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 شكر وتقدير
إهناء هذا البحث، ومع أن يف شكره على فضلة ونعمائه وتوفيقه وإعانته يل أو وأمحده هللا  فأبدأ بسم
ڤ ڦ ڦ ڦ }زايدة لاب الشاكروعد  عز وجلّ  وشكره واجب علينا، إال أن هللا هلالج لجمحد هللا 

 د دائماً وأبداً. له احلم(، ف7:، اآليةإبراهيمسورة ){ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ويلي ذلك شكر هادي البشرية املبعوث رمحة للعاملني، الذي تكبد العناء واملشقة إلبالغ الرسالة وأداء 
 التسليم. فعلي نبينا حمّمد أفضل الصالة وأمتاألمانة حىت وصلت إلينا على ما هي عليه اآلن، 

بييت على النهج مث أشكر والدي فضيلة الشيخ/ أ.د. فتح الدين بن حممد بيانوين، الذي حرص على تر 
الغرس على النحو الذي تلقاه من والده العالّمة الفقيه فضيلة الشيخ/ أ.د. حممد و السليم، فأحسن الزرع 

 نتمحلت شطر الرتبية مع والدي، ومتك ويف املقام نفسه أشكر والديت اليت الفتح البيانوين. عبدهللا أبو
أشكر زوجيت وأوالدي على حتملهم ، كما فمن إكمال رسالتها الدكتوراه يف احلديث الشري مع ذلك

 .إعداد هذا البحث خالليل  مساندهتمالنشغايل و 
أشكر مشريف فضيلة الدكتور/ ايسر بن عبداحلميد النجار الذي مل أيل جهدًا يف إبداء املالحظات و 
 لتوجيهات على هذه الرسالة.وا
جمال املصرفية  ختصصي يفما أجنزته ووصلت إليه يف فضل علّي في مملن كان هل أيضاً  أتوجه ابلشكرو 

اآلتية أمسائهم  ، وأخص منهم هنايف صفحة واحدة ال يسعين ذكر مجيع أمسائهم م كثراإلسالمية وه
 مرتبني حسب أقدمية معرفيت هبم:

 .حممد علي مشعلبن ري عبدالباد. فضيلة الشيخ/
 .فضيلة الشيخ/ ايسر بن عبدالعزيز املرشدي

 .عادل بن فايق القحطاين /األستاذسعادة



 ر
 

 اإلهداء
يف تنمية ملكيت الفقهية، وبناء نظريت املقاصدية، وذلك  األثر الكبري هلم هدي هذا الكتاب إىل من كانأ

ملناقشة املنتجات املصرفية وبيان  دوريشكل مبا تفّضل هللا به علّي من احتكاكي هبم واجتماعي معهم ب
، وبني من املعرفة اً من اإلثراء وهنر  اً ومناقشاهتم الفقهية حبر  حواراهتمالشرعية، فكانت وبدائلها إشكاالهتا 

أجريت،  تثنااي حبرهم هذا وهنرهم ذاك تكمن آللئ وكنوز تتمثل يف مسائل حبثت، وأدلة مجعت، وموازان
إهنم أعضاء اهليئات الشرعية يف املصارف اإلسالمية، وأذكر منهم ذت. ارات اختواجتهادات فّصلت، وقر 

من كنت أجتمع معهم بصورة دورية كل أسبوع ملناقشة املنتجات املستجدة  -لضيق املكان-هنا 
 :مرتبني فيما يلي حسب أقدمية معرفيت هبم واهلياكل املركبة وعقود املصرفية اإلسالمية، وهم

 .حل األطرمعبدالرمحن بن صافضيلة الشيخ د. 
 .فضيلة الشيخ د. عبدهللا بن وكيل الشيخ

 .فضيلة الشيخ د. سليمان بن تركي الرتكي
 .فضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبدهللا الشبيلي

  



 ز
 

 ملخص
غري اإلسالمية كذلك من أعقد املنتجات، البنوك تعد منتجات اخلزينة يف املصارف اإلسالمية بل ويف 

اليت قد تكون مركبة على أكثر من عقد، لذا كان اهلدف من هذا البحث  هالها وواثئقوذلك حبكم هياك
وتوضيح هياكلها وتفصيلها وبيان أحكام هذه املنتجات  األساسية اإلسالمية منتجات اخلزينة شرحهو 

 .احدمبعّدل مسألتني للمنتج الو  لكل منتج املستجدة أهم املسائل الباحثتناول وقد وضوابطها الشرعية، 
مع االعتماد أيضاً  قدر اإلمكان وما فيها من كنوز كتب املتقدمنيعلى   االعتماد الباحثحاول  قدو 

 حماولة وذلك يف، على بعض الكتب املعاصرة يف هذا اجملال ليجمع البحث بني األصالة واملعاصرة
، وما كان وحده ، فما كان فيها من صواب فمن هللاهلا بذور اجتهادغرس ة و آراء جديدإىل  لتوصلل

 أمهية إجياد حلول وبدائل هذا وقد خلص البحث إىل فيها من خطأ فمن نفسي املقصرة ومن الشيطان.
، كما انتهى وأنظمة تداول تتيح للمصارف اإلسالمية تطبيق منتجاهتا دون الدخول يف حماذير شرعية

ول وديون مثل الصكوك اهلجينة، البحث إىل نتائج مستجدة تتعلق بتداول األدوات املالية املركبة من أص
الفورية املتعارف عليها، واستحداث نوع جديد من جديد من وحكم أتخري التسوية يف الصرف للمدد 

 .بيوع األمانة حياكي أحد املنتجات املطبقة يف خزائن البنوك وغري ذلك



 س
 

(Abstract) 
The products of treasury in Islamic banks and in non-Islamic banks as well are among the most 

complex products in the banking sector, this is because of the of the way they are structured 

and their hybrid documentation. The purpose of this research is to explain treasury’s main 

Islamic products in banks and to clarify their structures and procedures making it easier for the 

reader to get familiar with and understand such products in a clear and easy way. The author 

has discussed selected important and contemporary issues with an average of two issues for 

each product. The author tried as well to rely on the old books from past centuries as much as 

possible trying to reach new views and plant new seeds of Ijtihad, so If I was able to do so in 

the right manner then it’s from God’s blessing and his guidance alone, and if I did a mistake 

then it is from myself and the devil. The study emphasized on the importance of finding 

solutions, alternatives and trading systems that allow Islamic banks to apply their products 

without facing any flaws that may contradict with the principles of Shari’ah, the study 

concluded among other several things a new view of trading hybrid instruments the constitute 

of assets and debts, delaying the settlement of currencies in FX transaction for the spot periods 

used as per the market’s norm and innovating a new type of Amanah sale the represents some 

implemented products in treasuries. 
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 املقدمـة
بسم هللا الرمحن الرحيم وبه أستعني، لك احلمد اي من بيده خزائن السماوات واألرض فيبسط 

هو القادر على كل شيء، عل من يشاء على خزائن األرض؛ فجيو  ملن يشاء ومينع عمن يشاء
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  }: هلالج لجوقوله احلق وهو القائل 

(، والصالة والسالم على من 7:، اآليةاملنافقون)سورة {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ِلم، ُت جَبوامع الكَ بُِعث  أُعطي مفاتيح خزائن األرض، سيدان حممد عبد هللا ورسوله القائل: "

بعد، أما ، (1)"يف َيِدي مبَفاتيح َخزَائِن األرِض فُوِضعتلرُّعِب، وبـَي نا أان انئٌم أُتِيت وُنِصرُت اب
اإلسالمي  ياالقتصاد النظام مما أنعم هللا به على األمة اإلسالمية أن يّسر السبل النتشارف

، م على منتجاهتااإلسالمية والتطور الذي يت املصارفالتوسع الذي تشهده وذلك من خالل 
 تعد أقدم التقليدية اليت البنوكتنافس منتجات  إال أن هذه املنتجات تواجه حتدايت صعبة كوهنا

حياول الكثري ممن يعملون يف جمال املصرفية اإلسالمية وهلذا  ،الصريفة والبنوكمنها يف جمال 
ختالفها من املؤدى و من حيث  واستثمارية حتاكي املنتجات التقليديةابتكار منتجات متويلية 

ضمن هذه احللقة فأتعبوا  ، فقيدوا أنفسهم يف حلقة ضيقة وحاولوا إجياد احليلحيث املسمى
احللقة الواسعة  نطاق يف الشرعية إجياد احللول والبدائل نمبدالً  معهمممن  أنفسهم وأتعبوا غريهم

ن حيث تجات التقليدية مال ختتلف مع املنوذلك اببتكار منتجات إسالمية  الشارع أابحهااليت 
تتمكن املنتجات املالية اإلسالمية حبيث املؤدى أيضاً، و  املضمون املسمى فقط بل من حيث

 العميل دون فوائدمن حيث ثبات املديونية على أفضل من املنتجات التقليدية نتائج  من حتقيق
وغري  أصول حقيقيةستخدام سلع و وحتريك عجلة االقتصاد اب ترتاكم عليه عند أتخره يف الدفع،

، وهلل احلمد فإن هناك عدد من األماانت واهليئات الشرعية يف البنوك اإلسالمية واملؤسسات ذلك
األصل يف املعامالت  من املعلوم أنو  ،املالية الذين أخذوا على عاتقهم هذا النهج وساروا فيه

ملصرفية اإلسالمية دان االضيقة ومحنا حول محاها أفق يف دائرة املنعتوسعنا ما اإلابحة فمىت 
 ة املظهر والريح لكنها مرة الطعم،فكانت مثل الرحيانة طيب ،هويتها وفّرغنا عقودها من مضامينها

للعقود معانيها عاد فيه وتعطى فيه املصرفية اإلسالمية هويتها احلقيقية ولعل اليوم أييت الذي تُ 

                                                 

 (.7013(، رقم )36-9/37)ابب املفاتيح يف اليد، كتاب التعبري، ،  صحيح البخاريأخرجه البخاري يف  (1)
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ن أييت هذا اليوم إال إذا تبّنت ول، مثااًل حيتذى بهاملصرفية اإلسالمية ومقاصدها، فتكون 
اليت  يف املعامالت املصارف اإلسالمية والبنوك املركزية يف الدول اإلسالمية القواعد األساسية

كتلقي الركبان من السفر،   ؛الضرر ومنع اجلهالة والغرر كتجنبوهبا أمر،   احلكيم الشارع قصدها
 من البقر. 1اةاملصرّ الطري على الشجر و ع يبو قبل صالح الثمر،  شراءالالبيع إبلقاء احلجر، و و 

وبشكل عام فإن املصارف اإلسالمية حتتوي على أقسام عديدة، أمهها التجزئة والشركات 
فالتجزئة هي القسم املسؤول عن تقدمي املنتجات التمويلية واالستثمارية واخلدمات  واخلزينة،

 لقسم املسؤول عن تقدمي املنتجاتاملصرفية لعمالء املصرف من األفراد، أما الشركات فهي ا
من  التمويلية واالستثمارية واخلدمات املصرفية لعمالء املصرف من الشركات وكبار التجار

 املنتجات، واخلزينة هي القسم املسؤول عن إدارة سيولة املصرف وتوفري العمالت، وتقدمي األفراد
وقد ار الشركات، من البنوك وكب لعمالء املصرف واخلدمات املصرفية التمويلية واالستثمارية

تجات منصارف اإلسالمية، وذلك بتوصيف هذا البحث للتكلم عن قسم اخلزينة يف امل خصّ 
هياكلها  بيانخصائصها وأهدافها، ابإلضافة إىل ببيان  الرئيسية زينة يف كل قسم من أقسامهااخل

ها الشرعية من خالل بيان أحكامها وضوابطو  واقعها التطبيقي وإجراءات تنفيذها من خالل
دراسة وصفية اإلسالمية،  منتجات اخلزينة" حتت عنوان: كله  ذلكقد مجعت و ، أتصيلها الفقهي

 ."فقهية تطبيقية

 :أمهية البحث وأسباب اختياره

اإلسالمية يف املصارف  نتجات إدارة اخلزينةمل اهلياكل اإلجرائيةشرح يف  تكمن أمهية هذا البحث
بني هذه املنتجات وما يقابلها من منتجات يف خزينة  -د احلاجةنع- مع وضع مقارنة عامة

، شرعية املتعلقة مبنتجات اخلزينةالضوابط الو  األحكاميوضح البحث كما املصارف التقليدية،  
 :ما يلي ومن أهم أسباب اختيار املوضوع

حثني والبا صنيختقلة املأنه يغطي جانبًا مهما من جوانب املصارف اإلسالمية يعاين من  .1
 .هم طبيعة إدارة اخلزينة وأقسامها، فلعل هذا البحث يكون مبثابة مدخل إىل فينيلشرعا

                                                 
يقال: شاة "(: 207/2، )1، طالزاهر يف معاين كلمات الناسهي احملفلة اليت حبس احلليب يف ضرعها، جاء يف  1

 ".يف ضرعها أايماً ُمَصرّاة: إذا ُحبس اللنب 
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 بعض العاملني يف جمالحىت غموض منتجات اخلزينة اإلسالمية عند أغلب الباحثني و  .2
ومن  ومن الناحية التطبيقية املصريفوذلك من انحية التوصيف  اإلسالميةاملصرفية و  البنوك

، وسبب هذا الغموض أن منتجات اخلزينة يتم التعامل هبا عادة الشرعيانحية التكييف 
بني املصارف واملؤسسات املالية الكبرية فقط، خالفًا ملنتجات التجزئة أو الشركات اليت 

الشركات، مما جيعل منتجاهتا أكثر شيوعاً  وعموميتم التعامل هبا مع األفراد والتجار 
 وانتشاراً.

 علىاليت تبني األحكام الشرعية واحملاذير الشرعية اليت قد ترد ة لة الكتاابت املتخصصق .3
ملنتجات ، فأكثر الكتاابت تتكلم عن األحكام الشرعية اإلسالمية منتجات اخلزينة عقود

ملراحبة واإلجارة واملضاربة وغري ذلك من العقود بشكل عام، أما هذا البحث حمددة كا
املصارف اإلسالمية بشكل عام، يف ينة املطبقة ملنتجات اخلز  األحكام الشرعيةفسيتناول 

 .مسائل فرعية تتعلق بتطبيق العقود يف إدارة اخلزينة مع تفصيل احلكم الشرعي يف

ملستشارين الشرعيني واملتخصصني يف اخلزينة وهياكلها يسهل على ا أن توضيح منتجات .4
وإبداء الرأي ينة ت اخلز منتجا وعقود دراسة واثئقب لقةاإلجراءات املتعاملصرفية اإلسالمية 

فيكون احلكم  وآلية عمله ملا مينحهم هذا التوضيح من تصور لطبيعة املنتج، الشرعي بشأهنا
 .أسهل فيه وإبداء الرأي الشرعي حينئذ عليه

قب الشرعي عند التدقيق على ل وظيفة املراأن توضيح منتجات اخلزينة وهياكلها يسه .5
نتجات جيعل املدقق الشرعي أكثر عة عمل هذه امل، ألن فهم طبيمنتجات اخلزينةأعمال و 

إدراكاً ملواطن اإلشكاالت واحملاذير الشرعية املتوقع حدوثها عند تطبيق املنتج، فيتمكن من 
 رصد هذه املخالفات الشرعية بسهولة أكرب.

ومطور  الباحث الشرعي واملستشار القانويناكلها يساعد أن توضيح منتجات اخلزينة وهي .6
اخلزينة لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة  منتجات يف صياغة عقود واتفاقيات املنتجات

، ولتؤدي هذه العقود الغرض واهلدف الذي صمم من أجله هذا املنتج، حيث اإلسالمية
إىل ظهور عقود ال تتوافق مع إن عدم إدراك خطوات تنفيذ املنتج واهلدف منه قد يؤدي 

 .طبيعة املنتج
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للكتابة يف هذا املوضوع، سائالً املوىل  وحركت اليد القلبأمالت ب اليت كانت هذه أهم األسبا
 ، فهو ويل ذلك والقادر عليه.أن ييسر يل إهناء ما بدأت به

 

 إشكالية البحث:
 ميكن تلخيص إشكالية البحث يف النقاط اآلتية:

بحوث رسائل علمية تتكلم عن إدارة اخلزينة وأقسامها ومنتجاهتا، سوى بعض العدم وجود  .1
ة اليت تطرقت للخزينة القصرية اليت تطرقت جلزء من تلك اجلوانب، وبعض الكتب اإلجنليزي

 يف املصارف التقليدية.
عدم متكن الباحثني وعوام الناس من االطالع على آلية تنفيذ منتجات اخلزينة، كوهنا تنفذ  .2

 س يف اجلامعات.يف إدارة داخلية يف املصرف وال تدرّ 
ت اخلزينة وإجراءاهتا، علمًا أن معرفة هياكل تشرح هياكل منتجاعدم وجود مؤلفات  .3

منتجات اخلزينة وخطوات تنفيذها تعّد من األمور األساسية للباحثني املختصني، 
 سالمية.واملستشارين واملراقبني الشرعيني، ومطوري املنتجات املالية اإل

، منتجات األقسام األخرىا من مقارنة بغريه تعّد من املنتجات املعّقدة منتجات اخلزينةأن  .4
ة خاصة حسب احلاجة ومتطلبات قوذلك لطبيعة منتجاهتا املركبة واليت يتم هيكلتها بطري

 ، وما قد يرد على هذه اهلياكل املركبة من إشكاالت وحماذير شرعية.التعامل

 :البحث أسئلة
 :وتتلخص أهم األسئلة املتعلقة هبذا البحث فيما أييت

 ، وما مهامها األساسية؟يف املصارف اإلسالمية خلزينةإدارة ا طبيعةما  .1

 إدارة اخلزينة منها تتكون ا األقسام اليتمكيف تعمل إدارة اخلزينة يف املصارف اإلسالمية؟ و  .2
 ؟قسمكل ل خاصهدف  وهل هناك، يف املصارف اإلسالمية

 ؟اإلسالمية يف املصارف إدارة اخلزينة املطبقة يفنتجات امل طبيعةما  .3

هياكل وإجراءات هذه مم تتكون منتجات اخلزينة اإلسالمية؟ و  وتطبيق ذم تنفيكيف يت .4
 ؟املنتجات



5 

 

 ؟اإلسالمية ملنتجات اخلزينة املصريف والتكييف الفقهيما التوصيف  .5

 ؟اإلسالميةالشرعية ملنتجات اخلزينة األحكام ما  .6

 ما الضوابط الشرعية ملنتجات اخلزينة اإلسالمية؟ .7

 أهموما  اإلسالمية عامالت منتجات اخلزينةليت قد ترد على عقود وتما احملذورات الشرعية ا .8
 ؟بدائلها

 :أهداف البحث
 :اآلتيةإىل حتقيق األهداف  -مبشيئة هللا تعاىل-يسعى هذا البحث 

 وبيان اهلدف من إدارة اخلزينة بشكل عام. يف املصارف اإلسالميةابخلزينة التعريف  .1

 .وظائفهاوأهم  نصارف اإلسالمية وبياإدارة اخلزينة يف امل أبقسام التعريف .2

 والتعريف هبا. املصارف اإلسالمية يف خزائن املطبقةاملنتجات  أهمبيان  .3

هياكل منتجات إدارة اخلزينة يف املصارف اإلسالمية، وشرح خطوات تنفيذ هذه توضيح  .4
 عملها. وآلية املنتجات

 قيق.ل دبشكالفقهي  منتجات اخلزينة اإلسالمية وبيان تكييفها توصيف .5

األحكام الشرعية العامة ملنتجات اخلزينة اإلسالمية، وبيان األحكام الشرعية بشكل  بيان .6
 املسائل الشرعية املتعلقة بتطبيق هذه املنتجات.تفصيلي لبعض 

الشرعية اليت جيب أخذها بعني االعتبار عند تطبيق منتجات اخلزينة  أهم الضوابط حتديد .7
 اإلسالمية.

وبدائل  هلا اقرتاح حلولو مبنتجات اخلزينة اإلسالمية، املتعلقة  الشرعيةر احملاذيتوضيح بعض  .8
 .خزينة املصارف اإلسالميةية ميكن تطبيقها يف متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالم

 مصطلحات البحث:
 ،من واقع اخلربة املصرفية مع شرح يسري هلا وفيما أييت أهم املصطلحات املستخدمة يف البحث

 :حسب الرتتيب األجبدي مسرودة وهي
، للطرف اآلخر املرتتبة عليه يف سداد االلتزامات املالية فشل أحد األطرافويقصد به اإلخفاق: 

 وقد حيصل اإلخفاق من املصرف أو من عميله.
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 وهي اإلدارات اليت تتواجد عادة داخل خزينة املصارف اإلسالمية. أقسام اخلزينة:
 ته ومنتجاته مع أحكام الشريعة اإلسالمية.ال تتوافق تعامالوهو البنك الذي  البنك التقليدي:

 ويقصد به بيع السلعة قبل قبضها أو متلكها. البيع على املكشوف:

 وهو التاريخ الذي يستحق فيه املبلغ هناية مدة االستثمار. اتريخ االستحقاق:
ديدة يف األسهم وهو التاريخ الذي يتم فيه إيقاف تسلم طلبات االكتتاب اجل اتريخ اإلغالق:

 أو الصكوك أو الصناديق.
 وهو اتريخ هناية مدة الصكوك أو الصناديق االستثمارية. اتريخ اإلطفاء:

ويشار هلا  يعين مدة ال تتجاوز يومي عمل من اتريخ إبرام الصفقة اتريخ التسوية الفوري:
بتاريخ م 1/1/2016 ، وعليه فإذا أبرمت الصفقة بتاريخ(Spotمبصطلح )سبوت( وابإلجنليزية )

 م.3/1/2016لن تتجاوز  استحقاق فوري فإن التسوية هلذه املعاملة
ما طرأ تقييم السلع والعروض وحتويلها إىل نقود حبيث يظهر  عملية تتلخص يف هو التنضيض:

 .ربح أو خسارة على االستثمار من
 يوم التعاقد. حمدد يعرفه العاقدانربح هو  الربح الثابت:
يتغري  ألنهيوم التعاقد، مقدار الربح العاقدان  حبيث ال يعرفهو ربح غري حمدد،  الربح املتغري:

 كل فرتة حسب املؤشر الذي اتفق عليه العاقدان.
 وهو ربح يتوقع املصرف حتقيقه للعميل، وقد يتحقق هذا الربح وقد ال يتحقق. الربح املتوقع:

دد من املنتجات أو من أنواع وهي مقيدات شرعية جيب توفرها يف نوع حم الضابط الشرعي:
 يكون هذا التعامل متوافقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية.التعامل ل

وإرسال  وهو نظام عاملي يتيح للجهات املتعاقدة إجراء احلواالت املالية املطلوبة سويفت:
 (.SWIFT)للغة اإلجنليزية بـ، ويشار هلذا املصطلح ابالتأكيدات املتعلقة بذلك

ما يشار لكلمة عميل يف هذا البحث، فمن املهم أن يستصحب القارئ أن عمالء ندع العميل:
د والشركات الذين يتجهون األفرا وعليه فإن وبعض الشركات الكبرية،البنوك األخرى  هم اخلزينة

 .عمالء اخلزينةلفروع املصرف ليسوا من 
 التعامل الذي تكون مدته أكثر من سنة. طويل األجل:
 عامل الذي تكون مدته سنة أو أقل.لتا قصري األجل:
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وهو عرض سعر مقدم للطرف اآلخر؛ قد يكون سعر صرف أو سعر شراء أو بيع،  العرض:
 ملقابل السعر املناسب ملقدم العرض إلبرام الصفقة.حبيث يوضح هذا العرض للطرف ا

وم من إمجايل موجودات الصكوك أو وحدات الصناديق يف ي %100وتعين القيمة االمسية: 
 Nominalو Face value، ويشار هلذا املصطلح ابللغة اإلجنليزية أبمساء عدة منها: )الطرح

value وPar value). 
خالل البحث قد ُيستخدم مصطلح املصرف أو البنك بشكل عام، مثل:  املصرف/البنك:

طالق يشرتي البنك السلعة، أو يبيع املصرف السلعة، أو يستثمر املصرف يف منتج كذا، وعند إ
لفظ املصرف أو البنك هبذه الصيغة فإمنا يقصد به إدارة اخلزينة داخل املصرف، ألن اخلزينة إمنا 

 ة عن املصرف أو البنك.تتصرف يف منتجاهتا نياب
وهو البنك الذي تتوافق تعامالته ومنتجاته مع أحكام الشريعة اإلسالمية  املصرف اإلسالمي:

ف، ومن خصائص املصرف اإلسالمي أنه يشتمل على فريق وفق ما تقرره اهليئة الشرعية للمصر 
فق هذه العمليات مع ما أقرته رقابة شرعية خمتص يدقق على عمليات املصرف ليتأكد من توا

 اهليئة الشرعية للمصرف.
، ويشار له ابللغة اإلجنليزية وهو الشخص الذي يكون عليه التزام مايل هناية مدة التعاقد تلزم:امل

 .(Obligor)عادة مبصطلح 
األداة أو الصفقة االستثمارية أو التمويلية اليت تتعامل أو تستثمر هبا خزينة املصارف  املنتج:

 اإلسالمي.
، املستثمر أصول حمددة حسب طبيعة االستثمارهو املنتج اليت يتملك فيه  منتج عايل املخاطر:

فيتحمل املستثمر ما قد يرد  وتبقى هذه األصول يف ملكية املستثمر حىت هناية مدة االستثمار؛
 على هذه األصول من خماطر كتغري السعر والتلف الكلي وغري ذلك.

دين عن هذا هو تعامل يتم فيه بيع السلع من مشرتيها مباشرة فينشأ  منتج قليل املخاطر:
 البيع وال تبقى هناك خماطر يتحملها البائع بعد بيعه للسلعة إال خماطرة حتصيل الدين فقط.

وهو اجلهة اليت يشرتي منها املصرف السلعة أو يبيع السلعة عليها حسب طبيعة املنتج،  د:املور 
ويطلق عليه يف بعض األحيان اسم: السمسار، واملورد يكون جهة مرخصة من بورصة للسلع 

 يف إحدى الدول.
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، )0.01: واحد ابملئة أو واحد من مئة، وابألرقام )ساوي نقطة األساس الواحدةت نقطة أساس:
وهو لفظ يستخدم يف حتديد السعر يف خزائن البنوك وغريها من أقسام املصرف، وعليه فإن 
قال املصرف لعميله بعتك الرايل السعودي برجنت ماليزي ومخس نقاط أساس، فهذا يعين أن 

 ( ترمز خلمس نقاط أساس.0.05رجنت ماليزي ألن ) 1.05الرايل السعودي الواحد سيقابله 

 ين يوضح آلية سري املنتج وخطوات تنفيذه واألطراف اليت تنفذ هذا التعامل.ارسم بي اهليكل:
إذا أطلق اليوم على عمومه عند شرح خطوات تنفيذ املنتج فإن املقصود بذلك هو يوم  اليوم:

 العمل، ويوم العمل هو يوم الدوام الرمسي للبنك، وختتلف أايم الدوام وساعاته من دولة ألخرى.
ملصطلحات العلمية اليت سرتد يف ثنااي البحث، فسيتم تعريفها يف موضعها أما ما يتعلق اب

 ابستخدام املعاجم املختصة يف هذا اجملال، ومن أمهها:
قاموس أركابيتا للعلوم املصرفية واملالية، د. نبيل شيبان، وهو قاموس متميز حيصر  -1

 عناها.ة، ويشرح مواإلجنليزياملصطلحات يف عامل الصريفة واملال ابللغتني العربية 
معجم املصطلحات االقتصادية اإلسالمية، علي اجلمعة، وفيه حصر ألهم املصطلحات يف  -2

 جمال االقتصاد اإلسالمي وشرح ملعناها.

 دبيات البحثأ

 الدراسات السابقة
وأقسامها  يف املصارف اإلسالمية يتكلم عن اخلزينة علميعلى كتاب الباحث قف يمل 

 ن مها:اين تطرقا لبعض تلك اجلوانب، والبحثعلميني خمتصر ، سوى حبثني ومنتجاهتا
صفحة أعده الدكتور/  19، وهو حبث من مشكالت إدارة اخلزينة يف املصارف اإلسالمية -أ

حممد البلتاجي، رئيس اإلدارة الشرعية يف البنك الوطين للتنمية، وقدمه يف مؤمتر اهليئات 
وقد تطرق  م.2010مايو//27-26ة بتاريخ الشرعية التاسع الذي عقدته "أيويف" يف املنام

فضيلة الدكتور البلتاجي لبيان طبيعة ومهام إدارة اخلزينة يف املصارف اإلسالمية وبعض 
منتجاهتا، إال أن البحث أعّد مبا يتناسب مع طبيعة املؤمتر فلم يتضمن مجيع منتجات 

 .وهذا ما سيتم التفصيل فيه يف هذا البحث، اخلزينة وأقسامها
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صفحات أعدته مجعية البنوك يف  8وهو حبث من ، (Treasury)أو اخلزانة ينة اخلز  -ب
، وقد تطرق البحث (1)فلسطني، وهو منشور على صفتحها دون حتديد اتريخ النشر

مهامها، إال أن البحث للتعريف ابخلزينة لغة واصطالحاً، وتعداد أقسام اخلزينة وذكر أهم 
 ها الشرعية، على النحو الذي سيتم يف هذا البحث.مل يفصل يف املنتجات وهياكلها وأحكام

لعدد من الكتب ذات الصلة ابلبحث لكنها ال ترتبط به ارتباطاً مباشراً،  كما ميكن اإلشارة
 وهي:

، روبريت Corperate treasury and cash management اخلزينة التجارية وإدارة السيولة .1
ويتكلم هذا الكتاب عن منتجات اخلزينة  كوبر، وهو كتاب مميز معد ابللغة اإلجنليزية،

نوك التقليدية، مع شرح عام لكل منتج، ويشرح الكتاب احلاالت العملية املطبقة يف الب
رة واهلياكل اإلجرائية املتعلقة ببعض املنتجات التقليدية، كما يوضح الكتاب أساليب إدا

ائية جلميع املنتجات، السيولة وجتنب املخاطر، إال أن الكتاب مل يوضح اخلطوات اإلجر 
زائن البنوك التقليدية، أما هذا البحث وكما هو موضح فإن الكتاب املذكور يتعلق خب

فسيكون خمتصًا خبزائن املصارف اإلسالمية واملنتجات املطبقة فيها مع توضيح هياكلها 
 نفيذها.اإلجرائية وخطوات ت

وهو كتاب معد ريتش، فينسنت اب، Bank treasury managementإدارة خزينة البنك  .2
ابللغة اإلجنليزية يتضمن شرحًا لألنظمة املالية املتعلقة إبدارة اخلزينة، كما يتكلم الكتاب 
عن مهام إدارة اخلزينة وما يتعلق بذلك من أنظمة وقوانني مقررة يف الوالايت املتحدة 

التقليدية، كما ال ة وبريطانيا واالحتاد األوريب. وهذا الكتاب خيتص خبزائن البنوك األمريكي
ياكل املتعلقة بذلك، بينما سيختص هذا يتضمن شرحاً خلطوات تنفيذ منتجات اخلزينة واهل

البحث يف احلديث عن املنتجات املطبقة يف خزائن املصارف اإلسالمية، وبيان خطوات 
 .تنفيذها وحكمها الشرعي

 "،AAOIFI" ة اإلسالميةللمؤسسات املالياملعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة  .3
ويعد هذا الكتاب من أهم الكتب يف جمال املصرفية اإلسالمية، حيث جاء فيه معايري 

                                                 

(1) http://www.abp.ps/files/server/Treasury.pdf مت االطالع على البحث من خالل هذا الرابط، بتاريخ ،
 م.29/09/2018

http://www.abp.ps/files/server/Treasury.pdf
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الكتاب تطّرق للمنتجات يف املصارف  اوضوابط شرعية للمنتجات املصرفية، إال أن هذ
، دون تفصيلها من الناحية اإلجرائية وتوصيفها، كما أن هذا الكتاب بشكل عام اإلسالمية

ملنتجات مجيع ري متخصص يف منتجات قسم معني من األقسام املصرفية، بل هو عام غ
 .األقسام املصرفية

ويتميز  "،ISRA"النظام املايل اإلسالمي، إعداد األكادميية العاملية للبحوث الشرعية  .4
جبودة العرض ومشول الطرح، فهو يتطرق للمصرفية اإلسالمية من الناحية  هذا الكتاب

والشرعية، كما اهتم الكتاب بتوصيف أهم املنتجات واألدوات املستخدمة يف  االقتصادية
ل عام مع رسم هياكل توضيحية هلا، إال أن الكتاب مل يتطرق اإلسالمية بشك املصارف

 إال لبعض منتجات اخلزينة دون تفصيل واقرتاح بدائل.

الكتاب يف  ز هذاويتم د. حامد مرية،عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية،  .5
هلذه حبث ودراسة احلكم الشرعي للعقود التمويلية املستجدة، مع توضيح أمثلة تطبيقية 

، واملتاجرة بربح متغريالعقود، ومن أهم املنتجات اليت تطرق هلا هذا الكتاب منتج املراحبة 
يف األسهم ابهلامش، والصكوك، وبطاقات التقسيط ذات الدين املتجدد، والسلم 

تصناع بسعر السوق يوم التسليم، إال أن نطاق هذا الكتاب كان يف بعض املنتجات واالس
 صص يف بيان منتجات اخلزينة وهياكلها وأتصيلها الفقهي.، فلم يتخاملستجدة

 
الرسائل العلمية املختصة يف املصرفية اإلسالمية ما  ما سبق منومن أهم ما مييز هذه الرسالة ع

 أييت:
املنتجات األساسية لقسم واحد من أقسام املصارفة اإلسالمية ة يف أن هذه الرسالة خمتص -1

 وهي اخلزينة.
الرسالة قد أوردت هياكل مرسومة تشرح خطوات تنفيذ املنتجات مما يسهل أن هذه  -2

 على القارئ تصور املنتج وابلتايل فهم ما يتعلق به من أحكام وضوابط.
 

 منهج البحث
 :اآلتيةلبحث سيعتمد على املناهج العلمية وصوالً إىل األهداف املرجوة، فإن ا
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يف  اخلزينة إدارة أقساميف كل قسم من  املطبقة نتجاتامل بتوصيف، وذلك الوصفياملنهج  .1
خزائن  يف ما هو معمول به، وتصوير هذه املنتجات تصويراً دقيقاً وفق املصارف اإلسالمية

واهلدف  عاملها األساسيةمو  اتاملنتج ح للقارئ ماهية هذهحبيث يتض اإلسالمية البنوك
 .امنه

 وحكمها وذلك بتأصيل منتجات اخلزينة أتصيالً فقهياً، وبيان تكييفها ،االستقرائياملنهج  .2
 -إن وجد–، مع حترير حمل اخلالف الفقهي فيها الشرعي املستنبط من األدلة التفصيلية

كي، والشافعي، األربعة )احلنفي، واملال املذاهب يف الكتب اتهعلى أُمّ بذلك  معتمداً 
 .واحلنبلي(

 العملية واخلطوات التنفيذية ملنتجات اخلزينة إلجراءاتا وذلك بتوضيح ،املصريف التطبيق .3
عند احلاجة -مع العناية بضرب بعض األمثلة  ،املطبقة يف خزائن املصارف اإلسالمية

 .وذلك ملزيد من التوضيح -لذلك

 البحث النقاط اآلتية:راعيت يف كما 
 ر اسم السورة ورقم اآلية.ت، بذكاآلاي تعزو  -1

 يث، وذلك ببيان درجتها ورواهتا، وتوثيق مصادرها.األحادخّرجت  -2

القتباس ابلنص أو التلخيص أو إعادة اب وذلكبضوابط االقتباس الثالثة، التزمت  -3
، األقوال من مصادرهاووثقت  الصياغة، مع التأكد من صحة نسبة كل قول لقائلة

 .مامل يكن االقتباس منقوالً بنصه قتباسصياغيت يف االواستخدمت 

 احلقائق أبمانة وموضوعية.األسلوب العلمي املناسب الذي يربز اخرتت  -4

الدقة يف اختيار اللفظ، وذلك ابالعتماد على اجلمل القصرية قدر حرصت على  -5
 اإلمكان، وإحكام ربطها ببعضها.

 منها. الغريب تابملصطلحات، وشرح عرّفت -6

أمام املصطلح العريب عند احلاجة، وذلك عند  طلح اإلجنليزيلنص على املصقمت اب -7
 استخدام مصطلح عريب اشتهرت اإلشارة له عادة ابملصطلح اإلجنليزي.

وال مينع ذلك واخلروج عن موضوع البحث،  االستطرادو  واإلسهاباإلطالة  تجتنب -8
 صورة املنتج. توضيحتساعد يف اليت النقاط املهمة اليت هلا صلة و  اخلروج اليسري لبيان
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 تاآلخرين وأفكارهم، كما طرح شخاصألل أو التعرضالسخرية والتهكم  تجتنب -9
 املنتجات واألفكار بشكل عام وانقشتها دون اإلشارة السم شخص أو جهة.

ى معطيات ل العاطفي والتصور االستنتاجي دون االعتماد علاستخدام اجلد تجتنب -10
 .وأدلة واضحة

 ويبدو يل. ،وأرى ،أان : الشخصي، مثلاستخدام النسبة والضمري تجتنب -11

 قائمة املصادر واملراجع ترتيباً أجبدايً.رتبت  -12

 األمساء اليت ال توجد هلا ترمجة معتمدة يف الكتب املنشورة. تترمج -13

 حدود البحث وإجراءاته:
 أقسام:وميكن تقسيم حدود البحث إىل ثالثة 

األقسام  قيق للمنتجات املطبقة يفسينحصر احلد املوضوعي يف التوصيف الد املوضوعي: احلد
من أقسام إدارة اخلزينة يف املصارف اإلسالمية، مع توضيح اإلجراءات التطبيقية هلذه  الرئيسية

املنتجات مدعمة هبياكل توضيحية، ومن مث توضيح التكييف الفقهي هلذه املنتجات وبيان 
 الصكوك واملنتجات منتجات ابلتفصيل يف التطرق ملن يتو أحكامها وأهم ضوابطها الشرعية. 

