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احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، أما بعد:

فقد تعددت أســاليب االستثامر يف العرص احلارض، وتبعًا لذلك تنوعت 

املخاطر التي تتعرض هلا تلك االستثامرات، ما بني خماطر اقتصادية وائتامنية 

وأخالقية وغريها، وكان من أبرز مقومات اإلدارة الناجحة لالستثامر وضع 

الوسائل املناسبة حلاميتها من املخاطر.

ويف املرصفية التقليدية تتم محاية االســتثامر بطــرق متعددة، من أبرزها 

طريقتان:

األوىل: عقود التحوط، وهي عقود يقصد منها تبادل خماطر االســتثامر 

بني طرفني.

والثانية: الضامنات، وهي عقود يقصد منها حتمل طرف خماطر االستثامر 

مقابل عوض.

و)احلامية( بمفهومها اإلســالمي ختتلف عن )التحــوط( و )الضامن( 

بمفهوميهــام التقليديني؛ ولــذا أرى أن من األفضل أن نســتخدم مصطلح 
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)احلامية( لألدوات اإلســالمية متييزًا هلا عن األدوات التقليدية، وال مشاحة 

يف االصطالح.

•     •     • 
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املبحث األول

مفهوم )التحوط( و )الضمان( وعالقتهما ب )احلماية(

أوالً: التحوط:

التحوط )hedging( مأخوذ من احلَيطة -بالفتح والكرس-، ويقصد به 

يف األســواق املالية: تبادل خماطر االستثامر بني طرفني، ويتم ذلك من خالل 

مجلة من العقود املسامة بعقود التحوط.

وأدوات التحــوط التقليديــة تعتمــد يف األســاس عــىل املشــتقات 

)derivatives(، وأشهر أنواع املشتقات املالية ثالثة:

.)Options( اخليارات

.)Futures( واملستقبليات

.)Swaps( واملبادالت

ثانيًا: الضامن:

يقصد بالضامن هنا االلتزام بســالمة رأس املال أو سالمته مع حد معني 

من الربح، وذلك بتعويض املضمون لــه )رب املال( عن أي نقص يف قيمة 

االستثامر سواء أكان بسبب خسارة أم تلف أم غري ذلك.
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والضامن قد يكون صادرًا من مدير االستثامر نفسه، وقد يكون من طرف 

ثالث مقابل عوض يأخذه.

واألصل الرشعي يف عقد االستثامر سواء أكان عقد مضاربة أم مشاركة 

أم وكالة يف االســتثامر أن خســارة النقص يف رأس املال يتحملها رب املال 

وحده، وأما العامل فخسارته تقع يف عمله بدون أجر. فرب املال يقدم املال 

ويف حال اخلســارة خيرس املال، والعامل يقدم العمل ويف حال اخلسارة خيرس 

قيمة هذا العمل.

وال خالف بني الفقهاء أن يد العامل عىل رأس املال يد أمانة، سواء أكان 

مضاربًا أم وكياًل بأجر، فال يضمن خســارة املال أو نقصانه أو هالكه إال يف 

حال تعديه أو تفريطه؛ ذلك أن العامل نائب عن رب املال يف اليد والترصف 

وذلك يستوجب أن يكون هالك املال أو خسارته يف يده كهالكه أو خسارته 

يف يــد صاحبه؛ ألنه قبضه بإذنه، وألن األصل براءة ذمة العامل من الضامن، 

ومن كان كذلك فال يسوغ تضمينه إال بأمر من الشارع))(. 

))( البحر الرائــق 3/6)3، البهجــة رشح التحفة 7/2)2، ميــارة عىل العاصمية 
2/)3)، املغني 76/7. 
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ثالثًا: احلامية:

محاية رأس املــال تعني: وقايته من النقص. والغالــب يف تعبري الفقهاء 

استخدام لفظ »الســالمة« أو »الوقاية« بدالً من لفظ احلامية، ومنه قوهلم يف 

املضاربة: ال ربح إال بعد سالمة رأس املال. وقالوا: الربح وقاية لرأس املال، 

ومعنى ذلك: أن الربح ال يتحقق يف املضاربة وال حيكم بظهوره حتى يستوىف 

رأس املال؛ ألنه األصل الذي يبنى عليه الربح))(.

ومحاية املال هبذا املعنى مطلوبة رشعًا، سواء من قبل رب املال أو العامل. 

وهي تدخل ضمن مقصد )حفظ املال( وهــو أحد املقاصد الرضورية التي 

جــاءت الرشيعة برعايتها وحفظها. وهلذا جاء األمر من الشــارع يف العقود 

التي تكون عرضة لنوع من املخاطر باختاذ األســباب التي يتجنب فيها تلك 

املخاطر، ففــي البيع اآلجل مثاًل، حيث يكون االســتثامر عرضة للمخاطر 

االئتامنية أمر اهلل تعــاىل بكتابته، وتوثيقه، واإلشــهاد عليه، وأخذ الرهون، 

فقال سبحانه وتعاىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

))( انظر: املبسوط 02/22)، رد املحتار 447/8، رشح اخلريش 6/6)2، القوانني 
الفقهيــة ص))2، روضة الطالبــني 36/5)، هناية املحتــاج 236/5، املغني 

65/7)، رشح املنتهى 333/2، املحىل 248/8.
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ڀ﴾))( وقــال: ﴿ ى  ى  ائ﴾ )2( وقال: ﴿ ٻ    ٻ   
ٻ    ٻ  پ   پ   پ     پ    ڀ﴾ )3(. 

ومما جاء يف هذا الباب ما روى ابن عباس -ريض اهلل عنهام- أن العباس 

كان إذا دفع ماالً مضاربة اشــرط عىل صاحبه أال يســلك به بحرًا وال ينزل 

به واديًا وال يشــري به ذات كبٍد رطبٍة، فــإن فعل ذلك ضمن، فبلغ رشطه 

النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - فأجازه)4(. فام رشطه العباس -ريض اهلل عنه- نوع من احلامية 

عن املخاطر االقتصادية.

