه 

مرابحــة إذا كان الفــرق بني هامش الربــح الثابت وهامــش الربح املتغري 

موجبــًا بمعنى )هامش الربح الثابت - هامــش الربح املتغري = هامش ربح 

موجب( يف هذه احلالة يقوم البنك برشاء السلعة من السوق الدولية و يبيعها 

عىل العميل مرابحة باســتخدام هامش ربح هو حمصلــة الفرق بني هامي 

الربح املذكورين.
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جـــ( يف حال كون هامش الربح الثابت مســاويًا هلامــش الربح املتغري 

)هامش الربح الثابت = هامش الربح املتغري( يف هذه احلالة ليس من مصلحة 

أّي من الطرفني مطالبة الطرف اآلخر بالتنفيذ.

currency swaps الشكل الثاين: مبادلة العمالت

 أوالً: ما هي احلاجة إىل عمليات تبادل العمالت:

إن وجود عدد كبري من العمات ترتبط فيام بينها بأســعار رصف خمتلفة 

من شــأنه أن حيدث خماطر للجهات التي متتلــك تلك العمات وتلك التي 

تتعامل هبا، وهلذا نجد أن البنوك التجارية والبنوك املركزية واملستوردين تعد 

أكثر اجلهات التي حتتاج إىل عمليات تبادل العمات وذلك عىل النحو التايل:

 فالبنوك التجارية التــي يكون لدهيا مبالغ بعمــات متعددة تكون يف 

خماطر أســعار رصف إذا مل تغطي نفســها عن طريق عقــود محاية. ولذلك 

فهــي تقوم بعمليات مبادالت ملا لدهيا مــن عمات أجنبية بعمات أخرى 

مؤقتًا بــدون االحتفاظ بقدر مــن العمات األجنبية. وهــي بذلك حتمي 

 نفسها من جهة وتكون مســتعدة لتأمني السيولة الازمة من هذه العمات 

يف أي وقت.
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أ( كــام تســتعمل عمليات مبــادالت العمــات من قبل الســلطات 

النقدية واملالية يف ظــروف معينة لتغذية اجلهاز املرصيف بالســيولة املحلية، 

إذ تقوم البنوك املركزية بتوفري هذه الســيولة عن طريــق رشاء عملة أجنبية 

 / بيــع عملة حمليــة آنيًا، وبيع عملــة أجنبية / رشاء عمليــة حملية آجًا يف 

نفس الوقت.

ب( وقد تقوم بسحب السيولة الفائضة من اجلهاز املرصيف بشكل مؤقت 

عــن طريق بيع عملة أجنبية / رشاء عملة حمليــة ورشاء عملة أجنبية / بيع 

عملة حملية آجًا يف نفس الوقت.

جـ( كام تســتخدم عمليات مبادلة العمات من قبل السلطات النقدية 

لغــرض تغطية املقبوضات واملدفوعات التجاريــة اخلارجية هبذه العمات 

وباألخص للوزارات والدوائر املؤسســات احلكوميــة والعامة التي ترغب 

الدخول عقد خارجي يشمل عىل مقبوضات أو مدفوعات آجلة.

د( كــام تســتخدم علميات مبادلــة العمات بصورة واســعة من قبل 

املســتوردين واملصدرين الذين يكونون ملتزمني بســداد ثمن البضائع التي 

يســتوردوهنا أو قبض ثمن البضائع التي يصدروهنا بعمات خمتلفة آلجال 
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زمنية معينة يكون من املحتمل خاهلا تغري سعر الرصف بني تلك العمات 

والعملة الوطنية مما يعرضهم إىل خماطر عالية.

ولنرضب مثًا لتوضيــح أن أحد التجار لديه مبلغ )10.000( مليون 

ين ياباين وهو ال حيتاج إليها يف الوقت احلارض ولكن حيتاج إليها بعد ســنة، 

ويف نفس الوقت حيتاج هو يف الوقت احلارض إىل مبلغ مليون يورو وملدة سنة.