، مثل املشتقات واخليارات OTC( واليت يرمز هلا بـ Over The Counterملنصة )اليت تنفذ خارج ا
 .وغريها من منتجات التحوطوالعقود اآلجلة، 

هذا البحث زمانياً يف التحدث عن املنتجات املطبقة يف الوقت  حدودنحصر ست الزماين: احلد
ك اإلسالمية، وعليه فلن يتطرق البحث لتوصيف املنتجات اليت كانت الراهن يف خزائن البنو 

 .التوقف عن التعامل هبا مطبقة قدمياً مث مت
رف حمدد لن ينحصر هذا البحث يف احلديث عن منتجات اخلزينة املطبقة يف مص املكاين: احلد

ع العينة، وغري ذلك أو اليت جيري التعامل هبا يف بلد معني، مثل منتج إدارة السيولة عن طريق بي
 .ةمن املنتجات اليت ينحصر تطبيقها يف بنوك حمددة أو بيئة معين
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 ابخلزينة وأقسامهاالتعريف : الفصل األول
 
 

 مها: ،وفيه مبحثان
 
 

 .مبصطلحات البحثاملبحث األول: التعريف 
 .ومهامها أبقسام اخلزينةاملبحث الثاين: التعريف 
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 .ت البحثمبصطلحااملبحث األول: التعريف 


 :واصطالحا   املنتج لغة  تعريف : املطلب األول
 

نتجت الناقة وهي منتوجٌة، وأنتجت فهي كلمة مشتقة من نـََتَج، يقال: "  يوه املنتج لغة :
منتجٌة إذا وضعت، ونوٌق مناتيج، ونتجها صاحبها وأنتجها: وليها حىت وضعت فهو انتج 

من التعريف  ويتضح .(1)"تاجها أي وضعهاهذا وقت نتجها ونو  ،وفرس نتوج ومنتج...ومنتج
، لكن هل يصح أن يطلق مثالً  على املولود الذي تضعه الناقة أو الفرس أن كلمة ُمنتج تطلق

، كما جاء يف بعض املعاجم  الذي يظهر أن هذا يصحلفظ ُمنتج على عمل اإلنسان وصنعه! 
ى ما يصنعه خدم لفظ منتج علكما ميكن أن يست،  (2)كأن يقال: "أنتج األديب عمالً إبداعياً"

اللغوي . وهبذا ميكن تلخيص املعىن (3): "أنتج الفالن الشيء: أي صنعه"الشخص كأن يقال
للمنتج أبنه ما ُتسبب به نتيجة الفعل، كاملولود نتيجة الوالدة، واجلهاز نتيجة الصناعة، والكتاب 

 نتيجة البحث والتأليف.
 

أبنه أداة  -من واقع اخلربة يف اجملال املصريف-اصطالحاً  وميكن تعريف املنتج املنتج اصطالحا :
للدخول يف عمليات استثمارية أو متويلية أو لتقدمي تستخدمها املصارف أو املؤسسات املالية 

خدمات مصرفية لعمالئهما. وهذه األداة متر يف مراحل عديدة إىل حني جاهزيتها ومن هذه 
واالتفاقية،  التفاقية، مث أخذ املوافقات الالزمة على اهليكلةاملراحل: اهليكلة الشرعية، مث صياغة ا
له تنفيذ هذه األداة، وبعد هذا كله تكون األداة عبارة عن مث إعداد الربانمج الذي يتم من خال

منتج جاهز للتطبيق، ويالحظ هنا أن اللغة اإلجنليزية استخدمت املصطلح نفسه للتعبري به عن 
 ".Productو التمويلية، حيث يطلق عليها اسم "هذه األداة االستثمارية أ

                                                 

 (.2/246، )1ط، أساس البالغةالزخمشري،  (1)
 (.1/81، )1، طالعريبدليل املثقف  معجم الصواب اللغويعمر،  (2)
 (.3/2163، )1، طمعجم اللغة العربية املعاصرةعمر،  (3)
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ملصرفية املعاصرة أبنه تصرف اختياري حلل وقد مت تعريف املنتج أو األداة املالية يف البحوث ا
، ويف الواقع فإن املنتج حبد ذاته ال يعد (1)مشكلة حمددة أو الوصول هلدف معني بوسيلة مالية

 ، والذي يستخدم املنتج ويطبقه يكون متصرفاً فيه.تصرفاً اختياراً بل هو جمرد وسيلة مالية
 

 اصطالحا :و  اخلزينة لغة تعريف :املطلب الثاين
فالن خيزُنُه َخز انً إذا َأحَرَزه يف ِخزانٍة، واختَزنـ تُه اخلزينة لغة: وهي كلمة مشتقة من َخَزَن، يقال "

واخلِزانة عمل  ،فيه الشيء َزنُ واخلِزانة: املوضع الذي خُي  ...لنفسي. وِخزانيت قليب، وخازين لساين
 .(2)ن"اخلاز 

اخلراج أو الغلة كما جاء يف كالم عمر رضي هللا عنه، حيث  حفظ وقد أتيت كلمة خزانة مبعىن
قرية  ما فتحت عليّ  ،اان ليس هلم شيءأما والذي نفسي بيده لوال أن أترك آخر الناس ببّ قال: )

. (4)(ولكين أتركها خزانة هلم يقتسموهنا (3)سلم خيربإال قسمتها كما قسم النيب صلى هللا عليه و 
وتطلق خزينة يف اللغة على أمور عدة منها: مكان تسليم النقود وتسلمها، والصندوق احلديدي 
املخصص حلفظ املال وحنوه، وبيت املال أو خزينة الدولة وهي اجلهة املسؤولة عن جتميع وإدارة 

 .(5)وإنفاق العائدات العامة
، أبهنا إدارة من إدارات ، من واقع اخلربة العمليةيف اصطالح البنوك ينةريف اخلز وميكن تع

املصرف تتوىل بشكل رئيسي مهام إدارة السيولة وذلك بتقدير التدفقات النقدية احلالية 
 واملستقبلية للمصرف، والقيام ابستثمار النقد املتاح أو جلب األموال حسب احلاجة.

                                                 

 (.3/1، د.ط، )املنتجات املالية كتطبيقات للعقود يف الصناعة املالية اإلسالميةلعمارة،  (1)
 (.1/406، )1ط، العنيالفراهيدي،  (2)
بلد كثري املاء والزرع واألهل، وكان يسمى ريف احلجاز، : خيرب (1/811) ( جاء يف معجم املعامل اجلغرافية يف السرية3)

 كيلو مشاالً.  165ويبعد عن املدينة 
 (.4235، رقم )(5/138، كتاب املغازي، ابب غزوة خيرب، )صحيح البخاريالبخاري يف  أخرجه (4)

 (.1/640، )1، طمعجم اللغة العربية املعاصرةعمر،  (5)
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فلسطني اخلزينة أبهنا: "الذراع االستثماري للمصرف ومدير أمواله  مجعية البنوك يفوقد عرفت 
واستثماراته...حيث تقوم اخلزينة بدور الوصي والوكيل على أصول املصرف يف إدارهتا وتنميتها 

 .(1)واحملافظة عليها، السيما السائلة منها"
دوات املالية أبهنا األ اإلسالمية،وبناء على ما سبق من تعريفات، ميكن تعريف منتجات اخلزينة 

أو االستثمارية املتوافقة مع أحكام الشريعة واليت تستخدمها جمموعة اخلزينة إلدارة سيولتها 
 وسيولة عمالئها.

  

                                                 

(1)http://www.abp.ps/files/server/Treasury.pdf ،مت االطالع على البحث من خالل هذا الرابط ،
 م.29/09/2018بتاريخ 

http://www.abp.ps/files/server/Treasury.pdf
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 .ومهامها اخلزينةقسام أبالتعريف ث الثاين: املبح


 :متهيداملطلب األول: 
توفري العمالت  مهام أخرى مثل إلدارة اخلزينةابإلضافة ملا سبق ذكره يف تعريف اخلزينة، فإن 

األجنبية املطلوبة، وإاتحة النقد لبقية اإلدارات االستثمارية يف املصرف وفق معايري حمددة، وإدارة 
املركز املايل وغري ذلك، وملزيد من التفصيل فإن من األمهية مبكان توضيح اهليكل العام إلدارة 

نة، ويشار هنا إىل أنه ال ام له مهام معيم من هذه األقساخلزينة وأقسامها، حيث إن كل قس
يوجد هيكل حمدد إلدارة اخلزينة، فكل مصرف جيتهد يف هيكلة أقسام اخلزينة وفق ما يراه 
مناسباً، فبعض املصارف تضع من ضمن أقسام اخلزينة قسمًا خاصًا مبنتجات العائد الثابت، 

العقود املالية، وقسماً  إعدادنتجات و بتطوير امل اً اصوقسماً خاصاً ابملشتقات املالية، وقسماً خ
، وقسمًا خاصًا إبعداد السياسات مع املوجودات املطلوابت خاصًا إبدارة خماطر عدم تطابق

قد  واإلجراءات واألنظمة. وهذه األقسام املذكورة قد ال تتوفر يف مجيع خزائن املصارف، أو
من املصارف  خزائن بنوك عددم االطالع على حبكو تكون جمرد أقسام فرعية ألقسام أخرى، 

 :اإلسالمية، فقد لوحظ وجود األقسام التالية فيها
وتوفري  : وهو القسم املختص إبدارة سيولة املصرفMoney Market deskقسم سوق املال  -1

 مبنتجات قصرية ومتوسطة األجل. السيولة عند احلاجة

بتوفري العمالت : وهو القسم املختص Foreign Exchange deskقسم تبادل العمالت  -2
األجنبية يف حساابت املصرف نبية للمصرف وعمالئه، وتغطية مراكز العمالت األج

 ابلعملة األجنبية.

وهو القسم املختص ابالستثمار يف األسهم : Capital Markets deskقسم االستثمار  -3
ارية من املنتجات االستثموالصكوك والصناديق االستثمارية واحمللية والدولية، وغري ذلك 

 طويلة األجل.
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: وهو القسم املختص بفتح احلساابت Financial Institutions deskقسم املؤسسات املالية  -4
وحفظ ما يتعلق بذلك من واثئق، وكذا  Vostroواحمللية  Nostroاحلساابت األجنبية 

 .وغري ذلك اعتمادات هلاالتواصل مع املؤسسات املالية األخرى لتوقيع العقود معها وفتح 

 ودعم وهو القسم املختص بتطوير: Business Development deskقسم تطوير األعمال  -5
عمالئها من ا واحتياجات أعمال اخلزينة وابتكار منتجات جديدة هلا لتلبية احتياجاهت

 املصارف والشركات األخرى.

 منتجات اخلزينة أو بعضها وتسويقهاوهو القسم املختص ببيع : Sales deskاملبيعات قسم  -6
 لعدد من عمالء اخلزينة.

كانت هذه أهم أقسام اخلزينة اليت لوحظ وجودها يف عدد من املصارف اإلسالمية، وبعض 
 هذه األقسامإال أنه بعد النظر األقسام قد خيتلف امسها وختتلف بعض مهامها من بنك آلخر، 

: قسم مية، وهخزائن املصارف اإلسالم مجيععليها أقسام رئيسية تشتمل  ثالثة تبني أن هناك
(، وقسم االستثمار Foreignexchange(، وقسم التبادل األجنيب )Money marketسوق املال )

(Capital Markets ،) وهذه األقسام هي اليت يتم فيها تنفيذ منتجات اخلزينة عموماً، وهي اليت
 يف املطلب الثاين ويف هذا البحث عموماً. اسيتم التطرق إليها والتفصيل فيه

 
 :أقسام اخلزينة ومهامها :الثاين طلبامل

كما سبق بيانه، فإن هناك أقسام حمددة يتم عادة تقدمي منتجات اخلزينة من خالهلا، وهذه 
 األقسام موضحة يف الشكل اآليت:

 

إدارة اخلزينة

قسم االستثمار قسم التبادل األجنيب قسم سوق املال
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اليت تقع ضمن حدود  املالية واالستثماريةاملنتجات  اليت يتم فيها تنفيذوهذه األقسام الثالثة هي 
 ل فيه مقارنة خمتصرة، وفيما أييت جدو الفصول القادمةيف تطرق هلا سيتم ال وهي اليت، البحث

 املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية: بني األقساممهام هذه هم أل

 
 املصرف اإلسالمياملهام يف  البنك التقليدياملهام يف  القسم ع

 املالسوق  1

ذات  شهادات اإليداع شراء وبيع
اإلقراض الفائدة قصرية األجل، 

بعقود قصرية  واالقرتاض ابلفائدة
األصول النسبة بني  إدارة، األجل

، وإجراء عمليات الشراء واخلصوم
، وإدارة املركز املايل وإعادة الشراء

 .للبنك

شراء وبيع شهادات اإليداع 
الدخول يف قصرية األجل، 

والوكالة  املضاربةو  راحبةامل عمليات
إجراء ، قصرية األجل ابالستثمار

عمليات الشراء وإعادة الشراء، 
األصول واخلصوم  إدارة النسبة بني

 .وإدارة املركز املايل للبنك

التبادل  2
 األجنيب

لعمالت بعقود فورية شراء وبيع ا
الستثمار للمضاربة وا ومؤجلة

العمالت على  تبادل، التحوطو 
وعن طريق عقود  املكشوف
عقود الشراء و  swapsاملبادلة 
 واالختيارات Marginsابلدين 
options،  البنك  حساابت إدارةو

 .ابلعمالت األجنبية

راء وبيع عمالت ميلكها ش
، التحوط رف بعقود فوريةاملص

بعقود  من تقلب سعر الصرف
، آجلة تقوم عادة على الوعد

إدارة حساابت املصرف 
 ابلعمالت األجنبية.

 االستثمار 3

االستثمار يف السندات ذات 
ل، اإلقراض الفائدة طويلة األج

واالقرتاض طويل األجل بسعر 
متغري، االستثمار يف األسهم فائدة 

 وعقود االختيارات.

االستثمار يف الصكوك 
طويلة  االستثماريةوالصناديق 

، االستثمار يف عقود األجل
مراحبة طويلة األجل، االستثمار 

 يف األسهم.
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املكتب األمامي "يقصد بذلك ه نإأنه إذا أطلق لفظ "اخلزينة" على عمومه فإىل يشار هنا 

هناك إدارة أخرى إال أن فيما سبق،  وتوضيح أقسامها، وهي اإلدارة اليت مت تعريفها "للخزينة
(، أو Treasury Back Office) "للخزينة اخللفي )املساند(املكتب "داخل املصرف تسمى 

ة إدارايً عن املكتب تقلمس اتإدار  ا، ومه(Treasury Middle Office) "املكتب الوسط للخزينة"
خدمات مالية منتجات استثمارية كما ال تقدم أي  اتاألمامي للخزينة، وال تنفذ هذه اإلدار 

يف أمور  عملها وال تتعامل مع عمالء املصرف أبي شكل من األشكال، إذ تتلخص مهام
ألمامي للخزينة أخرى أمهها التقييد احملاسيب، والتقييم، وأتكيد الصفقات اليت قام هبا املكتب ا

علقة ، وإدارة املخاطر املتاملنفذةوتسويتها يف تواريخ استحقاقها، وأرشفة ملفات الصفقات 
اإلدارات املساندة ، وعليه فإن هذه ، وغري ذلك من األمور اإلجرائيةببعض الصفقات املربمة

 .ال تقدم أي منتجات ميكن التطرق هلا يف هذا البحث للخزينة
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 سوق املالم قس: الثاين الفصل
 

 وفيه ستة مباحث، وهي:
 
 

 منتجاته.التعريف بقسم سوق املال وبيان أهم املبحث األول: 
 .منتج البيع اآلجلاملبحث الثاين: 

 املبحث الثالث: منتج التوكيل ابالستثمار ابلبيع اآلجل.

 املبحث الرابع: منتج املضاربة.

 املبحث اخلامس: منتج الوكالة ابالستثمار.
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 لتعريف بقسم سوق املال وبيان أهم منتجاته:األول: ااملبحث 
 

 املال لغة:سوق قسم ول: تعريف املطلب األ
 لحني أساسيني مها "سوق" و"املال"، وفيما أييت تعريفهما اللغوي:مصط اجلملةتضمن وت
أو  وهي من ساق يسوق سوقًا وأتيت عادة مبعىن احلث على السري بضم السني، :لغة وقس  ال

، مرمي)سورة  {ں ں ڻ ڻ ڻ } ك ما جاء يف قوله تعاىل:لسري، ومن ذلاإللزام اب
مشتقة من هذا،  وقُ .والسُّ .السني والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء."، و(86:اآلية

، إمنا مسيت وقٌ والساق لإلنسان وغريه، واجلمع سُ . إليها من كل شيء، واجلمع أسواق ملا يساق
 .(1)"هااملاشي ينساق عليبذلك ألن 

 
ومجُعُه: أموال. وكانت ، ويطلق عليه مول "ويطلق عادة على ما ميلكه الشخصاملال لغة: 

، ويقال أنه مشتق من (2)"أموال العرب: أنعامهم. ورجل مال، أي: ذو مال، والِفع ل: مَتَوَّل
 ألن طبيعة فكأن املال مّسي ماالً ، (3)"العدول إىل الشيء واإلقبال عليهاإلمالة وامليل، وامليل هو"

 .البشرية متيل إليه وحترص على مجعه واقتنائهالنفس 
ن الذي يقصده الناس لشراء وبيع وميكن أن يفهم من التعريف اللغوي، أن سوق املال هو املكا

كاملاشية من البقر والغنم صامتاً كالذهب والفضة أو انطقاً   ما ميلكون من مال، سواء أكان املال
يدل عليه، كما يطلق اسم سوق الصاغة على مكان بيع احللي،  سما كل سوقلو وغري ذلك، 

 وسوق العطارة على مكان بيع الطيب والعود والبخور وغري ذلك.

                                                 

 .(3/117، د.ط، )معجم مقاييس اللغةالرازي،  (1)
 (.4/173) ،1، طالعنيالفراهيدي،  (2)
 (.10/424، )1، طعظماحملكم واحمليط األ، سيدهابن (3)
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 : تعريف قسم سوق املال اصطالحا :املطلب الثاين
 Moneyيف االصطالح لفظ آخر أيضاً وهو "سوق النقد" وابإلجنليزية " ويطلق على سوق املال

Marketيتم فيها السوق اليتف سوق املال يف االصطالح التقليدي أبنه "ص التعري"، ويتلخ 
تداول األوراق املالية قصرية األجل متدنية املخاطر مثل األوراق التجارية وأذوانت اخلزينة وأوراق 

 .(1)املصريف وشهادات اإليداع القابلة للتداول"القبول 
يمكن ف، يةن البنوك املصارف اإلسالماملتعلق ابحلديث عن خزائ اصطالح البحث يفوأما 

أبنه: القسم املسؤول عن إدارة أموال املصرف عن طريق منتجات  تعريف قسم سوق املال
ألجل واملتوافقة مع أحكام الشريعة االستثمار ومنتجات التمويل والتمّول قليلة املخاطر قصرية ا

 اإلسالمية.
 خصائص رئيسية، وهي: ثالثومن خالل التعريف يتبني أن لقسم سوق املال 

 أن منتجات قسم سوق املال هتتم إبدارة السيولة. -1

 منتجات قسم سوق املال قصرية األجل.أن  -2

 أن منتجات قسم سوق املال قليلة املخاطر. -3

املذكورة يف التعريف وهي التوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، فهي أما اخلصيصة األخرية 
ه ومنتجاته، وإمنا ذكرت يف التعريف جبميع أقسامسالمي ككل إحدى خصائص املصرف اإل

 لغرض بيان الفرق مع ما سبق ذكره يف التعريف التقليدي لسوق املال.
 الشكل اآليت:سوق املال فيما هو مبني يف وتتلخص أهم منتجات قسم 

 
ستتناوهلا املباحث اآلتية يف هذا نتجات له خصائص ومواصفات معينة، وكل منتج من هذه امل

 .لتفصيلاباب الب
                                                 

 (.1/559، )2، طقاموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملالية، وكنج شيبان (1)

منتجات

قسم سوق املال

الشراء وإعادة 
الشراء

الوكالة 
ابالستثمار املضاربة

التوكيل ابالستثمار 
ابلبيع اآلجل البيع اآلجل
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 املبحث الثاين: منتج البيع اآلجل:
 املطلب األول: التعريف مبنتج البيع اآلجل وبيان هيكله وإجراءاته:

، بشكل عام انتشارًا حاليًا يف املصرفية اإلسالميةيعد منتج البيع اآلجل من أكثر املنتجات 
فروع التجزئة، خالل  الء املصرف من األفراد منحيث يتم تطبيق منتج البيع اآلجل مع عم

، كما يطبق يف إدارة اخلزينة مع عمالء املصرف أيضاً  ويطبق مع عمالء املصرف من الشركات
تج البيع اآلجل بني خزائن البنوك أبنه وميكن تعريف من .وكبار الشركات من البنوك األخرى

ع بثمن حال منتج تستخدمه خزائن املصارف اإلسالمية للتمويل أو التمّول عن طريق شراء سل
مث بيعها مراحبة بثمن مؤجل، ومن مث بيع السلعة على طرف اثلث بثمن حال طلباً للنقد، وفيما 

 التنفيذ: بشرح خلطواتك متبوعاً ضح هيكل منتج البيع اآلجل بني خزائن البنو أييت شكل يو 
 
 
 

 

 
  

 

 
 مويل.إىل البنك األول بطلب الت )العميل( يتقدم البنك الثاين -1

 مثاًل(.مليون رايل  50يشرتي البنك األول سلعة من املورد األول بثمن حال ) -2

يكون له اخليار بني وواثئق تعيينها،  حيازهتابعد متلك البنك األول للسلعة وتسلم شهادة  -3
مليون رايل  55مؤجل ) البنك الثاين مراحبة بثمن االحتفاظ هبا والتصرف هبا أو بيعها على

 .)وهو ما يتم عادة( الثة أشهر مثالً مثاًل( ملدة ث

بني بعد متلك البنك الثاين للسلعة وتسلم شهادة حيازهتا وواثئق تعيينها، يكون له االختيار  -4
 -وهو ما يتم عادةً -االحتفاظ ابلسلعة أو توكيل البنك األول ببيعها يف السوق بثمن حال 

 الثاين تكون يف النقد ال يف السلعة.ألن حاجة البنك 

 الثاينالبنك  البنك األول

 املوّرد الثاين املوّرد األول

 متويلطلب  (1)

(2) 
شراء 
 سلعة

 ( بيع سلعة3)
 ( توكيل ابلبيع4)

 ( بيع السلعة وكالة5)

(6) 
تسليم
 الثمن
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مليون  50لبنك األول السلعة على املورد الثاين نيابة عن البنك الثاين بثمن حال )ع ايبي -5
 رايل(.

 50بعد بيع السلعة للمورد الثاين، يتسلم البنك الثاين مثن السلعة اليت بيعت نيابة عنه ) -6
مليون رايل(، وبعد انتهاء األجل )ثالثة أشهر( يدفع البنك الثاين للبنك األول الثمن 

 مليون رايل(. 55ل )املؤج
 

 املطلب الثاين: حكم منتج البيع اآلجل وأهم ضوابطه.
 حكم منتج البيع اآلجل بني خزائن البنوك. أوال:

وضح، ذلك أن احلكم على بعد تصّور املنتج يف املطلب األول، يصبح بيان حكمه أسهل وأ
على شراء سلع وبيعها،  ، ومما سبق يتضح أن طبيعة املنتج يف اجململ تقومالشيء فرع عن تصوره

، فمن القرآن قوله تعاىل: الواردة يف ذلك من القرآن والسنةم األدلة والبيع يف أصله جائز لعمو 
ما روى عن عائشة  السنة، ومن (275:اآليةجزء من ، البقرة)سورة  {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ }

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا ، وإقرار رسول (1)اشرتى من يهودي طعام إىل أجل ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لرضي هللا عنها أن رسو 
يعد البيع والشراء من و  ،(2)نفسها من سادهتا بتسع أواق يف كل عام أوقيةلربيرة عندما اشرتت 

عن  ومناؤه حفظ املالمقصد عظيم وهو  أهم مقومات احلياة البشرية، وما أبيح ذلك إال حلفظ
 طريق تبادله ابلوسائل املشروعة اليت تضمن حتقيق النفع للجميع.

ع ي، واجلمق ابلبيع اآلجل ورد يف كتب املتقدمني واملتأخرينالشرعي املتعل إن تفصيل احلكمهذا و 
، تفصيليبشكل  البيع اآلجللبيان حكم  هنا يتم التطرق ولن، (3)قال جبوازه ملا سبق من أدلة

مسائل معينة تتعلق بتطبيق منتج البيع اآلجل يف يف لبيان احلكم الشرعي  سيتم التطرق بل
 .ميةخزائن املصارف اإلسال

 لتحديد نسبة الربح يف البيع: السعر السائداستخدام مؤشر  املسألة األوىل:
                                                 

 (.1603(، رقم )3/1226، كتاب املساقاة، ابب الرهن وجوازه يف احلضر كالسفر، )صحيح مسلمأخرجه مسلم يف  (1)
(، رقم 3/73 يف البيع ال حتل، )، كتاب البيوع، ابب إذا اشرتط شروطاً صحيح البخاريأخرجه البخاري يف  (2)
 (.1504(، رقم )2/1142، كتاب العتق، ابب إمنا الوالء ملن أعتق، )صحيح مسلموأخرجه مسلم يف (. 2168)
، 1، طاملدونةاملدين، و  (.1/50) د.ط،، جملة األحكام العدليةجلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء، انظر:  (3)
(.2/3، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحداملقدسي، و  (.3/39، د.ط، )األمالشافعي، و  (.3/268)
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( وهو LIBORأمساء خمتلفة حسب البلد، ومن أمسائه الليبور ) السعر السائدويطلق على مؤشر 
يف سنغافورة،  السعر السائد( وهو مؤشر SIBORيف لندن، أو السيبور ) السعر السائدمؤشر 

سعودية، وهذه األحرف ملكة العربية اليف امل السعر السائد( وهو مؤشر SAIBORأو السايبور )
ندن أو دولة أخرى حسب بني البنوك يف السعودية أو لئد السا ترمز للجملة اآلتية: معدل السعر

، وبعض هذه املؤشرات يستخدم حملياً وبعضها يستخدم عاملياً مثل الليبور، وتستخدم (1)االسم
عموماً وخزائن البنوك اإلسالمية بشكل خاص هذا املؤشر يف حتديد مثن الربح البنوك اإلسالمية 
السعر وقبل بيان حكم ذلك ال بد من تصور كيف حيدد ما يسمى بـ"مؤشر  يف البيع اآلجل،

وفيما أييت بيان  ،السايبور" وغريهل "مث يف الدول اإلسالمية حتديداً من واقع التطبيق " السائد
 :ذلك بشكل خمتصر

من بقية  تكلفة اإلقراض أو ربح التمويلالبنك املركزي أحد البنوك احمللية ألخذ  كليو  -1
 البنوك احمللية للمدد قصرية األجل.

اخلاصة به للمدد قصرية األجل للبنك الوكيل،  التكلفةيرسل كل بنك من البنوك احمللية  -2
ي أيخذه على للبنك الوكيل سعر الفائدة الذ )غري اإلسالمي( فريسل البنك التقليدي

ة أشهر وهكذا حىت وسعر الفائدة على القرض ألسبوع وشهر وثالثالقرض ليوم واحد، 
ملدة يوم،  البيع يفسنة. ويرسل البنك اإلسالمي للبنك الوكيل معدل الربح الذي أيخذه 

 ملدة أسبوع وشهر وثالثة أشهر وهكذا حىت سنة. اآلجلومعدل الربح يف البيع 

مع  -ئدة أو الربح للمدد قصرية األجلللفا-سعار اخلاصة به يضم البنك الوكيل األ -3
اليت مجعها من بقية البنوك، ويرسلها للبنك املركزي حتت مسمى واحد جيمها األسعار 

 وهو ما يسمى بـ"تكلفة النقد".

األسعار املرسلة من البنوك، ويقوم حبذف أعلى سعرين، وأقل قائمة يراجع البنك املركزي  -4
على مؤشر معدل  حيسب متوسط بقية األسعار، ليحصل بعد ذلك ن مث، ومهاسعرين من

وأسبوع وشهر وهكذا حىت سنة، وهذا املؤشر هو الذي يرمز له ابلسايبور  النقد ليوم تكلفة
البنوك  مجيع ويعمم البنك املركزي هذا املؤشر على حسب الدولة. أو غري ذلك أو الليبور

                                                 

 .”Londen Inter-Bank Offered Rate“: اختصار للجملة اآلتية هي ابللغة اإلجنليزية (LIBOR)كلمة   (1)
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أن أغلب البنوك اليت تشارك يف هذا املؤشرات  ليكون مبثابة سعر اسرتشادي هلم، ومبا
 التقليدية، كان هذا املؤشر رمزاً لسعر الفائدة الربوية بني البنوك. حول العامل هي البنوك

حساب هذا املؤشر، أصبح ابإلمكان النظر يف حكم استخدامه من قبل وبعد توضيح آلية 
جندهم  نيماملتقدجل، وابلرجوع لكتب البنوك اإلسالمية لتحديد مبلغ الربح يف منتج البيع اآل

وإن : "جاء يف املبسوط قد تكلموا عن مسألة شبيهة وهي مسألة البيع مبا ابع به فالن، حيث
قال: بعه مبثل ما ابع به فالن الكر، فباع الوكيل أبربعني، مث وجد فالان ابعه خبمسني، فالبيع 

 هذا كراره ا خبمسني، فباعن ابع كر ان فالوإن ك...تبني أنه ابعه أبقل مما مسى له مردود؛ ألنه
فهو جائز، وال ضمان على الوكيل؛ ألنه أمره ابلبيع،  -، مث ابع فالن بعد ذلك بستني خبمسني

أن حتديد مثن البيع  هناويفهم  .(1)"مبثل ما ابع به فالن يف املاضي، ال مبثل ما يبيع يف املستقبل
لئال يكون هناك جهالة يف ؤشر وحتديده يف العقد معرفة البائع مبقدار املمبؤشر معني يتطلب 

فال  -أبن ابع الفالن بثمن أعلى يف وقت الحق-كما نبه إىل أنه لو تغري سعر املؤشر الثمن،  
يف العقد عند البيع، فال يضر  لبائع قد امتثل للمؤشر وحدد مبلغهيضمن البائع الفرق، ألن ا

 لك.اختالف السعر بعد ذ
 كاجلزاف، مما  :، وعددهالبيع مبقدار اجلهلتفسد البيع أن من األمور اليت وجاء يف التنبيهات 

وهنا اشرتاط واضح يف ضرورة معرفة املقدار والعدد حسب طبيعة  (2)مبا ابع فالن اجلهل يعد. أو
العقد، فبعض البيوع جيب فيها معرفة العدد كاملكيل واملوزون، فال يصح بيعها جزافاً، وبعض 

 معرفة مقدار الثمن واملثمن، فال يصح بيع سلعة ابلثمن الذي ابع به فالن العقود حتتاج إىل
كذا يف املثمن ال يصح بيع األرض مثاًل مبقدار ما انتهى إليه دون معرفة مقدار هذا الثمن، و 

 السوط أو احلجر دون معرفة هذا املقدار قبل التعاقد.
واملشرتي  الن، جيوز بشرط أن يعلم البائعأن البيع ابلثمن الذي ابع به ف وجاء يف هناية املطلب

 .(3) ما هو الثمن الذي ابع به فالن
 

                                                 

 (.19/57، )د.ط، املبسوط، السرخسي (1)
 .(3/1175، )1ط، التـَّْنبيهات امل سَتنبطة على الك تب امل دوَّنة وامل خَتلطةالسبيت،  (2)
 (.10/16، )1، طهناية املطلب يف دراية املذهباجلويين،  (3)
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ومل يعلماه مل  -مرقومها املكتوب عليها أي-وإن ابعه السلعة برقمها : "القناعوجاء يف كشاف 
 ،أي الرقم أو ما ابع به فالن ،ابع به فالن أي مبثله ومل يعلماهمبا أوابعه السلعة ، يصح البيع

البائع واملشرتي ابملبلغ  كال  معرفةاشرتاط أيضًا ، وهنا (1)"حدمها مل يصح للجهالةيعلمه أأو مل 
 ليصح البيع.

ليكون هو مثن  للطرفني أنه ال مانع من استخدام مؤشر منضبط معلوم ءيفهم من كالم الفقهاو 
ريطة أن ر شواز استخدام مؤشر السابيور أو الليبور أو أي مؤشر آخجب ميكن القولالبيع، وهبذا 

ومؤشر السايبور يكون معلوماً قبل تنفيذ العقد للطرفني، وحُيدد مبلغه  ،يكون هذا املؤشر معلوماً 
 بعد نفاذ العقد. يف هذا املنتج داخل العقد، وال يؤثر تغري سعر السايبور الحقاً على مثن البيع

، ألن واجلواز املنع ملسألة التسعري وخالف الفقهاء فيه بنييتم التطرق يف هذا املوضع  نول
، وقد ُبنّي سابقًا أن املصارف هي من ملزم للبنوك أساسًا على أنه تسعري ُيكّيفالسايبور ال 

حتدد سعر السايبور، وأن هذا املؤشر يستخدم كمؤشر اسرتشادي ال إلزامي، فللمصارف احلق 
مؤشر جديد بديل بعض اجلهات اببتكار  قامتايبور، وقد يف البيع بثمن أقل أو أعلى من الس

ويطلق عليه  سايبور، وهو مؤشر الربح يف عمليات البيع اآلجل بني البنوك اإلسالميةعن ال
، إال أن هذا املؤشر ال يعد بدياًل إسالميًا فعليًا للسايبور أو الليبور أو غريمها، ألن "األيبور"

السايبور، وعليه فاملؤشر  اآلجل يف البنوك اإلسالمية حيدد رحبها مبؤشرعمليات املراحبة والبيع 
فهو سايبور، وقد ين على السايبور وجه آخر للسايبور ألنه مبين عليه، وما بُ اجلديد ما هو إال 

سبق بيان حكم استخدام السايبور كمؤشر اسرتشادي لتحديد مثن الربح يف منتج البيع اآلجل 
 ى أنه جائز.بني خزائن البنوك عل

 طريف العقد: قدينالعاأحد  تويل املسألة الثانية:
تم يف بعض تطبيقات منتج البيع اآلجل بني خزائن البنوك، توكيل أحد البنوك وكالة عامة ي

أصالة عن نفسه مث  من مورد السلعةاألول للقيام جبميع أطراف التعامل، حبيث يشرتي البنك 
 يبيع ن مث، ومبصفته وكياًل عنه السلعة من نفسه نيابة عن البنك اآلخر األول البنك يشرتي

 يتعلق ول السلعة نيابة عن البنك اآلخر على مورد آخر يف السوق، وحمل املناقشة هناالبنك األ
بصفته - فيها البنك األول طريف العقد، وذلك أبن يتصرف البنك األول يتوىليف اجلزئية اليت 

                                                 

 (.3/174، د.ط، )كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،  (1)
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تويل حكم  ، فمالصاحل البنك اآلخر -بصفته وكياًل ابلشراء-ببيع السلعة على نفسه  -ابئعاً 
 .!العقد يف عمليات البيعطريف 

إذا وكّل الرجل رجالً ببيع عبد له أبلف درهم فباع الوكيل، مث أن الوكيل : "جاء يف احمليط الربهاين
أراد أن يشرتي العبد أبقل مما ابع لنفسه أو لغريه أبمره قبل نقد الثمن ال جيوز إما شراؤه لنفسه؛ 

وجاء يف ، (1)"ان هذا شراء البائع من وجه حق احلقوق، فكألن الوكيل ابلبيع ابئع لنفسه يف
لو ابعه لنفسه مل ينعقد أصال معناه ابعه من نفسه ألنه يلزم أن يكون ابئعا : "البحر الرائق

شخصية  -البائع واملشرتي-كون العاقدين   عدم جوازاحلنفية  . ويظهر من كالم(2)"ومشرتاي
تداخل بني  ذلك من احد يتوىل طريف التعاقد ملا يفوأنه يصعب نفاذ العقد بعاقد و ، واحدة

 .حقوق البائع وحقوق املشرتي
وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه ال أبقصى ما يعطى فيه وال : "وجاء يف الكايف

 ،(3)"أبكثر
أراك هللا، ليس له وضعه يف لو قال: ضع ثلثي حيث رأيت، أو فيما : "وجاء يف روضة الطالبني

 .(4)"ما لو قال: بع، ال يبيع لنفسهنفسه، ك
من  يشرتين أن يبيع لنفسه، وال يف الشراء أال جيوز للوكيل يف البيع وجاء يف الشرح الكبري أنه 

وأن هناك قول عند أمحد ابجلواز وذلك يف حالتني مها: أن يشارك الوكيل يف مزايدة على  ،نفسه
على منع  أتكيدوهنا ، (5) ليه شخص آخرفيزيد يف السعر أو أن يتوىل بيع السلعة عالسلعة 

وهبذا فلو كان الوكيل ميلك السلعة اليت يريدها املوكل  ،أو الشراء من نفسه الوكيل البيع لنفسه
هذا املوضع:  وجاء يف كشاف القناع يف فال يصح للوكيل أن يشرتيها من نفسه لصاحل املوكِّل.