وتتأكد محاية رأس املال يف حق العامل؛ ألنه أمني، ومن مقتىض ذلك أن 

يكون ترصفه يف املال منوطًا باملصلحة لرب املال؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ 

بأســباب احليطة يف تنمية املال وفق ما جرى به العرف، وبام ال يتعارض مع 

القواعد الرشعية، سواء أكان مضاربًا أم رشيكًا أم وكياًل بأجر.

))( سورة البقرة اآلية )282(. 
)2( سورة البقرة اآلية )282(.
)3( سورة البقرة اآلية )283(.

)4( أخرجه الطرباين يف األوسط ص 75)، والدارقطني 87/3، والبيهقي 6/)))، 
مــن طريق أيب اجلارود عن حبيب بن يســار عن ابن عبــاس -ريض اهلل عنهام-. 
وأبو اجلارود قال فيه الدارقطني وغريه: ضعيف. انظر: التلخيص احلبري 85/3، 

التعليق املغني عىل الدارقطني 87/3.
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عالقة احلامية بالتحوط:

ختتلــف احلامية بمفهومهــا الرشعي عن التحوط بمفهومــه التقليدي، 

وذلك من أوجه:

األول: أن احلاميــة تكون من خالل إبرام عقود عىل ســلع حقيقية، بينام 

التحوط يكون بتبادل املخاطر دون وجود بيوع حقيقية.

والثاين: الغرض من احلامية احلفاظ عىل ســالمة االستثامر، بينام األغلب 

يف عقود التحوط أن تكون لغرض املقامرة عىل تقلبات األسعار يف املستقبل؛ 

ولذا فإن معظم هذه العقود تتم تسويتها قبل موعد التسليم.

والثالــث: ال تصح احلامية بعقود يكون فيهــا العوضان مؤجلني؛ ملا يف 

ذلك من الغرر الفاحش، بينام هذا هو األكثر يف عقود التحوط.

والرابع: ال تصح احلامية بالبيوع املعلقة عىل املستقبل، بينام عقود التحوط 

قد تكون كذلك.

عالقة احلامية بالضامن:

ختتلف محاية رأس املال عن ضامنه من وجهني:

األول: أن احلامية بذل عناية وأما الضامن فهو التزام بغاية، فاحلامية يقصد 

منها بذل األسباب لوقاية رأس املال من النقصان، ثم قد تتحقق تلك الغاية 



الـتـحـــوط يف املعـامـالت املـاليـة10

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

وهي ســالمة رأس املال وقد ال تتحقق، وأما الضامن فاملقصود منه االلتزام 

بالنتيجة وهي حتمل أي نقص يكون يف رأس املال، سواء أكان النقص بسبب 

قصور يف األخذ باألسباب أم مل يكن لقصور فيها.

والثــاين: أن األصل يف ضامن العامل رأس املال املنع؛ ألن املال مضمون 

عىل مالكه، وهو رب املال، وال يضمن العامل إال يف حال تعديه أو تفريطه، 

وأما محاية املــال فاألصل فيها الوجوب؛ إذ جيب عىل العامل أن حيمي رأس 

املال من التلف واخلسارة؛ ألنه مؤمتن عليه.

الضوابط الرشعية حلامية رأس املال:

من خالل ما سبق يمكن أن نضع الضوابط اآلتية التي جيب أن تبنى عليها 

أدوات احلامية املرشوعة جتنبًا لوقوعها يف دائرة التحوط أو الضامن التقليديني:

)- أن تكون احلامية ألغراض املحافظة عىل ســالمة املال وليس ألجل 

.)speculation( املقامرة عىل فروقات األسعار

2- أن تكــون احلامية مــن خالل إبرام عقود عىل ســلع حقيقية بحيث 

يتحمل العاقد خماطر ملكية السلعة وينتقل إليه ضامهنا ولو لفرة قصرية، فال 

يصح أن يتم االتفاق عىل تسوية االلتزامات الدائنة واملدينة بني الطرفني من 

دون عقود حقيقية.
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3- ال جتوز أدوات احلامية التي تكون مبنية عىل عقود مســتقبلية، وجيوز 

إذا كانت بوعد من طرف واحد.

4- ال جتــوز أدوات احلاميــة التي يكــون الغرض منهــا تضمني مدير 

االســتثامر إن مل يتعد أو يقرص؛ ألن ذلك يفرع عقد االستثامر من مضمونه، 

وحيوله إىل عقد قرض.

5- أال تكون احلامية بعقد حمرم. وأصول املعامالت املحرمة ترجع -يف 

الغالب- إىل أحد أمرين: إما الربا، وإما الغرر. واألول حمرم ملا فيه من الظلم، 

والثاين حمرم ملا فيه من اجلهل، وكالمها من أكل املال بالباطل.

6- يف احلامية املشــركة بني أطرف جيب أن تكون احلامية بالتساوي عىل 

مجيع املشركني يف الصندوق أو املحفظة االستثامرية، كل بحسب رأس ماله، 

فال يصح أن يتحمل بعض املســتثمرين من املخاطر أكثر من البعض اآلخر، 

أو أن يعفى بعضهم من حتمل املخاطر؛ ألهنم رشكاء فيام بينهم. ومن القواعد 

املتفق عليها بني أهل العلم يف باب الرشكات: »أن الوضيعة عىل قدر املال«))(. 

))( بدائع الصنائع 77/6، حاشية الدسوقي 354/3، حتفة املحتاج 5/)29 ، املغني 
.22/5
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املبحث الثاني

تطبيقات احلماية يف املؤسسات املالية اإلسالمية

سوف أستعرض يف هذا املبحث نوعني من التطبيقات:

األول: التطبيقات البديلة عن عقود التحوط التقليدية.

والثاين: التطبيقات البديلة عن عقود الضامن التقليدية.