ويف املقابل هناك شــخص آخر لديه مبلغ مليون يورو وال حيتاج إليها يف 

الوقت احلارض، ولكنه حيتاج إىل ين ياباين فهذان الطرفان يمكن ومن خال 

الوسيط أن تتم بينهام عملية مبادلة عمات حيث يتم بيع الني مقابل اليورو 

بيعًا آنيًا ووفقًا للســعر اآلين مع التســليم اآلين للعملتني، ويف الوقت نفسه 

االتفاق بني الطرفني عىل إعادة رشاء الني مقابل اليورو بيعًا آجًا وفق ســعر 

رصف آجل يتم االتفاق عليه بني الطرفني عىل أن يتم تسليم مبالغ العملتني 

بعد سنة. وهبذه الطريقة حيقق كا الطرفني الفوائد التالية:

1- احلصول عىل العملة التي يرغب فيها آنيًا وبســعر رصف حمدد دونام 

احلاجة إىل اللجوء إىل االقرتاض من البنوك.
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2- إمكانية اسرتداد مبلغ العملة بعد الفرتة الزمنية املحددة ووفق سعر 

رصف حمدد سلفًا، دونام التعرض لتقلبات سعر الرصف.

التكييف الرشعي لعمليات مبادلة العمالت:

ترتكب عملية مبادلة العمات من عقدين يتم إجراؤها يف نفس الوقت:

العقد األول: البيع اآلين للعملة بعملة أخرى وفق سعر رصف متفق عليه 

وقبض فوري للعملتــني. فهذا العقد ووفقًا هلذه املواصفات يعد من العقود 

اجلائــزة، إذ تتوفر فيه رشوط الرصف من حيــث حلول البدلني والتقابض. 

وقد صــدر بجواز عقد الرصف اآلين العديد من القــرارات الرشعية أمهها 

قرار جممع الفقه اإلسامي الدويل. واملعيار الرشعي رقم )1( هليئة املحاسبة 

واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســامية الذي جاءت فيه اإلشارة إىل أن 

ما جرى التعارف عليه يف ســوق تبادل العمات من تأخري التســليم اليوم 

واليومني مغتفر، إذ جاء يف نص القرار »ويغتفر القيد املرصيف بالصورة التي 

يتمكن املســتفيد هبا من التســلم الفعيل إىل املدة املتعارف عليها يف أســواق 

التعامل، عىل أنه ال جيوز للمستفيد أن يترصف يف العملة خال املدة املغتفرة 

إال بعد أن حيصل أثر القيد املرصيف بإمكان التسليم الفعيل«.
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العقــد الثاين: فهو عقد بيع آجل للعملــة التي تم رشاؤها يتم فيه حتديد 

ســعر الرصف بني العملتني عىل أن يتأجل التســليم إىل املــدة املتفق عليها. 

وبيع العمات آجًا ال خاف يف أنه حمرم فهو خمالف لرشوط الرصف التي 

وردت يف احلديث النبوي التي تشــرتط التقابــض يف جملس العقد يف حال 

اختاف اجلنسني.

من جهة ثانية فإن عملية تبادل العمات التي تتم عىل هذا النحو تتضمن 

فوق ما ذكرنا العينة حيث إن كًا من البائع واملشرتي يبيع باألجل ما اشرتاه 

نقدًا، أو يشرتي باألجل ما باعه نقدًا.

البدائل الرشعية لتبادل العمالت:

أن تطويــر بدائل رشعية لعملية تبادل العمات حيقق بشــكل أو بآخر 

بعض األغراض التي حتققها املبادالت يف الصريفة التقليدية يعد أمرًا مطلوبًا 

يف الوقت احلارض برشط االلتزام بالضوابط الرشعية وذلك إىل أن يتم تطوير 

أدوات مرصفية إســامية تكون مســتقلة عن األدوات التقليدية. ويف هذا 

الصدد هناك بديلني يمكن اســتخدامها بواسطة الصريفة اإلسامية للحامية 

من خماطر تغري أسعار العمات وهي:
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 البديل األول: القروض املتبادلة: 

تعتــرب آلية القروض املتبادلــة إحدى اآلليات التــي طرحتها املرصفية 

اإلســامية بديا ملبادلة العمات بصيغته التقليديــة. واخلطوات التي تتم 

هبــا هذه املبادلة تتمثل إقراض البنك للعميــل العملة التي يرغب فيها اآلن 

واالقــرتاض منه يف الوقت نفســه العملة التي يرغب فيها بعــد انتهاء مدة 

القــرض. لنفرتض أن أحد العماء لديه 100 مليون مارك أملاين، وال حيتاج 

إليها اآلن ولكنه حيتاج إليها بعد سنة. وحيتاج إىل لريات إيطالية.