يف البيع بيع الرجل من غريه فحملت  العرفألن  وال يصح بيع وكيل شيئا وكل يف بيعه لنفسه"
بيعه لنفسه فلم جيز كما يلحقه به هتمة ويتناىف الغرضان يف الوكالة عليه وكما لو صرح به وألنه 

 إال إبذنه...ملوكلهوال يصح شراؤه أي الوكيل شيئا وكل يف شرائه منها أي من نفسه  ،لو هناه
                                                 

 (.6/387، )1، طاحمليط الربهاين يف الفقه النعماينالبخاري،  (1)

 (.6/163، )2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقاملصري،  (2)

 .(2/791، )2، طكايف يف فقه أهل املدينةالالقرطيب،  (3)
 (.6/172، )3، طروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،  (4)

 (.5/221، د.ط، )الشرح الكبري على منت املقنع، املقدسي(5)
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النتفاء التهمة فيصح تويل طريف عقد ا فيجوز شراء منهأبن أذن له يف البيع من نفسه أو ال
 .(1)"فيهما

أيخذ إبحدى يديه من أبن على منع تويل الوكيل طريف التعاقد مما سبق اتفاق اجلمهور يالحظ 
كأن أيذن املوكل للوكيل أبن   بضوابط خاصة كما سبقفقد أجازه أجاز ذلك ومن األخرى، 

األمام مالك نقل عنه بداية اجملتهد أن  ء يفوجا، يشرتي لنفسه أو أن يكون ذلك يف مزايدة
منع  أدلةوميكن تلخيص ، (2)واآلخر يفيد املنع يفيد اجلواز أحدمها ة أيضاً املسألقوالن يف هذه 

 اجلهور يف النقاط اآلتية:
تويل طريف العقد فيه خمالفة للعرف، إذ إن العرف قائم على أن يبيع الوكيل لغريه، ن إ -1

 روط شرطاً.واملعروف عرفاً كاملش
حلقوق، فال ميكن ضبط اإلجياب يف اطريف العقد فيه تداخل ل اً واحد اً ن تويل شخصإ -2

 والقبول الذين مها من أهم أركان العقد.
ألن ابستطاعة املوكل إذا ن بيع الوكيل على نفسه أو شراءه منها جيعله يف موضع هتمة، إ -3

 معه مباشرة عوضاً عن توكيله بذلك.أراد بيع السلعة على الوكيل أو شراءها منه أن يتعاقد 
أبن ، وذلك عند التعامل أحد البنوك طريف العقد جواز تويلوابلنظر فيما تقدم يرتجح عدم 

البنك يتوكل أحد البنوك بشراء السلعة من نفسه لصاحل البنك اآلخر، ال سيما وأن ابستطاعة 
 املنتجهذا  ل بنك واحد بتنفيذكُّ وتو ، وشراء السلعة منه األولك اآلخر التعاقد مباشرة مع البن

يتم من جيب أن ون اعتبار ملا د وما يدفع عليه من فائدةدين لرد اجملشبهة قصد العاقدين  يقوي
 .وحتمل خماطرها شراء للسلعة وحيازهتا

 .(3)بني خزائن البنوك البيع اآلجلالضوابط الشرعية ملنتج  اثنيا :
 .العقدلك ليصح . وذانه الطرفيتبادل أن تتم كل صفقة بيع إبجياب وقبول -1

                                                 

(.3/473، د.ط، )اإلقناعكشاف القناع عن منت البهويت، (1)
 .(4/86، د.ط، )بداية اجملتهد وهناية املقتصدالقرطيب،  (2)

( هذه الضوابط مستفادة من كالم الفقهاء املذكورة فيما سبق ومن واقع العمل املصريف، ما مل تتم اإلشارة إىل غري 3)
 ذلك يف اهلامش.
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وهذا من أهم الضوابط يف البيع، وابلرجوع لكتب غرر. جهالة أو  أال يشتمل التعامل على -2
يف عقد  لسلعة والثمناب ما يتعلقفي- اجلهالة والغرر جتنب فقهاء يالحظ أن كالمهم عنال

 عية اآلتية:نة يف الضوابط الفر وهي مبيّ  (1)أمورثمانية االلتزام بينحصر يف  -البيع

 قبل بيعها. (2)وحيوزهاالبائع  أبن ميلكها .تكون السلعة موجودةأن  -أ

 أن تكون السلعة مقدورة التسليم. -ب

 وغري ذلك. أو النحاس أو الزيتاحلديد ك.  أن تكون السلعة حمددة النوع -ت

 .وغري ذلك أن تكون السلعة حمددة املواصفات. كصنف احلديد وجودته -ث

 السلعة. طبيعةبتحديد حجمها أو وزهنا حسب  وذلكرة. أن تكون السلعة ُمقدّ  -ج

 .أو ما يدل عليهاأن تكون السلعة معينة. وذلك بتحديد مكاهنا أو رقمها  -ح

 أن تكون مدة التعاقد معلومة. -خ

 أن يكون الثمن حمدداً عند التعاقد. -د
 أن تكون السلعة مباحة وجيوز فيها أتجيل القبض. -3

 .عند التأخر يف سداد الثمن ألن ذلك من الراب غرامات التأخريأال تشتمل املعاملة على  -4

بائع قبل أن يتملك البائع أال يكون هناك وعد ملزم من املشرتي بشراء السلعة من ال -5
السلعة، ألنه التزام بشراء سلعة ال ميلكها البائع ويف ذلك إظهار لصورية التعامل، بل يرتك 

 .(3)لكها البائعللمشرتي خيار شراء السلعة بعد أن يتم

 وذلك منعًا للصورية، .بعد أن يتملكها أال يكون هناك إلزام على املشرتي ببيع السلعة -6
 له اخليار ابالحتفاظ هبا أو بيعها. يرتكحبيث 

املورد الذي اشرتيت منه  على وال جتنبًا للعينة من ابعها شرتي السلعة علىاملأال يبيع  -7
 .للصورية املؤدية إىل الرابجتنباً السلعة 

                                                 

التـَّْنبيهات امل سَتنبطة على الك تب امل دوَّنة السبيت، و  (.23/171، )د.ط، املبسوط، السرخسي انظر: (1)
اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد (. واحلجاوي، 5/336، )1، طاحلاوي الكبريوردي، واملا .(3/4117، )1، طوامل خَتلطة
(.2/67، د.ط، )بن حنبل

تكون احليازة للسلع يف البنوك اإلسالمية عن طريق تسلم البنك املشرتي لشهادة احليازة املتعلقة ابلسلعة، وذلك قبل  (2)
 ك اآلخر.نبيع السلعة على الب

 .الرابع من الفصل الرابعوعد ابلتفصيل يف املبحث سيتم التطرق حلكم ال (3)
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 واحد طريف التعاقد.ىل بنك أال يتو  -8

ال مانع من استخدام مؤشر معلوم منضبط لالستفادة منه يف حتديد نسبة الربح عند  -9
 التعاقد.

وذلك للتأكد استخدام وسائل التوثيق والتسجيل لكل جزئية من أجزاء التعامل. ال بد من  -10
 .وعدم اإلخالل هبا من تطبيق الضوابط السابقة
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 :كيل ابالستثمار ابلبيع اآلجلتو ال: منتج الثالثاملبحث 
 وبيان هيكله وإجراءاته:نتج التوكيل ابالستثمار ابلبيع اآلجل املطلب األول: التعريف مب

إال أن البنك املمّول هنا ال بيع اآلجل بني خزائن البنوك( الشبيه ابملنتج السابق )وهذا املنتج 
خر بشراء السلعة له، ليبيعها بعد ذلك يباشر بنفسه شراء السلعة من املورد، بل يوكل البنك اآل

جل نفسه مع وجود وكيل يشرتي السلعة للبنك ابألجل، فاملنتج يف حقيقته هو منتج البيع اآل
ذا املنتج واملنتج السابق، فإن املنتج السابق )البيع اآلجل بني وملالحظة الفرق بني ه، لاملموّ 

ك أخرى، أما هذا املنتج )التوكيل ابالستثمار خزائن البنوك( يستخدمه البنك األول يف متويل بنو 
وفيما أييت تفصيل خلطوات ابلبيع اآلجل( فيستخدمه البنك األول للتمّول من البنوك األخرى، 

 املنتج متبوعة بشرح هلا:تنفيذ هذا 
 
 
 

 

 
  

 

 
 الثاين بطلب التمويل.يتقدم البنك األول إىل البنك  -1

مليون رايل مثالً( للبنك األول ويوكله بشراء سلعة له  50لغاً حمدداً )يدفع البنك الثاين مب -2
 من السوق.

مليون  50سلعة من املورد األول بثمن حال ) نيابة عن البنك الثاين يشرتي البنك األول -3
 .(مثالً رايل 

يكون له اخليار بني  للسلعة وتسلم شهادة حيازهتا وواثئق تعيينها، الثاينبعد متلك البنك  -4
مراحبة بثمن مؤجل  األولالسلعة على البنك ، أو بيع فيهالسلعة والتصرف ابحتفاظ اال

 .)وهو ما يتم عادة( مليون رايل مثاًل( ملدة ثالثة أشهر مثالً  55)

 الثاينالبنك  ولالبنك األ

 املوّرد الثاين املوّرد األول

(3) 
شراء 
 سلعة

 ( بيع السلعة4)

 ( بيع السلعة5)

 ( دفع الثمن وتوكيل ابلشراء2)
 ( طلب متويل1)

 ( دفع الثمن6)



34 

 

للسلعة وتسلم شهادة حيازهتا وواثئق تعيينها، يكون له االختيار  األولبعد متلك البنك  -5
 -وهو ما يتم عادةً -على مورد آخر وق بثمن حال بني االحتفاظ ابلسلعة أو بيعها يف الس

 تكون يف النقد ال يف السلعة. األولألن حاجة البنك 

 ابعهامثن السلعة اليت من املورد الثاين  األولبعد بيع السلعة للمورد الثاين، يتسلم البنك  -6
الثمن  الثاينللبنك  األولمليون رايل(، وبعد انتهاء األجل )ثالثة أشهر( يدفع البنك  50)

 مليون رايل(. 55املؤجل )
 

 وأهم ضوابطه. منتج التوكيل ابالستثمار ابلبيع اآلجلاملطلب الثاين: حكم 
 .منتج التوكيل ابالستثمار ابلبيع اآلجلحكم  أوال:

يالحظ أنه هيكلته وتكييفه يقومان على املنتج املوضح يف املطلب األول،  هذا ابلنظر يف تصور
ضوابطه، البيع اآلجل بني خزائن البنوك الذي سبق شرحه وبيان حكمه و  البيع اآلجل مثل منتج

ينفرد هذا  كماوعليه فينطبق على هذا املنتج األحكام نفسها اليت تنطبق على املنتج السابق،  
هنا  الكالم سيقتصرو  تفصيله،كما سيتم   لوجود الوكالة فيه به اخلاصة املنتج ببعض األحكام

ليتم بعد البنوك اإلسالمية،  خزائناملنتج يف  هذا تتعلق بتطبيقملسائل احلكم الشرعي  بيانعلى 
ذلك النص على الضوابط الشرعية للمنتج بشكل عام وفق ما ستتم مناقشته من مسائل ووفق 

 .قرره الفقهاء من أحكام تتعلق ابلبيع اآلجل والوكالة ابلشراءما 
 التوكيل بشراء سلعة دون تعيينها. :املسألة األوىل

يكون  سالمية، أن التوكيل ابلشراء فيهاملنتج يف بعض خزائن البنوك اإل تطبيق هذالوحظ يف 
 السلعة، كأن تكون الصيغة: "وكلتك بشراء معدن يف اتريخ معني وبثمن معني" نوعدون حتديد 

د، ابلثمن الذي حدده املوكِّل يف التاريخ احملد معدانً الوكيل  يشرتيدون حتديد نوع املعدن، حبيث 
 وفيما أييت بيان حكم ذلك:

فقط دون نوعها ال يصح ألن يف  حتديد جنس السلعةمع  التوكيل ابلشراء أن (1)يرى احلنفية
يمكن للموكل أن يعرتض ف، وقد ال يستطيع الوكيل االمتثال ملقصود املوكل ذلك جهالة كبرية

دون  صح يف الوكالةأن حتديد نوع السلعة ي كما يرى احلنفيةعي أنه قصد سلعة أخرى.  ويدّ 
                                                 

 (.4/259، )1، طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقي، لعالزي (1)



35 

 

فبعد حتديد  ،ون يسريةتك -بعد حتديد النوع- ألن اجلهالة تفصيل يف مواصفات السلعة، زايدة
 جنس السلعة أبهنا معدن، ال بد من حتديد نوعها أبهنا حناس مثاًل، وهذا احلد كاٍف يف الوكالة

مث فّصل ناسب. ، ويكون للوكيل حينها تقدير النحاس املمع ما يرد عليه من جهالة يسرية
يل أي معدن، أو اشرت أن الوكالة إن كان فيها ما يدل على العموم، كأن يقول اشرت  احلنفية يف

فالوكالة جائزة دون احلاجة للتفصيل يل ما تراه من املعادن، أو اشرت يل ما شئت من املعادن، 
كيل صالحية لو ا وتعطيعلى العموم  صراحة وبلفظ واضح هذه الصيغ تدل يف نوع املعدن، ألن

، وال يستطيع املوكل ل منهمطلقة يف اختيار ما يشاء، وهبذا يستطيع الوكيل االمتثال ملا طلبه املوكّ 
 .املعدن الذي اشرتاه الوكيل يف هذه احلالاالعرتاض على نوع 

 لوكالة إما أنفا ،(1)عن التفويض والتعيني اخلايل التوكيل ال تصح مبجردويرى املالكية أن الوكالة 
كالتوكيل تفويض عام فتصح، أو أن تكون معينة فتصح، أما جمرد الوكالة العامة  تكون وكالة ب

 بشراء سلعة، دون تفويض عام للوكيل ابلسماح له بشراء أي سلعة يراها فال يصح.
شرتي يل حيواان مبائة؛ ا ويرى الشافعية أن الوكالة دون تعيني ال تصح، كأن يقول شخص آلخر

، فال بد من ذكر النوع والثمن ريةمبجهول؛ ألن احليوان يقع على أشياء كثألن ذلك وكالة 
، وإن كان من الشافعية من قال بلزوم النص على مع ذكر النوع الغرر يقل ألنلتصح الوكالة، 

األول: أنه ال تصح الوكالة اليت ال  فللشافعية قوالن يف املسألة،، على مجيع مواصفات السلعة
ومكان صنعه  مثالً  كل النحاسثمن إذا مل تكن مواصفات السلعة حمددة، كشيتم فيها حتديد ال

 يتم فيها حتديد الثمن جائزة ما دام النوع حمدداً  ذلك، والثاين: أن الوكالة اليت الغري و وجودته 
 ، ألن الغرر هنا يسري، وميكن محل الوكالة هنا على أغلى أنواع النحاسمثالً  وهو النحاس

 .(2)وأجودها
عموم الشيء دون حتديد نوعه ومثنه ، األول أن الوكالة بشراء أيضاً  يف املسألةة قوالن نابلوللح

ال تصح لعظم اجلهالة فيها وهو قول أبو اخلطاب، والقول الثاين، أن الوكالة بشراء عموم الشيء 
أن  جه ذلككاف دون احلاجة لتحديد نوعه ومثنه، وهو ما ذهب إليه ابن قدامة رمحه هللا، و 

 .(3) التصرف برأيه فال يشرتط فيها تفصيل النوع صيغة العامة تتيح للوكيلذه اله
                                                 

 (.6/369، د.ط، )منح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش،  (1)

 (.6/407، )1، طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالعمراين،  (2)

 (.5/69، د.ط، )املغين، املقدسي(3)
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ذا املنتج يكون السعر فيها حمدداً هل املصريف تطبيقالالوكالة اليت تتم يف  أن جتدر اإلشارة هنا إىلو 
وعليه فإن كانت صيغة الوكالة الواردة يف التعامل تدل على السماح بعموم التصرف  دائماً،

من  : وكلتك بشراء أي نوع من املعادن مببلغ كذا، فهذه الوكالة تصح ابتفاق اجلمهورمثل
. وإن كانت الوكالة تدل على اجلنس دون حتديد النوع ودون احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة

يدل يف الصيغة على السماح للوكيل بعموم التصرف، كأن أييت يف العقد: وكلتك وجود ما 
الرأي دن بثمن كذا، ففي هذه الصيغة خالف كما سبق بيانه، والذي يرتجح هو بشراء مع

عي أنه مل عدم جواز هذه الصيغة ألن اجلهالة فيها كبرية، فيمكن للبنك املوّكل أن يدّ ب القائل
لنزاع. وإن كانت الوكالة تنص على إىل ااه الوكيل وهذا األمر يفضي يقصد املعدن الذي اشرت 

الثمن، كأن تكون الصغية: وكلتك بشراء حناس بثمن كذا، ففي هذه  حتديد، مع جنس السلعة
الصيغة خالف أيضاً كما سبق بيانه، والراجح أن هذه الصيغة جائزة، ألن اجلهالة فيها يسرية 

 دد.ال سيما وأن الثمن حم مغتفرة
 .ها املوّكللكالتوكيل ببيع سلعة ال مي املسألة الثانية:

 ، لكن هل خيتلف حكم ذلك يف الوكالة!كما سيأيت  ومبيع املعدعلى منع  اتفق اجلمهور
ن جواز التوكيل يف أمر ال ميلك املوّكل التصرف فيه، وهذا خبالف أيب حنفية باالصاح ال يرى

مخسة أرطال ، وعليه فإن قال املوّكل: بع يل (1)الشيء الذي يرى جواز ذلك شريطة حصول
د الصاحبني، وقت الوكالة، فهذه الوكالة ال تصح عن من النحاس وكان املوكل ال ميلك النحاس

ليتمكن  أوالً  لنحاسلاملوّكل  لكنها معلقة أو مشروطة بتملكالوكالة وعند أيب حنيفة تصح 
 الوكيل من التصرف ببيعه.

 تقبل االستنابة واليت ل أن يوّكل الوكيل إال يف األمور اليتموكّ ال ميكن لل هأن ويرى املالكية
، وعليه فال يصح هنا توكيل الوكيل ببيع سلعة ال يستطيع املوّكل رف هبا بنفسهيستطيع التص

 .(2)بيعها

                                                 

 (.4/254، )1، طتبيني احلقائق شرح كنز الدقائقي، الزيلع (1)

 (.2/826، )1، طاملدينةعقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل السعدي،  (2)
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املعدوم ابعتبار نع الوكالة يف مباألول  ة؛احلنفيكما عند   يف هذه املسألةأيضًا  وللشافعية قوالن
ل أن القو علماً  ،أن املوّكل ال ميلك التصرف يف املعدوم أساساً ليوّكل غريه، والثاين جواز ذلك

 .(1)ابجلواز يشرتط فيه حصول املعدوم ليتمكن الوكيل من التصرف
، وإن كان املوّكل ال يعلم وقت الوكالةمعدومة جواز التوكيل يف أمور مستقبلية  ويرى احلنابلة

شريطة حتقق هذه األمور قبل تصرف الوكيل، وهذا موافق لرأي مىت حتصل هذه األمور، وذلك 
 .(2)ضاً اإلمام أيب حنيفة أي

ي يرتجح جواز التوكيل يف الوكالة يف املعدوم، والذخالف بني الفقهاء يف  وجودويالحظ هنا 
 وال يف قبل متلكها، يف املستقبل سيملكهايع سلعته اليت بالوكيل ب ال يلزم، ألن املوّكل املعدوم

ول  املستقبل قبل حصوله، بل إن تصرف الوكيل منوط حبصحتصيل دينه الذي قد ينشئ يف
 املعدوم ليتمكن من التصرف به.

 
 .(3)ملنتج التوكيل ابالستثمار ابلبيع اآلجلالضوابط الشرعية  اثنيا :

 آنفة الذكر. البيع اآلجلينطبق على هذا املنتج مجيع الضوابط الشرعية ملنتج  -1

 وذلك كي يصح عقد الوكالة، وملنع الصورية يف التعامل. .بولأن تتم كل وكالة إبجياب وق -2

للتوكيل اإلجياب والقبول للتوكيل بشراء السلع منفصاًل عن اإلجياب والقبول كون أن ي -3
ابلبيع. واألصل أنه ال مانع أن تشتمل وكالة واحدة على أكثر من أمر، إال أن من األمهية 
مبكان وجود ضابط يؤكد على فصل الوكالتني يف هذا التعامل، وذلك إلثبات خيار املوكل 

للصورية أيضًا اليت قد ترد على هذا  اً و بيعها، ويف هذا منععة أالسليف رغبته بتملك 
 التعامل. 

يف  مىت تواجدا ريناجلمهور على أموقد اتفق أن تكون الوكالة خالية من اجلهالة والغرر.  -4
 :(4)الوكالة ابلشراء فإن اجلهالة والغرر ينتفيان أو يكوانن يسريان مغتفران، ومها

                                                 

 (.6/407، )1، طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالعمراين،  (1)

 (.69، 5/68، د.ط، )املغين، املقدسي (2)
 وما سبق بيانه من أحكام ما مل تتم اإلشارة لغري ذلك يف اهلامش. هذه الضوابط مستفادة من واقع التطبيق العملي (3)
، (4/87، د.ط، )بداية اجملتهد وهناية املقتصدالقرطيب، و (، 3/233، )2، طحتفة الفقهاءانظر: السمرقندي،  (4)
 (.69 - 5/67، د.ط، )املغين، ، واملقدسي(6/407)، 1، طالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالعمراين، و 
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الوكالة  صيغة ، فيجب أن تكونووصفها أو مثنهالسلعة إذا مل حتدد الوكالة نوع ا -أ
 ابلشراء عامة تتيح للوكيل عموم التصرف برأيه.

الوكالة ، فاحلد األدىن جلواز للوكيل بعموم التصرف إن كانت الوكالة ال تسمح -ب
 هو حتديد نوع السلعة ومثنها، أو حتديد نوع السلعة ووصفها. ابلشراء

أن هذه  من. وذلك ملا سبق بيانه أن يقبضها املوّكللعة قبل ال مانع من التوكيل ببيع الس -5
 الوكالة معلقة على شرط حصول امللكية للموّكل، ويشرتط يف ذلك أمور وهي:

كيل السلعة إال بعد أن يقبضها املوكل قبضًا حقيقيًا أو حكميًا بتسّلم أال يبيع الو  -أ
رسال نسخة من شهادة وإشعار املوّكل حبيازته للسلعة إب ما يثبت ملكيته للسلعة

 .احليازة

بتوكيل الوكيل ببيع السلعة. وذلك منعًا للصورية، فاألصل ملزمًا أال يكون املوّكل  -ب
 أو بيعها. اظ ابلسلعةأن يكون للموكل احلق يف االحتف

. وقد سبق بيان (1)على نفسهالسلعة أال يكون الوكيل هو املشرتي نفسه، فيبيع  -ت
يف املبحث  نتج البيع اآلجل بني خزائن البنوكتفصيل ذلك يف أحكام وضوابط م

 .السابق
  

                                                 

يشار هنا إىل أن الذي جيري عليه العمل غالبا يف تطبيق هذا املنتج هو أن املوكل يبيع السلعة على الوكيل الذي  (1)
حة على اشرتاها له ابألجل، إال أن االتفاقيات اليت تنظم هذا التعامل يف عدد من البنوك اإلسالمية يتم النص فيها صرا

 ا على الوكيل أو بيعها على طرف آخر.أن للموكل احلق ابالحتفاظ ابلسلعة أو بيعه
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 :املضاربة: منتج الرابعاملبحث 
 وبيان هيكله وإجراءاته: املضاربةاملطلب األول: التعريف مبنتج 

إن منتج املضاربة هو منتج يتيح ألحد املصارف استثمار أمواهلا يف األنشطة االستثمارية ملصرف 
يعد منتج املضاربة من املنتجات احلديثة يف خزائن البنوك، و  آخر عن طريق عقد املضاربة،

للمصارف  يالوعاء االستثمار  يفاملصرف من استثمار أمواله ويستخدم بشكل أساسي لتمكني 
يشتمل  ياألخرى، أو استثمار أموال املصارف األخرى يف وعائه االستثماري، والوعاء االستثمار 

، وعليه فعند استثمار العميل أمواله مع املصرف يف هذا على مجيع أنشطة املصرف االستثمارية
يطلب من املصرف أن يستثمر له ماله يف مجيع أنشطته املنتج، فإن العميل )رب املال( 

االستثمارية بصيغة املضاربة، وفيما أييت هيكل يوضح آلية تنفيذ هذا التعامل متبوعًا بنقاط 
 تشرح خطوات التنفيذ:

 
 
 
 
ابستثمار مبلغ حمدد ملدة حمددة ألول طلبًا للبنك الثاين، يبدي فيه رغبته لبنك ايقدم ا -1

 .من خالل عقد مضاربة مليون رايل ملدة شهر( 50)

 %70يبدي البنك الثاين موافقته على طلب العميل، وحيدد له نسبة تقاسم الربح )مثال:  -2
البنوك اإلسالمية  ئنزاخ ، وقد جرت العادة أيضاً يف أغلبللمضارب( %30ولرب املال، 

ألف رايل مثاًل(،  50) مدة االستثمارمبلغاً متوقعاً للربح خالل  أن حيدد املضارب على
 .املبلغ كحافز له على أداءه هذا ما زاد عنيتنازل له عويطلب املضارب من رب املال أن 

 بعد االتفاق على هذه الشروط، يدفع العميل رأس مال املضاربة إىل املضارب. -3

وذلك بعد  للعميل، -إن حتقق-املضاربة، يعيد املضارب رأس املال ورحبه اية مدة هن يف -4
 تصفية االستثمار وتنضيضه.

 وأهم ضوابطه. املضاربةاملطلب الثاين: حكم منتج 
 حكم منتج املضاربة. أوال :

 البنك األول
 )العميل/ رب املال(

 الثاينالبنك 
 )املضارب(

 استثمار مضاربة( طلب 1)
 ( املوافقة على الطلب وحتديد نسبة الربح2)

 ( إرجاع رأس املال + ما حتقق من ربح4)
 ضاربة( دفع رأس مال امل3)
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وعليه فلن يتم التفصيل يف  وقد كثرت املؤلفات فيها،وحكم املضاربة أبني من فلق الصبح، 
يف العموم فإن عقد املضاربة من العقود املباحة ومل يرد ما يدل على منعها، بل و  حكمها هنا،

ڍ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ }ذلك قوله تعاىل:  ومن إابحتهاإن األدلة تدل على 

كان يدفُع املاَل مضاربًة   حكيم ابِن حزام ، ومن األثر "أن(20 :اآليةجزء من ، املزمل)سورة  {
به حيوااًن، وال حيمُلُه يف حبٍر، فإن  فعَل   عليه أن ال ميرَّ به بطَن واٍد وال يبتاعُ إىل أجٍل، ويشرتطُ 

 والناس تتعامل ابملضاربة ملسو هيلع هللا ىلصعث رسول هللا وقد بُ ، (1)"شيًئا من ذلك فقد ضِمَن ذلك املالَ 
زينة رها وتعامل هبا اجلميع دون إنكار. إال أن منتج املضاربة يف اخلأقف كما سبق بيانه يف األثر

ألنه يستثمر املالني يف وعاء  ة مبالهيالحظ فيه أمر آخر، فاملضارب يف احلقيقة خيلط مال املضارب
عميله،  مضارب مبالاملضارب شريك مباله و ، فكأن حمالةال  واحد وخلط األموال حمّتم هنا

ألن  وال يفسدها خلط املضارب مال املضاربة مباله ال يؤثر يف حكم املضاربة والذي يظهر أن
، بل إن بعض املصارف تنص تصرف برأيهياملضاربة يف هذا املنتج مطلقة وتتيح للمضارب أن 

صراحة يف العقد املوقع مع العميل على أنه سيتم خلط مال املضاربة مبال املضارب فكأن 
كما هبا   تتاجراليت  اخلاصة أمواهلالقوافل التجارية قدميًا وقد كانت ل . اتفقا على ذلكنيالطرف

هذه القوافل  أن قد أشار السالوس إىلو  أتخذ من الناس أموااًل لتتاجر هبا مع أمواهلا كانت
وتصرف القوافل التجارية قد يتطلب خلط  ،(2)أموال الناس مضاربة وأتخذ كانت تقرتض

الفقهاء عن املتقدمون من ، وقد تكلم ونوعه املال طبيعةاألموال يف كثري من األحيان حسب 
 :أقوال اجلمهور يف ذلكيت بيان وفيما أيذلك 

خلط أموال املضاربة مع مال املضارب ال جيوز ألن فيه إجياب للشركة على وجه  احلنفية أن يرى
فيحق للمضارب  أبن تكون املضاربة مطلقة إن كان هناك تفويض عام مل يرض به رب املال، لكن

ربة ما يفيد هذا العموم كأن تكون حينها أن خيلط مال املضاربة مباله، وإن مل يكن يف عقد املضا
 موافقةألنه سيؤدي للدخول بعقد مشاركة دون دة أبمر خاص فال يصح هذا اخللط املضاربة مقي

 .(3)رب املال

                                                 

 ابن حجر، التلخيص احلبري، إسناده قوي (1)

 (.1/194، )7، طموسوعة القضااي الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالميانظر: السالوس،  (2)

 (.22/48،39، )د.ط، املبسوطالسرخسي،  (3)
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من رب املال، ألن رب املال لو أصر  خلط األموال إبلزام جتوز املضاربةويرى املالكية أنه ال 
، ولو كانت املضاربة مطلقة وخلط اربةعلى اخللط أصبح العقد عقد مشاركة ال عقد مض

 .(1)املضارب مال املضاربة مباله عمالً برأيه فال مانع من ذلك وال يضمن املضارب
فالذي يظهر الشافعية اشرتاط أخذ اإلذن صراحة من رب املال على هذا اخللط، وعليه  ويرى

 .(2)ال يكفي يف اخللط عندهم عموم التفويض يف املضاربة هأن
جواز خلط املالني إن كان هناك إذن من رب املال، ويكتفى ابإلذن وجود تفويض  نابلةويرى احل

اخلطه مبالك إن شئت، أما إن ألزم رب املال عام للمضارب، أو أن يقول له رب املال: 
 .(3)املضارَب خبلط املالني فهذا ال يصح

الذي يتم و  كخزائن البنو املطبق يف  ميكن القول هنا أن حكم منتج املضاربة وبناء على ما سبق
 :ألمرين مهااملضارب جائز وذلك  لفيه خلط رأس مال املضاربة مبا

ما يدل على التفويض العام،  ان صيغة عقد املضاربة يف خزائن املصارف اإلسالمية فيهإ -1
ومنها ما يُنص فيه على أن املضارب له احلق خبلط املال يف وعاء واحد، وهذا مبثابة أخذ 

 على اخللط. يف موافقته ذن رب املالإ

ن األنظمة احلديثة يف املصارف اإلسالمية تتيح هلا تنضيض وعاء املضاربة بشكل يومي، إ -2
وعليه فالربح واخلسارة تظهر للمصرف بشكل يومي، فال خيشى من اخللط هنا أن يؤدي 

 أحد املالني أو إىل غنم بال غرم. تعويض خسارةإىل 

 .يف خزائن البنوك املتعلقة بتطبيق املنتجعية لبعض املسائل وفيما أييت مناقشة األحكام الشر 
 .ما زاد عن ربح معني حافزاً للمضارب منح املسألة األوىل:

جرت العادة عند التعامل يف هذا املنتج يف خزائن البنوك أن يتفق رب  فقدكما ذُكر سابقًا 
 %1-املتوقع ربح العن زاد ما  يكون يف عقد املضاربة على أنعلى ربح متوقع املال واملضارب 

حافزًا على أدائه، فما حكم ذلك! والذي  مستحقًا للمضارب ابعتباره -من رأس املال مثالً 
لزائد من الربح هو من ابب اهلبة اليت تندرج بطبيعتها ضمن أنواع يظهر أن هذا التنازل عن ا

                                                 

 (.3/641، )1، طاملدونةاملدين،  (1)

 (.7/320، )1، طبرياحلاوي الك، املاوردي (2)

 (.6/2807، )1، طمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويهاملروزي،  (3)
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لمضارب ملا يرد على ذلك إذ ال ميكن تكييف الزائد عن الربح املعني على أنه أجرة ل التربعات،
على أنه نصيب إضايف على ربح املضارب ألن  ميكن تكييفهمن مجع بني الربح واألجر، كما ال 

ب تقاسم الربح بني رب املال واملضارب، كما أن هذا احلافز ذلك سيؤدي إىل جهالة يف نس
لى أدائه، وهذا يدفع للمضارب )ما زاد عن الربح املعني( إمنا يدفع ملكافئة املضارب عالذي 

وعليه فال بد من النظر يف كالم الفقهاء عن اهلبة فيما  جيعل اهلبة ألصق تكييف هلذا احلافز،
 يتعلق هبذه اجلزئية ملعرفة حكم هذه املسألة.

، سواء نهبعي الواهب مل يقبضه شيءوالذي ينظر يف كالم احلنفية يالحظ أهنم مينعون اهلبة يف 
ملا يف ذلك  مل يظهر اً مشاعة من أصل أو رحب شخص آخر أو حصةً أكانت اهلبة ديناً يف ذمة 

، فشرط احلنفية يف هذه املسألة أن يتحقق الربح لرب املال ويقبضه قبضاً حقيقياً من جهالة وغرر
، فبعد حتقق الربح يعرف رب املال للمضارب املتوقع أو حكمياً ومن مث يهب ما زاد عن الربح

 .(1)فال يُغنب وتكون هبته عن طيب نفس منهكم مقدار الربح الذي سيهبه 
فإن العقد يفسد عند احلنفية إذ نص فيه على أن ما زاد عن ربح معني فإن املضارب  وعليه

وإذا دفع الرجل إىل الرجل ألف درهم مضاربة على أن : "أيضاً جاء يف األصل  وقديستحقه، 
اربة على هذا فاسدة، والربح كله لرب املال من الربح مائة درهم وما بقي فهو للمضارب فاملض

 بعد-، أما أن يهب رب املال ما شاء من رحبه (2)"املال، وللمضارب أجر مثله فيما عمللرب 
 .كما سبق بيانه  عند احلنفية للمضارب فال مانع من ذلك -حتققه

ال أما عند املالكية فإن اهلبة يف اجملهول واملشاع جائزة، كما يرون جواز هبة املغصوب ولكن 
ملالكية أن املتقدمني من اويشار هنا إىل  ،(3)إذا قبضها املوهوبذه احلال إال تلزم اهلبة يف ه

قد يرد عليه نوع من الغرر، وذلك فيما نقل عن ابن القاسم أيضاً من  األمر أن هذا إىل تنبهوا
اهب لو ا يتفاجأ، مث إرثه وما مقداره هو ماأن الرجل قد يهب أو يتصدق إبرثه وهو ال يدري 

ن ما تصدق به أو وهبة من إرث كان كثرياً ويريد أن يرجع فيه، وأجاب ابن قاسم عن ذلك أ

                                                 

 (.1/518، )2، طالنتف يف الفتاوىالسغدي،  (1)

 (.4/129، )1، طاألصلالشيباين،  (2)

 (.19/592،591، )1، طاملدونةاجلامع ملسائل الصقلي،  (3)
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أبن الواهب إن كان يعلم يسر حال أبيه وغناه فال يقبل تفاجئه ودعواه، وإن كان ال يعلم يسر 
 .(1)حال أبيه وغناه فيحلف بذلك ويكون القول قوله

، وهبذا فإن رأيهم قريب من رأي احلنفية فيما اجملهولريون عدم جواز هبة فأما عند الشافعية 
يتعلق هبذه اجلزئية، إال أهنم مل يشرتطوا التعيني ومتام القبض كما نص عليه احلنفية يف أكثر من 

 .(2)موضع، والذي منع احلنفية بسببه هبة املشاع والدين الذي مل يقبض
مع اجلمهور خالفاً للمالكية على  متفقون يالحظ أهنمهبة اجملهول  ابلنظر يف كالم احلنابلة عنو 

 .(3)منعها

 ولتلخيص ما سبق ميكن قول اآليت:
أواًل: يرى اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة منع اهلبة يف اجملهول ملا يف ذلك من غرر يف 

 حق الواهب، فهو ال يدري كم سيهب.
ن اجلهالة والغرر ما ال يغتفر دهم يف اهلبة مألنه يغتفر عن اثنياً: يرى املالكية جواز هبة اجملهول،

 يف البيع.
هو قول اجلمهور من أن  -بعد النظر يف أقوال املتقدمني من الفقهاء رمحهم هللا-والذي يرتجح 

هبة اجملهول ال تصح، ملا يرتتب على ذلك من جهالة وغرر قد تفضي إىل النزاع، وعليه فال 
د عن ربح معني فإن املضارب يستحقه يعه على أن ما زااملضاربة عند توقيصح االتفاق يف عقد 

 حافزاً على أدائه؛ ألن رب املال ال يعرف مقدار الربح الذي سيحققه املضارب، وهللا أعلم.
 .منع رب املال من فسخ العقد والتخارج املسألة الثانية:

 تنصوص ومواد ، وجود نصاإلسالمية البنوكزائن خ بعض ق يفمما يرد يف عقد املضاربة املطبّ 
فسخ العقد والتخارج منه قبل مدة حمددة، والذي يظهر أن هذه املسألة من على منع رب املال 

تنبين بشكل رئيسي على مسألة أخرى وهي: هل عقد املضاربة ملزم أم ال؟ فإن كان ملزماً 
ة صحيح، وإن كان عقد املضاربأمكن القول أبن شرط منع رب املال من فسخ العقد والتخارج 

ومن املعلوم أن عقد املضاربة جائز يف  ،فيمكن القول حينها بعدم جواز هذا الشرطجائزاً؛ 
                                                 

 (.12/592، )1، طاجلامع ملسائل املدونةالصقلي،  (1)

، الغرر البهية يف شرح البهجة الورديةاألنصاري، و  (.5/304، )3، طروضة الطالبني وعمدة املفتنيالنووي،  (2)
 (.3/311د.ط، )

 .(6/47، )، د.ط، املغين، املقدسي(3)
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وفيما أييت أقوال الفقهاء  أصله قياسًا على الوكالة وقد أمجع املتقدمون واملتأخرون على ذلك،
 :املتعلقة ابحلاالت اليت ميكن القول فيها بلزوم املضاربة

وكيل، والتوكيل حيتمل التخصيص بوقت دون وقت وذكر ربة تاملضا: "يف بدائع الصنائع جاء
الطحاوي وقال: مل جيز عند أصحابنا توقيت املضاربة وقياس قوهلم يف الوكالة، أهنا ال ختتص 
ابلوقت؛ ألهنم قالوا: لو وكل رجال ببيع عبده اليوم، فباعه غدا جاز، كالوكالة املطلقة وما قاله 

وم، وال تبعه غدا جاز ذلك، ومل يكن له وكيل: إذا قيل له: بعه اليبسديد؛ ألهنم قالوا يف ال ليس
يف األسطر األربعة السابقة خالف احلنفية  -رمحه هللا-، وقد خلص الكاساين (1)"أن يبيعه غدا

الة ، ملا نُقل عن أئمة احلنفية من أن عقد الوكعقد الوكالة، مع ترجيح اجلواز توقيتيف جواز 
مل يكن للوكيل بيع السلعة يوم غد اتفاقًا عند اليوم وال تبعها يوم غد،  إذا قيل فيه بع السلعة

صيغة ال عام فيصح أبي  التوقيت هناوجواز  .الوكالة عندهم توقيتاحلنفية، وهذا يفيد جواز 
توقيت عقد أن قول احلنفية جبواز  يفهم البعضي إىل جهالة يف أصل عقد الوكالة. وقد ؤدت

قال الوكيل للموّكل إن أردت توكيلي  إذا وعليه، وهذا غري صحيح عقديقتضي لزوم ال املضاربة
حيق للموّكل  ميكن القول هنا أنه ال دة ال تقل عن مخسة أايم، وقبل املوّكل ذلك فالمبفوكلين 

 املضاربة يف الذي أجازه احلنفيةابلتوقيت  التزم ألنه اليوم اخلامس قبلبعد التعاقد فسخ الوكالة 
أنه إذا  -كما سيأيت-الفقهاء عن احلنفيةنقل بعض املتقدمني من  وقد، وكالةقياسًا على ال

، املتعاقدينتلزم هذه املدة  فإنتعاقد رب املال واملضارب واتفقا على توقيت املضاربة مبدة حمددة، 
، علمًا أن احلنفية مل يصرحوا ه املدة إال مبوافقة الطرف اآلخرألحدمها الفسخ قبل هذ وليس

ضاربة أمرين مها: إشعار الطرف اآلخر قبل كتبهم، بل إن احلنفية اشرتطوا لفسخ املبذلك يف  
الفسخ، وأن يكون املال انضاً عند الفسخ، أما إذا كانت موجودات املضاربة عروضاً فيلزم العقد 

، وعليه فإن توقيت املضاربة عند احلنفية (2)التنضيضو  بيع العروض يصح فسخه إال بعد وال
إلزام املتعاقدين هبذه املدة، بل يبقى العقد على أصله  يفيدللفسخ، وال  مسبق وقت يفيد حتديد

وإن وّقت، وهو اجلواز فيحق ألي طرف فسخ املضاربة قبل انتهاء املدة احملددة شريطة إشعار 
 الطرف اآلخر وشريطة أن تكون موجودات املضاربة نقوداً انّضة.