املطلب األول: تطبيقات احلامية البديلة عن التحوط: 

الفرع األول: تطبيقات احلامية يف الرصف:

املســألة األوىل: اجلمع بــني مرابحتــني متقابلتني للحاميــة من تقلب 

أسعار الرصف:

من أبرز املخاطــر التي قد يتآكل معها رأس املال: التذبذب يف أســعار 

الرصف بني العملة التي تشــرى هبا الســلع والعملة التي تباع هبا، فلو أن 

مســتثمرًا اشرى سلعًا بمليون يورو حتل بعد سنة وسعر الرصف مع الريال 

وقت الرشاء هــو )) يورو/ 5 رياالت( ثم باعها يف الســوق املحلية بربح 

20% أي بام يعــادل )مليون ومائتي ألف يــورو= 6 ماليني ريال( فلام حل 
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موعد الســداد، كان ســعر الرصف بني العملتني )) يورو/ 7 رياالت( أي 

أن املبلغ املطلوب ســداده بالريال هو )7 ماليني ريال( فهذا يعني خسارة يف 

رأس املال بمقدار )مليون ريال(. 

والتحوط التقليدي للتذبذب يف أسعار الرصف يتم من خالل الرصف 

املؤجل، وهو حمرم ملا فيه من التأجيل يف الرصف.

ومن احللــول املطروحــة أن جيري من يرغــب يف احلاميــة مرابحتني 

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

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

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

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

املصارفة بنسبة كل منهام إىل اآلخر.

فلو أن املســتثمر يف املثال السابق خيشــى من ارتفاع سعر اليورو مقابل 

الريــال، ويرغب يف التحوط عن االلتزام الذي عليــه باليورو وهو )مليون 

يورو(، بأن يثبت ســعر رصفه مع الريال عىل السعر )يورو/ 5 ريال، فتتم 

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

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

يبيعها نقدًا ب 4800000 ريال.

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

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

والنتيجــة أنه وقت حلول األجل ســيكون عىل املســتثمر دين قدره 5 

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

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

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

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

وال يظهر يف هذه الطريقة حمظور رشعي بالضوابط اآلتية:

)- أن تكون العمليتان منفصلتني، وجترى كل عملية عىل سلعة خمتلفة، 

فال يصح أن يبيع املرصف عىل املســتثمر سلعة باألجل ثم يشرهيا املرصف 

منه باألجل نفســه بالعملة األخــرى؛ ألن هذه الصــورة حيلة ظاهرة عىل 

ربا النســيئة، وحتقيقًا هلــذا الضابط فأرى أنه البــد أن يكون املرصف الذي 
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جيري معه العملية الثانية )االســتثامر( غري املرصف الذي جيري معه العملية 

األوىل )التمويل(.

2- أال يكون هناك وعود متبادلة ملزمة بالدخول يف أي من العمليتني.

3- أن يكــون كل مــن عقــد التمويل وعقــد االســتثامر متوافقًا مع 

الضوابط الرشعية.

املســألة الثانيــة: القــروض املتبادلــة بعملتــني للحاميــة مــن تقلب 
أسعار الرصف:

يف هــذه الطريقة جتــري عملية قــروض متبادلة بني املســتثمر والبنك 

بالعملتني املراد تثبيت ســعر رصفهام. فاملســتثمر الذي عليه التزام بمليون 

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

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

البنك مليون يورو))( عىل أن يســردها بعد ســنة بنفس املقدار، ويف املقابل 

يقرضه البنك مخسة ماليني ريال عىل أن يردها للبنك بعد سنة بنفس املقدار، 

فإذا حل األجل فإنه يكون عىل املستثمر دين قدره 5 ماليني ريال، يسدده من 

))( ومن املمكن أن يوفر مبلــغ القرض من متويل )تورق أو غريه( بالريال، إذا مل يكن 
عنده سيولة تكفي لذلك.
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ثمن بيعه السلع التي سبق أن اشــراها باليورو، وله دين قدره مليون يورو 

يقيض به االلتزام الذي عليه باليورو.

وحكــم هذه املعاملة مبني عىل حكم القــروض املتبادلة، واألظهر فيها 

-أي القــروض املتبادلة- اجلواز إذا كانت عىل وجــه املامثلة بني القرضني، 

أي بدون أن يرتب عليها فوائد ألحدمها عىل اآلخر، وال تدخل يف القرض 

الذي جير نفعًا؛ ألن حمل املنع إنام هو يف املنفعة التي خيتص هبا املقرض، أما إذا 

كانت املنفعة مشركة بني املقرض واملقرض، عىل وجه حيقق مصلحة عادلة 

للطرفني، فليست ممنوعة وال هي يف حكم املمنوع، وهي نظري السفتجة التي 

نص أهل العلم عىل جوازها؛ ألن املنفعة فيها ال ختص املقرض وحده، وإنام 

تعم الطرفني))(. 

املسألة الثالثة: الوعد يف الرصف:

من احللول التي تعمل هبا بعض املؤسسات املالية اإلسالمية للحامية من 

تقلب أسعار الرصف إنشاء وعد ملزم باملصارفة يف تاريخ مؤجل بسعر حمدد 

عند إنشاء الوعد.

))( املغنــي 436/6، جمموع فتاوى ابن تيميــة 5/20)5، إعالم املوقعني )/386، 
املقاصة بني الفوائد الدائنة واملدينة، د. نزيه محاد )يف فقه املعامالت املالية املعارصة( 

ص294
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واألظهر هو جواز ذلك بالضوابط اآلتية:

)- أن يكون الوعد ملزمًا ألحد الطرفني؛ وأما املواعدة امللزمة هلام مجيعًا؛ 

فال جتوز ألهنا يف حكم العقد، والعقد هنا رصف، وال جيوز فيه التأجيل. وقد 

نص قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل عىل جواز الوعد امللزم لطرف واحد 

يف املرابحــة، وحتريم املواعدة امللزمة للطرفــني، وال يظهر فرق بني املرابحة 

والرصف يف هــذا اجلانب؛ ألن الوعد يف كليهــام -املرابحة والرصف- يتم 

إنشاؤه يف حال حيرم فيه العقد، وإنام جاز باعتباره ليس عقدًا.

2- أال يرتب عىل الوعد إلزام الواعد بالدخول يف العقد، فغاية ما يفيده 

اإللزام حتمل الرضر الفعيل، وهو الفرق بني تكلفة الرشاء والبيع، وال يدخل 

يف ذلك الربح الفائت أو الفرصة البديلة ومن ذلك فرق الســعر املوعود به 

عن ثمن البيع؛ فلو وعد برشاء عملة بســعر رصف )7(، فاشراها املوعود 

بـ)5( ليبيعهــا للواعد، فنكل الواعد، ثم باعها املوعود لطرف ثالث ب)5( 

أو )6( فال جيوز إلزام الواعد بالتعويض، وأما إن باعها ب )4( فيجوز إلزام 

بالواعد بالتعويض بمقدار ))( فقط ال أكثر.