 ففي هذ احلالة يبحث عن مرصف أو جهة يكون هلا مركز معاكس، أي 

أن هلا لرية إيطالية ال حتتاجها اآلن وحتتاج إىل ماركات أملانية فيتبادل الطرفان 

املاركات باللريات مع مراعاة عملية التكافؤ بني العملتني. ويف األجل املحدد 

يسرتد كا الطرفني املبلغ الذي أقرضه. 

ولقــد ثار جــدل فقهي حول مــدى مرشوعية القــروض املتبادلة بني 

املؤسسات املالية اإلسامية، فمن الفقهاء من منع القروض املتبادلة باعتبارها 

من قبيل القــرض الذي جير منفعة، وهو منهي عنه. غــري أن غالبية الفقهاء 

املعارصين ذهبوا إىل القول بأن القروض املتبادلة جائزة، وليســت من قبيل 

القرض الذي جير منفعة، وذلك العتبارات نخترصها فيام ييل:
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1- أن املنفعة املتولدة يف حالة القروض املتبادلة ليســت من قبيل الزيادة 

املرشوطة للمقرض ســواء يف القــدر أو الصفة. وإنام هي مــن قبيل النفع 

املشــرتك الذي ال خيتص به املقرض وحده بــل يعم املقرض واملقرتض عىل 

السواء وحتقق مصلحة عادلة للطرفني وبالتايل تكون جائزة)1(.

2- املنفعــة املتحققة يف حالــة القروض املتبادلة تشــبه املنفعة املتحققة 

يف حالة الســفتجة من جهة كوهنا ال ختص املقرض وحده ولكنها تشــتمل 

املقــرتض أيضًا وبذلك أصبحت جائزة عىل الراجح من أقوال الفقهاء. وقد 

فصل الدكتور نزيه محاد يف بحثه الشامل حول املوضوع أقوال الفقهاء يف هذا 

املوضوع بام يغنينا عن إعادة بحثه. 

كام صدر بجواز القروض املتبادلة العديــد من الفتاوى والقرارات من 

أشــهرها فتوى ندوة دله الربكة الثامنة بجــدة )1413-1993( واحلادية 

عرشة )1416-1996( وذهبــت الندوة يف قرارها إىل القول بأن القروض 

املتبادلة حاجة عامة تنزل منزلة الرضورة. وكذلك قرار اهليئة الرشعية برشكة 

الراجحي املرصفية لاستثامر رقم )16( عام 1410هـ.

)1( انظــر: قضايا فقهية معارصة يف املــال واالقتصاد، للدكتــور نزيه محاد ص 233 
وما بعدها.
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ولعل جواز تبادل القروض يقتيض صياغة ضوابط رشعية حتول دون أن 

يتخلل هذه املعاملة الربا أو شبهته وأمهها:

1- جتنب الفائدة.

2- عدم الربط بني العقدين.

3- حصول التكافؤ بني القرضني من حيث املبلغ واملدة.

البديل الثاين: املصارفة القائمة عىل أساس الوعد امللزم ألحد الطرفني:

ووفقــًا هلذا البديل يمكن إجراء مصارفه بني طرفني قائمة عىل أســاس 

الوعــد امللزم ألحد الطرفني بحيث يكون هنــاك عقد رصف آين يقبض فيه 

كا الطرفني مبلغه، ووعد من أحــد الطرفني بإبرام عقد رصف معاكس يف 

تاريخ آجل متفق عليه من الطرفني وبســعر رصف متفــق عليه بينهام أيضًا 

وهــذا الوعد يكون ملزمًا ألحد طرفيه بحيــث إذا أخل به فإنه يكون ملزمًا 

بتعويض الطــرف اآلخر عن الرضر الــذي حلق به طبقًا ملــا أفتى به جممع 

الفقه اإلســامي، وما صدر عن املعيار الرشعي رقم )1( اخلاص باملتاجرة 

يف العمات هليئة املحاســبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسامية. وعند 
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أجل الوعد يكون هناك عقد رصف فوري يربم بني الطرف عند انتهاء الوعد 

 بحيث يسرتد كل طرف مبلغه وبذلك حيقق كا الطرفني الفائدة املرجوة من 

عملية التبادل.

 تم واحلمد هلل

•      •      •

 