                                                 

 (.6/99، )2، طالصنائع يف ترتيب الشرائعبدائع الكاساين،  (1)

 (.6/109املرجع السابق ) (2)
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أنه عقد عندهم يعين ابلضرورة  ضاربة، ألن توقيت املضاربةأما املالكية فال يرون جواز توقيت امل
إلزام املتعاقدين ابملدة  إال هلدف أساسي واحد وهوال يرد  كأن توقيت العقود عندهمالزم، ف

أن على  يتفقوناحملددة داخل العقد، ومبا أن املضاربة من العقود اجلائزة يف أصلها فإن املالكية 
وهو ، إال أن املالكية يرون أن عقد املضاربة يلزم أبمر آخر (1)ةسدفاالط و شر ال يعد منتوقيتها 

بسبب شروع املضارب يف -، والذي يظهر أن علة لزوم املضاربة (2)شروع املضارب يف العمل
عند املالكية هي أن املضارب قد بذل جهدًا معتربًا يستحق مقابله جزءًا من الربح،  -العمل

ألصول  العمل يستلزم إجراء تنضيض مباشريف ب املضار حيث إن فسخ املضاربة بعد شروع 
املضاربة، وهبذا التنضيض املبكر قد ال يظهر ربح للمضارب ال سيما إذا كانت السلعة هلا موسم 

، فيؤدي فسخ املضاربة حينها )بعد شروع دد للرواج فيزيد فيه مثنها لزايدة الطلب عليهاحم
 .نظري ما بذله من جهدارب ضاملاملضارب ابلعمل( إىل فوات ربح يستحقه 

ال يصح اشرتاط أي شرط أنه ويرى فقهاء الشافعية أن عقد املضاربة يعد من العقود اجلائزة، و 
ومجهور الشافعية على هذا الرأي إذ إن مقتضى املضاربة ، (3) مهما كان هذا الشرط، جيعله الزماً 

طبيعة هذا العقد ومقتضاه، بل يقوم على اجلواز ال اللزوم، فال يصح أي شرط يغري  يف أصله
وإن نص يف  توقيت املضاربة مبدة حمددة إذ منعوا أبعد من ذلكإىل ا إن بعض الشافعية ذهبو 

التعاقد على أن هذا التوقيت ال يفيد اللزوم، وذلك خالفاً جلمهور الشافعية الذين يرون جواز 
اقدين خيار الفسخ قبل ذلك، توقيت املضاربة شريطة أال يكون هذا التوقيت ملزماً فيكون للع

ق للمضارب فال حي-انقضاء هذه املدة ومل تُفسخ املضاربة قبل-انقضت املدة احملددة  ن إنلك
انقضاء املدة املتفق عليها أمر واحد  ن رأس مال املضاربة إذ حيق له بعدحينها استثمار الناض م

 .(4)ربح من وهو بيع أصول املضاربة لغرض التنضيض وإظهار ما حتقق
، أن الشافعية نسبوا أليب لوحظ يف املرجعني السابقني )الذين نقل منهما رأي الشافعية(كما 

جواز توقيت عقد املضاربة توقيتاً الزماً على املتعاقدين، والذي يظهر أن سبب نسبة هذا حنيفة 
 العقد جازة توقيتإب القول يرون أن إطالق -وكذلك املالكية-القول أليب حنفية أن الشافعية 

                                                 

 (.15/655، )1، طاجلامع ملسائل املدونةلي، الصق (1)
 (.15/665املرجع السابق، ) (2)

 (.7/311، )1، طاحلاوي الكبرياملاوردي،  (3)

 (.7/81، )1، طحبر املذهبانظر: الروايين،  (4)
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يف كما سبق بيانه   إال أن احلنفية مل يصرحوا بلزوم عقد املضاربة بتوقيته فيد اللزوم،يعلى عمومه 
 ، وال ميكن أن يُنسب قول ملذهب من ُكتب مذهب آخر.معرض بيان رأي احلنفية

كون رواية عن أمحد بعدم جواز التوقيت   جواز توقيت املضاربة، كما أن هناك ويرى احلنابلة
 أن القول جبواز توقيت املضاربة عند احلنابلة ال يقتضي لزومها إالود املطلقة، بة من العقاملضار 

، إذ إن حتديد وقت للمضاربة هنا يعد مبثابة حتديد مدة يتم فسخ وهذا يوافق قول احلنفية
 .(1)حد العاقدين قبل ذلكاملضاربة يف هنايتها تلقائياً مامل يفسخها أ

 :ق على النحو اآليتيمكن تلخيص ما سبوعليه ف
جواز توقيت عقد املضاربة مبدة ينفسخ فيها،  وبعض الشافعية يرى مجهور احلنفية واحلنابلة -1

على أال تكون هذه املدة الزمة فيمكن ألي من املتعاقدين فسخ املضاربة قبل مضي هذه 
 .، شريطة بيع موجودات املضاربة وتنضيضها قبل الفسخ ليتبني الربحاملدة

ربة ألن التوقيت عدم جواز توقيت املضا احلنابلة وقول عندالشافعية  وقول عند كيةيرى املال -2
يفيد اللزوم، واملضاربة ال تصح إال جائزة. كما يرى املالكية أن جمرد الشروع يف العمل 
جيعل العقد الزماً ومينع فسخه، وجياب على ذلك أبن شروع املضارب يف العمل هو من 

 ذلك اتفق اجلمهور على أهنا من العقود اجلائزة. طبيعة عقد املضاربة ومع

ميكن فسخه يف أي وقت إال يف حال واحدة املسألة أن املضاربة عقد جائز  وخالصة القول يف
من جنس رأس مال املضاربة(، فيجب  تعروض )ليسإىل موجودات املضاربة  حتولوهي 

خ، واملصارف يف العصر احلايل االنتظار حينها إىل بيع العروض وتنضيض املضاربة جلواز الفس
ض الربح بشكل يومي، ففي هذه احلال ال ميكن اشرتاط لديها أنظمة حديثة متكنها من تنضي

ألن الربح يظهر كل يوم، وال زالت بعض املصارف اإلسالمية  ةعدم فسخ العقد ملدة حمدد
شرتط تكن أن ، ومثل هذه املصارف ميالتنضيض اليوميتعمل على أنظمة قدمية ال يتوفر فيها 

عقد املضاربة إال مرة واحدة آخر الشهر، ألن نه ال حيق فسخ يف عقود املضاربة اخلاصة هبا أ
 التنضيض وبيان الربح أو اخلسارة ال يتم إال آخر الشهر.

ويشار هنا إىل بعض املؤسسات اإلسالمية قد أجازت التزام رب املال مبدة حمددة ال حيق له 
لزم على أنه من قبيل الوعد امل جوا ذلك، وخرّ نضيض يومي(ن هناك ت)وإن كا فسخ العقد فيها

                                                 

 (.2/153، )1، طاإلمام أمحدالكايف يف فقه املقدسي،  (1)
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، وأنه ال مانع من التزام الطرف الواحد بعدم التخارج مدة حمددة، واإلشكال واحد من طرف
أن هذا الوعد امللزم يكتب داخل العقد فأصبح شرطًا من شروطه، وقد ال يعمل قضاًء مبثل 

الشروط الفاسدة، ومن التطبيقات اخلاطئة للوعد امللزم هذا الشرط إذا حكم القاضي أنه من 
يتحقق  ملدةعقد املضاربة أن يلتزم املضارب بعدم فسخ  عاقد رب املال واملضارب علىأن يت

فيها ربح يساوي مخسني ألف رايل مثالً، وهذا الشرط فيه جهالة، فال يعلم رب املال وال 
ربح احملدد وقد ختسر املضاربة أصاًل، وعليه فال املضارب مىت تنتهي املضاربة فقد ال يتحقق ال

مبدة قد ال تنتهي، فيكون هذا الشرط فاسداً وتبقى املضاربة يف هذه  العاقدينم أحد ميكن التزا
 احلال على حكمها األصلي وهو اجلواز ال اإللزام.

 .املضاربةالضوابط الشرعية ملنتج  اثنيا :

وهي  اإلسالميةنتج يف خزائن املصارف علقة بتطبيق هذا امللضوابط الشرعية املتل وفيما أييت بيان
 :مستفادة مما سبق من أحكام ومن واقع اخلربة التطبيقية ما مل تتم اإلشارة إىل غري ذلك

أن تتم كل صفقة مضاربة إبجياب وقبول. وذلك ليصح العقد، ولنفي الصورية اليت قد ترد  -1
 على مثل هذه التعامالت املصرفية.

إجياب وقبول مبلغ رأس مال املضاربة ونسبة تقاسم الربح بني رب دد يف كل جيب أن حي -2
 من الربح. اثبتة معلومةتتمثل بنسبة املال واملضارب حبصة مشاعة 

ال مانع من أن خيلط املصرف أموال املضاربة مع أمواله. ملا سبق بيانه يف أتصيل هذه  -3
 املسألة.

لعميل، ألنه مضارب، ووجود ه أموال اى استثمار ال يصح للمصرف أن يطلب أجرًا عل -4
 أجر للمضارب قد يؤدي إىل قطع الشركة يف الربح.

أن تتعامل خزينة املصرف اإلسالمي )بصفتها رب مال( يف هذا املنتج مع مصارف  -5
أعماهلا رقابة وشركات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ابلكامل وتشرف على مجيع 

 شرعية.

يع إلسالمي )بصفتها مضارابً( يف هذا املنتج مع مجينة املصرف اأن تتعامل خز ال مانع  -6
 .البنوك والشركات اإلسالمية وغريها
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أن تتعامل خزينة املصرف اإلسالمي )بصفتها رب مال( مع الشركات اليت جيوز يف  -7
ه أنشطتها املضاربة، حبيث ال تكون املضاربة يف أمور تثبت فيها امللكية ابلتكسب، وعلي

كات يقوم نشاطها على التعدين واالحتطاب واستخراج الثروات ضاربة يف شر فال تصح امل
صح تمن ابطن األرض، ألن ما حيصل من هذا النشاط يستحقه العامل مباشرة فال 

 املضاربة عليه.

شرتط يف املضاربة أن ما زاد عن ربح معني يكون حافزاً للمضارب، ألن يف ال يصح أن يُ  -8
، وال الشرط من صور هبة املعدوم  الربح، كما يعد هذايفيب رب املال ذلك حتديد لنص

ابلتنازل عن الربح  -دون إلزام-مانع من النص داخل العقد على أن لرب املال احلق 
 .كحافز للمضارب  بعد ظهوره عن مبلغ معني الزائد

تكون هذه املدة ال مانع من توقيت املضاربة مبدة حمددة تنتهي ابنقضائها، شريطة أال  -9
 حبيث حيق ألي من العاقدين الفسخ قبل ذلك بعد إشعار الطرف اآلخر. ؛ةملزم
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 : منتج الوكالة ابالستثمار:اخلامساملبحث 
 املطلب األول: التعريف مبنتج الوكالة ابالستثمار وبيان هيكله وإجراءاته:

بشكل  خزائن املصارف اإلسالميةيعد منتج الوكالة ابالستثمار من أكثر املنتجات شيوعاً بني 
خيتص  أبنه منتجوذلك لسهولة إجراءاته وسرعة تنفيذه، ويتلخص تعريف هذا املنتج  خاص،

األنشطة مار أموال العمالء يف مجيع املصرف ابستث يتوكل فيه ،واستثمارها إبدارة السيولة
، وعليه ابستثمار أموال العميلاالستثمارية اخلاصة ابملصرف، ويستحق املصرف أجراً نظري توكله 

ملنتج السابق ويؤدي الغرض نفسه تقريباً، إال أن املنتج السابق يقوم على اباملنتج شبيه فإن هذا 
، وفيما أييت هيكل يوضح آلية تنفيذ هذا املضاربة، وهذا املنتج يقوم على الوكالة ابالستثمار

 التعامل متبوعاً بنقاط تشرح خطوات التنفيذ:
 
 
 
 
يف توكل البنك الثاين طلبًا للبنك الثاين، يبدي فيه رغبته  يل()العم يقدم البنك األول -1

( من خالل عقد وكالة مثالً  ليون رايل ملدة شهرم 50ستثمار مبلغ حمدد ملدة حمددة )اب
 .ابالستثمار

توّكله يف األجر الذي يريده نظري يبدي البنك الثاين موافقته على طلب العميل، وحيدد له  -2
مبلغاً متوقعاً  الوكيل ابالستثمارلى أن حيدد عت العادة أيضاً د جر ، وقاستثمار هذا املبلغ

 املوّكلمن  الوكيل ابالستثمارألف رايل مثاًل(، ويطلب  50) مدة االستثمارللربح خالل 
 أن يتنازل له عما زاد عن هذا املبلغ كحافز له على أداءه.

 .الوكيل ابالستثمار ىلإ ارمبلغ االستثمبعد االتفاق على هذه الشروط، يدفع العميل  -3

 للبنك األول -إن حتقق-رأس املال ورحبه  البنك الثاين، يعيد االستثماريف هناية مدة  -4
 وذلك بعد تصفية االستثمار وتنضيضه.

 
 

 البنك األول
 )العميل/ املوّكل(

 الثاينالبنك 
 )الوكيل ابالستثمار(

 ( التوكيل ابالستثمار1)
 ( املوافقة على الطلب وحتديد األجر2)

 + ما حتقق من ربح ( إرجاع رأس املال4)
 ( دفع مبلغ االستثمار3)
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 املطلب الثاين: حكم منتج الوكالة ابالستثمار وأهم ضوابطه.
 .الوكالة ابالستثمارحكم منتج  أوال :

تفويض الوكيل  أن املقصود من ذلك هولذهن مباشرة إىل اادر عندما تقال كلمة وكالة، يتب
د ذاهتا ال متثل تعاقداً جتارايً الستثمار وعليه فإن الوكالة حبللتصرف نيابة عن املوكل يف أمر حمدد، 

منتجًا استثمارايً، ، وابلرجوع لكتب املتقدمني يالحظ أن الوكالة ابلفعل مل تكن لأموال املوكّ 
 ا أييت:ومن أمثلة ذلك م

فيمن  -رمحهم هللا-وهلذا قال علماؤان ...لوكالة يف اللغة عبارة عن احلفظأن ايقول السرخسي: "
قال آلخر: "وكلتك مبايل": إنه ميلك هبذا اللفظ احلفظ فقط، وقيل معىن الوكالة: التفويض 

ان وسلمنا، ، يعين فوضنا إليه أمور هللا توكلنا{ال هللا تعاىل }على والتسليم، ومنه التوكل، ق
-وهنا يؤكد السرخسي  .(1)"ويض التصرف إىل الغري وتسليم املال إليه ليتصرف فيهفالتوكيل تف

التفويض  مبعىن آخر وهو أن املقصود األساسي للوكالة هو احلفظ، وأهنا أتيت -رمحه هللا
أن أورد وقد قال الكاساين رمحه هللا بعد  والتصرف، لكنها ليست عقدًا استثماراًي حبد ذاهتا.

نيني أيضا على ويف الشريعة يستعمل يف هذين املعسي ما أييت: "كالمًا شبيها بكالم السرخ
، ويف هذا أتكيد على أن (2)"تقرير الوضع اللغوي، وهو تفويض التصرف، واحلفظ إىل الوكيل

ع بيالحلفظ أو عقد الوكالة حبد ذاته ال يقصد به االجتار واالستثمار وإمنا يقصد به التصرف اب
أن الوكالة  نابلةاملالكية والشافعية واحلأو القبض وغري ذلك، ويرى مجهور الفقهاء من احلنفية و 

وابملعىن الذي ذكره اجلمهور للوكالة يكون احلكم عليها  متثل التفويض واإلانبة بشكل أساسي.
ملعامالت ألن األصل يف ا وهو أن األصل فيها اإلابحة مىت ما توافرت أركاهنا وشروطها سهالً 
اليت - ألهم الضوابط اخلاصة هبذا النوع من الوكالة يف هذا الفصل، وقد مت التطرق ةاإلابح

 خزائن املصارف اإلسالمية. بنيفيما خيص التعامل  -يقصد منها التفويض
خمتلف هنا؛ ألن املقصود ابلوكالة يف هذا منتج الوكالة ابالستثمار احلديث عن حكم إال أن 

، املقصود هنا هو التوكيل املطلق ابالستثمارد احلفظ أو التفويض أو التصرف بل املنتج ليس جمر 

                                                 

 .(19/2، د.ط، )املبسوطالسرخسي،  (1)
 (.6/19، )2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين (2)
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ن، املعاصرو جاء هبا  امل تكن معهودة سابقاً، وإمنهبذا املسّمى وهذه الصيغة من االستثمارات 
 أيخذ أحد األشكال اآلتية:ميكن أن والذي يظهر أن التكييف احلقيقي هلذا املنتج 

نتج السابق "منتج املضاربة" ييف نفسه للمأيخذ هذا املنتج التكصيغة املضاربة، حبيث  -1
أن  هو واملضاربة تتضمن الوكالة كما هو معروف، إال أن الذي يرد على هذا التكييف

لقطع  املضاربة يفسدالوكيل قد أيخذ أجراً اثبتاً نظري استثماره ألموال املوكل، وهذا األجر 
املال، بينما  تضمن تقاسم الربح بني املضارب وربالشركة يف الربح، كما أن املضاربة ت

يكون الربح للموّكل فقط يف منتج الوكالة ابالستثمار، وهذه موانع متنع من تكييف هذا 
 .املنتج على املضاربة

حبيث يكون املصرف شريكاً مباله ووكيالً ابستثمار مال شريكه، واملشاركة ، صيغة املشاركة -2
سيخلط أموال املوّكل مع  -يف منتج الوكالة-والوكيل ، ضاً أي الوكالة تتضمن يف أساسها

على التكييف  سبق إيرادهما أمواله، فأصبح التعاقد أشبه ما يكون ابلشركة، إال أنه يرد هنا
، وهذا يف الربح السابق من إمكانية اشرتاط الوكيل ألجر اثبت يؤدي إىل قطع الشركة

وهبذا فال ميكن  حباً كالة ابالستثمار ال يستحق ر كما أن الوكيل يف منتج الو   ،يفسد املشاركة
 .تكييف هذا املنتج على املشاركة أيضاً 

يف املصارف  يف التطبيق املعاصرهبذا املسمى وهذه الصيغة غري منتشرة صيغة اإلبضاع،  -3
ن يكون وميكن تلخيص اإلبضاع يف أنه دفع املال للغري ليستثمره على أ، اإلسالمية

إعطاء شخص ، وقد عرفت جملة األحكام العدلية اإلبضاع أبنه :"الربح كله لرب املال
ضاعة واملعطي له ويسمى رأس املال بِ  آلخر ماال على أن يكون مجيع الربح عائداً 

يشريون لآلخذ ابملبضع معه  بعض املتقدمنيعلمًا أن  (1)"املبضع واآلخذ املستبضع
، أيضاً كما يف املضاربة واملشاركة، واإلبضاع يتضمن الوكالة يف أصله بدالً من املستبضع

، املضاربة واملشاركة على النحو الذي تتطلبهواملستبضع ال يستحق حصة من الربح 
عليها،  ابالستثمار ميكن تكييف منتج الوكالة أقرب صيغةتعد هذه الصيغة هبذا و 

 ارابالستثم وذلك للتشابه بني اإلبضاع الذي تكلم عنه الفقهاء قدميًا ومنتج الوكالة
 املطبق حالياً يف املصارف.

                                                 

 (.1/204، د.ط، )جملة األحكام العدليةجلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء،  (1)
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 أيخذ صورة اإلبضاع، انطالقًا من التكييف الثالث، ميكن القول أن منتج الوكالة ابالستثمار
، وميكن مناقشة املسائل التالية مىت ما توافرت فيه شروطه وأركانه أصلهجائز يف وهبذا فهو 

 املتعلقة ابملنتج.

 .ابالستثمار الوكالة دفع رسوم للوكيل يف منتج املسألة األوىل:
من واقع تطبيق املصارف اإلسالمية ملنتج الوكالة ابالستثمار، يالحظ أن بعض املصارف 

 ابستثمار مال العميل، فما هو حكم أخذ هذا األجر؟تتقاضى أجراً نظري توكلها 
ستعمال ابال عندهم يتلخص االستئجار يفرق احلنفية بني عقد اإلبضاع وعقد االستئجار، فعقد

األصل يف  وعليه يرى احلنفية أن، بغري عوض املال اإلبضاع استعمال يفبينما بعوض،  املال يف
خيرج العقد من كونه إبضاعًا إىل  أو العوض األجروجود أن و ، عدم وجود العوض اإلبضاع

 .(1)اإلجارة على عمل
اعة أن يعطوا أنه كان يعجبهم إذا أبضعوا بض -رمحه هللا  -وعن إبراهيم وجاء يف املبسوط: "

-أنه قول من كان قبله من الصحابة والتابعني صاحبها أجرا كي يضمنها وهذا منه إشارة إال 
ألن املستبضع إذا أخذ أجرا فهو أجري على احلفظ وهو أجري مشرتك ولكن ...-رضي هللا عنهم

املراد  يقول: ليس فيه بيان السبب الذي به يضمنها فيحتمل أن يكون -رمحه هللا  -أبو حنيفة 
كي يضمن ما يتلف بعمله مما يكون قصد به اإلصالح دون اإلفساد وبه نقول، فاألجري 

ستعمال اال، ومما نقله السرخسي يفهم أن األصل يف اإلبضاع (2)"املشرتك ضامن؛ ملا جنت يده
عوض ال يفسد اإلبضاع وإمنا جيعل املستبضع مبثابة على املال بال عوض، وأن استعمال على 

وميكن تضمينه الضرر الذي يقع املشرتك، وأن األجري هنا ال يضمن اخلسارة يف التجارة،  األجري
اإلشارة هنا إىل أن األصل يف األجري أنه  األمهية مبكاندون تعد منه أو تقصري. ومن  بفعله

أمني، وأنه ال يتحمل الضمان إال إذا تعدى أو قصر، ومن قال جبواز التضمني من املتقدمني 
لوا ذلك استثناًء من األصل إلصالح الناس يف زمن فسدت فيه الذمم، أما منتج الوكالة إمنا قا

، ففيه أنظمة حتكمه وقوانني الشركاتكبار ابالستثمار الذي يطبق بني البنوك أو بني البنوك و 
مما يكفل لرب املال حفظ ماله  يه حترص على منع التالعب والفسادتقيده وجهات إشراف

                                                 

 (.6/87، )2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (1)
 (.15/79، )د.ط، املبسوط، السرخسي(2)
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ه هنا لتضمني املصرف )الوكيل املستبضع( بصفته أجريًا مشرتكاً، بل فال وج ، وعليهوصيانته
 تضمن إال ابلتعدي والتقصري.اإلجارة هنا على أصلها، وتكون يد املصرف يد أمانة ال  تبقى

، وإن كان (1)حسب االتفاق ميكن أن يكون أبجر أو بدون أجر أن اإلبضاع ويرى املالكية
ال يتعارض مع  أن ذلكإال ، (2)بدون أجر يف اإلبضاع أن يكونصل بعض املالكية يرون أن األ
يكون بعوض أو بغري عوض، فكأهنم يقولون أن لفظ  ميكن أن بضاعما قرره املالكية من أن اإل

 ، لكن ال مانع من حتديد أجر فيه ابتفاق الطرفني.مبفرده اإلبضاع ال يستوجب األجر
طبيعة  ال أجر، ومىت ما وجد للعامل ِعوض تغريتوأما الشافعية فريون أن اإلبضاع يكون ب

 .(3)العقد حسب طبيعة العوض
 .(4) الشافعية من أن اإلبضاع يكون بال أجر ويرى احلنابلة ما يراه

وتلخيصاً ملا سبق، فإن احلنفية واملالكية يرون أن األصل يف اإلبضاع هو استعمال يف املال بغري 
مستبضع ال يفسد اإلبضاع، بينما يرى الشافعية عوض، لكن االتفاق على دفع العوض لل

وميكن مما سبق أن خنلص إىل عدد واحلنابلة أن اإلبضاع هو استعمال يف املال بال عوض فقط. 
 ، وذلك على النحو اآليت:قاطمن الن

 أن اإلبضاع بال أجر جائز على إطالقه ابتفاق اجلمهور. -1

، ألن تبضع لن خيلط مال البضاعة مبالهأن اإلبضاع أبجر جائز إذا علم رب املال أن املس -2
 .العقد يتحول إىل إجارة على عمل

ضاعة مباله، أن اإلبضاع أبجر ال جيوز إذا علم رب املال أن املستبضع سيخلط مال الب -3
يوجب الشركة، ووجود األجر يف الشركة قد يؤدي إىل قطع  -كما هو معلوم-ألن اخللط 

 الربح على رب املال.

 االلتزام ابلتربع لتعويض اخلسارة. :املسألة الثانية
يلتزم أحياانً ابلتربع  يالحظ يف التطبيق املصريف ملنتج الوكالة ابالستثمار، أبن املصرف )الوكيل(

وااللتزام ابلتربع والنص على ذلك داخل العقد خيرج لتعويض أي خسارة تطرأ على رأس املال، 
                                                 

 (.6/391، )1، طشرح الزرقاين على خمتصر خليلالزرقاين،  (1)
 (.1/427، )2، طجامع األمهاتاملالكي،  (2)
 (.3/286، د.ط، )الغرر البهية يف شرح البهجة الورديةاألنصاري،  (3)
 (.2/216، )1، طدقائق أويل النهى لشرح املنتهىالبهويت،  (4)
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ان اخلسارة، وهذا ال يصح ألن املصرف التعويض من كونه تربعًا إىل كونه التزامًا بضم
املسألة السابقة، ويده ا هو موضح يف )املستبضع( إما أن يكون وكيالً متربعاً أو وكيالً أجرياً كم

 .يد أمانه، فال يصح التزامه أو إلزامه ابلتعويض عند التعاقد يف احلالتني
، وكالم احلنفية (1)"مرفإن ضّمنوا املستبضع رجع املستبضع بذلك على اآلجاء يف األصل: "

 املال.واضح يف أن املستبضع ال يضمن، وأنه إذ مت تضمينه فإن يعود ابلضمان على رب 
فسقط منه أو ...وقال مالك فيمن أبضع معه يف ثوب فاشرتاهوجاء يف البيان والتحصيل: "

إىل أن  ية هنا إشارة أيضاً كويف كالم املال (2)"سرق، قال: فإن مثنه ضامن على الذي أرسله
اآلمر ال يضمن ما تلف بيده ما مل يتعّد أو يقصر، فهو يف النهاية يتصرف نيابة عن  املبضع معه

 الذي أرسله.
إذا "يف اجملموع:  يف كالم الشافعية أيضًا ما يؤيد كالم احلنفية واملالكية حيث جاء جاءقد و 

 -ال يتجر فيها لنفسهأي أعطاه قطعة من امل-أبضع رب املال عامله يف مال القراض بضاعة 
ل يف يده ملان تلف اإوالعامل أمني فيما يف يده ف...خيتص برحبها جاز إن كان من غري شرط

 .(3)"نه انئب عن رب املال يف التصرفمن غري تفريط مل يضمن أل

وإن قال: خذه فاجتر به، والربح كله يل. كان إبضاعا؛ ألنه قرن به حكم وجاء يف املغين: "
ف إليه. فإن قال مع ذلك: وعليك ضمانه. مل يضمنه؛ ألن العقد يقتضي كونه اإلبضاع فانصر 

ويؤكد احلنابلة هنا أن العامل املبضع معه أمني  .(4)"مضمونة، فال يزول ذلك بشرطهأمانة غري 
 ال يضمن، وأن شرط الضمان شرط فاسد ملخالفه مقتضى العقد.

ي صيغة عقد، وعليه فإن أقتضى الخمالف مل ويظهر من كالم الفقهاء، أن ضمان املستبضع
سواء أكانت الصيغة صادرة كإلزام من رب املال -داخل العقد  يفهم منها ضمان العامل

فإهنا تفسد العقد، وهذا ال مينع أن يُنص يف العقد  -املبضع، أو كالتزام من العامل املستبضع
وجدت، ألن حق التربع  ابلتربع بتعويض اخلسارة إن -دون النص على إلزامه-على حق العامل 

 لكه غريه.حق عام ميلكه العامل املستبضع ومي
                                                 

 (.4/67، )1، طاألصلالشيباين،  (1)
 (.8/105، )2، طيل ملسائل املستخرجةالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعلالقرطيب،  (2)
 (.14/383، د.ط، )اجملموع شرح املهذبالنووي،  (3)
 (.5/26، د.ط، )املغيناملقدسي،  (4)
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 .الوكالة ابالستثمارالضوابط الشرعية ملنتج  اثنيا :
، وفيما أييت بيان للضوابط الشرعية املتعلقة بتطبيق هذا املنتج يف خزائن املصارف اإلسالمية

ة العملية ما مل تتم اإلشارة إىل وهذه الضوابط مأخذوة مما سبق بيانه من أحكام ومن واقع اخلرب 
 :غري ذلك

إبجياب وقبول. وذلك ليصح العقد، ولنفي الصورية  وكالة ابالستثمارأن تتم كل صفقة  -1
 اليت قد ترد على مثل هذه التعامالت املصرفية.

وأن يتم النص صراحة على أن  الوكالةجيب أن حيدد يف كل إجياب وقبول مبلغ رأس مال  -2
 .يعود لرب املالفهو ما سيظهر من ربح 

سبق بيانه يف أتصيل  قياساً على ما ،مع أمواله الوكالةال مانع من أن خيلط املصرف أموال  -3
 .يف منتج املضاربة هذه املسألة

تطبيق املصرف  خاصة وأن أيخذ املصرف أجراً نظري توكله يف استثمار أموال العميل، أال -4
خللط يوجب الشركة واألجر هنا وا، رفهلذا املنتج يقتضي خلط مال العميل مبال املص

 املصارف هلذا املنتجتطبيق خللط يف ا يؤكد وجودقد يؤدي إىل قطع الشركة يف الربح، ومما 
أن العميل املوّكل يتحمل حصة من ربح أو خسارة الوعاء االستثماري اخلاص ابلوكيل 

 م األول لالستثمار.من اليو 

ها رب مال( يف هذا املنتج مع مصارف أن تتعامل خزينة املصرف اإلسالمي )بصفت -5
كات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ابلكامل وتشرف على مجيع أعماهلا رقابة وشر 

 شرعية.

 ( يف هذا املنتجوكياًل ابالستثمارال مانع أن تتعامل خزينة املصرف اإلسالمي )بصفتها  -6
 .يع البنوك والشركات اإلسالمية وغريهامع مج

، للوكيلأن ما زاد عن ربح معني يكون حافزاً  الوكالة ابالستثماررتط يف ال يصح أن ُيش -7
من صور هبة املعدوم، وال مانع من النص داخل العقد على أن لرب يعد ألن هذا الشرط 

 مبلغ معني بعد ظهوره.ابلتنازل عن الربح الزائد عن  -دون إلزام-املال احلق 
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ددة تنتهي ابنقضائها، شريطة أال تكون ة حممبد الوكالة ابالستثمارال مانع من توقيت  -8
حبيث حيق ألي من العاقدين الفسخ قبل ذلك بعد إشعار الطرف  ؛هذه املدة ملزمة

 اآلخر.
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 قسم االستثمار: الثالث الفصل
 
 
 

 وفيه أربعة مباحث
 التعريف بقسم االستثمار وبيان أهم منتجاته. املبحث األول:
 .)متغرية السعر( طويلة األجلمنتج املراحبة  املبحث الثاين:

 املبحث الثالث: منتج االستثمار ابألسهم.
 املبحث الرابع: منتج االستثمار ابلصكوك والصناديق االستثمارية.

  



58 

 

 وبيان أهم منتجاته: املبحث األول: التعريف بقسم االستثمار
 

 لغة: االستثمار: تعريف قسم املطلب األول
كما تستخدم ،  (1)"والثََّمُر: أنواُع املالِ  الثمر: محل الشجرو"االستثمار مشتقة من األصل مثر، 

َعَلي ِه. ومثر الرجل َماله ِإذا أحسن ال قيام كلمة مَثّر يف زايدة املال ومنائه، جاء يف مجهرة اللغة: "
يستخدمون  واوالذي يظهر أن العرب كان ،(2)"َويـَُقال َكَذِلك يف الدَُّعاء: مَثَر هللا لَهُ َماله َأي أمناه

كلمة مثّر بداًل من استثمر، وكلمة إمثار بداًل من استثمار ومن هذا ما جاء يف بيت الشعر: 
يف الوقت ، إال أنه اشتهر (3)"مثََّر املاَل حامديهنالَك، ال إتالف مايَل ضرَّين ... وال وارثي إن  "

ائغ لغوايً، إال أن ن ذلك سويبدو أاستخدام كلمة استثمر واستثمار بدالً من مثّر وإمثار،  احلايل
األصح استخدام ما جاء به املتقدمون من أهل اللغة وهللا أعلم، وميكن أن يقال أن كلمة مثّر 

على مناء ماله، وأن كلمة استثمر املال تستخدم إذا  هاملال تستخدم إذا عمل الشخص بنفس
 ب واستكتب.طلب الشخص من غريه العمل على ماله وإمثاره، وهذا مثل الفرق بني كت

 املعىن اللغوي لكلمة استثمار هو دفع املال بغرض إمثاره ومناءه. إنويف العموم، ميكن القول 
 

 اصطالحا : االستثمار: تعريف قسم املطلب الثاين
يعرفونه أبنه: "اإلنفاق على تكوين رأمسال  موأما االستثمار يف اصطالح أهل التخصص، فإهن

قية كاملباين واآلالت واملعدات ووسائل اإلنتاج والتحسينات واحلصول على أصول مالية أو حقي
وزايدة عمرها النافع مع توقع احلصول على رأس مالية لتحسني إنتاجية األصول أو اإلضافات ال

 .(4)"دخل و/أو أرابح رأمسالية يف املستقبل
تص خت-يف جمموعة اخلزينة-يطلق على إدارة اصطالح هذا البحث، فإن قسم االستثمار ويف 

طويلة األجل وقد تكون هذه األدوات  إسالمية ابستثمار أموال املصرف يف أدوات استثمارية
 املالية قليلة أو عالية املخاطر.