3- أن يكون حتمل الرضر يف حال نكول الواعد لغري عذر، وأما النكول 

لقوة قاهرة، أو وفاة أو إفالس ونحو ذلك فال جيوز فيه اإللزام بالتعويض.
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4- أن يتم إبــرام عقد رصف عند تبادل العملتــني إما بتبادل اإلجياب 

والقبول يف حينه، أو باملعاطاة، وجيب التقابض الفوري عند مبادلة العملتني، 

فال جيوز تسليم إحدى العملتني يف يوم وتسليم العملة األخرى يف يوم آخر، 

كام ال جيوز اعتبــار عقد الرصف مربمًا تلقائيًا عند حلول أجل الرصف دون 

إبرام العقد.

5- أال يرتب عىل الوعد آثار العقد، ومن ذلك:

أ( ال جيــوز أن يترصف أي من الطرفــني يف العملة املوعود برشائها قبل 

إبرام عقد الرصف.

ب( أال تعــد العملة املوعــود هبا دينًا يف ذمة الواعــد، وال جتري عليها 

أحكام الدين، فال يكون املوعود أســوة الغرمــاء يف حال إفالس الواعد أو 

موته قبل تنفيذ عقــد الرصف، وال تأخذ تلك العملة املوعود هبا حكم زكاة 

الدين يف باب ال الزكاة.

جـ( ال ينتقل ملك العملة بالوعد قبل تنفيذ عقد الرصف، وضامهنا عىل 

مالكها، ونامؤها له.  
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الفرع الثاين: تطبيقات احلامية يف االستثامر والتمويل:

املسألة األوىل: الوعد بالرشاء بناء عىل أداء مؤرش:

يف هذا النوع من عقود التحوط يصــدر وعٌد ملزٌم من البنك )الوكيل( 

بإبرام عقد مرابحة مع املستثمر يف تاريخ مؤجل، بحيث يكون ربح املرابحة 

بمقدار الفرق بني قيمة االستثامر وأداء مؤرش حمدد عند تنفيذ املرابحة.

مثال ذلك: أن يودع العميل لدى البنك وديعة اســتثامرية بعائد متوقع، 

ويكون مؤرش األداء هو مؤرش األســهم الســعودية، ويف التاريخ املحدد إذا 

كان مؤرش األسهم السعودية أعىل من الربح املحقق، فينفذ البنك التزامه بأن 

يشري من العميل سلعة مرابحة بسعر التكلفة مضافًا إليه ربح يعادل الفرق 

بني مؤرش األسهم السعودية والربح املحقق، وأما إن كان الربح املحقق مثل 

مؤرش األسهم أو أعىل فال تنفذ املرابحة.

والذي يظهر أن احلكم الرشعي هلذه الطريقة خيتلف بحسب نوع العالقة 

بني البنك والعميل. وال خيلو األمر من إحدى حالتني:

احلال األوىل: أن يكون البنك مديرًا الستثامرات العميل، إما باملضاربة أو 

الوكالة أو املشاركة، فيحرم الوعد حينئٍذ؛ ألنه يرتب عليه تضمني املضارب 

أو الوكيل يف االستثامر أو الرشيك.
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واحلال الثانية: أن يكون البنك وكياًل أو وسيطًا يف رشاء حمفظة استثامرية، 

وليــس مديرًا هلا، فال يظهر مانع رشعًا، من ذلــك، رشيطة األخذ بضوابط 

الوعد امللزم التي ســبق بياهنا يف الوعد يف الرصف، فتكون مسؤولية الواعد 

يف حــدود التعويض عن الرضر الفعيل بســبب نكولــه وال يتحمل الربح 

الفائت. ويقدر الرضر الفعيل يف مثل هذه احلال بنقص قيمة االســتثامر عن 

تكلفة رشائه، وليس بفوات الربح املتوقع أو ربح مؤرش األداء الذي ربط به 

ربح املرابحة. 

املســألة الثانية: املرابحــات املتتاليــة للحامية من تقلب معــدل العائد 

عىل التمويل:

يف هذه الصورة يرتبط العميــل بعقود مرابحة طويلة األجل مع البنك، 

أحدمها يكون دائنًا واآلخر يكون مدينــًا، ولغرض التحوط من تغري معدل 

املرابحات يف الســوق، يصدر كل من العميل والبنك وعدين متقابلني يلتزم 

فيه الواعد برشاء ســلعة بأعىل من ســعر الســوق عند التنفيذ بالقدر الذي 

يعوض بــه الطرف اآلخر بســبب تغري معدل الربح يف الســوق عن الربح 

املحدد يف املرابحة طويلة األجل.
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 فعىل ســبيل املثال: لو أن العميــل يتوقع انخفاض أســعار الفائدة يف 

املســتقبل عن 5% )ســعر التنفيذ( والبنك يتوقع عكس ذلك، فلو ارتفعت 

أسعار الفائدة يف تاريخ التنفيذ إىل 7% ففي املصارف التقليدية يدفع العميل 

الفرق وهو 2%، ويف املصارف اإلســالمية التــي جتيز هذه االتفاقيات يلتزم 

العميــل برشاء ســلعة من البنك بثمــن يزيد بمقدار 2% مــن تكلفتها عىل 

البنك، ولو نقص معدل الربــح إىل 4% ففي املصارف التقليدية يدفع البنك 

الفرق وهو )%، ويف املصارف اإلســالمية التي يعمــل هبا هبذه االتفاقيات 

 يلتــزم البنك بأن يشــري الســلعة بثمن يزيــد بمقدار )% عــن تكلفتها 

عىل العميل.