                                                 

 (.223-8/224، )1، طالعنيالفراهيدي،  (1)
 (.1/423، )1، طمجهرة اللغةاألزدي،  (2)
 (.1/470، )1، طإيضاح شواهد اإليضاحالقيسي،  (3)
 (.1/476، )2، طموس آركابيتا للعلوم املصرفية واملاليةقاشيبان وكنج،  (4)
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 :وهبذا فإن أهم خصائص قسم االستثمار يف خزائن املصارف اإلسالمية ما أييت
دة االستثمار أن أغلب استثمارات هذا القسم طويلة األجل ال تقل عن سنة، وقد ترتاوح م -1

املنتجات قصرية  وال ينفي ذلك وجوديف املنتج الواحد من مخس إىل عشر سنوات، 
تج االستثمار يف األسهم، فإنه يدخل فيها األجل اليت يدخل فيها هذا القسم مثل من

 خالل السنة حسب الدراسة املالية. بيعهاو  االستثمار هبدف

 ة املخاطر.أن منتجات هذا القسم تتنوع بني كثرية وقليل -2

، وهذه خاصية للبنك اإلسالمي ككل، وال ختتص هبذا منتجات هذا القسم إسالميةأن  -3
 القسم فقط.

هي  إال أن أهم املنتجات املطبقة يف قسم االستثماروليست هناك منتجات حمددة هلذا القسم، 
 الشكل اآليت: املوضحة يف

، ويشار هنا إىل أن الفصلهذا  ء من التفصيل يف مباحثوسيتم التطرق هلذه املنتجات بشي
هناك منتجات أخرى قد يطبقها قسم االستثمار مثل املضاربة أو الوكالة ابالستثمار طويليت 

جي املضاربة والوكالة األجل، ومل يتم النص عليهما هنا ألنه ينطبق عليهما ما ينطبق على منت
ات تجات أخرى مثل االختيار ، كما أن هلذا القسم منابالستثمار املطبقني يف قسم سوق املال

  .( اخلارجة عن موضوع البحثOTCوالعقود اآلجلة وهي من ضمن العقود خارج املنصة )

قسم االستثمار

االستثمار ابلصكوك 
والصناديق االستثمار ابألسهم املراحبة طويلة األجل
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 :)متغرية السعر( املراحبة طويلة األجلاملبحث الثاين: منتج 
 وبيان هيكله وإجراءاته: املراحبة طويلة األجلاملطلب األول: التعريف مبنتج 

ن اللذان يطلقان حاليًا على هذا املنتج، وقد راحبة املتغرية مها االمسااملراحبة طويلة األجل أو امل
ألنه أحد االمسني املستخدمني األول "املراحبة طويلة األجل"  ابالسممتت عنونة هذا املبحث 

، وإمنا متت العنونة ابالسم السوقي حىت صحة االمسنيوإن كان الراجح عدم  اً يف السوق،حالي
 .ج املقصود يف هذا املبحثيدرك القارئ املنت
تطبيقات هذا املنتج تنفيذ  من صورأن  يكمن يف االسم األول ن وجه صحةإوميكن أن يقال 

إجراء عمليات بيع متتالية مراحبة أو تولية  بعد ذلك يتملعملية مراحبة طويلة األجل بربح اثبت، 
جه من الصحة ابعتبار الصفقة أو خماسرة، فتكون تسمية املنتج هنا ابملراحبة طويلة األجل هلا و 

 األوىل اليت تتم.
سواء أكان صفقة بيع واحدة متغرية أو صفقات متتالية ووجه عدم صحة االمسني أن هذا املنتج 

ألن السعر  حطيطة أمهل تكون مراحبة أم تولية كن معرفة النتيجة النهائية هلذا املنتج فإنه ال مي
 .إىل النطاق السالب يف بعض اهلوامش زلينقد فيه متغري بتغري سعر اهلامش الذي 

 املغايرة، وميكن تعريف بيع املغايرةلذا كان األنسب تسمية هذا املنتج وهذا النوع من البيوع ببيع 
هامش  معمن بيوع األمانة يفصح فيه البائع عن تكلفة السلعة ويبيعها بتكلفتها جديد أنه نوع 

 ذلك، ور أو الاليبور أو سلة من األسهم أو غريمتفق عليه، وقد يكون هذا اهلامش هو السايب
 يف فرتة من الفرتات. هتبط سلباً أو  تصعد إجياابً ومجيع هذه اهلوامش أو املؤشرات قد 

ووجه تسمية هذا البيع ببيع املغايرة أن مثن السلعة يتغري صعودا ونزوالً خالل مدة األجل، كما 
 نزوالً. مؤشر سيغاير توقعه صعوداً أأن البائع واملشرتي ال يعلم أحدمها إن كان امل

إن كان ذات الربح املعلوم والثابت طلق على املراحبة العادية "، فياملراحبة طويلة األجلاسم" أما
وهو منتج مطابق يف هيكله وحكمه ملنتج البيع اآلجل املوضح يف قسم  أجلها أكثر من سنة

 .سوق املال آنف الذكر
اسي يف املنتجات طويلة قسم االستثمار خيتص بشكل أس كما هو مشار إليه سابقًا فإنو 

البيع اآلجل بني خزائن  منتج والتنفيذ معيتوافق من حيث املبدأ  بيع املغايرة ومنتجاألجل، 
يتم تنفيذه آلجال  بيع املغايرةإال أن منتج  الثاين، الفصلالبنوك املذكور يف املبحث األول من 
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املباعة ابألجل قد يكون بعد سنتني أو سداد مثن السلعة ، أي أن استحقاق يف العادة طويلة
آلجال طويلة يصعب  ثالثة أو مخسة أو أكثر من ذلك حسب اتفاق الطرفني، وتنفيذ املنتج

ألن املصارف ال تعلم ما سيكون عليه الوضع االقتصادي بعد سنتني أو  معه تثبيت مثن العائد
كل لية يتغري فيها العائد  بيع السلعة آبى علن ات أو عشر سنوات، لذا يتفق الطرفامخس سنو 

 ، ويتم ذلك عادة من خالل أحد اهليكلني اآلتيني:مثالً  سنة
 : اهليكل األول

 
 

 

 
  

 

 
 يتقدم البنك الثاين )العميل( إىل البنك األول بطلب التمويل. -1

 .(مثالً مليون رايل  50يشرتي البنك األول سلعة من املورد األول بثمن حال ) -2

بعد متلك البنك األول للسلعة وتسلم شهادة حيازهتا وواثئق تعيينها، يكون له اخليار بني  -3
مليون  55بثمن مؤجل ) الثاين بربح يسريأو بيعها على البنك  فيهااالحتفاظ هبا والتصرف 

، وسبب بيع السلعة بربح يسري ملدة مثاًل، وهو ما يتم عادة مخس سنواتل مثاًل( ملدة راي
 وضعا يف اعتبارمها الدخول يف صفقات متتالية قصرية األجل نيالطرفجل هو أن ة األطويل

 .( من هذه اخلطوات5كما سيتم توضيحه يف النقطة رقم )

بعد متلك البنك الثاين للسلعة وتسلم شهادة حيازهتا وواثئق تعيينها، يكون له االختيار بني  -4
 -وهو ما يتم عادةً -سوق بثمن حال يف ال ببيعهااالحتفاظ ابلسلعة أو توكيل البنك األول 

 ألن حاجة البنك الثاين تكون يف النقد ال يف السلعة.

جديدة وفق اخلطوات السابقة  بيعرى عملية ، جتُ اخلمسيف بداية كل سنة من السنوات  -5
هذه  مثن البيع يفويكون إال أن العمليات اجلديدة تكون قصرية األجل، (، 4إىل  1من )

أو تولية سواء أكان مراحبة  ، وحيسب السعرالسائد يف حينه سعر املؤشر حسبالعمليات 

 الثاينالبنك  البنك األول

 املوّرد الثاين املوّرد األول

(2) 
 شراء سلعة

 ( بيع سلعة بربح اثبت3)

 متويلطلب  (1)

(4) 
 سلعةال بيع
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من هذه العمليات قصرية  اهلدفمليون رايل(، و  50ملبلغ األساس )ا بنسبة من حطيطة أو
السعر  بناًء على تغري طويلة األجل هو تعديل معدل الربح يف عملية املراحبة األوىل األجل

 .أو صعوداً  الطرفني هبوطاً  املتفق عليه بني السائد للمؤشر

 :اهليكل الثاين
 
 

 

 
  

 

 
 يتقدم البنك الثاين )العميل( إىل البنك األول بطلب التمويل. -1

 مثاًل(.مليون رايل  50يشرتي البنك األول سلعة من املورد األول بثمن حال ) -2

كون له اخليار بني بعد متلك البنك األول للسلعة وتسلم شهادة حيازهتا وواثئق تعيينها، ي -3
ملدة مخس  مؤجل بثمن متغريأو بيعها على البنك الثاين  فيهااالحتفاظ هبا والتصرف 

بيع السلعة غري معلوم لكنه حمدد ل اإلمجايل ثمنالن وهبذا فإسنوات وهو ما يتم عادة، 
أو  دد نسبة الربححت، كأن هناية مدة األجل إىل العلم الثمن يؤول كمبؤشر معلوم وبذل

 .اليت تدفع يف كل سنة من السنوات اخلمس ابلسايبور مثالً  سارةاخل

مليون رايل )الذي ميثل  50ومثال ذلك أن يبيع البنك األول السلعة للبنك الثاين بثمن 
تدفع كل سنة من السنوات اخلمسة ل نسبة مؤشر معني مضافًا عليهتكلفة السلعة(، 

 السايبور ملدة سنة. لنفرتض أن املؤشر هوو 
مثاًل، فيكون الربح املدفوع يف السنة  %5سنة األوىل يكون السايبور معلوماً ولنقل ال ففي

مليون رايل، ويف بداية السنة الثانية ينظر الطرفان يف سعر السايبور ولنقل أنه  2.5األوىل 
مليون  2.5 املخصومة من البائع يف السنة الثانية هي اخلسارةكون ، فت%5- سالب أصبح

ة اخلامسة الثمن اإلمجايل ليظهر يف هناية السن يف بقية السنواتدواليك  وهكذا ،رايل

 الثاينالبنك  البنك األول

 ايناملوّرد الث املوّرد األول

(2) 
 شراء سلعة

 ( بيع سلعة بثمن متغري3)

(4) 
 سلعةال بيع

 متويلطلب  (1)
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، ويف بعض التطبيقات يتم تقييد املؤشر حبد أعلى وحد أدىن يتم األخذ به، كأن (1)للسلعة
 .%0.5-وال يقل عن انقص  %2 عن يزيدال 

له االختيار بني  بعد متلك البنك الثاين للسلعة وتسلم شهادة حيازهتا وواثئق تعيينها، يكون -4
 -وهو ما يتم عادةً -توكيل البنك األول ببيعها يف السوق بثمن حال االحتفاظ ابلسلعة أو 

 ألن حاجة البنك الثاين تكون يف النقد ال يف السلعة.

 وأهم ضوابطه. )متغرية السعر( املراحبة طويلة األجلاملطلب الثاين: حكم منتج 
 .)بيع املغايرة( لحكم منتج املراحبة طويلة األج أوال:

، ةاآلجل بيوع األمانةما هو إال نوع من أنواع  أو منتج املغايرة املراحبة طويلة األجلإن منتج 
حكم البيع اآلجل يف املطلب الثاين من املبحث إىل واألصل يف البيع اجلواز، وقد أشري إمجااًل 

رى أن هذا املنتج له خصائص أخحظ من التطبيقني السابقني يالالثاين، إال أنه  الفصلالثاين يف 
ففي التطبيق األول هناك صفقات متتالية لتغيري سعر الربح احملدد متيزه عن البيع اآلجل العادي، 

، أما يف التطبيق الثاين فهناك اتفاق على هامش ربح يؤول إىل يف الصفقة األوىل من اليوم األول
لن يكون  أو اخلسارة فإن إمجايل الربح قد يتغري يف كل سنة، وعليهعين أن الربح العلم مما ي

املسألتني مناقشة كان من األمهية مبكان معلوماً بشكل قطعي إال يف هناية مدة التمويل، وعليه  
 :اآلتيتني

 حكم اتفاق الطرفني على الدخول يف صفقات يف وقت الحق. املسألة األوىل:
حيث أفاض الفقهاء رط" ع وش"بي ضمن ما تكلم عنه الفقهاء من اجتماعتدخل هذه املسألة 

بشكل األوىل املسألة  وميكن تلخيص، يف تعريف ذلك وضربوا أمثلة الجتماع البيع والشرط
على  أبجل مدته مخس سنوات أبيعك سلعةأن يقول البائع للمشرتي:  تتمثل يف أبهناخمتصر 

حينه مراحبة من السنوات اخلمس بثمن نتفق عليه يف  بداية كل سنة أن تشرتي مين سلعة أخرى
 .حسب احلال أو خماسرة

                                                 

أخرى هذا مثال للتوضيح فقط، والسايبور ال يتغري هبذه املعدالت الكبرية خالل سنة واحدة، لكن هناك مؤشرات  (1)
ه صورة أكرب من ذلك، ومثال ذلك إذا اتفق الطرفان على مؤشر سلة من األسهم أو مؤشر سعر الذهب، فهذقد تتغري ب

 .%20أكثر من  أو اليوم الواحد املؤشرات قد هتبط أو تصعد يف السنة الواحدة
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"البيعتني يف بيعة" اليت تكلم عنها  ال تدخل يف عموم مسألة املسألةوالذي يظهر أن هذه 
هذه مما يندرج حتت اليت تندرج حتتها، إذ إن  األنواعالفقهاء وأفاضوا يف الشرح فيها وتبيني 

ومن صور "البيعتني  رى للبائعسألة أن يبيع الشخص سلعة على أن يبيع مشرتيها سلعة أخامل
 .أن يبيع البائع سلعة واحدة بثمنني خمتلفني ألجلني خمتلفني وغري ذلك من الصور يف بيعة" أيضاً 

ال يتم إبرام وقت واحد، أما يف البيع وشرط ف ان يفففي البيعتني يف بيعة ال بد أن تربم البيعت
مسألة  تندرج حتت هنا لة حمل النقاشالعقد الثاين إال إذا حتقق الشرط، وعليه كانت املسأ

 .اجتماع بيع وشرط
والذي يظهر من كالم احلنفية أن الشرط إذا كان خارجًا عن مقتضى العقد، وليس فيه ُعرف 

يكون فاسدًا سواء اقتضى منفعة ألحد الطرفني أم مل يقتض ذلك، ظاهر، فإن هذا الشرط 
عليه أن يبيعها أو ال يبيعها، ومثال ذلك أن يبيع شخص سلعة على شخص آخر ويشرتط 

احلنفية  فهذا يعد من الشروط الفاسدة، فيبطل الشرط ويصح العقد يف هذه احلال، وإن كان من
(1) من قال ببطالن العقد يف هذه احلال أيضاً 

. 
أن يشرتي منه سلعة أخرى بداية  -عند بيعه للسلعة-وهبذا فإن اشرتاط البائع على املشرتي 

متفق عليه، يعد من الشروط الفاسدة، وهذا الشرط قد يصب يف مصلحة  كل سنة هبامش سعر
صعوداً  مش املتفق عليه قد يتغري من سنة إىل أخرىالبائع أو املشرتي حسب احلال فسعر اهلا

 .الً أو نزو 
، حيث يرى املالكية أن الشرط أيضاً  وقد قسم املالكية الشروط إىل أقسام كما فعل احلنفية

ويظهر من كالم املالكية أن الشرط الذي يوجبه العقد يعد مبطاًل للعقد،  الذي خيالف شرطاً 
اشرتاط يؤثر يف مثن العقد أو يؤدي إىل غرر فيه يكون من الشروط املبطلة للعقد، وعليه فإن 

الدخول يف عقود الحقة يتم مبوجبها تعديل مثن العقد األول يعد من الشروط الباطلة ألن ذلك 
(2) ن العقد األولسيؤدي إىل جهالة مث

.  
وقد قسم الشافعية الشروط ألنواع أيضاً، ووضحوا النوع الذي يبطل العقد أبنه ما منع املشرتي  

، والذي يظهر أن صورة املسألة هنا من ابب اإللزام (3)بواجبمن واجب أو ألزم البائع مبا ليس 
                                                 

 (.14-13/18، د.ط، )املبسوطالسرخسي،  (1)
 (.2/67، )1، طاملقدمات املمهداتالقرطيب،  (2)
 (.5/312، )1، طاحلاوي الكبري، املاوردي(3)
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متتالية لتعديل ربح الصفقة  مبا ليس بواجب، إذ إهنا ألزمت البائع واملشرتي ابلدخول يف صفقات
 األوىل، وهبذا يكون هذا العقد ابطاًل عند الشافعية كذلك، كما تطرق الشافعية جلانب مهم

مل يكن مقرتانً به فإنه يعد مبثابة اخلرب أو الوعد وال يكون مؤثراً وهو أن الشرط إذا تقدم العقد و 
  .يف العقد

 املشرتي شيئا بشرط أن يبيعه ع البائعو أن يبيعقد يف عقد، حن اشرتاطن وكذا يرى احلنابلة أ
شيئا آخر، أو يشرتي منه، أو يؤجره، أو يزوجه، أو يسلفه، أو يصرف له الثمن أو غريه، فهذا 

 .(1)ييفسد به البيع، سواء اشرتطه البائع أو املشرت شرط فاسد 
ه فإن االشرتاط وعلي آخر، بيع منع اشرتاط عقد بيع يف عقد يرونوهبذا ميكن القول أبن اجلمهور 

يف صفقات الحقة يتم من خالهلا تعديل ربح  أبن يدخاليف عقد البيع على البائع أو املشرتي 
، والذي يفهم من كالم اجلمهور بكامله الصفقة األوىل يعد شرطاً فاسداً قد يوجب فسخ العقد

 أن سبب فساد هذا الشرط يعود لألسباب اآلتية:
 عقد.أن هذا الشرط ال يقتضيه ال -1
 أن هذا الشرط يؤدي إىل الغرر وجهالة الثمن. -2
 .أصالة البائع أو املشرتي أبمر غري واجب عليه أن هذا الشرط يلزم -3

 هبامش متغري. الثمنحكم حتديد  املسألة الثانية:
والذي متت  بسعر متغريطويلة األجل وتتعلق هذه املسألة ابلطريقة الثانية لتطبيق منتج املراحبة 

يتم  أو خسارة ربح، حيث يتفق الطرفان على بيع السلعة بتكلفتها زائدًا غايرةامل بيعب تسميته
السلعة  تغري ربح أو خسارةوهذا اهلامش هو الذي حيدد (، الاليبور مثالً هبامش متغري ) تقديرها

 كل سنة مثاًل، فاملؤشر يؤول إىل العلم لكنه غري معلوم من اليوم األول.
 ج على أمرين، مها:وهذه املسألة ميكن أن خترّ 

على أن الربح  البيع أهنا من قبيل الشروط يف عقد البيع، ذلك أبنه يتم االشرتاط يف عقد أوال :
مثالً، ويف هذه احلال ينطبق على هذه  الاليبورتغري سعر مؤشر  إذااملدفوع يتغري يف كل سنة 

اشرتاط هذا الشرط يف  زمن هذا املطلب، وهو عدم جوااملسألة ما ينطبق على املسألة األوىل 
 ينايف مقتضي العقد ويؤدي إىل غرر وجهالة يف الثمن.عقد البيع ألنه 

                                                 

 (.4/170، د.ط، )املغيناملقدسي،  (1)
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أهنا تندرج ضمن مسألة البيع مبا انقطع عليه السعر، اليت تكلم عنها الفقهاء سابقاً،  اثنيا :
ومصطلح "ما انقطع عليه السعر" ميكن أن يُفهم مبعان عديدة، فيمكن أن يقال أن املقصود 

ا هو عقود املناقصة واملزايدة اليت تنتهي ببيع أصل أو مشروع مبا انتهت إليه املناقصة أو نه
املزايدة، كما ميكن أن يقال أن املقصود هو البيع بسعر السوق، أو مبا يشرتي به الناس، ومثال 
ذلك ما حيدث يف أسواق البورصة من األسهم والعمالت وغريها إذ إهنا تتيح للمستثمر أن 

، فال يعرف املشرتي مثن الذي يتداول فيه الناس ي أو يبيع أسهما حمددة بسعر السوقرت يش
من البيع مبا انقطع إال أن الصورة املقصودة  .أو ابعها إال بعد متام الصفقة األسهم اليت اشرتاها

من بيع االستجرار  احلنابلةبعض فقهاء الشافعية و و  يةفقهاء احلنف أجازهما  عليه السعر هي
السعر، وتتلخص صورة هذا  البيع مبا انقطع عليهاحلنابلة أيضاً اسم و  احلنفية طلق عليه بعضوأ

البيع يف شراء السلع من التاجر شيئاً فشيئاً، مث حماسبة التاجر آخر السنة مثاًل، فإذا افرتضنا أن 
 ليأخذلتاجر كل شهر اإىل ة، فإنه يذهب كيلو من األرز خالل السن  12املشرتي حيتاج إىل 

إمجايل  التاجر وحاسبه عن سعر مع كيلو من األرز دون أن حياسبه، فإذا انتهت السنة جلس
األرز، والبائع يف هناية السنة ال يدري كم تكلفة األرز الذي أخذه من التاجر، فالتاجر  كمية

ميكن أن يبيع كيلو األرز بسعر خمتلف كل شهر، وإن مل يكن يف هذا البيع جهالة يف الثمن 
 على الطرفني، ففيه جهالة يف الثمن على املشرتي ال حمالة، فما وجه جواز هذا البيع؟

ما يستجره اإلنسان من البياع إذا حاسبه على أمثاهنا بعد استهالكها املختار: "جاء يف الدر 
 ودفعاً للحرجاستحساانً لبيع اهذا  م أجازواأهنيرى . واملتأمل يف كالم احلنفية (1)"جاز استحساان

عر ، إال أهنم بينوا أن األصل أن يكون السوطعامهمقوت الناس حلاجة الناس إليه، ال سيما يف 
 ن معلوماً يرجع لسعر املثل يوم األخذ أيضاً، وليس يوم الدفع.معلوماً يوم األخذ، فإن مل يك

وم وذلك واضح يف عمريون أن هذا البيع يندرج ضمن البيوع الفاسدة فأما املالكية والشافعية 
 .(2)أجازه من الشافعية من فقهاءجهالة الثمن، وإن كان نصوصهم عن 

                                                 

 (.4/516، )2، طار على الدر املختاررد احملتابن عابدين،  (1)
 (.4/217) ،، د.طحتفة احملتاج يف شرح املنهاجانظر: اهليتمي،  (2)
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احلنابلة كذلك منع البيع مبا ينقطع عليه السعر جلهالة الثمن، وقد أجاز اإلمام ويرى مجهور 
قوله )أو مبا ينقطع به السعر( أي ال يصح. قوليه هذا البيع، جاء يف اإلنصاف: " أحد أمحد يف

 (1)"-رمحه هللا  -ألصحاب. وعنه: يصح. واختاره الشيخ تقي الدين وهو املذهب. وعليه ا
عن اإلمام أمحد وبعض فقهاء احلنابلة جواز البيع مبا ينقطع عليه  اإلمام ابن تيميةنقل وقد 

ويصح البيع ابلرقم ونص عليه أمحد وأتوله القاضي السعر، حيث جاء يف الفتاوى الكربى: "
لو ابع ومل يسم  يع الناس وهو أحد القولني يف مذهب أمحد.ومبا ينقطع به السعر، وكما يب

أن هذا البيع إمنا أجيز  يتبنياحلنابلة،  ابلتمعن يف كالمو  .(2)"بثمن املثل كالنكاحالثمن صح 
ابعتبار إمكان الرجوع لثمن املثل، ولعدم متكن الناس من ترك مثل هذه البيع حلاجتهم إليه، 

 كتبهم أيضاً، وقد أكد ابن القيم يف أعالم املوقعني عن رب وهذا شبيه مبا ذكره احلنفية يف
بعد أن بنّي أن الراجح هو جواز البيع مبا ينقطع به السعر وأن  ني هذا املعىن، حيث قالالعامل

واختاره شيخنا، ومسعته يقول: هو : "هذا هو اختيار اإلمام أمحد ابن حنبل وشيخه ابن تيمية
مة، يقول: يل أسوة ابلناس آخذ مبا أيخذ به غريي، قال: أطيب لقلب املشرتي من املساو 

ون من ذلك ال ميكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، وليس يف كتاب هللا، وال سنة والذين مينع
رسوله، وال إمجاع األمة، وال قول صاحب، وال قياس صحيح ما حيرمه، وقد أمجعت األمة على 

د اإلجارة أبجرة املثل كالنكاح والغسال، واخلباز صحة النكاح مبهر املثل، وأكثرهم جيوزون عق
مام واملكاري، والبيع بثمن املثل كبيع ماء احلمام؛ فغاية البيع ابلسعر أن يكون واملالح، وقيم احل

حاجة الناس هلذا البيع، ، ويف هذا الكالم أتكيد صريح على اعتبار (3)"بيعه بثمن املثل؛ فيجوز
، وهبذا فإن بيع االستجرار أو سيؤول إىل البيع بثمن املثلحوال وأنه يف آخر املطاف وأسوء األ

إن كانت اجلهالة و البيع مبا ينقطع عليه السعر ال ميكن االستدالل به على جواز جهالة الثمن 
البيع أن يكون اثبتاً معلوماً، والبيع ابالستجرار أو مبا يسرية تؤول إىل العلم، ألن األصل يف مثن 

املثل يوم التعاقد، وهذا الثمن ال يتغري ؤول إىل مثن معلوم اثبت وهو مثن ينقطع به السعر ي
خالل مدة البيع كما حيدث يف بيع املغايرة املذكور الذي ميكن أن يتغري سعر البيع فيه كل شهر 

 أو ربع سنة.
                                                 

 (.4/310)، 2، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  (1)
 (.5/387، )1، طالبن تيمية الفتاوى الكربى، احلراين(2)
 (.4/5، )1، طإعالم املوقعني عن رب العاملنياجلوزية،  (3)
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 .)متغرية السعر( املراحبة طويلة األجلالضوابط الشرعية ملنتج  اثنيا :

 ضوابط منتج بيع املغايرة هي:سبق بيانه ميكن القول إن أخذاً ابالعتبار ما 
الثاين على هذا  الفصل مناملطلب الثاين من املبحث الثاين أواًل: تنطبق الضوابط املذكورة يف 

 املنتج.
صفقة واحدة يتغري فيها السعر حسب أداء  املراحبة املتغرية أو بيع املغايرةب اثنياً: ال جيوز إبرام
 وجهالة الثمن وإن كان املؤشر معلوماً ومنضبطاً.ذلك يؤدي إىل الغرر  مؤشر معني، ألن

اثلثاً: ال مانع من إبرام املراحبة املتغرية أو بيع املغايرة عن طريق إبرام صفقات متتالية اثبتة السعر 
 شريطة ما أييت:

فامهاً غري أن يكون التفاهم على إبرام الصفقات املتتالية املستقبلية بني البائع واملشرتي ت -1
 التعاقد، وال مانع من أن يعد هذا التفاهم مبثابة وعد غري ملزم. ملزم يسبق

إذا ال مانع من التزام الطرفني ابالستئناس مبؤشر معني يتم الرجوع إليه لتحديد الثمن  -2
إبرام الصفقات املتتالية، وإذا توقف هذا املؤشر عن العمل فيمكنهما االتفاق  اختارا

 شر آخر يف حينه.على استخدام مؤ 
 املربمة أي من الصفقات تتضمنأال يكون هناك ارتباط بني الصفقات املتتالية، حبيث ال  -3

 إشارة للصفقات األخرى التالية.
، وال املشرتي ابلدخول يف الصفقات التالية إلزام أو التزام على البائع أوهناك أال يكون  -4

 .عند التعاقد يف واثئق املنتج يصح النص على ذلك
أن تربم كل صفقة من الصفقات التالية إبجياب وقبول مستقلني، يتم مبوجبهما حتديد  -5

 الثمن واألجل.
، ائتةال جيوز إلزام أي من الطرفني عند عدم إبرام الصفقة التالية ابلتعويض عن الفرصة الف -6

وميكن النظر يف التعويض عن الضرر الفعلي عن اإلخالل عن الوعد دون سبب مقبول 
 .أو القوة القاهرة وغري ذلك كاإلفالس
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 املبحث الثالث: منتج االستثمار ابألسهم:
 املطلب األول: التعريف مبنتج االستثمار ابألسهم وبيان هيكله وإجراءاته:

 هو أحد ال يعد من املنتجات اليت تنشؤها جمموعة اخلزينة، وإمنا ابألسهمإن منتج االستثمار 
حبيث تشرتي األسهم وتبيعها مباشرة، أو جمموعة اخلزينة،  هااالستثمارية اليت تدخل في األدوات

تشرتيها وترتبص حتسن السعر مث تبيعها طلباً للكسب والربح. وجمال األسهم جمال واسع ختتص 
عد هلا نشرة الطرح يو الراغبة يف طرح أسهمها الشركة  تتم دراسةبه الشركات االستثمارية حبيث 

ئق تكون مصاحبة لطرح السهم يف وق، كما أن هناك واثيف الس أسهم الشركةبغرض إدراج 
السوق مثل اتفاقية التعهد ابالكتتاب واتفاقية مدير االكتتاب، ومجيع هذه األمور هي من 

هذه األمور  حبثاختصاص الشركات االستثمارية وال عالقة خلزائن البنوك هبا وعليه فلن يتم 
األسهم دون تفصيل مع بيان لالستثمار يف  العاماحلكم  إىلسيتم التطرق يف هذا املطلب ، و هنا

وق اآلجلة اليت تتضمن عقود الس اخلوض يف وعليه فلن يتم، الضوابط العامة هلذا االستثمار
 (Forward) والبيوع اآلجلة لألسهم(Short sell) والبيع على املكشوف  (Options) االختيار

 .املقدمةإليه يف إلشارة ت احيث إهنا خارجة عن جمال البحث كما مت، وغريها
لألسهم أو ابئعة هلا، ويتم بيع وشراء األسهم عن  مشرتيةوابختصار فإن اخلزينة إما أن تكون 

 طريق أنظمة خمصصة اتبعة للجهات املرخصة، وذلك على النحو اآليت:
 
 
 
 
 
 

 

 

 يدرج ابئع األسهم أسهمه اليت يريد بيعها يف على منصة التداول. -1

 مشرتي األسهم طلبه لشراء أسهم معينة عن طريق منصة التداول. يدرج -2

 السهم مشرتي ابئع السهم

 التداولمنصة 
 العروض | الطلبات

 ( إدراج طلب شراء أسهم2) ( إدراج عرض بيع أسهم1)

( حتويل مثن األسهم 3)
 للبائع بعد متام البيع

( حتويل ملكية األسهم 3)
 للمشرتي بعد متام البيع
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تالقى عرض البائع مع طلب املشرتي تتم عملية البيع، وتنتقل مليكة األسهم إذا  -3
. وقد تتأخر التسوية الفعلية لنقل األسهم بشكل مباشر للمشرتي، وينتقل الثمن للبائع

 ة السوق.ملشرتي يومي عمل حسب طبيعإىل اومثنها من البائع 
 .املطلب الثاين: حكم منتج االستثمار ابألسهم وأهم ضوابطه

 .االستثمار ابألسهمحكم منتج  أوال:
إن تداول األسهم ببيعها وشرائها يندرج حتت بيع املساومة، حبيث يتم تبادل اإلجياب والقبول 

انتقلت عن طريق منصة التداول، وإذا تالقى العرض والطلب على سعر واحد متت الصفقة، و 
يظهر يف العموم حمذور شرعي من شراء بذلك ملكية األسهم ملشرتيها ومثنها لبائعها. وهبذا فال 

األسهم وبيعها على النحو املذكور، ومشرت األسهم يعد شريكاً يف الشركة اليت أشرتى أسهمها 
ل شرعية نشاط الشركة قب التأكد من ألن األسهم متثل حصصًا مشاعة من الشركة، لذا جيب

ديد التوافق الشرعي كما أن هناك عوامل أخرى تؤخذ بعني االعتبار لتح  ،شراء أسهمها
 املطلب. هذا، وسيتم إيضاح ذلك يف لالستثمار يف أسهم الشركة

 حكم االستثمار يف األسهم املختلطة:املسألة األوىل: 
ية، النوع تنقسم الشركات املسامهة يف األسواق إىل ثالثة أنواع من حيث النشاط والرحب -أ

ورحبها مباحاً، وإن جاء ربح حمرم فيكون الشركة اليت يكون نشاطها مباحًا  ياألول ه
شبهة دون قصد ويتم التخلص منه، وهذا النوع من الشركات جيوز شراء أسهمها ألن ب

األصل يف األمور اإلابحة وشراء األسهم ال خيرج عن كونه متلكًا حلصة مشاعة من 
يت يكون نشاطها حمرمًا ورحبها حمرم بطبيعة  من الشركات هي الالشركة، والنوع الثاين

ال هذا النوع احملرم احلال، وهذا النوع من الشركات قليل مقارنة ابلشركات املباحة، ومث
شركة إنتاج اخلمور وبيعها أو البنوك التقليدية ابلكامل وغريها، وهذه الشركات ال خالف 

الث من الشركات، وهي ها. يبقى النوع الثعلى منع االستثمار فيها وشراء أسهم
، كأن الشركات اليت يكون أصل نشاطها مباحًا لكن يكون جزء من أنشطتها حمرماً 

، اإلقراض واالقرتاض ابلفائدةحمرماً ك تكون شركة مباحة لكن يكون جزء من أنشطتها 
حكم  وهذا النوع من الشركات اختلف الفقهاء واختلفت اهليئات الشرعية للبنوك يف

ة، ابعتبار أن احلرام يبقى حرامًا قل فمنهم من منع االستثمار فيه ابلكلي االستثمار فيه
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أم كثر، ومنهم من أجاز االستثمار يف هذا النوع من الشركات إذا كان العنصر احملرم 
يسرياً ابعتبار أن اليسري مغتفر، والذي يظهر أن االستثمار يف الشركات املختلطة يبقى 

 جيوز االستثمار يف هذه الشركات إال عند احلاجة، وتتمثل يف احلاجة يف عدم حمرماً وال
ميكن االستثمار يف هذه  عندهاغري خمتلطة تقوم ابلنشاط نفسه،  وجود شركات بديلة

الشركات املختلطة إن كانت نسبة احملرم يسرياً، ومن القرارات اليت وضحت اليسري 
 :(1)لنقاط اآلتيةابوميكن تلخص ما جاء فيه  (485رقم )الراجحي  مصرف ونسبته قرار

ابحلاجة، فإذا وجدت شركات مسامهة إن جواز التعامل أبسهم تلك الشركات مقيد  -
 .تلتزم اجتناب التعامل ابلراب وتسد احلاجة فيجب االكتفاء هبا عن غريها

قرضاً  سواء أكان قرضًا طويل األجل أم –أال يتجاوز إمجايل املبلغ املقرتض ابلراب  -
اً ( من إمجايل القيمة السوقية ما مل تقل عن القيمة الدفرتية، علم30%) -قصري األجل

أن االقرتاض ابلراب حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها 
 لكل ربع من أرابع السنة.

لشركة سواء ( من إمجايل إيراد ا5)%أال يتجاوز مقدار اإليراد الناتج من عنصر حمرم  -
م أم عن أكان هذا اإليراد انجتًا عن االستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل حمر 

 متلك حملرم أم عن غري ذلك.