وإيضاحًا لذلك تتم خطوات التنفيذ عىل النحو اآليت:

)- العميل ابتداًء يعتمد يف متويل نشــاطه عــىل التمويل قصري األجل، 

وتكلفة التمويل )هامش الربح( ختتلف بحســب معدالت الربح عند أخذ 

التمويل، وله اســتثامرات بمرابحــات طويلة األجل هبامــش ربح ثابت، 

وخيشى أن تزيد تكلفة التمويل عىل هامش الربح يف االستثامرات أو تساويه، 

فريغب يف الدخول يف عقد حتوط لتثبيت تكلفة التمويل عليه بحيث ال تزيد 

عن نسبة ثابتة تكون أقل من هامش ربحه يف استثامراته.
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2- يــربم العميــل اتفاقية حتــوط مع البنــك تتضمن هــذه االتفاقية 

أربع وثائق:

أ( اتفاقية وكالة بالبيع، وفيها يوكل العميل البنك ببيع السلعة نيابة عنه.

ب( اتفاقية وكالــة بالرشاء، وفيها يوكل العميل البنك برشاء الســلعة 

نيابة عنه.

جـ( تعهد صادر من العميل بالرشاء.

د( تعهد صادر من البنك بالرشاء.

3- حيدد الطرفان موعد تنفيذ الوعود ويسمى تاريخ التنفيذ، كام حيددان 

سعر التنفيذ، وهو النسبة املتفق عليها للتنفيذ.

4- إن كان معدل الربح يف الســوق عند التنفيذ أقل من ســعر التنفيذ، 

فيامرس البنك حقــه يف تعهد العميل له بالرشاء، وذلــك بتنفيذ عقد تورق 

بأن يبيع عىل العميل ســلعة بثمن أعىل من تكلفتهــا )والزيادة تعادل الفرق 

بني ســعر التنفيذ ومعدل الربح يف السوق( ثم يبيعها نيابة عنه بمقتىض عقد 

الوكالة بالبيع.
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5- و إن كان معدل الربح يف الســوق عند التنفيذ أعىل من سعر التنفيذ، 

فيامرس العميل حقــه يف تعهد البنك له بالرشاء، وذلــك بتنفيذ عقد تورق 

عكيس )استثامر مبارش( بأن يشــري البنك سلعة نيابة عن العميل بمقتىض 

عقد الوكالة يف الرشاء، ثم يشرهيا البنك منه بثمن أعىل من تكلفتها )والزيادة 

تعادل الفرق بني سعر التنفيذ ومعدل الربح يف السوق(.

6- واملحصلة النهائية أن تكلفة التمويل عىل العميل تعادل متامًا ســعر 

التنفيذ املتفق عليه، فلو ارتفعت تكلفة التمويل يف الســوق عن هذا الســعر 

فيتحمل البنك الزيادة، ولو انخفضت فيدفع العميل النقص. 

ويف تطبيقات هذه الصورة من احلامية يرد العديد من اإلشكاالت:

)- أن رشاء الســلع صوري، وهو حيلة ألجل تعويض الطرف اآلخر، 

وال يقصد منه التملك احلقيقي، وهلذا تشــرى السلعة بغري قيمتها احلقيقية، 

ويف كثري من احلاالت ال يكون هناك رشاء حقيقة وإنام عمليات تســوية بني 

االلتزامات الدائنة واملدينة.

2- أن البنــك يتوىل طريف العقد وال يبــارش العميل أي عقد من بيع أو 

رشاء وال يعلم عن السلع التي يشرهيا البنك له أو يبيعها عليه.
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4- اشــتامهلا عىل مواعدة ملزمة متبادلة بني الطرفني، واملواعدة امللزمة 

يف حقيقتهــا ال ختتلف عــن العقد، وهذا مــا نص عليه قــرار جممع الفقه 

اإلسالمي الدويل.

5- يتم تنفيذ العقود يف كثري من احلاالت عىل ســلع موصوفة يف الذمة، 

فتباع باألجل قبل قبضهــا، فيدخل يف النهي عن بيع ما مل يقبض، ويف النهي 

عن بيع الدين بالدين.

املسألة الثالثة: احلامية من خالل بيع العربون:

يعد بيع العربون أحد أبرز أدوات احلامية اإلســالمية التي حتقق املقاصد 

الرشعية -إذا استوفيت رشوطه- بعيدًا عن سلبيات عقود التحوط التقليدية.

وبيع العربون: هو أن يشري سلعة ويدفع للبائع بعض ثمنها عىل أنه إن 

أخذها دفع بقية الثمن وإن مل يأخذها فللبائع ما دفع))(.

وقد وقــع فيه خالف بني الفقهاء املتقدمــني، فاجلمهور عىل املنع)2(؛ ملا 

روى عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جده أن رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »هنى عن بيع 

))( املغرب ص 309. 
)2( رشح اخلريش 78/5، حتفة املحتاج 322/4. 
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العربان«))(، وملا فيه من أكل املال بالباطل؛ ألن البائع يتملك ما دفعه املشري 

بال عوض إذا اختار ترك السلعة. 

ويرى احلنابلة صحة بيع العربون)2(؛ ملــا روي أن نافع بن عبد احلارث 

اشرى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آالف درهم، فإن ريض عمر 

فالبيع له، وإن عمر مل يرض فأربعامئة لصفوان«)3(. 

وهذا القول هو الراجح؛ لقوة دليله، وأما حديث عمرو بن شعيب فهو 

ضعيــف، وتعليل املانعني بأنه من أكل املال بالباطل غري مســلم؛ فالعربون 

لدفع الرضر الواقع عىل البائع بحبس السلعة عن عرضها للرشاء بام قد يكون 

أكثر غبطة.

وأشري هنا إىل صورتني من صور تطبيقات بيع العربون يف عقود احلامية:

))( أخرجه مالك يف املوطأ )25/6( وأمحد )83/2)( وأبو داود )كتاب البيوع / باب 
يف العربان برقم 3502( وابن ماجه )كتاب التجارات / باب بيع العربان - برقم 
92)2(. وضعفه اإلمام أمحد )املغنــي 6/)33( والبيهقي )342/5( والنووي 

)املجموع 335/9( والشوكاين )نيل األوطار 236/6(. 
)2( املغني 6/)33، اإلنصاف ))/)25. 