ما ورد من حتديد للنسب مبين على االجتهاد وهو قابل إلعادة النظر حسب  -
 .االقتضاء

ا يتعلق ابلنوع كانت هذه أهم الضوابط الواردة يف قرار مصرف الراجحي املذكور فيم
 .املختلطةالثالث من الشركات 

 :والبيع بسعر السوق البدلنيحكم أتجيل  املسألة الثانية:
املنصات من تتيح  ختتلف  طبيعة أسواق األسهم ابختالف منصات التداول حول العامل فمن
جيل أن أت ال خيفىالتبادل املباشر ومن املنصات من تتيح التبادل الفوري )بعد يومي عمل(، و 

 أو اآلجل ابآلجل، لئابلكا ئالكال الدين ابلدين، أو بيعما يسميه الفقهاء البدلني يدخل في
أي أتجيل ينتج عنه دين من ويرى احلنفية أن  ، وقد تكلم الفقهاء يف ذلك،أو النسيئة ابلنسيئة

                                                 

 .(485) رقم الراجحيمصرف قرار  (1)
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لعروض مثالً ن مما ميكن فيهما التعيني خبالف النقد كاال، أما إذا كان البد(1)اجلانبني فهو حمرم
، ما عدا عقد السلم حيث فيهما فأجاز احلنفية أتجيل البدلني ؛العقداليت ميكن تعيينها وقت 

تعجيل رأس املال وإن كان من العروض لطبيعة السلم اليت تقتضي تعجيل رأس فيه استحسنوا 
 .(2)املال

جاء يف بداية اجملتهد: ، و (3)، كما نقلوا اإلمجاع يف ذلكيرى املالكية كذلك منع أتجيل البدلنيو 
النسيئة من الطرفني فال جيوز إبمجاع ال يف العني وال يف الذمة، ألنه الدين ابلدين املنهي فأما "

 .(4)"عنه
 أن الثمن إذا أتخر مع أتخري املثمن صار دينا بدين وقد هنى النيبوجاء يف احلاوي الكبري: "

جواز بيع  حرجًا من أن الشافعية ال يرون . إال(5)"صلى هللا عليه وسلم عن بيع الدين ابلدين
العني الغائبة بثمن آجل؛ ذلك ألهنا متعينة فتدخل يف بيع العني ابلدين وليس يف ابب الدين 

 .(6)ابلدين
وأشاروا إىل أن ابن املنذر حكى اإلمجاع يف رى احلنابلة كذلك منع بيع الكالئ ابلكالئ، وي

 .(7)ذلك
دين بدين،  بيع البدلني كي ال ختلص املعاملة إىلتعجيل أحد  وهبذا ميكن القول إنه ال بد من

يغتفر يف ذلك ما تعارف عليه الناس من مدد التسليم الفوري املتعامل هبا  هأن القول ميكنلكن 
، ومدة )وسيتم التفصيل أكثر يف هذه املسألة يف منتج تبادل العمالت( يف أسواق النقد العاملية

ق املالية ال تتجاوز يومي عمل من اتريخ التعاقد، وقد أجازت عدد التسليم الفوري يف األسوا
 .(8)من اجملامع الفقهية واهليئات الشرعية هذه املدة املتعارف عليها يف التسليم الفوري

                                                 

 (.11/101، د.ط، )املبسوطالسرخسي،  (1)
 (.12/127، د.ط، )املبسوطانظر: السرخسي،  (2)

 (.3/11)، 1، طاملدونةاملدين،  (3)
 (.3/144، د.ط، )بداية اجملتهد وهناية املقتصدالقرطيب،  (4)

 (.5/407، )1، طاحلاوي الكبرياملاوردي، (5)
 (.5/25انظر: املرجع السابق ) (6)
 (.4/522، )12، طحاشية الروض املربع شرح زاد املستقنعالنجدي،  (7)
م، 20/03/1990 -هـ 23/08/1410(، بتاريخ 6/4) 53انظر: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  (8)

 وموضوعه: "القبض: صوره وخاصة املستجدة منها".
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 ملنتج االستثمار ابألسهم. الضوابط الشرعية اثنيا :

 يت:ميكن تلخيص الضوابط الشرعية ملنتج االستثمار ابألسهم على النحو اآل
التأكد من التوافق الشرعي للشركة وذلك حسب نشاط الشركة، وينقسم ذلك على  -1

 ثالثة أقسام:

أن يكون النشاط األساسي للشركة مباحًا كصناعة السلع املباحة وبيعها فقط، وهذا  -ب
 على جواز االستثمار فيه. الفقهاءالنوع ال خالف بني 

اخلمر وبيعه، وهذا النوع ال خالف أن يكون النشاط األساسي للشركة حمرماً كصناعة  -ت
 على حترميه. الفقهاءبني 

 لكن يتخلل ذلك أنشطة فرعية حمرمة اً باحأن يكون النشاط األساسي للشركة م -ث
يف حتديد  الفقهاء، وهذا النوع اختلف كاالقرتاض ابلراب لسد بعض احلاجات التمويلية

، والراجح اجتهاد قابل للتغيريفيه، واختالفهم كذلك حمل اجلائز واملمنوع من االستثمار 
ملشار إليها سابقاً، أو أنه ال جيوز االستثمار يف هذا النوع من الشركات إال للحاجة ا

 لتملك نسبة مؤثرة يف الشركة وحتويلها لشركة نقية.
، حبيث زادت نسبة العائد احملرم مثاًل، ذا تغري التوافق الشرعي لسهم الشركة املختلطةإ -ج

التخلص منه أبقرب وقت مناسب، على أال يتجاوز ذلك ربعان فعلى مشرت السهم 
 .عادة لتغري واألسعار وتبدل األسواقسنواين، ألن هذه املدة تكفي 

التأكد من ملكية البائع لألسهم قبل بيعها، وانتقال األسهم للمشرتي عند شرائها، وال  -2
ا أن القبض احلكمي مانع من أتخر تسوية البدلني للمدة املتعارف عليها )يومي عمل( مب

  قد حصل يف اليوم األول.
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 والصناديق االستثمارية:املبحث الرابع: منتج االستثمار ابلصكوك 
املطلب األول: التعريف مبنتج االستثمار ابلصكوك والصناديق االستثمارية وبيان هيكله 

 وإجراءاته:
، أي أن اخلزينة ال تعمل من املنتجات االستثمارية أيضاً االستثمارية الصكوك والصناديق  تعد

على هيكلة وإعداد مثل هذه املنتجات إذ إن ذلك من اختصاص الشركات االستثمارية، لكنها 
وتقوم الصكوك والصناديق تستثمر يف مثل هذه املنتجات اليت تطرحها الشركات االستثمارية، 

اهلدف من ف طبيعة النشاط االستثماري، و االستثمارية على هياكل عديدة ختتلف ابختال
املشروع، وغري ذلك من العوامل، إال أن أكثر اهلياكل شيوعاً يف الصكوك والصناديق االستثمارية 

لصكوك والصناديق االستثمارية مثل ا متطورة منوهناك أنواع  هي املضاربة واإلجارة واملراحبة.
ولن يتم  (،REITsوصناديق العقارات املتداولة )( ConvertibleSukukالصكوك املتحولة )

، عن جمال البحثموضوع الصكوك  خلروج يف هذا املبحثاألنواع وتفاصليها تلك التطرق إىل 
مع مناقشة مسألة  دون توضيح هياكلها وسيكتفى ابلتطرق للصكوك والصناديق بشكل عام

 .واحدة شاع انتشارها يف الصكوك والصناديق
أبهنا منتجات مالية متثل  خلربة العمليةمن واقع ا كوك والصناديق االستثماريةوميكن تعريف الص

، وهبذا فإن الذي ميلك وحدات من أو أصول معينة ييف جمموعها ملكية لنشاط استثمار 
الصندوق االستثماري أو حصة من الصكوك يكون مالكاً لنسبة مشاعة من النشاط االستثماري 

 أو األصول املعينة.
واثئق متساوية املالية اإلسالمية الصكوك أبهنا: "عرفت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات وقد 

القيمة متثل حصصاً شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجودات مشروع معني 
أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل ابب االكتتاب وبدأ 

 .(1)"درت من أجلهاستخدامها فيما أص
خاصة  نشرة إصدارناديق فإن الشركة االستثمارية حتتاج إىل إعداد الصكوك أو الص وإلصدار

، واليت تتضمن تفاصيل املشروع وطبيعة االستثمار وموقعه، االستثماري ابلصكوك أو الصندوق
وما قد ينطوي عليه االستثمار من خماطر وغري ذلك من املعلومات اليت تتعلق ابملشروع، ويكون 

                                                 
 (.467/1(، )17انظر املعييار رقم ) (1)
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تنظم التعامل مثل اتفاقية اإلجارة أو املضاربة أو املراحبة حسب  واثئق أخرى نشرة اإلصدارمع 
 طبيعة الصكوك أو الصندوق.

 نشرة اإلصدارد رغبة اخلزينة االستثمار يف صكوك أو صندوق معني، فإن عليها التوقيع على وعن
دوق واتفاقية االشرتاك والشروط واألحكام العامة فقط، ويتوىل وكيل محلة الصكوك أو مدير الصن
ارة أو التوقيع على بقية الواثئق االستثمارية أو التشغيلية مثل اتفاقية املضاربة أو اتفاقية اإلج

 اتفاقية الصيانة وغري ذلك.
ن الصكوك والصناديق االستثمارية متشاهبة إىل حد كبري، إال أبومن هذا اجلانب ميكن القول 

الفروقات بني الصكوك يص أهم وميكن تلخختالفات بني هذين املنتجني، ا مثةأن هناك 
 صناديق االستثمار على النحو اآليت:و 

 الصكوك االستثماريةالصناديق  ع
منشئ الصندوق يكون الشركة  1

 االستثمارية.
منشئ الصكوك يكون اجلهة طالبة 

 التمويل.
الغرض األساسي من الصناديق هو  2

 االستثمار يف جماالت متعددة.
و متويل الغرض األساسي من الصكوك ه

 جهات وأنشطة حمددة.
إمجايل موجودات الصناديق تكون يف  3

العادة متوسطة احلجم أقل من مليار 
 دوالر.

موجودات الصكوك تكون يف  إمجايل
العادة كبرية احلجم، أكثر من مليار 

 دوالر.
الصناديق متثل شخصية اعتبارية، وعليه  4

ميكن فتح حساابت مصرفية للصناديق 
هلا لتوقيع العقود وإدارة وتعيني مدير 

ل وكذا تعيني جملس إدارة الختاذ األصو 
 القرارات وغري ذلك.

الصكوك ال متثل شخصية اعتبارية، لذا 
تعيني وكيل حلملة إىل  فيهاتدعو احلاجة 

الصكوك إلدارة االستثمار والقيام على 
شؤونه كتوقيع العقود وتسلم الربح وغري 

 ذلك.
 .االستثماريةني الصكوك والصناديق كانت هذه أبرز الفروقات ب

 وأهم ضوابطه. االستثمارية املطلب الثاين: حكم منتج االستثمار ابلصكوك والصناديق
 .والصناديق االستثماريةاالستثمار حكم منتج  :أوال  
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حيث إن الصكوك والصناديق تقوم على هياكل متنوعة فإن بيان احلكم الشرعي خيتلف 
إىل م عليه هذه الصكوك والصناديق، ولن يكون ابإلمكان التطرق ابختالف اهليكل الذي تقو 

مجيع هذه اهلياكل وأحكامها يف هذا البحث كما متت اإلشارة إليه يف املقدمة، وعليه فسيتم 
شاع ظهورمها يف هياكل الصكوك والصناديق االستثمارية ومناقشتهما يف  ةمسألة واحداختيار 

القول أن الصكوك والصناديق أتخذ حكمها من حكم هذا املطلب، لكن يف العموم ميكن 
عليه، فإن كانت الصكوك أو الصناديق تقوم على أنشطة مباحة مثل  تقوماملشروع الذي 

يف هذه الصكوك والصناديق مباح، لكن  االستثماراإلجارة واملضاربة واملراحبة، فيمكن القول أن 
ها من احملاذير الشرعية، كاشرتاط الفائدة ب مراجعة العقود للتأكد من خلو جتقبل البت يف ذلك 

، أو ضمان رأس املال يف يف اإلجارة لصيانة األساسية على املستأجروغرامات التأخري، أو ا
املضاربة، أو تداول الصكوك اليت تقوم على املراحبة، وغري ذلك من احملاذير اليت قد ترد على 

يف اآلونة  انتشرت، حيث ألصول ابلديونخلط ا مسألةوسيتناول هذا املطلب مناقشة العقود، 
ناديق اليت تقوم على خلط األصول ابلديون، حبيث تتكون األخرية هياكل الصكوك والص

موجودات الصكوك والصناديق على سبيل املثال من أصول وعقارات مؤجرة بنسبة معينة، 
. ومن خالل وعأو تتكون من مضاربة ومراحبة بنسب معينة لكل ن وديون مراحبة بنسبة معينة

ذه اهليكلة، يالحظ أن السبب الرئيسي االطالع على هياكل وواثئق الصناديق املطروحة وفق ه
 هلذا اخللط يتلخص يف أمرين مها:

األصول مع الديون  تدمججعل وحدات الصكوك أو الصندوق قابلة للتداول، حيث  -1
 أصول(. %51ديون مقابل  %49نسبة الديون أقل من نسبة األصول )مثالً  لتكون

، وبعض من خالل دين املراحبة ضمان القيمة االمسية للصكوك أو الصندوق أو جزء منها -2
، وهذا مع األرابح املوزعةالصكوك والصناديق جتعل ديون املراحبة تضمن القيمة االمسية 

 .لصك أعلى من نسبة األصولبطبيعة احلال جيعل نسبة الدين يف ا

تداول وحدات  اة بدمج األصول مع الديون بنسب معينة يسمح هبوملناقشة النقطة األوىل املتعلق
، وقد تكلم الغلبة إذا مل تثبت التبعيةمث جيب التطرق ملبدأ التبعية فإنه  ؛الصكوك أو الصندوق

، منها على سبيل املثال موضوع موضوعات خمتلفةالفقهاء قدميًا عن مسألة التبعية والغلبة يف 
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هي حُلمته قطناً، والسَّدى هي األنسجة الطولية للمالبس، والُلحمة لبس ما كان َسداه حريراً و 
 ُتكّون الثوب كما هو موضح يف الشكل اآليت:األنسجة العرضية اليت 

 
قد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة، فمنهم من يرى أن خيوط الّسدى حمض خيوط منسوجة و 

واملكونة الثوب  هي أساسية اليت خبيوط الُلحمة العرضبشكل طويل وال تتحول إىل ثوب إال 
، وعليه فقد أجازوا للرجل أن يلبس املالبس اليت سداها حريراً وحلمتها قطناً مثالً، ومن لشكله

من يرى أن الّسدى واللحمة كالمها أنسجة مكونة للثوب، وعليه فال يصح أن يطلق الفقهاء 
ظر لألظهر واألغلب من الّسدى لفظ ثوب إال بوجود الّسدى واللحمة، ويف هذه احلال جيب الن

واللحمة، فإن كان قطن اللحمة أغلب قيل جبواز لبس الرجل للملبس، وإن كان حرير الّسدى 
، ويفهم من املثال السابق أنه يغتفر يف التابع ما (1)لبس الرجل للملبس أغلب وأظهر قيل مبنع

بح اتبعاً للقطن أبيح لبسه، ال يغتفر يف األصل، فاألصل أن احلرير حمرم للرجال لكن عندما أص
 .كما يفهم من املثال السابق العمل مببدأ الغلبة إن كان العنصران املدموجان مقصودين لذاهتما

ولو طبقنا هذا املبدأ على الصكوك مثاًل، فيجب النظر مما يتكون الصك أواًل، ولنفرتض أنه 
رئيس للصك، أو أن كال النوعني املضاربة واملراحبة، مث جيب أن ننظر هل هناك مكون  يتكون من

أن يقوم على املراحبة مبفردها أو على  ومن املعلوم أن الصك ميكن ؟يصلح مبفرده لقيام الصك
، لكن جيب أن يتم التأكد أيضاً من أن وهبذا تنتفي تبعية أحد النوعني لآلخر ملضاربة مبفردهاا

 تغطيمضمونه، ومثال ذلك أن غًا من مفرّ ليس أحدمها كال النوعني له أثره يف الصك وأن 

                                                 

والتحصيل والشرح البيان القرطيب، و  (.8/216، )2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر: املصري،  (1)
واحلراين،  .(4/438، د.ط، )اجملموع شرح املهذب. والنووي، (17/5، )2، طوالتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة

 (.1/300، )1، طشرح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية
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رأس مال الصك ومجيع أرابحه حبيث ال يبقى للمضاربة فائدة سوى أهنا  أبرابحها صفقة املراحبة
إذا و  فإذا ثبت ذلك قيل بفساد الصك مباشرة، حيلة لتداول الصك أو جعل الربح متغرياً مثاًل،

النتفاء  لألغلب واألظهرينظر  ؛ثبت أن كال العقدين مقصود لذاته يف تكوين هيكل الصكوك
يمكن ف، أصول املضاربةع الدين الناتج عن بيع املراحبة أعلى نسبةً من التبعية هنا، فإن كان جممو 

وإن  ،ابتداءً  ااالستثمار فيه جوازمع  مبنع تداول هذه الصكوك لغلبة الدين فيها القول هنا
از االستثمار يف هذه الصكوك كانت املضاربة أكثر من إمجايل دين املراحبة فيمكن القول جبو 

الذي يظهر هو عدم صحة إطالق املنع أو اإلابحة  لكن ،اد له اعتبارهوتداوهلا، وهذا االجته
، حيث ميكن القول بتداول ابعتبار ابب الغلبة والتبعية فقط يف تداول هذا النوع من الصكوك
يطة أال يفرّغ أحد مهما بلغت نسبة الديون إىل األصول شر  هذه الصكوك مع بعض الضوابط

النوع من التفصيل أكثر يف آلية إاتحة التداول هلذا  وسيتم العقدين من مضمونه كما سبق بيانه،
 النقطة التالية املتعلقة حبديث القالدة. التطرق إىلبعد  الصكوك

لفقهاء فيما يتعلق بدمج صنف ربوي مع وتعد مسألة القالدة من املسائل املشهورة اليت تناوهلا ا
وقد جاءت هذه املسألة من حديث القالدة الذي نف غري ربوي وبيعهما كسلعة واحدة، ص

اشرتيت يوم خيرب قالدة ابثين عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها قال فيه فضالة بن عبيد: "
ال تباع ) :هللا عليه وسلم فقالفوجدت فيها أكثر من اثين عشر دينارا فذكرت ذلك للنيب صلى 

حممل النهي عدم العلم مبقدار الذهب ، وجاء يف املعتصر عن هذا احلديث أن "(1)("حىت تفصل
، ويظهر من كالم احلنفية (2)"اليت فيها قبل التفصيل فلو كان معلوما قبل التفصيل ينبغي أن جيوز

ويفهم من ذلك فيها من ذهب حىت تفصل،  قدار ماعلة منع بيع القالدة هو عدم العلم مبأن 
ا فيها من ذهب دون فصل جاز بيعها ابلذهب مثالً مبثل ويكون ما زاد يف مقابل أنه إذا علم م

املدفوع  املبلغ جواز البيع دون الفصل إن كان ، وقد نص احلنفية على أمثلة تطبيقية تؤكداخلرز
ء جارية قيمتها ألف درهم ويف عنقها أكثر من قيمة الصنف الربوي، ومن أمثلتهم جواز شرا

رهم، أبلفي درهم وحىت إن دفع املشرتي ألف درهم مقدم صح البيع ألنه طوق قيمته ألف د

                                                 

 .(1591)( رقم 3/1213، كتاب املساقاة، ابب بيع القالدة فيها خرز وذهب، )صحيح مسلمرجه مسلم يف أخ(1)
 (.1/337، د.ط، )املعتصر من املختصر من مشكل اآلاثرامللطي،  (2)
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، وهناك أمثلة أخرى (1)يكون يف مقابل الطوق وتكون األلف األخرى املؤجلة يف مقابل اجلارية
 .(2)فضضةأوردها احلنفية على هذا النحو كبيع السيف احمللى واملنطقة امل

الذهب  مبادلة منعب لصحة البيع، ذلك ألن علة ويرى املالكية أن فصل الذهب عن اخلرز واج
 .(3)وزانً بوزن، فوجب الفصل ووزن الذهب للتأكد الوزن مثالً مبثل ذلك أال يكونهو ابلذهب 

املسائل اليت حتمل وأما الشافعية فقد اعتمدوا على هذا احلديث مبعناه الظاهر وقاسوا عليه بقية 
ا مستقلة، وإال فيبطل البيع، ومن أشهر املسائل العلة نفسها، فأوجبوا فصل األصناف وبيعه

اليت قيست على مسألة القالدة عندهم مسألة مّد عجوة، حيث منع الشافعية أن يبيع شخص 
ويباع املّد الثاين ، ي عجوة، مبّد عجوة ودرهم مثاًل، بل يباع املّد منفصاًل يف مقابلة املدّ مدّ 

شافعية إىل القول ابلتوزيع النسيب للصفقة فقالوا: ، وذهب بعض ال(4)منفصاًل يف مقابلة الدرهم
الدرهم من هذا اجلانب ثلث ما يف هذا اجلانب، فقابل ثلث ما يف اجلانب اآلخر، وثُلث "

ّدين ثلثا ُمدٍّ، فيبقى مد وثلث، يقابل ُمّدًا وهذا تفاضل
ُ
ي يظهر أن التعويل على ، والذ(5)"امل

بعض الشافعية أيضاً، كما أن أخذ احلديث على ظاهره التوزيع النسيب غري سديد، وهو ما قرره 
 .الفصل الفعلي فيه نظر كما سيأيت تفصيله ببوجو 

من منع هذا النوع من البيوع، وضربوا أمثلة منها مثال مّد عجوة  ويرى احلنابلة ما يراه الشافعية،
نفسها، ورأيهم عرض الكالم عن رأي الشافعية مع أمثلة أخرى تنطبق عليها العلة املذكور يف م

أن الصفقة إذا مجعت بني شيئني وزع الثمن على الشيئني على وجه يف ذلك مبين على: "
وهذا الرأي شبيه برأي الشافعية املتعلق ابلتوزيع  .(6)"الشيوع، وحينئٍذ جنهل التساوي بني الربويني

ة مقابل ألف ، وعلى هذا الرأي إذا ابع أحد كيلو من األرز وكيلو من احلنطالنسيب للبدلني
لكيلو احلنطة، والواقع  درهم 500لكيلو األرز و درهم 500الشيوع درهم، فإن الثمن يوزع على 

                                                 

 (.1/143، د.ط، )منت بداية املبتدي يف فقه اإلمام أيب حنيفةانظر: املرغيناين،  (1)
 (.14/10) ، د.ط،املبسوطالسرخسي،  (2)

 (.2/307، )1، طشرح التلقنياملازري، انظر: (3)
 (.5/77، )1، طاملطلب يف دراية املذهبهناية اجلويين، انظر:(4)

 (5/77املرجع السابق، ) (5)
 (.8/426، )1، طالشرح املمتع على زاد املستقنعالعثيمني،  (6)



80 

 

ة مثنها وإن كان كيسا األرز واحلنطة جمموعان يف قد يكون أن لكيلو األرز مثنه ولكيلو احلنط
 كيس واحد أو مربوطان برابط واحد.

إىل  أن ليس كل دمج يؤديربعة ميكن استنتاج وابالطالع على كالم الفقهاء من املذاهب األ
 ة لسلعة واحدنياملكون املدموجني أو العنصرين بنيالفصل وأن التعامل مع السلعة على الشيوع، 

فما أمكن فصله حكمياً جاز بيعه دون فصل ميكن أن يكون فصالً حقيقياً أو فصالً حكمياً، 
إذا احتد  مقابل العنصر الربوي أكثر منه ، شريطة أن يكون الثمن يفدون اعتبار الشيوع فعلي

، ومن هنا ميكن أن خنلص إىل أن اخللط بني ليكون ما زاد يف مقابل العنصر الثاين اجلنس
بذهب له حاالن، احلال األول أن يكون أحد النوعني اتبعًا لألصل، كالسيف احمللى منتجني 

شراؤه شريطة أال يزيد العنصر التابع أو القميص املطرز أطرافه ابحلرير، وهذا جيوز بيعه و  قليل
لذاته لتابع عن الثلث اعترب أنه مقصوداً ، ألن الثلث كثري ومىت زاد اثلث قيمة السلعة كاملةعن 

، فمىت قلت نسبة احللي من الذهب (1)، وقد نقل النووي حتديد هذه النسبة عن الفقهاءلكثرته
ستخدم كحلي، وكذا جيوز للرجل عن الثلث جاز بيع السيف بذهب دون اعتبار الذهب امل

شراء ولبس القميص املطرز ابحلرير مىت ما قل احلرير عن الثلث وكان الصوف هو األغلب كما 
فصل الويتميز هذا الصنف من السلع املخلوطة بصعوبة  الّسدى والُلحمة سابق الذكر. يف مثال

ف املكون للثوب ألن بني النوعني، كصعوبة فصل احللي عن السيف أو فصل احلرير عن الصو 
 هذا الفصل قد ينتج عنه تلف السلعة عادًة أو فوات جزء كبري من قيمتها.

بسهولة فصل  الصنفالنوعني مقصوداً لذاته، ويتميز هذا واحلال الثانية أن يكون كل نوع من 
بة ، ويف هذه احلال ال عربة يف نسبة أو كثرة أو غل، سواء أكان الفصل فعلياً أم حكمياً النوعني

السيف الذي يكون غمده مصنوعاً  أحد النوعني على اآلخر، فلكل نوع قيمته، ومثال ذلك
أو  القالدة اليت ربط هبا اخلرز، فيمكن يف هذه السلعة )القالدةو  من الذهب )أكثر من الثلث(

، وحيث إن ز أو حديد السيف( فصل الذهب ومعرفة قيمته مث املساومة يف سعر اخلر السيف
إىل وزن ملعرفة قيمته الفعلية وجب هنا الفصل الفعلي للنوعني حىت يوزن الذهب  الذهب يتطلب

صل بعد البيع للتأكد من أن ما اشرتيت به من ذهب ، فإذا بيعت دون فصل وجب الفمبفرده
كيلو من امللح الناعم مقابل   2لكن عند بيع  أكثر من الذهب املوجود يف القالدة ليصح البيع.

                                                 

 (.11/18، )2، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي،  (1)
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درمهاً، فال حاجة هنا للفصل الفعلي، فيمكن أن يباع ما سبق يف  15شن وكيلو من امللح اخل
مقاباًل لكيلو من امللح اخلشن، وكيلو من امللح  الناعمامللح من صفقة واحدة يكون فيها كيلو 

 مقابالً للخمسة عشر درمهاً. اآلخر الناعم
يكن أحد العقدين  مل ما وكذا يف الصكوك أو الصناديق اليت تقوم على املضاربة واملراحبة مثالً 

، فالذي يظهر جواز تداول هذه الصكوك مهما بلغت نسبة املراحبة، شريطة مفرغاً من مضمونه
أال يكون عقد املضاربة صورايً، ومن األمثلة على صورية املضاربة أن تغطي املراحبة رأس املال 

وبنسبة غالبة إلجازة تداول  ومجيع الربح فال يبقى للمضاربة أثر يف املنتج، وإمنا وضعت كحيلة
الصكوك. أما إذا ثبتت صحة عقد املضاربة وعدم صوريته فال حرج من القول جبواز تداول 

لصكوك بغض النظر عن نسبة كل نوع وغلبته على اآلخر، فلو افرتضنا أن إمجايل قيمة الصك ا
ايل، فيمكن آالف رايل، وكانت نسبة دين املراحبة يف هذا الصك تسعة آالف ر  10الواحد 

القول هنا أنه ال مانع من بيع هذا الصك أبي قيمة أعلى من تسعة آالف رايل، ويكون ما زاد 
 عن تسعة آالف رايل يف مقابل أصول املضاربة.

 .ستثماريةلصكوك والصناديق االالضوابط الشرعية ملنتج االستثمار اب اثنيا :

تية للصكوك والصناديق، وسيشار فيما بعد مناقشة ما سبق ميكن استنتاج الضوابط العامة اآل
 أييت للصك قاصداً به الصكوك ووحدات الصناديق:

ال مانع من االستثمار يف الصك وشراؤه وتداوله ما دامت أصوله وأنشطته مباحة،  -1
حماذير شرعية يف هذه العقود كما كاإلجارة واملضاربة، شريطة التأكد من عدم وجود 

 ة احملاذير الشرعية:، ومن أمثلارة إليهسبقت اإلشا

التعهد برد القيمة االمسية للصكوك أو تعويض اخلسارة يف الصكوك، ويكون ذلك إما  -أ
صراحة أو ضمنًا كالتعهد بشراء أو االلتزام بشراء األصول ابلقيمة االمسية أو تضمني 

املضارب بتغطية اخلسائر بصفة أخرى )كوكيل خدمات مثاًل( أو وكيل االستثمار أو 
 كة ذات غرض خاص اتبعة للمضارب لتغطية اخلسائر، وغري ذلك من احليل.إنشاء شر 

 اشرتاط الفائدة أو غرامة التأخري على دفعات الصكوك. -ب

 .امللكيةأن تكون األصول حمل الصك صورية، أو غري قابلة لالستخدام أو نقل  -ت
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تداوله الصك قائمًا على املراحبة فال مانع من االستثمار به، لكن يراعى يف إذا كان  -2
 ضوابط تداول الديون.

لكل حبيث يكون  كل نوع مقصودًا لذاته  إذا كان الصك خمتلطًا بني دين وأصل وكان -3
نوع أثره يف الصك، فال مانع من تداوله شريطة أن يكون الثمن أكثر من قيمة الدين، 

ن الثمن عن الدين يف مقابل األصل، وال خيتلف احلكم يف ذلك ابختالف ويكون الزائد م
  .املكونني ملوجودات الصكوك نو ل والديو نسبة األص
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 املبحث الرابع: منتج التحوط من أسعار الصرف.
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 وبيان أهم منتجاته: التبادل األجنيباملبحث األول: التعريف بقسم 
 

 لغة: التبادل األجنيب: تعريف قسم املطلب األول
ه ابدلت الرجل ُمَبادلَة وبداال ِإذا أَع طيتيقال "، ، والتبديل يف العموم التغيريلغة من بدل التبادل

، وعليه فالتبادل يف اللغة هو أن تعطي شيئًا وأتخذ مثله كأن أتخذ (1)"شروى َما أَت ُخذ ِمن هُ 
آخر، ويسمى هذا طعاماً وتعطي مقابله طعاماً آخر، أو أن أتخذ قماشاً وتعطي مقابله قماشاً 

لة يف عموم السلع مقايضة، أما مبادلة النقود كأن تعطي شخصًا عملة وأتخذ بداًل منها عم
 أخرى فيسمى ذلك صرفاً.

ََنابَة: قد جنب، : أصلها من جنب، جاء يف درة الغواص: "واألجنيب َويـَُقوُلوَن ملن َأَصابَته اجل 
ََنابَة، فـَيـَُقال ِفيِه: قد أجنبفيومهون ِفيِه، أِلَن معىن جنب َأَصابَته ريح ا ُنوب، َفَأما من اجل  ، جل 

تاين يف جن ََنابَة َوِهي ال بعدَوجوز أَبُو َحامِت السجس  وعليه ميكن القول  .(2)"ب، واشتقاقه من اجل 
أن األجنيب يف اللغة يطلق على الشخص القادم من اجلنوب أو من مكان بعيد، كما ميكن أن 

 العبادة واملساجد.عن يطلق كوصف لشخص أصابته رايح جنوبية، أو به جنابه فأصبح بعيداً 
ابعدت بيننا  اليت دول األجنبية هي الدول اجلنوبية أو الدولن المن هذا املنطلق ميكن القول إو 

وبينها احلدود، وعلى املعىن الثاين فإن العمالت األجنبية هي عمالت هذه الدول اليت ابعدت 
 بيننا وبينها احلدود.

 
 اصطالحا : التبادل األجنيب: تعريف قسم املطلب الثاين

ويطلق عليه ( Foreign exchangeاإلجنليزي ) التبادل األجنيب مأخوذ من املصطلحإن مصطلح 
كما شاع استخدام مصطلح معتصر من املصطلح املختصر وهو: ،  (Forex)فوريكس  اختصاراً:

(، وكل هذه املصطلحات ترمز لشيء واحد يف االصطالح وهو املصارفة ومبادلة FXإف إكس )
 العمالت األجنبية.

                                                 

 (.1/300، )1، طمجهرة اللغةاألزدي،  (1)

 (.1/143، )1، طاخلواصدرة الغواص يف أوهام البصري،  (2)
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الت هو القسم يف جمموعة اخلزينة الذي يعىن فإن قسم تبادل العمويف اصطالح هذا البحث، 
بتوفري العمالت وبيعها هبدف سد احتياجات ومتطلبات املصرف وعمالئه من البنوك وغريها، 
ويكون توفري العمالت بوسائل عدة إما بشرائها إلكرتونياً عن طريق احلواالت والقيود املصرفية، 

كما يتعامل قسم تبادل العمالت بشراء وبيع لة وقيد إلكرتوين،  أو بشرائها ورقيًا مقابل حوا
 معادن تنطبق عليها صفات الثمنية مثل الذهب والفضة.

عقود آجلة لتوفري  وهذا ال ينفي وجودابلفورية، يف هذا القسم تتسم صفة الصفقات غالبًا و 
بشكل خمتصر خلروجها  لعقود اآلجلةا لنوع واحد فقط من ، وسيتم التطرقأيضاً  العمالت
(، وذلك هبدف بيان آلية توفري العملة OTCالبحث كوهنا من العقود خارج املنصة )موضوع 

 يف األجل.
 وميكن تقسيم املنتجات األساسية هلذا القسم على النحو اآليت:

 
 وسيتم شرح وبيان هياكل هذه املنتجات وضوابطها يف املباحث اآلتية إبذن هللا تعاىل.

  

قسم تبادل العمالت

التحوط من سعر الصرف شراء الورق النقدي تبادل العمالت الفوري
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 ت الفوري )سبوت(.املبحث الثاين: منتج تبادل العمال
 املطلب األول: التعريف مبنتج تبادل العمالت الفوري وبيان هيكله وإجراءاته.

يعد منتج تبادل العمالت من املنتجات األساسية وهو منتج يتم من خالله شراء وبيع العمالت، 
 بيع العمالت يف السوق الفورية بني، ألنه املنتج الذي ينظم شراء و لقسم التبادل األجنيب

تتضمن السوق الفورية حسب حاجة املصرف ومتطلباته، و  احمللية والعاملية املصارف والبنوك
 ثالثة أصناف رئيسة من تواريخ التسوية، وهي:

حبيث تربم املصارفة يوم الثالاثء مثاًل وتتم  يوم التعاقد نفسه،اتريخ استحقاق التسوية يف  -1
 (.Same day valueيزية )مبادلة العملتني يف اليوم نفسه، ويسمى ابإلجنل

استحقاق التسوية يف اليوم التايل ليوم التعاقد، حبيث تربم املصارفة يوم الثالاثء، اتريخ  -2
 (.Tom valueويسمى ابإلجنليزية ) ،ليوم الثالاثء وتتم مبادلة العملتني يف يوم األربعاء التايل

ارفة يوم الثالاثء مثالً، اتريخ استحقاق التسوية بعد يومني من التعاقد، حبيث تربم املص -3
وتتم مبادلة العملتني بعد يومي عمل، وذلك يوم اخلميس، ويسمى هذا النوع ابإلجنليزية 

(Spot valueوهذا النوع هو األشهر يف التعامل م ) ن األنواع الثالثة املذكورة، لذا جرت
 البيع الفوري.على  (spotعلى إطالق اسم "سبوت" )العادة السوقية 

التسوية للعمالت يف هذا املنتج عن طريق القيود واحلواالت املصرفية، وميكن توضيح  هذا وتتم
 هيكل املنتج وفق الشكل اآليت:

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 الطرف املقابل املصرف

 منصة تداول العمالت

 

 قابل دوالر(طلب بيع يورو م2) (طلب شراء يورو مقابل دوالر1)

(حتويل يورو بعد يومي 3)
(حتويل الدوالر بعد 3) عمل من الشراء

 يومي عمل من الشراء
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دوالر، بتاريخ استحقاق تسوية  1268يورو مقابل  1000طلبًا لشراء  املصرفيقدم  -1
 بعد يومي عمل.

الطرف لسعر الذي طلبه املصرف، حبيث يبيع اب اليورويقدم الطرف املقابل عرضًا لبيع  -2
بتاريخ استحقاق تسوية أيخذها من املصرف  دوالر 1268يورو مقابل  1000املقابل 

 بعد يومي عمل، وعند مقابلة العرض مع الطلب تتم الصفقة.