)3( أخرجه ابن أيب شيبه )كتاب البيوع واألقضية / باب يف العربان يف البيع - 306/7( 
والبيهقي )كتاب البيوع / باب ما جاء يف بيع دور مكة - 34/6( وعلقه البخاري 

يف صحيحه )75/5 - فتح الباري(.
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الصورة األوىل: تطبيق بيع العربون بدياًل عن عقود اخليارات:

فاخليار يف األسواق املالية يعني: حق رشاء أو بيع عدد حمدد من األوراق 

املالية بســعر حمدد خالل مــدة حمدة، أو يف تاريخ حمــدد))(. وال يرتب عىل 

مشــري اخليار التزام بيــع أو رشاء، وإنام هو جمرد حق يمتلكه يســتطيع أن 

يامرسه أو يركه.

وعقــود اخليارت يف نشــأهتا كان الغرض منها التحوط من تغري ســعر 

الورقة املالية إال أهنا حتولت إىل ورقة جمازفة عىل األسعار املستقبلية.

وبيع العربون يمكن أن حيقق احلامية مع جتنب سلبيات اخليارات، وذلك 

بأن يشري املستثمر الورقة املالية برشط اخليار مدة معلومة، ويدفع جزءًا من 

الثمــن، عىل أنه إن أخذ الورقة دفع بقية الثمن وإن مل يأخذها خرس ما دفعه، 

وبالتايل تكون خســارته حمدودة بمقدار ما دفع، وبــذا تتحقق له احلامية من 

الوقوع يف خسائر مل حيسب هلا.

وخيتلف بيع العربون عن عقد اخليار يف وجوب حتقق مجلة من الضوابط 

الرشعية التي جيب مراعاهتا عند اســتخدام بيع العربون كأداة للحامية، بينام 

هذه الضوابط غري متوافرة يف اخليارات التقليدية.

))( األســواق احلارضة واملستقبلة ص 83)، األســواق املالية مفاهيم وتطبيقات ص 
63)، إدارة االستثامرات ص 264. 
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وهذه الضوابط والفروقات هي:

)- يشــرط لبيع العربون أن يكون األصل حمل العقــد مما جيوز بيعه، 

من السلع أو األســهم املباحة أو غريها مما جيوز متلكه رشعًا، بينام اخليارات 

ال يلزم فيها ذلك.

2-أن يكون العربون مقرنًا برشاء ســلعة، وهذا الرشط غري متحقق يف 

اخليارات فمشــري اخليار يدفع قيمته مــن دون أن يرتب عىل ذلك التزام 

بالرشاء، فاخليار له قيمته جمردة عن األصل املتعلق به.

3-يف العربــون جيــب أن تكون فرة اخليــار تالية إلبــرام العقد، ولو 

امتدت لفرة طويلة، وهذا الرشط متحقق يف عقود اخليارات املعمول هبا يف 

األسواق األمريكية التي جتعل ملشري اخليار احلق يف التنفيذ من حني العقد 

وملدة تســعني يومًا، بخالف اخليارات يف األسواق األوروبية التي ال يسمح 

فيها بالتنفيذ إال يف اليوم التسعني. 

4- يف بيع العربون يشــرط أن تكون األســهم أو األصول حمل العقد 

مملوكة للبائع من حني العقد وحتى التنفيذ. وبذا تتحقق مصلحتان: 

األوىل: موافقة رأي اجلمهور يف املنع من بيع اإلنسان ما ليس عنده، ولو 

كان املبيع موصوفًا يف الذمة.
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والثانية: أن البائع يكون يف مأمن من االضطرار لرشاء الورقة املالية من 

السوق بســعرها اجلاري عند التنفيذ والذي ســيكون قطعًا أعىل من السعر 

املتفق عليه مع املشــري، وبــذا ال يرد كون العقد دائرًا بــني الغنم والغرم. 

وهذا الرشط ليس غري متحقق يف اخليارات التقليدية فالغالب أن السمســار 

حيرر خيارات ويبيعها عىل ســلع أو أوراق ماليــة ال يملكها، وعند التنفيذ 

تتم التســوية بينه وبني مشــري اخليار بناء عىل أسعار السوق دون تسلم أو 

تسليم فعيل.

5- ال جيوز إبرام بيع العربون يف الســلع التي جيب فيها التقابض رشعًا 

كالذهب والفضة والعمالت؛ ألن وجود اخليــار يمنع من حتقق التقابض، 

وهذا الرشط غري متحقق يف اخليارات التقليدية.

6- أن يكون بيع العربون لغرض - االستثامر- أي للحامية من تقلبات 

األســعار، ال ألغراض -املضاربة واملجازفة- عىل تقلبات األســعار؛ إذ إن 

حتول أدوات احلامية إىل أدوات للمضاربة يؤدي إىل أرضار اقتصادية جسيمة، 

والناظر فيام حل باألســواق املالية العاملية يف األزمة املالية السابقة والتي كان 

من أهم أســباهبا املضاربة عىل املشــتقات املالية من خيارات ومســتقبليات 

وغريها يدرك مدى اخلطورة الفادحــة التي يمكن أن توقعها هذه األدوات 
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إذا خرجــت عن إطار احلامية إىل املضاربة، فأرى أن مراعاة املقاصد الرشعية 

تقتيض االقتصار يف جوازها عىل قدر احلاجة ال أن تتخذ أداة لالسرباح.

7- يف بيع العربون جيوز للمشري أن يبيع السلعة حمل العقد؛ ألنه مالك 

هلــا، بينام يف اخليارات التقليدية ال جيوز ذلك؛ ألن مشــري اخليار ال يملك 

الســلعة، وأما اخليار فليس ســلعة يف ذاته وإنام هو التزام، وااللتزام املجرد 

ليس حماًل للمعاوضة.