عمل من إبرام الصفقة، حيول املصرف الدوالر للطرف املقابل، وحيول الطرف يومي بعد  -3
 و للمصرف.املقابل اليور 

 املطلب الثاين: حكم منتج تبادل العمالت الفوري وأهم ضوابطه.
 .تبادل العمالت الفوريحكم منتج  أوال:

نوع من األمثان، ومن املعلوم جواز مصارفة األمثان وفق األحكام اليت قررها الشرع العمالت 
دًا وبيد إذا احتدت وذلك أبن تكون املصارفة يدًا بيد إذا اختلفت األصناف، ومثاًل مبثل وي

ومن الفقهاء من أجاز أتخري البدلني العتبار حاجة السوق إىل ذلك كما سبق بيانه األصناف، 
لكن هل هناك اعتبارات تتيح أتجيل قبض البدلني أو الثالث،  الفصلالثالث من يف املبحث 

 .هذا ما سيتم التطرق إليه يف املسألتني اآلتيتني !بيع عملة قبل قبضها فعلياً 

 :حكم أتجيل قبض البدلني يف الصرف املسألة األوىل:
 الثالث الفصلسبق مناقشة مسألة بيع الدين ابلدين أو الكالئ ابلكالئ يف املبحث الثالث من 

، وحيث إن للحاجة يف املدد الفورية اليت ال تتجاوز يومي عملإال وأن املتأخرون ما أجازوه 
فحرمته يف األمثان أوىل وأوجب لورود النص فيهما،  بيع الدين ابلدين حمرم يف عموم السلع،

، ولكن بسبب )مع اإلجياب والقبول( إبرام الصفقة وقت فإن األصل أن يتم تبادل الثمننيوعليه 
)قبل  ائماً تقابض البدلني ما دام جملس العقد ق املتقدمون من الفقهاء التأخر يفاحلرج اغتفر 

العقد يعترب يف حكم العقد املربم نفسه. جاء يف املبسوط  ، حيث إن جملسالتفرق ابألبدان مثالً(
القبض ال بد منه يف هذا العقد، وكان ينبغي أن يشرتط بعد الكالم عن حرمة أتجيل الثمنني: "

هذا املنطلق  من، و (1)"مقروان ابلعقد؛ ألن حالة اجمللس تقام مقام حالة العقد شرعا للتيسري
ن يكون يف جملس العقد الذي يقوم مقام العقد، وهبذا فإن ميكن القول أن قبض الثمنني جيب أ

                                                 

 (.14/3، د.ط، )املبسوطالسرخسي،  (1)
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أغمي على العاقدين مث استفاقا يف اليوم  إذا أتخر جملس العقد إىل آخر اليوم دون تفرق أو
فرق يف جملس التايل وتبادال الثمنني متت الصفقة، ومن املعلوم أن هناك خالف يف اعتبار الت

البائع من سطح فثب معه خشية تفرق اجمللس، لكن  العقد، فمن املتقدمني من قال إن وثب
معرض كالم الفقهاء كان يف التأكيد على عدم انفصال جملس العقد قبل القبض، واعتربوا يف 

 النهاية العرف السائد يف انفصال جملس العقد.
ن يقبض له، ولكن يوكل من موال يصلح للرجل أن يصرف مث يوكل يف التهذيب: "وجاء 

، وهذا أتكيد على أن قبض الثمنني جيب أن يكون قبل التفرق من جملس (1)"ضيصرف له ويقب
، فال يصح أن يصرف الشخص يف جملس العقد مث ينفصل عن جملس العقد ويوكل العقد

 .شخصاً ليقبض له ما صرفه
بعد انقضاء جملس العقد، جاء يف األم:  أو أحدمها نيأتجيل البدلويرى الشافعية أيضًا منع 

يف أن يتفرق املتبايعان بشيء من هذه األصناف من مقامهما الذي يتبايعان فيه حىت  وال خري"
يتقابضا، وال يبقى لواحد منهما قبل صاحبه من البيع شيء، فإن بقي منه شيء، فالبيع فاسد، 

 .(2)"مشرتاي لنفسه، أو كان وكيال لغريهوسواء كان املشرتي 
م تقابض البدلني يف جملس العقد، جاء يف زاد ما مل يت ويرى احلنابلة كذلك بطالن العقد

، ويف (3)"ومىت افرتق املتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما مل يقبضاملستقنع: "
العقد هو احلد الفاصل الذي جيب قبض البدلني هذا إشارة إىل أن افرتاق العاقدين وفسخ جملس 

 قبله أو خالله كي ال يبطل العقد.
كالم الفقهاء املتعلق مبجلس العقد وما اعتربوه من أن جملس العقد حيل حمل العقد   إيرادوبعد 

نفسه دفعاً للحرج، وبعد التأمل يف كالمهم املتعلق جبواز أتخري قبض البدلني ما دام جملس العقد 
ثبت أن يت ت، وبعد التأمل يف مسألة خيار اجمللس النفسه حكم العقد أيخذ كون اجمللس قائماً 

ما دامت األبدان مل  ال ينتهي بتقابلهماأنه بعد اإلجياب والقبول و  يستمرالعقد ميكن أن  جملس

                                                 

 (.3/99، )1، طالتهذيب يف اختصار املدونةالرباذعي،  (1)
 (.3/31، د.ط، )األمالشافعي،  (2)
 (.1/109.ط، )، دزاد املستقنع يف اختصار املقنعاحلجاوي،  (3)
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بعد - جملس العقد بقاء العاقدين يف من أن (1)ورواية عن أمحد واملالكية وما يراه احلنفية ،تتفرق
 نال يتيح هلما فسخ الصفقة املربمة كوهنا لزمت على العاقدي -إبرام صفقة الصرف أو غريها

ألن جملس العقد جاء إلمتام العقد ودفع احلرج عند إبرامه فال يستخدم اجمللس كوسيلة لفسخ و 
تعذر اعتبار انفصال األبدان وتفرق العاقدين ما قرره الفقهاء من أنه إذا بعد التأمل فيو ، العقد

 فإنه ميكن أن خنلص إىل ما أييت:، (2)بعد إبرام العقد فإن العربة تكون مبجلس العقد
وال  .عقد قائماً أنه ال مانع من أتخري قبض الثمنني بعد اإلجياب والقبول ما دام جملس ال -1

يعين ذلك إجازة متديد اإلجياب بعد انتهاء جملس العقد، حبيث يكون للطرف املقابل 
خيار القبول بعد انتهاء جملس العقد، وقد منع اجلمهور ذلك يف سائر العقود عدا 

، ومنع اإلجياب املمتد كما سيأيت بيانه الحقاً    حاالت خاصةاملالكية الذين أجازوه يف
أحد البدلني من  دفع للنص تتمثل يف ألن يف ذلك خمالفةيف معاملة الصرف أوىل 

، وهذا ما أكد عليه قرار جممع األصناف الربوية أو كليهما بعد انقضاء جملس العقد
از اإلجياب املمتد، لكنه منع الفقه اإلسالمي الدويل بعد أن أخذ رأي املالكية يف جو 

 .(3)ذلك يف عقود النكاح يف الصرف

للمدد الفورية اليت  بعد تبادل اإلجياب والقبول جملس العقد أن ميتدأنه ال مانع من  -2
ال تتجاوز التسوية فيها  املدة اليتتعارف عليها أهل السوق وأقروا أبهنا فورية، وهي 

ح أن ميتد العقد ألكثر من هذه املدة من وقت اإلجياب، وعليه فال يص يومي عمل
تأخر فيه البدلني فيكون من ابب يتتحول تلقائياً لعقد آجل الفورية، ألن طبيعة العقد 

 بيع الدين ابلدين احملرم شرعاً.

دام جملس العقد قائماً، فال مانع من تسليم إحدى العملتني بعد يوم عمل وتسلم ما  -3
وجملس العقد  لس العقد يف حكم العقد نفسه،العملة األخرى بعد يومي عمل، ألن جم

                                                 

(. 2/143، )1، طالتلقني يف الفقه املالكي. والثعليب، (2/37، )2، طحتفة الفقهاءانظر: السمرقندي،  (1)
 (.4/393، )2، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، و 

 (.5/216، )2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعالكاساين،  (2)

م، 20/03/1990 -هـ 23/08/1410(، بتاريخ 6/3) 23سالمي الدويل رقم انظر: قرار جممع الفقه اإل (3)
 ".حكم إجراء العقود آبالت االتصال احلديثةوموضوعه: "
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فكأن البائع  للمدد الفورية املتعارف عليها وأقصاها يومي عمل، يستمرميكن أن 
 الثمنني يداً بيد عند إبرام العقد. يف حكم من تبادلواملشرتي 

فال ميكن فسخ العقد يلزم مبجرد اإلجياب والقبول، وإن مل ينته جملس العقد، وعليه أن  -4
العقد فيكون ذلك الطرف ارفة، وإن مل يدفع أحد الطرفني العملة قبل انقضاء جملس املص

 خمالً ويبطل العقد، وميكن النظر يف تغرميه كذلك لتعويض ما قد ينتج من ضرر فعلي.

وبعد إقرار ذلك تتبقى مسألة، وهي هل يستطيع العاقد أن يبيع العملة اليت اشرتاها قبل أن 
 وله املسألة التالية.يقبضها؟ هذا ما ستتنا

 العملة قبل قبضهاحكم بيع  املسألة الثانية:
لتلبية  الواحد خالل اليوم عديدةوبيعها مرات  بنوك شراء العمالتإن من طبيعة عمل خزائن ال

احتياجاهتا واحتياجات عمالئها، وكذلك لطلب الربح، لكن هل تستطيع اخلزينة أن تبيع العملة 
 ضها؟ خاصة وأن املدة الزمانية جمللس العقد ميكن أن تستمر ليومي عملاليت اشرتهتا قبل أن تقب

 .كما هو موضح يف املسألة األوىل
لك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة ومن حكم الثمن أن وجوده يف ميف املبسوط: "جاء 

ف العقد، وإمنا يشرتط ذلك يف املبيع، وكذلك فوات التسليم فيما هو مثن ال يبطل العقد خبال
وإذا ثبت جواز االستبدال ابلثمن ...املبيع، واالستبدال ابلثمن قبل القبض جائز خبالف املبيع

من كالم احلنفية أنه ال مانع يظهر و  .(1)"قبل القبض ثبت أن فوات التسليم فيه ال يبطل العقد
البيع  وقد استدل احلنفية جبواز هذامن شراء عملة مث بيعها يف جملس العقد نفسه قبل قبضها، 

فرمبا أبيعه  2إين أبيع اإلبل ابلبقيعصل املسألة وهو حديث ابن عمر حيث قال: )أب استدالالً 
ال أبس " -صلى هللا عليه وسلم- ابلداننري، وآخذ مكاهنا الدراهم، أو على عكس ذلك فقال

ويف هذ احلديث دليل صريح على  .(3)("أن أتخذها بسعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما شيء

                                                 

 (.14/3،2، )د.ط، املبسوطالسرخسي،  (1)

وقد  ابلباء املوحدة مدفن أهل املدينة،"فائدة: البقيع املذكور يف هذا احلديث هو (: 6/566) (  جاء يف البدر املنري2)
 «".كنت أبيع اإلبل ببقيع الغرقد...»للبيهقي « املعرفة»ورد مصرحا به يف 

(. 3354(، رقم: )3/250كتاب البيوع، ابب يف اقتضاء الذهب من الورق، )  ،سنن أيب داودأخرجه السجستاين يف  (3)
(، رقم: 7/281فضة، )بيع الفضة ابلذهب وبيع الذهب ابل ، كتاب البيوع، اببالسنن الصغرىوأخرجه النسائي يف 

 .(1242(، رقم: )3/536، أبواب البيوع، ابب ما جاء يف الصرف، )سنن الرتمذي(. وأخرجه الرتمذي يف 4582)
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أن ، وفيه دليل على قبل قبضه از صرف الثمن املستحق يف الذمة قبل قبضه يف جملس العقدجو 
 جملس العقد ألن فقط أتخر التسليم أو فواته وفق هذه الصورة املذكورة مغتفر يف جملس العقد

 . حيل حمل العقد
جل، ويرى املالكية جواز صرف الدين احلال على األرجح، كما رجحوا منع صرف الدين املؤ 

املشهور: وصرف الدين احلال يصح خالفا ألشهب، واملؤجل، جاء يف جامع األمهات: "
بني صرف ما يف الذمة والصرف على واملتأمل يف كتب املالكية يرى أهنم يفرقون ، (1)"املنع

فالصرف على الذمة هو استقراض أحد العاقدين أو كليهما لعملة من اآلخر، وليس ، الذمة
ا، فمحل البحث هنا هو صرف ما يف الذمة، وهو الذي أجازه املالكية إن هذا حمل البحث هن

 كان ما يف الذمة حاالً.
 املذهب املعتمد يف هوو جواز استبدال الثمن يف الذمة، إىل  ذهب الشافعية يف القول اجلديدو 

 .(2)خالفاً للقول القدمي الشافعي
الذي استدل به  للحديث نفسهصرف الثمن املستحق يف الذمة  ويرى احلنابلة كذلك جواز

الذمة، فيجوز بيعه ملن هو يف ذمته ملا روى ابن فأما الثمن يف ، جاء يف الكايف: "احلنفية
وال جيوز بيعه لغري من هو يف ذمته، ألنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع املغصوب لغري ...عمر

كاملسلم فيه مل   مستقر غاصبه، وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غري
 أيضاً  ويظهر يف كالم احلنابلة أتكيد على نقطة أخرى. (3)"جيز بيعه حبال، ال لصاحبه وال لغريه

أبنه يصري يف حكم املعجوز  وهي عدم جواز بيع الثمن يف الذمة لغري من هو عليه، وعللوا ذلك
حلنابلة يف صرف الثمن يف عن تسليمه فيكون أشبه ببيع سلعة مسروقة لغري من سرقها، وكالم ا

رتط فيه القبض يف جملس العقد، وبيع مثن يف الذمة متفق مع رأي اجلمهور ألن الصرف يش
الذمة لغري من هو عليه يؤدي يف الغالب إىل عدم القبض يف جملس العقد. لكن إذا أخذان يف 

                                                 

(، وعلق الشيخ شعيب 4920(، رقم: )11/287، )اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانوقد صححه ابن حبان يف 
شرط مسلم. وجاله ثقات غري مساك بن حرب، وهو صدوق إسناده حسن على ش عن احلديث أبن "األرنؤوط يف اهلام

 ."حسن احلديث
 (.1/341، )2، طجامع األمهاتاملالكي،  (1)

 (.3/355، )1، طالتهذيب يف فقه اإلمام الشافعيانظر: البغوي،  (2)
 (.2/18، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحداملقدسي،  (3)
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فق عرف ليومي عمل و  -الذي يعّد يف حكم العقد- عني االعتبار استمرارية جملس العقد
الثابتني يف  تسليم الثمننيل عاقدين، وما ينشئ عن الصفقة من إلزام على الللمدد الفورية السوق

ميكن القول هنا أن الثمن الذي ينشئ يف الذمة يعد مبثابة الدين ذمتهما خالل جملس العقد؛ 
لطرف آخر  املشرتاة عملةالال مانع من بيع ف ، وعليهالذي يستحق سداده يف جملس العقد احلال

مل  والثاين جملس العقد األول ألن األول،العقد يف جملس فعليًا  قبل قبضها يف جملس عقد اثين
أن يتم تسليم وتسلم الثمنني يف جملسي العقد، وإال فينفسخ العقد  وعليه فيشرتط هنا ينتهيا،

 ما قبل انقضاء جملس العقد.ه تسليم أحد الثمنني أو كليهالذي ينتفي في
 الضوابط الشرعية ملنتج تبادل العمالت الفوري. اثنيا :

وبيانه، ميكن أن خنلص إىل الضوابط اآلتية املتعلقة بصرف العمالت وبيعها يف  مما سبق نقاشه
 خزائن املصارف اإلسالمية:

 يداً بيد. مباشراألصل يف املصارفة وتبادل العمالت، أن يتم تبادل الثمنني بشكل  -1

ا تبادل الثمنني بشكل حلظي، فال مانع اليت يتم من خالهل شرةاملباإذا تعذر وجود السوق  -2
 اليت ال تتجاوزمن أتخري قبض البدلني للمدد الفورية اليت تعارف عليها السوق، وهي 

يومي عمل من وقت اإلجياب، ويكون جملس العقد مستمراً ليومي عمل أو حىت تسليم 
 الثمنني أيهما أسبق.

العملتني بعد يوٍم من  إحدىليم لعقد، فال مانع من تسأن جملس العقد أيخذ حكم امبا  -3
اإلجياب والقبول، وتسليم العملة األخرى بعد يومني من اإلجياب والقبول، ألن جملس 

ال يزال قائماً، فكأن العاقدين قد تبادال العملتني يف  عمل العقد الذي يستمر ليومي
 الوقت نفسه.

وإن كان ذلك البيع قائماً  ما دام جملس العقدها ال مانع من بيع العملة املشرتاة قبل قبض -4
لغري من اشرتيت منه العملة، ألن العملة اثبتة يف الذمة وحالٌة بشكل فوري، وسيتم 

 العقد. يتسلمها وتسليمها خالل جملس

تعويض عن المبا أن اإلجياب والقبول ملزمان خالل جملس العقد، فيمكن النظر يف طلب  -5
 أحد العاقدين العملة خالل جملس العقد، وإذا مل يدفعالصفقة الضرر الفعلي إذا فسخت 

 قبل انقضاء جملس العقد فيعد خماًل.
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طوال اليوم أو لليوم التايل أو ليومي  جملس العقد يستمرعند التعاقد أن التأكيد يستحسن  -6
(، كما ميكن النص على أمور املعتد به عرفاً  عمل )وهي املدة القصوى للتعامل الفوري

كعدم وجود خيار اجمللس وغري ذلك من الشروط اليت ميكن أن يتفق عليها   أخرى
 العاقدان.

إذا تغري عرف املصارفة الفورية حبيث أصبحت األسواق تتيح الصرف املباشر للعمالت  -7
، وال فوريةيف الوقت نفسه، فإن جملس العقد يقيد ابملدة اجلديدة املتعارف عليها للمدة ال

ق خالل السبع سنوات القادمة خاصة مع تطور تقنية بلوك تشني يستبعد تغري عرف السو 
 .اليت تقوم عليها العمالت الرقمية
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 املبحث الثالث: منتج شراء الورق النقدي )بنك نوت(.
 املطلب األول: التعريف مبنتج شراء الورق النقدي وبيان هيكله وإجراءاته.

خيتلف منتج شراء الورق النقدي يف ة، وهو منتج يتم فيه صرف عملية ورقية أبخرى إلكرتوني
منتج شراء الورق النقدي يف فروع البنوك، إذ إن الفرع يتم فيه تسليم الورق  خزائن البنوك عن

، فيكون القبض متحققاً ةالنقدي عند املصارفة وخصم ما يقابل ذلك من حساب العميل مباشر 
زائن البنوك فقد يتم بني مصرفني يف يف البدلني يف جملس العقد. أما شراء الورق النقدي بني خ

أماكن أو مدن أو دول خمتلفة، حبيث يربم عقد الصرف يف عملتني إحدامها ورقية واألخرى 
مصرفية، وأما الورقية إلكرتونية، فأما اإللكرتونية فيتم حتويلها للطرف اآلخر عن طريق حوالة 

رف اآلخر، وفيما يلي هيكل يوضح فيتم عدها وفرزها وتغليفها آبلية معينة ومن مث شحنها للط
 التعامل: هذا تنفيذ أحد إجراءات

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
البنك األول )ابئع العملة اإللكرتونية "الرايل"( والبنك الثاين )ابئع العملة الورقية  يتعاقد -1

 .ورقياً مقابل الدرهم  إلكرتونياً "الدرهم"(، على تبادل وصرف الرايل 

الدرهم الورقي بفرز العملة وعّدها وربطها وتغليفها وفق املواصفات يقوم البنك ابئع  -2
املطلوبة، ومن مث يقوم بشحن هذه العملة جوًا أو حبرًا أو برًا إىل البنك املركزي اخلاص 

 ببلد الوصول أو للبنك املشرتي مباشرة حسب نوع العملة وطبيعة التفاهم.

البنك املركزي حسب التفاهم، وبعد التأكد يتم فرز العملة وعّدها من البنك املستلم أو  -3
 زيف فيها تودع لصاحل البنك املشرتي وحتفظ يف خزائن خاصة.من اكتماهلا وعدم وجود ال

 ابئع العملة الورقية ابئع العملة اإللكرتونية

عملة ( التعاقد على صرف 1)
)الرايل السعودي مثاًل(  إلكرتونية

( بعد التأكد من عد 3) مقابل عملة ورقية )الدرهم مثالً(
العملة وفرزها، يتم إيداعها 

 لصاحل البنك املشرتي

( يقوم ابئع الدرهم 2)
الورقي بشحن العملة إىل 

البنك املركزي يف بلد ابئع 
 العملة اإللكرتونية.

 املركزيالبنك 

 ( يتم حتويل الرايل اإللكرتوين4)
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يتم بعد ذلك حتويل العملة اإللكرتونية ملشرتيها، وذلك مقابل ما مت تسلمه من العملة  -4
 الورقية.

يتم فيها تسوية الثمنني، فإهنا مثل التواريخ اليت وأما ما يتعلق بتواريخ التسوية، وهي التواريخ اليت 
وأقصاها اتريخ العمالت الفوري املوضح يف املبحث السابق تبادل يف منتج  يتم التعامل هبا

( والذي يعين تسليم الثمنني بعد يومي عمل من التعاقد. لكن من spotاالستحقاق سبوت )
اً نقدايً من دوٍل بعيدة، فإن الشحن قد يستغرق املهم التنبه هنا إىل أنه عندما يشرتي البنك ورق

مل، كما أن هذا التعامل قد يرتتب عليه وجود بعض النقود القدمية أو مدة أكثر من يومي ع
 التالفة، وسيتم التطرق ألحكام هذه األمور يف املطلب القادم.

 املطلب الثاين: حكم منتج شراء الورق النقدي وأهم ضوابطه.
 .راء الورق النقديشحكم منتج  أوال:

، األمثان املعامالت املباحة، فالورق النقدي نوع منإن شراء الورق النقدي يندرج ضمن عموم 
األمثان منذ قدمي العصور، بل يعد تبادل النقد من األساسيات وقد تعارف الناس على تبادل 

دلة كثرية على ، وهناك أخاصة يف عصران احلايل التجارية واألعمال اليت تتطلبها املشروعات
 ومنها سبق إيراده يف املبحث السابق. تبادل النقود وصرفهاجواز 

خيتلف عن األسلوب التقليدي الذي تعارف يف خزائن البنوك لكن منتج شراء الورق النقدي 
تبادل الثمنني يدًا بيد أو ها وها، فمع اختالف األزمان وتطور العلم  املتمثل يفعليه الناس 
الصفقات دون صوت الصفقات اليت األطراف املتباعدة تتعامل سوايً وتربم  حتبوالتقنية، أص

، وهذا التباعد قد أدى بطبيعة احلال املتعاقدين على بعضهما يتقابل يد عندكانت تصدر 
من  يف بعض األحيان تشحن الورقية العمالتف ،أتخري القبض عند تبادل الورق النقدي إىل
املدة اليت مت - عملالورق النقدي قد يتم بعد أكثر من يومي  مما يعين أن قبضإىل أخرى  ةدول

قبض الورق النقدي فما هو حكم أتخر  -اعتبارها فورية عرفاً واليت ينتهي ابنتهائها جملس العقد
 يف هذه احلال.
 .التأخر يف تسليم الورق النقدي املسألة األوىل:
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حكي دلت عليها األحاديث،كما  ليتيف قبض البدلني عند الصرف من األمور ا منع النسيئةإن 
، وقد كثرت املؤلفات اليت أوردت تلك األدلة وانقشتها، وقد مت التطرق يف (1)يف ذلكاإلمجاع 

املبحث السابق إىل أن العربة يف العقد تقابل األبدان وتفرقها بعد إبرام العقد، وأنه مىت تعذر 
ومبا أن التعامالت الدولية كانت مما يتعذر األبدان فإن العربة تكون مبجلس العقد، اعتبار تفرق 

من أساليب اعتبار  إذ إنلس العقد، وقت جملفيها تقابل األبدان وتفرقها كان ال بد من اعتبار 
أخذًا بعرف السوق مت اعتبار "يومي عمل" لتكون أقصى مدة جملس العقد توقيت مدة له، و 

ا من العقود الفورية ال اآلجلة. وبعد وما دوهن حيث إن العرف يعترب هذه املدة جمللس العقد،
اليت يستغرق فيها شحن وإيصال الورق  ةالنقدي األوراقتقدمي ذلك، ميكن القول جبواز عقود بيع 

جملس العقد،  اليت يسري فيهافأقل العتبار أن التسليم مت خالل املدة الفورية  عمل النقدي يومي
عن جملس العقد ي الذي يتأخر فيه الشحن حكم عقد بيع الورق النقد السؤال هنا عنويبقى 

 .املدد الفورية اليت تعارف عليها السوقأكثر من حبيث يستغرق الشحن والتسليم 
إن املتأمل لكالم الفقهاء جيدهم حريصون على القبض خالل جملس العقد، وذلك قبل انقضاء 

والقبض فيه وإن مل  ابألبدان، بل إن بعض الفقهاء كره االنتقال جمللس آخرمدته أو التفرق 
 تتفرق األبدان كما سيأيت.

وإن استنظرك حىت جاء يف البدائع يف موضع إيراد كالم ابن عمر عن تبادل األصناف الربوية: "
اط أي: الراب، فدلت هذه النصوص على اشرت  ،يلج بيته فال تنظره إين أخاف عليكم الرماء

رضي -فية وما أوردوه من كالم ابن عمر . ويفهم من رأي احلن(2)"قبض البدلني قبل االفرتاق
قد يفسخ جملس العقد ويبطل أو االنفصال اليسري بني العاقدين أن االنشغال اليسري  -هللا عنه
، وهذا ابعتبار وجود التقابل ابألبدان كما سبق بيانه، أما يف حال اعتبار مدة جملس الصفقة

 العقد بطالنتجاوز جملس العقد تؤدي إىل االنشغال بتسليم النقد ملدة ت إنالعقد فيمكن القول 
 .وفسخه

لو أن رجال لقي رجال يف السوق فواجبه على دراهم معه مث سار معه إىل وجاء يف املدونة "
فقيل له فلو قال: له إن معي دراهم فقال املبتاع اذهب  لصيارفة لينقده قال مالك: ال خري فيها

                                                 

 (.5/217، )2، طئعبدائع الصنائع يف ترتيب الشراالكاساين،  (1)

 (.5/215املرجع السابق، ) (2)
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كانت جيادا أخذهتا منك كذا وكذا درمها بدينار   بنا إىل السوق حىت نرى وجوهها مث نزهنا فإن
 ،(1)"قال: ال خري يف هذا أيضا ولكن يسري معه على غري موعد فإن أعجبه شيء أخذه وإال ترك

جملس عقد الصرف، وإن كان هذا  حىت خاللوكالم املالكية واضح يف كراهية االنشغال 
ن أي انشغال يف تسليم القول أبضاً أي وهبذا فإنه من ابب أوىلاالنشغال ألجل الصرف نفسه، 

الورق النقدي بعد املدة احملددة جمللس العقد يؤدي إىل فسخ العقد وبطالنه، وأن احلل هو 
، ولقائل أن يقول ماذا لو رفض قبل إبرام الصرف وبعد وصوهلا وعّدها تتم املصارفةشحن النقود 

واب ذلك أنه ميكن النظر يف إلزام مشرتي الورق النقدي إبرام املصارفة بعد وصول الشحنة، وج
مشرتي الورق النقدي ابلتعويض عن الضرر الفعلي إذا طلب شحن األموال ومل يشرتيها دون 

من  ثل الضرر الفعلي يف التكاليف املباشرة لشحن العملة وختزينها وحنو ذلكعذر مقبول، ويتم
 .تكاليف مباشرة

يل يف املصارفة، ومن ذلك ما ذكر يف الفقه وقد جاء يف كتب الشافعية ما يدل على منع التأج
يشرتط يف عقد الصرف استبعاد األجل يف العوضني أو أحدمها فلو قال: املنهجي من أنه: "

اصرف يل ديناراً بعشرة دراهم، على أن أعطيك الدينار بعد ساعة، فقال له: صرفت لك، وقال 
ة يكون يف العادة جللب النقد ، وطلب أتخري التسليم ساع(2)"األول: قبلت، مل يصح العقد

وإحضاره، ومع ذلك منع الشافعية هذه الصورة ألهنا تؤدي إىل انفصال األبدان وانقضاء جملس 
على ذلك فإن أخذان اعتبار العرف للعقود الفورية يف عصران احلايل ميكن القول هنا العقد، و 

العقد )اليت ال تتجاوز يومي  أن أي انشغال يف تسليم النقد بعد املدة الفورية احملددة جمللس
، وذلك عماًل ابلقاعدة اليت سبق إقرارها وهي أنه يف حال عدم العقد عمل( يؤدي إىل بطالن

فيصار االعتبار جمللس العقد ومدته  عند إبرام العقد امعتبار مقابلة األبدان وافرتاقهإمكانية ا
 .حسب العرف

طال، ولو متاشيا مصطحبني إىل منزل أحدمها، وجيزئ القبض يف اجمللس، وإن جاء يف املغين: "و 
ذلك؛ أو إىل الصراف، فتقابضا عنده، جاز. وهبذا قال الشافعي. وقال مالك: ال خري يف 

ولنا أهنما مل يفرتقا قبل التقابض، فأشبه ما لو كاان يف سفينة تسري هبما،  ألهنما فارقا جملسهما.

                                                 

 (.3/30، )1، طاملدونةاملدين،  (1)

 (.6/95، )4، طالفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعياخلن والبغا والشرجبي وآخرون،  (2)
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ي احلنابلة متفق مع احلنفية والشافعية أنه ال مانع ، ورأ(1)"أو راكبني على دابة واحدة متشي هبما
، ألنه ألبدانمن أتخري القبض خالل جملس العقد مهما طال أمده ما مل يكن هناك تفرق اب

 .مىت ما انعقد جملس العقد ابألبدان اعترب التفرق عالمة على انتهاء جملس العقد
-قدين عن اآلخر يف عقود الصرف وبعد استعراض أقوال الفقهاء، يتبني أن انفصال أحد العا

يفسخ العقد ويبطله، ألن انفصاهلما  -وإن كان ذلك لغرض الصرف نفسه وجلب الثمن
ابألبدان ينهي جملس العقد، فإن مل يقم جملس العقد ابألبدان وقام ابعتبار جملس العقد ومدته 

اليت قد متتد إىل - بعد مدة جملس العقد أحد الثمننيأن أي انشغال يف تسليم ميكن القول هنا 
 .وبطالنهعقد الصرف  يؤدي إىل فسخ -كحد أقصى  يومي عمل

 .وجود الزيف يف الورق النقدي املسألة الثانية:
عند التعامل مبنتج شراء الورق النقدي وجود الورق النقدي املزيف  يواجه العاقدينا قد ممإن

إال بعد األوراق النقدية  ضمن الشحنة املرسلة، وقد ال يكتشف املشرتي وجود الزيوف من
انتهاء جملس العقد، ذلك ألن كمية الورق النقدي تكون كبرية وحتتاج إىل عد وفرز، فما هو 

 يبطل بذلك عقد الصرف! احلكم عند وجود هذه الزايفة، وهل
ويرى احلنفية أن عقد الصرف ال ينفسخ بوجود العمالت املزيفة، وأهنا تستبدل مباشرة إذا كان 

، وجاء يف (2)د قائماً، وترد بعد انعقاد جملس العقد حبصة من الثمن املدفوع مقابلهاجملس العق
االستدالل؛ وذلك ألهنم يبيعون ابلدراهم املعينة ويدل عليه: إمجاع األمة عمال يف التجريد: "

 .(3)"فيجدون فيها الزيوف فيبدلوهنا، وال يعدون ذلك فسًخا
وأكره البيع رض الكالم على الدراهم الزيوف واملبهرجة: "يف مع جاء يف اجلامع ملسائل املدونةو 

وال أدري أكره بيعها هبا وإن بني، وأرى أن تقطع، قال ابن القاسم: وذلك للصيارفة فيما أرى، 
  .(4)"جلميع الناس أم ال

                                                 

 .(4/41، د.ط، )املغين، املقدسي(1)

 (.2/598، )1، طاألصلالشيباين،  (2)

 .)5/2352، )2، طالتجريدالقدوري،  (3)
 (.12/508، )1، طاجلامع ملسائل املدونةالصقلي، (4)
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لكن دون تفصيل عن مىت يكون الرد ومىت يف رد النقود الزائفة،  الشافعية رأي احلنفية ويوافق
 .(1)الستبدال، فكأن اخلياران متاحني عندهم سواء خالل جملس أو بعدهيكون ا

ابلزيوف من النقود يف عموم البيوع وليس يف واملتأمل لكالم احلنابلة يرى أهنم يكرهون التعامل 
الصرف فقط، والسبب يف ذلك أن الزيف ال يقتضي ابلضرورة أن العملة مزورة وأال مثن هلا، 

أفسدها الزمن فزافت وهلذا فقد أجاز بعض الفقهاء من املالكية  بل قد تكون دراهم فضية
وجاء يف مسائل اإلمام أمحد  .(2)واحلنابلة التعامل ابلزيوف من الدراهم وكره ذلك بعضهم

، بعد ما فارقه رجل ابتاع مثانية دراهم بدينار، فوجد فيها أربعة زيوفاً وإسحق بن راهويه أيضاً: "
قال: هذا قوله، وقال مالك: يتتاركان. ، ويكون شريكه يف الدينار قلت: قال سفيان: يردها،

. وهي مسألة تشتبه، فلم يقل فيها لنا عليهم البدل. وقال احلسن: يبدله وقال ابن عمر: ليس
نقود املزيفة، يف مسألة ال ن، وعليه فإن عند احلنابلة رأاي(3)"قال إسحاق: كما قال سفيان. شيئا

رواية أخرى أنه ال جيوز االستبدال بل ترد ويصح الصرف يف الصحاح  األول أهنا تستبدل، ويف
لوا يف مىت يكون الرد ومىت أن احلنفية فصّ من الدراهم، ورأي احلنابلة قريب من رأي احلنفية إال 

يكون االستبدال، كما نص احلنابلة على اخلالف القائم يف هذه املسألة، إذ يرى البعض أن 
ة، ويرى البعض أن عقد الصرف يصح ابلكلية إذا بني الزيف، ويرى عقد الصرف ينفسخ ابلكلي

الصرف يصح مع رد الزيف دون البعض أن الصرف يصح مع إبدال الزيف، ويرى آخرون أن 
ف فتستبدل إذا كان جملس العقد و استبداله. والذي يرتجح أن الصرف يتم يف الصحاح، أما الزي

 وف ويكون من ردت عليه ملزماً مبا يقابلها ديناً يف ذمته.قائماً، وإن انتهى جملس العقد فرتد الزي
 الضوابط الشرعية ملنتج شراء الورق النقدي. اثنيا :

 تتلخص يف اآليت:ن ضوابط منتج شراء الورق النقدي أبإيراد ما سبق ميكن القول بعد 
 ينطبق على منتج شراء الورق النقدي الضوابط الواردة يف منتج تبادل العمالت. -1

يصح أن يستغرق االنشغال يف تسليم الورق النقدي أكثر من يومي عمل، ألن جملس ال  -2
كن إبداء الرغبة يف الشراء وطلب شحن العقد ينتهي بذلك، وحلل ذلك اإلشكال مي

 الورق النقدي قبل التعاقد، وبعد وصول الشحنة وعّدها يتم التعاقد والشراء.
                                                 

 (.10/143، د.ط، )اجملموع شرح املهذبالنووي، (1)

 (.6/2648، )1، طمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويهاملروزي،  (2)

 (.2862-6/2864املرجع السابق، ) (3)
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الشحن أن يشرتي الورق النقدي، فيمكن إذا وصلت العملة قبل التعاقد، مث رفض طالب  -3
وإاياًب ورسوم النظر يف حتميله الضرر الفعلي املتمثل يف تكاليف شحن العملة ذهااًب 

 التخزين وغري ذلك من رسوم وتكاليف مباشرة.

إذا كانت العملة اإللكرتونية والورقية من جنس واحد )الدينار الكوييت مثاًل( فرياعى  -4
ن كانت هناك رسوم وتكاليف مباشرة مثل تكلفة الشحن مثالً، التماثل دون زايدة، وإ

لة كي ال تكون مثل هذه فتؤخذ بعقد منفصل، واألفضل أن تكون مع جهة منفص
 التكاليف حيلة على الراب.

إذا وجد الزيف يف الورق النقدي، فال مانع من طلب استبداله أو رده خالل جملس العقد،  -5
ويكون ما يقابله من العملة األخرى دينًا يف  س العقدبعد انتهاء جمل أو طلب رده فقط

 .الذمة
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 الصرف.املبحث الرابع: منتج التحوط من تقلب أسعار 
 املطلب األول: التعريف مبنتج التحوط وبيان هيكله وإجراءاته.

اليت تتم خارج  (Futures) الصرف يعد من العقود اآلجلة إن منتج التحوط من تقلب أسعار
(، وهذه األنواع من العقود لن تكون مشمولة ابلشرح والتفصيل يف over the counterاملنصة )

سيتم التطرق ألحد و على حنو ما مت يف الصكوك،  وذلك املقدمةهذا البحث كما هو موضح يف 
آلية أنواع هذه العقود وهو منتج التحوط من تقلب أسعار الصرف، وذلك بشكل عام إليضاح 

 واألمور األساسية اليت تتعلق هبا. مثل هذه املنتجاتتنفيذ 
آجل يتفق فيه الطرفان على ومنتج التحوط من تقلب أسعار الصرف هو عبارة عن منتج 

املصارفة يف املستقبل، وذلك حلماية جتاراهتم أو أنشطتهم االستثمارية، ومن اجلهات من 
ية تكون يف مدة أقصاها تستخدمه للمتاجرة يف العمالت، وكما مت بيانه سابقاً فإن العقود الفور 

ليه فما زاد عن يومي عمل من ثالثة أايم عمل فأكثر يندرج ضمن العقود يومي عمل، وع
علماً أنه  سنة أو أكثر حسب طبيعة املنتج،طويلة قد تصل إىل اآلجلة عرفاً واليت قد متتد ملدد 

ايم، ففي العادة ال تقل من النادر استخدام العقود اآلجلة ملدد قصرية مثل ثالثة أايم أو أربعة أ
 عن مخسة أايم عمل. ل هذه املنتجاتاملدة يف مث

وقبول بني العاقدين على تبادل  جيابويف اجلانب التقليدي، فإن عملة الصرف اآلجل تتم إب
مدة معينة ولنقل أهنا شهر، فتتم الصفقة بداية الشهر ويتم تبادل الثمنني هناية  بعدالثمنني 
فإن هذا من العقود احملرمة ألن تبادل األمثان جيب أن يتم بصفة فورية  هسبق بيانوكما  الشهر.