الصــورة الثانية مــن صور احلامية ببيــع العربون: اجلمع بــني املرابحة 
وبيع العربون:

وكيفية ذلك: أن يقســم مدير االســتثامر رأس املــال )00) مثاًل( إىل 

جزءين: اجلزء األكرب )93( مثاًل يف مرابحات مع جهات ذات مالءة ائتامنية 

جيــدة بربح )7(، وبذا تتحقق احلامية لرأس املــال، واجلزء الثاين )7( جيعله 

عربونًا يف رشاء أســهم بقيمة )700( فإذا ارتفعت قيمة األسهم إىل )800( 

مثــاًل أمىض العقد وقبض األســهم ثم باعها فدفع الثمــن إىل البائع وحتقق 

للصندوق ربح كبري )00)( أي بام يعادل رأس املال، وإذا مل حيصل االرتفاع 

املتوقع فغاية ما يف األمر أن يعدل عن امليض يف العقد وخيرس مبلغ )7( الذي 

دفعه عربونًا، ولكن حتقق له السالمة لرأس املال.  
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ومن املمكن زيادة حصة إحدى اجلهتني عىل حســاب األخرى بحسب 

النسبة التي يراد حتقيق احلامية هلا من رأس املال، فكلام زادت حصة العربون 

كانت فرص زيادة الربح أعىل ونسبة املحمي من رأس املال أقل، وهكذا.

املطلب الثاين: تطبيقات احلامية البديلة عن ضامن رأس املال:

املســألة األوىل: التزام املدير بــرشاء الوحدات االســتثامرية أو أصول 

الصكوك بقيمتها االسمية:

ويقصد بالقيمة االســمية: املبلغ املدفوع يف بداية االســتثامر أي رأس 

املال املستثمر. 

وهذا االلتزام حمرم؛ ألنه يؤول إىل تضمني املدير. وعىل ذلك نص البيان 

الصادر من املجلس الرشعي هبيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية 

اإلسالمية بشأن الصكوك، وفيه: » ال جيوز للمضارب أو الرشيك أو وكيل 

االستثامر أن يتعهد برشاء األصول من محلة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها 

االســمية عند إطفاء الصكوك يف هناية مدهتا وجيوز أن يكون التعهد بالرشاء 

عىل أساس صايف قيمة األصول أو القيمة السوقية أو القيمة العادلة أو بثمٍن 

يتفق عليه عنــد الرشاء...علاًم بأن مدير الصكوك ضامن لرأس املال بالقيمة 
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االسمية يف حاالت التعدي أو التقصري وخمالفة الرشوط، سواء كان مضاربًا 

أم رشيكًا أم وكياًل باالستثامر«.

 املسألة الثانية: التأمني التعاوين عىل االستثامر والتمويل:

فمــن احللول املطروحة حلامية رأس املال يف االســتثامرات: التأمني عىل 

االســتثامر تأمينًا تعاونيًا، وذلك من خالل إنشــاء صنــدوق تأمني تعاوين 

تشرك فيه جمموعة من جهات االستثامر، ويدار من قبل رشكة تأمني تعاوين 

مستقلة عنهم، بحيث تقتطع نســبة معينة من رؤوس أموال املستثمرين، أو 

من األرباح املتحققة، وتودع ذلك الصندوق، ويتم تغذيته بشــكل دوري، 

وإذا حصل أي رضر يف املســتقبل عىل أي من جهات االستثامر املشركة يف 

الصندوق التعاوين فيتم جربه من ذلك الصندوق. 

واحلامية هبذه الطريقة جائزة، إذا استوىف التأمني ضوابطه الرشعية، سواء 

أكان التأمني موجهًا حلامية رأس املال املستثمر من أي خماطر تؤدي إىل نقصانه، 

أو كان موجهــًا جلرب نقصان الربح عند حد معني خالل فرة االشــراك، أو 

كان الغرض منه صيانة الديون وعقود التمويل من خماطر التعثر، أو التقلبات 

يف معدالت العائد أو أسعار الرصف.

وعىل الرغم مــن أن التأمني التعاوين مشــتمل يف ظاهــره عىل املبادلة 

النقدية )االشــراكات مقابــل التعويضات(، واالحتاملية فيــه قائمة )فقد 
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تزيد التعويضات املستحقة جلهة االســتثامر عىل الصندوق وقد تقل( إال أن 

ذلــك ليس من الربا وال من الغرر املحرم رشعــًا؛ ألن املبادلة ال يقصد منها 

املعاوضة املالية، فال جيري عليها أحكام وضوابط املعاوضات، وإنام الغرض 

منها التعاون والتكافل وتفتيت املخاطر فيام بني املســتثمرين، فهي من عقود 

اإلرفاق، ومن املعلوم أن عقد اإلرفاق يغتفر فيه ما ال يغتفر يف عقد املعاوضة، 

وال جتري عليه قواعد الرشيعة يف الربا والغرر كام يف عقد املعاوضة؛ ذلك أن 

عقد املعاوضة مبني عىل املشــاحة بني أطراف العقد، بخالف عقد اإلرفاق 

فإن أساسه التعاون فيام بينهم. 

وبه يعلم أن محاية االستثامر عن طريق التأمني التعاوين ليس ضامنًا للامل، 

وإنام هو ترتيب فيام بني املستثمرين يقصد به توزيع املخاطر فيام بينهم.

املسألة الثالثة: ضامن الطرف الثالث:

ويقصد به: ما عدا مدير االستثامر واملستثمر. 

والتزام الطرف الثالث له حالتان. 

احلال األوىل: أن يكون عىل ســبيل التربع، فهذا جائز ســواء، أكان بنية 

الرجوع عىل العامل أم ال، برشط أن يكون للضامن ذمة مالية مســتقلة عن 
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العامل. واألغلب يف هذه احلال أن يكون الضامن جهة حكومية. والغرض 

منه تشــجيع الناس عىل املشــاركة يف املشاريع االســتثامرية املتعلقة باملرافق 

العامة ونحوها، والتي قد حيجم كثري منهم عنها لو ال وجود هذا الضامن))(. 

واحلال الثانية: أن يكون هذا االلتزام بأجر، فإن مل يكن بنية الرجوع عىل 

العامــل فهذا هو التأمني التجاري املحرم، وهــو ما تقوم به بعض املصارف 

التقليدية، حيث تؤمن عىل أموال املســتثمرين لــدى رشكات تأمني جتارية، 

وإن كان بنية الرجوع )الكفالة( فينظر: فإن كانت كفالة مطلقة أي غري مقيدة 

بتعدي العامل أو تفريطه فتحرم؛ ألن مآهلا تضمني العامل ضامنًا مطلقًا، وأما 

إن كانــت مقيدة بتعدي العمل أو تفريطه فيجري فيها اخلالف يف حكم أخذ 

األجر عىل الضامن الشخيص )الكفالة(. وليس هذا هو موضع البسط يف هذه 

املسألة، فقد كتب فيها بحوث متعددة. 

والــذي يرجح للباحث فيها أن إطالق القــول بجواز أخذ األجر عىل 

الضامن أو بمنعه فيه نظر. فيمنع أخــذ األجر عىل الضامن إذا آل الضامن إىل 

قــرض؛ ملا يرتب عليه من القرض بفائــدة، وأما إذا كان ال يؤول إىل قرض 

))( مثال ذلك:  ضامن احلكومة يف الســعودية نسبة من قيمة االكتتاب يف أسهم رشكة 
الكهرباء اململوكة باألغلبية للحكومة.

hhelmy
Sticky Note
التفصيل في مسألة الأجر على الضمان
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فليس يف األدلة الرشعية ما يمنع منــه، وال يرتب عليه حمظور رشعي، ومما 

يؤيد ذلك: ما ذكره بعض فقهاء املالكية والشــافعية واحلنابلة من جواز أخذ 

ثمن اجلاه))(، مع أن العلــل التي ذكرها املانعون من أخذ األجر عىل الضامن 

متحققــة فيه، إال أنه يفارق الضامن بكونه ال يؤول إىل القرض، ألن صاحب 

اجلاه ال يغــرم، بخالف الضامن فإنه يغرم، وهذا يبني أن اإلمجاع املحكي يف 

حتريم األجر عىل الضامن ينبغي محله عىل ما إذا كان يؤدي إىل القرض بمنفعة. 

وبناًء عىل ذلك فيجوز للبنك الضامن أخذ األجر عىل الضامن يف احلاالت 

التي ال تؤول إىل القرض، ومنها:

)- إذا كان الضــامن الصادر من البنك مغطــى، أي أودع العميل مبلغًا 

يعــادل مبلغ الضامن ليحجز عليه البنك، فاألجــر هنا ليس يف مقابل قرض 

وال ما يؤول إىل القرض؛ ألن املرصف ال يدفع من ماله شــيئًا وإنام يدفع ما 

التزمه بموجب الضامن من مال املضمون عنه. 

2- إذا كان األجر مرشوطًا عىل أنه يف احلال التي يتم فيها تغريم الضامن 

)تســييل خطاب الضامن( فإنه ال يرجع عىل املضمون عنه إال بمقدار املبلغ 

))( حاشــية الدســوقي 224/3، املعيار املعرب 239/6، حتفــة املحتاج 365/6، 
الفروع 207/4.
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الذي غرمه خمصومًا منه األجر الذي أخذه عند إصدار الضامن، وذلك حتى 

ال يؤول الضامن إىل قرض بفائدة للضامن.

وجيوز للضامن أن يأخذ األجر مقابل اخلدمات األخرى املقدمة لطالب 

خطاب الضامن، وحتميله املرصوفات اإلدارية، سواء أكان الضامن مغطى أم 

غري مغطى، عىل أن يكون ذلك بأجر املثل))(.

املسألة الرابعة: تطوع العامل بالضامن:

واملقصــود بذلك أن يتربع مدير االســتثامر بعد عقد االســتثامر بالتزام 
الضامن.

وإىل صحــة هذا التــربع ذهب بعض فقهــاء املالكية. قال يف حاشــية 

الدسوقي: »وأما لو تطوع العامل بالضامن ففي صحة ذلك القراض وعدمها 

خالف«)2(. وقاســوا جواز ذلك عىل ما إذا تطوع الوديع واملكري بضامن ما 

بيده إذا كان هذا التطوع بعد متام العقد)3(.

))( املعايري الرشعية، معيار الضامنات ص )6.
)2( حاشية الدسوقي 520/3، حاشية العدوي 206/6. 

)3( رشح الزرقاين مع حاشية الرهوين 323/6. 
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ومجهور املالكية عىل التحريم حتى ولو تطــوع بالضامن بعد العقد ألنه 

يكون متهاًم برغبته يف استدراج رب املال وإبقاء رأس املال بيده))(. 

واألقــرب -واهلل أعلم هو القول األول هــو الصحيح ألن املحرم هو 

أن يكون الضامن مرشوطًا يف عقد االســتثامر، أمــا إذا كان تطوعًا بعد العقد 

فال يظهر املنع.

 املسألة اخلامسة: إقراض املدير حمفظة االستثامر يف حال العجز:

من اإلجراءات املتبعة يف بعض الصناديق االستثامرية والصكوك أن يقوم  

مدير االستثامر بتقديم متويل للصندوق أو حلملة الصكوك بقرض حسن يف 

حال نقص رأس املال أو نقص الربح الفعيل عن الربح املتوقع.

وال خيلو التمويل الــذي يقدمه املدير للصندوق أو حلملة الصكوك من 

أحد احتاملني:

األول: أن يكون تطوعًا منه بعد العقد -أي بغري التزام سابق- فاألظهر 

-واهلل أعلم- هو جواز ذلك؛ إذ ال يرتب عليه حمظور رشعي.

))( رشح الزرقاين مع حاشية الرهوين 323/6.



37

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. يوسـف بن عبـد اهلل الشبيـلي

والثاين: أن يكون بالتزام من املدير بذلك، فيحرم؛ ألنه مجع بني القرض 

واملعاوضــة؛ وألنه يؤدي إىل االلتــزام بالتعويض، وهو حمــرم، ويف البيان 

الصادر من املجلس الرشعي هليئة املحاســبة واملراجعــة ما نصه: » ال جيوز 

ملدير الصكوك، ســواء أكان مضاربًا أم رشيكًا أم وكياًل باالستثامر أن يلتزم 

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

وجيوز أن يكون احتياطــي لتغطية حالة النقص بقــدر اإلمكان، برشط أن 

يكون ذلــك منصوصًا عليه يف نرشة االكتتاب. وال مانــع من توزيع الربح 

املتوقع حتت احلساب «. 

واحلمــد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وســلم عىل نبينا حممــد وعىل آله 

وصحبه أمجعني.

•     •     • 