ويف جملس العقد، وقد سبق إيراد بعض األقوال واألدلة على منع املصارفة اآلجلة وذلك يف 
كان على البنوك واملصارف اإلسالمية إجياد حلول وبدائل ملثل هذه وعليه  لسابقني، املبحثني ا

مثل هذا النوع من  يفاحللول والبدائل املقدمة من اهليئات الشرعية املنتجات، وقد تنوعت 
 وهي: متنوعة هياكلاملنتجات على 

حبيث يقدم أحد ، املواعدة امللزمة الوعد امللزم أو األول: أن تربم هذه الصفقة عن طريق اهليكل
ث آليات لتطبيق الطرفني أو كالمها وعداً ملزماً للدخول يف املصارفة بعد شهر مثاًل، وهناك ثال

 :ياملنتج عمالً ابلوعد امللزم أو املواعدة امللزمة، وه
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يورو  100يف شراء  تتمثل للدخول يف صفقة صرف أن يقدم أحد الطرفني وعداً ملزماً  -1
إببرام الصرف، أما الطرف  اً راياًل، ويف هذه احلال يكون الطرف الواعد ملزم 450مقابل 

 ا.مهفقة من عدم إبرااملقابل فله اخليار يف إبرام الص

 100 الطرفني ف يشرتي فيها أحدأن يقدم الطرفان وعدًا ملزما على إبرام صفقة صر  -2
ن ابلدخول ان ملزما، ويف هذه احلال يكون الطرفرايالً  450يورو من الطرف اآلخر مقابل 

 عدم إبرام الصرف.يف يف عملية الصرف، وال حيق ألي منهما 

لكن كل وعد يقع على حمل للدخول يف صفقة الصرف،  ًا ملزماً أن يقدم الطرفان وعد -3
يورو  100 بشراء وعدًا ملزماً  الطرف األول يقدمأن  ومثال ذلكعن اآلخر،  خيتلف
يف السوق بعد شهر، ويقدم الطرف  صرف اليوروراياًل إذا اخنفض سعر  450مقابل 

اليورو بعد صرف ر يورو إذا ارتفع سع 100راياًل مقابل  450الثاين وعداً ملزمًا بشراء 
، إذ إن الطرف اآلخر، فيكون كل طرف ملتزماً يف إبرام الصرف يف حمل خمتلف عن شهر

ض سعر اليورو فإذا اخنفض اليورو أصبح الطرف اوعد الطرف األول معلق على شرط اخنف
األول ملزماً، وكذا وعد الطرف الثاين معلق على شرط ارتفاع سعر اليورو يف السوق بعد 

ذا حتقق الشرط وارتفع سعر اليورو أصبح الطرف الثاين ملزمًا ابلدخول يف شهر، فإ
 .الصفقة

يصدر إجياب أن  ة ذلكوصور  الثاين: أن تربم هذه الصفقة عن طريق اإلجياب املمتد، اهليكل
، على أن يستمر هذا اإلجياب رايالً  450يورو مثاًل مقابل  100من أحد الطرفني على بيع 

لعقد ولنفرتض أنه يستمر ملدة شهر، مث أييت الطرف املقابل بعد شهر بعد انقضاء جملس ا
 .الصفقة حينئذرايالً، فتنعقد  450يورو مقابل  100له على شراء قبو ويبدي 
يورو  100 شراءوإبداء الرغبة على إبرام عقد صرف يتم مبوجبه  همالثالث: أن يتم التفا اهليكل
ويصحب هذا التفاهم تعهد من أحد ، من أحد الطرفني أو التزام إلزام دونراياًل،  450مقابل 

إن امتنع أحد الطرفني عن إبرام الصرف دون  ابلتعويض عن الضرر الفعلي كالمهاالطرفني أو  
عذر مقبول، ويتخلص العذر املقبول يف األمور اخلارجة عن إرادة الطرفني كاجلوائح وما يشار 

سرق مال أحد الطرفني أو يفلس أو يتوىف ( كأن يُ Force majeureإليه قانواًن ابلقوة القاهرة )
، ويتمثل الضرر الفعلي يف الفرق بني سعر شراء من األمور اليت ال تتم إبرادة الطرفنيوغري ذلك 
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العملة وسعر بيعها يف السوق، دون املطالبة بتعويض الفرصة الفائتة أو الفرق بني سعر البيع يف 
 .فاهمالسوق والسعر املتفق عليه عند الت

كما تعد هذه اهلياكل من الصرف،  كانت هذه أبرز اهلياكل ملنتج التحوط من تقلب أسعار 
ختتلف ابختالف أهم اهلياكل اليت تقوم عليها منتجات التحوط األخرى مع اختالفات يسرية 

، وحيث إن هذا البحث لن يفصل يف منتجات طبيعة التعامل يف منتج التحوط ذي الصلة
نوع معني من منتجات ب املتعلقةالشرعية ألحكام ا التفصيلاآلجلة فإنه لن يتم التحوط والعقود 

 التحوط، بل ستتم مناقشة مسألتني عامتني قد تردان على معظم منتجات التحوط.

 املطلب الثاين: حكم منتج التحوط وأهم ضوابطه.
 .التحوطحكم منتج  أوال:

ات يف حبر املعامالت املالية اإلسالمية، التحوط تعد من النوازل واملستجد إن منتجات وعقود
هذه التعامالت على بعض األصول واملعامالت الفقهية كما سبق  وقد حاول الفقهاء إسقاط

املطلب األول، وكما هو معلوم فإن األصل يف املعامالت  يف بيانه يف اهلياكل الثالثة املشار إليها
قدمون إىل موضوعات الوعد واملواعدة وتراخي الف نصاً، وقد تطرق الفقهاء املتاإلابحة مامل خت

 تم مناقشته يف املسألتني اآلتيتني.تاإلجياب عن القبول، وهذا ما س

 اإلجياب إىل ما بعد جملس العقد. حكم أتخري القبول ومدّ  املسألة األوىل:
خالل جملس  تالقي اإلجياب والقبوليالحظ مما سبق إيراده من كالم املتقدمني حرصهم على 

عقد، إذا إن هذا هو األساس الشرعي للتعبري عن الرضا والقبول، وكان من حرص الفقهاء ال
على ذلك أن أوردوا يف نصوصهم ما يدل استحباب سرعة تالقي اإلجياب والقبول، فكما تقدم 

من مكان فاقفز معه كي  قال إن قفز أحد العاقدين من من الفقهاء ني جنديف املبحثني السابق
س العقد، ومن الفقهاء من نص صراحة على كراهة انتقال العاقدين من جملس ال ينفسخ جمل

دون التقاء اإلجياب ابلقبول وخاصة يف عقود الصرف، ومن املعاصرين من يرى أن هذا آلخر 
ومييل منهم إىل القول  عد جملس العقدما بالرتاخي يفيد أتخري القبول وامتداد اإلجياب إىل 

 !فعالً  ما يدل على ذلك املتقدمني قهاء، فهل يف كالم الفجبوازه
غه، فبلغه الرسول وقال لّ رجل قال: آلخر بعت هذا العبد من فالن فبَـ جاء احمليط الربهاين: "

غه فبلغه وقال املشرتي: اشرتيت ال يصح؛ ألن شطر لّ املشرتي: اشرتيت فهو بيع، ولو مل يقل بَـ 
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: بعتك هذا العبد مث قام أحدمها عن رجل قال آلخر...يع ال يتوقف على ما وراء اجمللسالب
، (1)"اجمللس، إما البائع أو املشرتي مث قبل اآلخر ال يصح قبوله، هذا هو املذكور يف عامة املواضع

مكون من ما بعد اجمللس، فالعقد إىل  وكالم احلنفية واضح يف أن شطر العقد ال يصلح أن ميتد
آلخر إىل ما بعد جملس العقد انفسخ العقد شطرين إجياب وقبول، فمىت ما تراخى أحدمها عن ا

ال حمالة، واملتأمل يف كالم احلنفية يرى أهنم قد أوردوا خالفاً يف جواز قبول العقد بعد االنشغال 
جملس العقد يف جملس العقد أبمر آخر كاألكل أو الشرب، أما بطالن قبول العقد بعد انفساخ 

مّد اإلجياب أو أتخري القبول إىل ما بعد جملس فال خالف عندهم يف منعه، وعليه فإن اشرتاط 
 .عند احلنفية العقد ال يصح ابلكلية

وليست ابلوصية كالعقود ألن أتخري القبول عن اإلجياب جيوز فيها عندان جاء يف الذخرية: "و 
، (2)"ملوت من غري قبول ابلقياس على املرياثبنحو الشهرين خبالف غريها احتج على دخوهلا اب

ية تفريقهم بني الوصية والعقد، فالوصية جيوز فيها أتخري القبول عن ككالم املاليظهر من  و 
اإلجياب خبالف العقود اليت ال جيوز فيها أتخري اإلجياب عن القبول، واملتأمل لكالم املالكية 

الذهاب جمللس آخر وإن مل ينفصل العاقدان كما سبق  بسببيرى أهنم يكرهون أتخري القبول 
كأن   (3)بحث السابق، ولإلمام مالك قول جبواز التأخري اليسري يف عقود النكاحإيراده يف امل

ينكح الرجل املرأة من وليها دون معرفتها، فيبلغها اخلرب فتجيزه، وهذا يف احلقيقة من ابب إجازة 
، فاحلقيقة أن اإلجياب والقبول قد إىل ما بعد جملس العقدالعقود وليس من ابب أتخري القبول 

 جملس العقد، إال أن العقد يتطلب إجازة صاحب الشأن والصالحية، وهناك أمثلة على متّا يف
ذلك يف الفقه اتفق أصحاب املذاهب على صحتها مثل إجازة رب املال لبيع الصيب وتصرفاته 

من التصرفات يعد ّد اإلجياب إىل ما بعد جملس العقد املالية، وعليه فتعمد أتخري القبول أو م
التأخري وإن كان داخل  كره  فمن متقدمي املالكية من يف ذلك، وال غرابةاملالكية اليت منعها 

من فقهاء املالكية من أجاز أتخر القبول داخل جملس العقد ما أتخر العقد و جملس العقد، 
قال ابن راشد فرع. إذا اء يف مواهب اجلليل: "ده دون تعمد ذلك التأخر، ومن ذلك ما جفر مب

إلجياب فهل يفسد البيع أم ال أشار ابن العريب يف قبسه إىل اخلالف يف تراخى القبول عن ا
                                                 

 (.7/128، )1ط، احمليط الربهاين يف الفقه النعماينالبخاري،  (1)
 (.7/153، )1، طالذخريةالقرايف،  (2)
 (.3/35، د.ط، )بداية اجملتهد وهناية املقتصدانظر: القرطيب، (3)
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، وقوله جواز أتخريه ما أتخر، يدل على أن (1)"ذلك مث قال: واملختار جواز أتخريه ما أتخر
التأخر ال يصح إن كان مسببًا أو متعمداً، وأنه يصح إن كان غري مسبب أو متعمد، كأن 

النشغال اليسري خالل جملس العقد كشرب املاء أو كأن يكون يكون التأخر بسبب املشي أو ا
وتعامل الصيب  دون إذهنا ن وليهاانتظار إجازة العقد كما يف نكاح املرأة م منسوب إىلالتأخر 

ال يضر يف ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء يف حاشية الدسوقي: "دون إذن وليه وكذا بيع الفضويل، 
ال يصح القول ف، وعليه (2)"إال أن خيرجا عن البيع لغريه عرفاالبيع الفصل بني اإلجياب والقبول 

 .إىل ما بعد جملس العقد عند املالكية بتأخري القبول أو مّد اإلجياب
أما الشافعية فمتفقون على منع تراخي القبول عن اإلجياب مهما كان نوع الرتاخي ومهما كانت 

 سائر العقود عدا عقد الرهن والضمان وذلك يف سواء انفصل جملس العقد أم مل ينفصل، طبيعته
قود األخرى، وجميز للرتاخي فيه ابعتبار الذي اختلف الشافعية فيه بني مانع للرتاخي كسائر الع

أن الضمان ميكن أن يكون لشخص غائب فال يفتقر إىل القبول، جاء يف احلاوي الكبري: 
 .(3)"خي القبول يف سائر العقودفعلى هذا إن تراخى القبول مل يصح الضمان كما ال يصح برتا"

د عند الشافعية، إال أهنم اختلفوا وعليه فال يصح القول بفصل اإلجياب عن القبول يف مجيع العقو 
يف عقد آخر وهو النكاح الذي يكون الفاصل فيه يسرياً هل يصح أم ال، والفاصل اليسري هنا 

وجتك بنيت على كذا وكذا، فيبدأ هو الذي ال خيرج عن مقتضى العقد، كأن يقول الويل للرجل ز 
لت، فمن الشافعية من أجاز هذا الرجل ابلبسملة مث احلمدلة مث الصالة على النيب مث يقول قب

ال يصح ألنه فصل بني اإلجياب والقبول الفاصل اليسري، ومنهم من منعه كما جاء يف املهذب: "
 على اتفاقو فعية داللة واضحة ، ويف كالم الشا(4)"فلم يصح كما لو فصل بينهما بغري اخلطبة

 ماالذي ورد فيه والرهن النكاحيف أي عقد غري يف الوصية و  ع الفصل بني اإلجياب والقبولمن
معرض يف  ويظهر هذا الضابط يف ذلك اً فقهي ضابطاً ، بل إن الشافعية قرروا املذكوراخلالف 

اإليصاء والقبول، والفرق كالمهم عن مسوغات ما قرره الشرع من جواز التأخري يف الوصية بني 

                                                 

 (.4/239، )3، طمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلاملغريب،  (1)
 (.3/5، د.ط، )حاشية الدسوقي على الشرح الكبريالدسوقي،  (2)
 (.6/435)، 1، طاحلاوي الكبري، املاوردي(3)

 (.2/438، د.ط، )املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي،  (4)
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كل ما ينايف الفوَر ُويشعر ابلتأخري، عقد البيع، إذ يقول الضابط: " يف بني ذلك وبني ما يكون
 .(1)"فهَو ُمسقطٌ 

، فريى احلنابلة أن الرتاخي ما اختلف به اجلمهور يف عقد النكاحيوقد اختلف احلنابلة كذلك ف
العاقدان قائماً، ويبطل أتخري القبول إذا انشغل  بني اإلجياب والقبول يصح ما دام جملس العقد

 ابجلواز احلنابلة وهناك قول عندبعد جملس العقد،  ما عن جملس العقد أو إذا ُأخر القبول إىل
وإن تراخى القبول عن اإلجياب صح ما داما يف اجمللس ومل خالفاً جلمهورهم، جاء يف اهلداية: "

عنه أبو  إىل بعد التصرف عن اجمللس مل يصح، ونقل يتشاغال مبا يقطعه، فإن تراخى القبول
يف عقد النكاح فقط ملا له من خصوصية عن العقود ورد  وهذا اخلالف، (2)"طالب: أنه يصح

، أما يف بقية العقود (3)كما وافق احلنابلة رأي اجلمهور يف جوزا أتخري قبول الوصية  األخرى،
إذا كان ذلك  ابستثناء ماالقبول عن اإلجياب  فقد اتفق احلنابلة على منع الرتاخي أو أتخري

أّكد احلنابلة ذلك يف كتبهم،  الرتاخي داخل جملس العقود ودون انشغال بني العاقدين، وقد
وإن تراخى القبول عن ولعل أوضح عبارة وأمجلها ما جاء يف الشرح الكبري، ونص ذلك: "

العقد إال فال ألن حالة اجمللس كحالة داما يف اجمللس ومل يتشاغال مبا يقطعه و  اإلجياب صح ما
بدليل أنه يكتفى ابلقبض فيه ملا يشرتط قبضه، فإن تفرقا عن اجمللس أو تشاغال مبا يقطعه مل 
يصح ألن العقد إمنا يتم ابلقبول فلم يتم مع تباعده عنه كاالستثناء والشرط وخرب املبتدأ الذي 

ل جملس واضحة على بطالن العقد إن انفص ، ويف هذا الكالم داللة(4)"اليتم الكالم إال به
العقد أو انقطع دون قبول من الطرف اآلخر، فالعقد ال يصح إال بوجود اإلجياب والقبول يف 

فإذا أتخر القبول إىل ما بعد جملس العقد أو إذا تعّمد أتخريه إىل ما بعد جملس جملس العقد، 
ظ اجلملة، االمسية دون خرب املبتدأ وقت لفالعقد بطل العقد وكان فاسداً، فكما ال تقوم اجلملة 

، وهذا تشبيه بديع أورده ال يقوم كذلك العقد دون القبول املصاحب لإلجياب وقت إبرام العقد
 .احلنابلة

                                                 

 (.5/56، )1، طهناية املطلب يف دراية املذهباجلويين،  (1)

 (.1/388، )1، طعبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيبايناهلداية على مذهب اإلمام أيب الكلوذاين،  (2)
 (.6/247، د.ط، )املغينانظر: املقدسي،  (3)

 (.4/4، د.ط، )الشرح الكبري على منت املقنعاملقدسي،  (4)
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بعد جملس  إىل ما وبعد إيراد كالم الفقهاء املتعلق بتأخري القبول عن اإلجياب، ومّد اإلجياب
 .دالعقد ابطل مفسد للعقخري واملّد أو اشرتاطه يف وجود هذا التأ إنالعقد، ميكن القول 

 .ومدى لزوم الوعدحكم الوعد أو املواعدة  املسألة الثانية:
فرق جممع الفقه وقد إن الوعد واملواعدة من األمور اليت تكلم عنها املتقدمني من الفقهاء، 

وهو  –الوعد اته: "اإلسالمي الدويل يف قراراته بني الوعد واملواعدة، حيث جاء يف أحد قرار 
يكون ملزماً للواعد داينة إال لعذر، وهو  –الذي يصدر من اآلمر أو املأمور على وجه االنفراد 

وهي  –املواعدة ...ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل املوعود يف كلفة نتيجة الوعد
 كليهما أو أحدمها،  جتوز يف بيع املراحبة بشرط اخليار للمتواعدين، –اليت تصدر من الطرفني 

، (1)"فإذا مل يكن هناك خيار فإهنا ال جتوز، ألن املواعدة امللزمة يف بيع املراحبة تشبه البيع نفسه
وعليه فإن الفرق بني الوعد واملواعدة هو أن الوعد يصدر من طرف واحد، أما املواعدة فتصدر 

عرفة رأيهم يف دمني من الفقهاء ملميكن اآلن االنتقال ألقوال املتقمن طرفني، وبعد بيان الفرق 
 .الوعد وإمكانية استخدامه يف العقود

إن املتأمل يف كالم احلنفية يرى أهنم ال يرون اإللزام يف الوعود مع ذم اترك الوعد، وهذا القول 
فجاء يف غري ذلك،  ميف العقود أللدخول املواعدة  كانت  اثبت عندهم سواء أكان الوعد أو

يكون وعدا منها إايه ابملال، واملواعيد ال يتعلق هبا ابملال أنه: "وجة لزوجها مثاًل عند وعد الز 
، وبني ما علق على شرط، يف صورته العامةوقد فرق احلنفية يف هذه املسألة بني الوعد  (2)"اللزوم

ولك كذا من  لزوجها طلقينأن تقول الزوجة ومثال ذلك ما جاء يف تتمة النقل السابق من 
شاءت أم أبت وذلك  للزوج وجب على الزوجة دفع املال الطالقوهو حتقق الشرط املال فإذا 

، ، ومجهور احلنفية يرون أن الوعود ال تتعلق ابلشروطعلى رأي الصاحبني خالفًا أليب حنيفة
، ويف هذا داللة على تفرقة احلنفية (3)"ألن كالمها وعد وليس إبجيابجاء يف ابب الطالق: "و 

ب، فاإلجياب يكون ملزماً خبالف الوعد الصادر من أحد العاقدين أو كليهما. بني الوعد واإلجيا
وهنا يبقى سؤال وهو هل جييز احلنفية استخدام الوعد أو املواعدة غري امللزمني يف العقود، وهل 

                                                 

 -هـ 06/05/1409(، بتاريخ 5/3و 5/2) 41-40انظر: قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  (1)
 وموضوعه: "الوفاء ابلوعد، واملراحبة لآلمر ابلشراء".م، 15/12/1988

 (.6/181، د.ط، )املبسوطالسرخسي،  (2)
 (.6/216سابق، )املرجع ال (3)
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 يراه بعض احلنفيةلة الواردة على ذلك ما اجلواب هو نعم، ومن األمثلديهم تطبيقات يف ذلك! 
كان احلاكم الشهيد يقول: االستصناع : "، جاء يف املبسوطناع يقوم على املواعدةمن أن االستص

مواعدة وإمنا ينعقد العقد ابلتعاطي إذا جاء به مفروغا عنه وهلذا ثبت فيه اخليار لكل واحد 
واالستحسان واملواعيد جتوز قياسا منهما واألصح أنه معاقدة فإنه أجرى فيه القياس 

يرى من احلنفية أن االستصناع يقوم على املعاقدة ال املواعدة قال إن  فمن، (1)"واستحساان
االستصناع ال جيوز قياساً لكنه جيوز استحساانً، والذي يرى أن االستصناع يقوم على املواعدة 

، فجمهور احلنفية على جواز (2)ساانً يقول إن االستصناع جيوز قياساً واستح -ال على املعاقدة-
وعليه فال مانع عند احلنفية من ، بغض النظر عن طبيعة العقد استحساانً املواعدة قياسًا و 
يف العقود، شريطة أن يثبت اخليار يف عدم الدخول يف الصفقة،  أو املواعدة استخدام الوعد

ا حتول إىل اللزوم أصبح مبعىن ذلك ألن الوعد ال يكون الزمًا على أحد من العاقدين، ومىت م
درهم مقابل  1000شخص آلخر واعدتك على أن أشرتي منك قال  إن، وعليه اإلجياب

خالل هذه السنة،  ميتنع عنه أن أن يربم الصرف أو فللواعد دينار خالل هذه السنة، 100
 ألن الوعد من أحد الطرفني أو كليهما ال يكون ملزماً للدخول يف الصفقة.

شرتى السلعة أن يردها إىل ابئعها ومما ذكره احلنفية يف الوعد وارتباطه ابلعقود ما إذا وعد من ا
معرض يف  ، وجاء يف احمليط الربهاينعند احلنفية عرف ببيع الوفاءإذا رد عليه الثمن، وهو ما يُ 

ومواضعة املشرتي على رد الدار وعد منه فإن أجنز فحسن وإال فال الكالم عن هذا العقد: "
هذا و ، (3)"ط خيالف مقتضى العقدشيء عليه، وإن كان الشرط يف البيع فالبيع فاسد؛ ألنه شر 

، فالوعد عندهم جمرد عامة ويف بيع الوفاء خاصة دو يوضح آلية استخدام احلنفية للوعد يف العق
إبداء رغبة دون التزام، وعلى هذا فإن الوعد ميكن استخدامه عند احلنفية مصاحبًا ألي نوع 

 .شريطة أال يكون ملزماً  من العقود

                                                 

 .(12/139، د.ط، )املبسوطالسرخسي،  (1)
، النعمايناحمليط الربهاين يف الفقه (. والبخاري، 5/2، )2، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع: الكاساين، انظر (2)

 (.7/135، )1ط

 (.7/434، )1، طاحمليط الربهاين يف الفقه النعماين، البخاري (3)
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وا يف لزوم الوعد، فمنهم من يرى أن الوعد ال يلزم قضاء لكن يذم اتركه وأما املالكية فقد اختلف
واملتأمل ، (1)، ومنهم من يرى أن الوعد يكون الزمًا داينًة وقضاءً كما احلال عند احلنفية  ةداين

يف كالم املالكية وما أوردوه من أمثلة يف كتبهم يرى أهنم فّصلوا يف مسألة لزوم الوعد، فاملالكية 
أو سفر  ن الوعد يكون الزماً إذا كان مرتبطاً حباجة أو سبب معني كقضاء دين أو نكاحيرون أ

أو دفع مثن سلعة وحنو ذلك، أما إذا كان الوعد جمردًا عن احلاجة وعن األسباب فال يكون 
فأان  لفالن لشخص اشرت سيارة وال تقلق بشأن دينك يل، ومثال ذلك إذا ق(2)الزمًا حينها

تحمل دين يأن  -قضاًء وداينةً -هنا على رأي املالكية  على الواعدب أحتمله عنك، وج
مبلغاً ال حلاجة  يقرضهأن  وعده، أو كتاابً   يعريه، لكن إذا وعد شخصاً أن وعدهذي الشخص ال

ألن وإن كان ذلك مذمومًا  رأيه يغريأن  ويستطيع الواعدمعينة، فهنا ال يلزم الوعد قضاًء، 
 بق بيانه يف قويل احلنفية واملالكية.كما سالوعد يلزم داينًة  

وقد تكلم  الوعد، بقي النظر يف رأيهم عند ارتباط الوعد ابلعقود،بعد معرفة رأي املالكية يف 
ابن رشد: ال جيوز يف الصرف يف عقود الصرف، جاء يف التاج واإلكليل: " ةة عن املواعدياملالك

ذلك: أما اخليار فال خالف أن الصرف به  مواعدة وال كفالة وال خيار وال حوالة، مث قال بعد
املواعدة  ا، وأما املواعدة فتكره فإن وقع ذلك ومت الصرف بينهما علىفاسد لعدم املناجزة بينهم

وقال أصبغ: يفسخ. ابن عرفة: كره مالك وابن القاسم املواعدة يف  مل يفسخ عند ابن القاسم.
م هنا من كالم املالكية أمران، األول أن ، ويفه(3)"الصرف، ومنعها أصبغ، وجوزها ابن انفع

بعدم املناجزة وهو قول اجلمهور الذي سبق بيانه يف مبحث سابق، الصرف يفسد مباشرة 
والثاين أن املالكية لديهم ثالثة أقوال يف املواعدة يف الصرف وهي املنع والكراهة واإلابحة، والذي 

، سابق الذكر د إىل خالفهم يف لزوم الوعديظهر أن خالف املالكية يف املواعدة يف الصرف يعو 
 يلزم قضاًء يكون مع القول أبن املواعدة يف الصرف جائزة، وهذا موافق فمن يرى أن الوعد ال

لرأي احلنفية. ومن يرى أن الوعد ملزم قضاًء يكون مع القول أبن املواعدة يف الصرف ممنوعة 
، واإلجياب يف الصرف يتطلب بيعة احلالوجيب فسخها، ألن الوعد امللزم يتحول إىل إجياب بط

                                                 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل القرطيب، و  (.2/387، )1، طونةاملدانظر: املدين،  (1)
 (.15/344،343، )2، طاملستخرجة

 (.15/345، )2، طوالشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجةالبيان والتحصيل انظر: القرطيب،  (2)

 (.6/139، )1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلالغرانطي، (3)
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الفور يف جملس العقد، وهذا ينتفي يف املواعدة ألن الوعد يقتضي أن يلتقي ابلقبول على 
إن كان الواعد  وهو ممنوع كذلك يف عقود البيعالتأجيل، فكان الوعد الالزم ممنوعاً يف املصارفة، 

مي الدويل الذي سبقت اإلشارة إليه. وأما كما جاء يف قرار جممع الفقه اإلسال  ال ميلك السلعة
ال يلزم إال بوجود حاجة أو سبب، وأنه يكون جائزاً إذا انتفت احلاجة أو من يقول أبن الوعد 

السبب فيكون مع القول بكراهة املواعدة يف الصرف، ألن املواعدة على الصرف قد ترتبط 
ذكور يف الوعد امللزم يف عقود الصرف، حباجة أو سبب جيعل الوعد ملزماً فريد عليه اإلشكال امل

حباجة أو سبب فيكون الوعد غري ملزم، وهنا ينتفي إشكال ارتباط هذا  وقد ال ترتبط املصارفة
. وجاء يف شرح التلقني بعد بيان خالف املالكية يف املواعدة على النوع من الوعود ابملصارفة

تطرق هبا إىل العقد، وكذلك املواعدة املواعدة على الصرف ليست بعقد له، ولكنها يُ الصرف: "
ضه ليست بعقد ولكنها يتطرق هبا إىل عقد منهي عنه، كما هني عن على بيع الطعام قبل قب

، ويف هذا بيان واضح على أن الوعد إن كان ملزماً قضاءً وكان حيلة على (1)"الصرف املستأخر
 جيوز.الصرف املستأخر أو على بيع السلعة قبل متلكها فإن ذلك ال 

ضاًء حبال من األحوال، لكن اإلتيان به احلنفية من أن الوعد ال يلزم قويرى الشافعية ما يراه 
قال الشافعي: وإذا شاهد الزوج الويل واملرأة أن مندوب وتركه مذموم، جاء يف خمتصر املزين: "

العالنية  يف موضع السر، وقال يف غريه املهر كذا ويعلن أكثر منه فاختلف قوله يف ذلك فقال
، ويف هذا داللة على أن الوعد (2)"وما قبلها وعدوهذا أوىل عندي؛ ألنه إمنا ينظر إىل العقود 

وأن  وأن العربة مبا هو منصوص عليه يف العقدوأنه قد يكون جملرد املفامهة فقط ال يكون الزماً 
 .من كالم يكون على سبيل الوعد غري امللزم ذلك ما يسبق

ألن الوعد تزام، أن الوعد يكون ملزماً إذا علق على شرط وجاء بصيغة االلكما يرى الشافعية 
معىن النذر الذي جيب الوفاء به مامل يكن يف معصية، وقد استدلوا  قياساً علىاملعلق على شرط 
أما اللغة فما حكاه الصرييف عن ثعلب، إن النذر عند العرب وعد بشرط على ذلك لغًة: "

الوفاء هبا  ، وهذا النوع من الوعود املشروطة هي اليت جيب(3)"تعمالفكان عرف اللسان فيه مس
عند الشافعية، وكالم الشافعية شبيه بكالم احلنفية يف لزوم الوعد املشروط الذي جيب الوفاء 

                                                 

 (.2/221، )1، طشرح التلقنيازري، امل(1)

 (.8/283، د.ط، )خمتصر املزين )مطبوع ملحقا  بكتاب األم للشافعي(املزين،  (2)
 (.15/467، )1ط، احلاوي الكبري، املاوردي(3)
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به، إال أن الشافعية فرقوا بني نوعني من الوعود املشروطة الالزمة، األول ما يكون مقرتانً ابلعقد 
ه احلال شرطًا كما يرد عليه حمرم أو خيالف مقتضى العقد ويسمى يف هذما مل فيكون الزمًا 

 .سيأيت بيانه، والثاين أن يكون نذراً فيكون الزماً كذلك، ويف غري ذلك ال يكون الوعد الزماً 
ألنه يتحول إىل شرط  يتصل ابلعقد حبال من األحوالال ميكن أن يرون أن الوعد  ةالشافعيو 

والشرط يف العقود، فالشرط تأمل لكالم الشافعية يرى أهنم فرقوا بني الوعد ، واملمصاحب للعقد
هو الذي يكون متصالً ابلعقد ولديهم فيه أربعة أقوال تفصيلية توضح الشروط اليت ميكن األخذ 

، وأما الوعد فهو الذي يسبق هناموضع احلديث  وهذا النوع ليس، (1)هبا والشروط الفاسدة
م أن الشرط يف البيع اعلمفاده اإلخبار فقط، جاء يف احلاوي الكبري: " العقد عندهم، ويكون

إمنا يؤثر إذا اقرتن ابلعقد فأما إن تقدمه فال أتثري له ألنه ال يكون شرطا وإمنا يكون وعدا أو 
، وهبذا فإن الوعد ال ميكن أن يكون الزماً أو أن يرتتب عليه التزام تعاقدي بعد الطرفني، (2)"خربا

، مقتضاها أو يغري يف حكمهاللوعد أن يسبق أي عقد من العقود دون أن يؤثر يف فيمكن 
جاء يف هناية املطلب:  ،، وأتكيدًا لذلكفالواعد ابخليار إن شاء أبرم الصفقة وإن شاء امتنع

من أقرض رجالً مائة درهم على أن يقرضه مائًة أخرى، ومل يتعرض املقرتض لذلك، فالصحيح "
وعد. وهو ابخليار يف الوفاء  هبذا؛ فإن ما ذكره املقرض ليس إلزاماً وإمنا هو أن القرض ال يفسد

، ويتضح هنا أن ما كان من العاقدين على (3)"به. وفيه الوجه الضعيف متسكًا بصيغة الشرط
صيغة الوعد فال يؤثر يف العقد، ألن الواعد ابخليار، لكن إن كان يفهم من الكالم لفظًا أو 

العقد أو أدى إىل حمذور لزم فيكون ذلك فاسدًا إن خالف الشرط مقتضى عرفًا أنه شرط م
 شرعي.

ويرى احلنابلة كذلك عدم لزوم الوعد، وقوهلم يف هذا متفق مع قول احلنفية ورواية عن املالكية 
قلت: قالوا: نزوجك إن جئت ابملهر الذي كذا وقول الشافعية، جاء يف مسائل اإلمام أمحد: "

، ويف كالم احلنابلة (4)"قال إسحاق: كما قال مل يقع النكاح بعدة. ةهذه عد قال أمحد: ؟اوكذ
تفرقة واضحة بني العدة وهي الوعد الذي ال يكون الزماً وال يقع به النكاح، وبني العقد الذي 

                                                 

 (.5/312املرجع السابق، )انظر:  (1)

 (.5/312، )املرجع السابق (2)

 (.5/453، )1، طهناية املطلب يف دراية املذهباجلويين،  (3)
 (.4/1718، )1، طمسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويهاملروزي،  (4)
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وإن قال: إن ولدت زوجيت بنتاً زوجتكها ، وجاء يف الكايف أيضاً: "يكون الزماً ويقع به النكاح
، وهنا تفرقة أيضاً بني الوعد والعقد، (1)"؛ ألن النكاح ال يتعلق على الشروطال عقداً كان وعداً 

مع إشارة ألمر آخر وهو أن الوعد ميكن أن يكون على سبيل الشرط يف بعض العقود فيكون 
الزماً، وهذا مماثل لكالم الشافعية يف أن الوعد إذا اقرتن ابلعقد يصبح شرطاً الزماً ما مل خيالف 

، وعليه فإن احلنابلة يرون أن الوعد املقرون بشرط يكون العقد ويؤدي إىل حمذور شرعيضى مقت
واجلعالة الزماً، بل إن عقد اجلعالة عند احلنابلة يقوم على ذلك، حيث جاء يف الشرح الكبري: "

، فالعقود اليت يصح دخول الوعد املشروط فيها مثل اجلعالة والبيع (2)"وعد بشرط وليست بنذر
غري املقرتن يف  الزماً مامل خيالف مقتضى العقد ويؤدي إىل حمذور، أما الوعد الشرط فيها كوني

يف العقود اليت ال يدخل عليها الشرط مثل النكاح واهلبة يكون جمرد وعد  العقود أو املقرتن
يكون ما الوعد بصورته العامة و  بنياإلمتام أم االمتناع، كما فرق احلنابلة  يف هذه احلالللواعد و 

، على صيغة االلتزام مثل الضمان فاألول ال يلزم ألنه وعد والثاين يلزم ألنه جاء بصيغة الضمان
 .(3)كأن يقول شخص آلخر ضمنت لك ما عليه، أو يقول ما عليه من دين أصبح عليّ 

 وبعد إيراد ما سبق، ميكن تلخيص كالم اجلمهور على النحو اآليت:
 داينًة، وأن الوفاء به مندوب واإلخالف به مذموم. لزماتفق اجلمهور على أن الوعد ي -1
يرى بعض املالكية أن الوعد ملزٌم قضاًء خالفًا للجمهور، وعليه فإن الوعد عند من قال  -2

إبلزامه يعامل مثل اإلجياب، فينبغي التأكد من قبض السلعة مثاًل قبل الوعد امللزم ببيعها 
 رف ألنه يؤدي إىل عدم املناجزة.الصيف وكذا ال ميكن أن يستخدم الوعد امللزم 

، ألنه -خالفًا أليب حنيفة-يرى اجلمهور أن الوعد إذا عّلق على شرط فإنه يكون ملزمًا  -3
 يف هذه احلال أييت على صيغة االلتزام وقد سبق إيراد أمثلة على ذلك.

ن الوعد إلدى بعض املالكية تفرقة بني الوعود اليت تلزم والوعود اليت ال تلزم، حيث قالوا  -4
الالزم هو ما يكون مرتبطًا حباجة أو سبب، والوعد اجلائز هو ما كان جمردًا عن احلاجة 

 .أوردت أمثلة على ذلكوالسبب، وقد 

                                                 

 (.3/18، )1، طالكايف يف فقه اإلمام أمحداملقدسي،  (1)

 (.11/344، د.ط، )الشرح الكبري على منت املقنعاملقدسي،  (2)

 (.6/392، )1، طالفروع وتصحيح الفروعانظر: الراميين،  (3)
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رج فيه مطلقاً، ألن الواعد اتفق اجلمهور على أن الوعد غري الالزم الذي يسبق العقد ال ح -5
 شرط ابلعقد حبيث حتول إىل الوعد رتناقهنا ابخليار إما أن يتم الصفقة أو ميتنع، أما إذا 

ملزم يف العقد فإنه ينظر يف الوعد، هل خيالف مقتضى العقد أو يؤدي إىل حمذور شرعي 
عقد، وإن كالبيع قبل القبض أو الصرف اآلجل، فإن كان يؤدي إىل ذلك بطل الشرط وال

 مل يؤد إىل ذلك صح العقد.
 أقوال الفقهاء املتعلقة ابلوعد وتطبيقاته ولزومه.كانت هذه أبرز النقاط اليت ميكن تلخصيها من 

 الضوابط الشرعية ملنتج التحوط. اثنيا :

يف اإلجياب املمتد والقبول املتأخر والوعد، وما سبق ذلك من بيان بعد بيان أقوال الفقهاء 
ملستخدمة بشكل عام يف منتجات التحوط، ميكن أن خنلص إىل الضوابط العامة اهلياكل ا

 اآلتية:
ال جيوز استخدام منتج اإلجياب املمتد أو القبول املتأخر يف عقود التحوط سواء أكانت  -1

تقوم على الصرف أو شراء وبيع السلع، ألن عدم تالقي اإلجياب والقبول يف جملس العقد 
 العقد.يعد من مبطالت 

وم على ال جيوز استخدام منتج الوعد امللزم أو املواعدة امللزمة يف عقود التحوط اليت تق -2
والوعد ، إذا صدر من الطرف اآلخر الصرف، ألن الوعد امللزم مبثابة اإلجياب ومبثابة القبول

، هذا إذا سلمنا املناجزة يتطلب التأجيل فال ميكن استخدامه يف املصارفة اليت تتطلب
جود رصيد من العملتني املتعاقد عليهما لدى العاقدين، فإذا مل يكن ألحد من العاقدين بو 

ابإلضافة لإلشكال -د من العملة اليت يريد صرفها، ندخل هنا يف إشكال آخر رصي
 .وهو بيع عملة ال ميلكها البائع -السابق

تحوط اليت تقوم على يف منتجات ال أو املواعدة امللزمة استخدام منتج الوعد امللزم ال يصح -3
ما يصدر من الطرف عندالقبول  مبثابة ألن الوعد مبثابة اإلجياب وكذاشراء وبيع السلع، 

، والوعد يكون على بيع سلعة يف املستقبل، فكأن أحد العاقدين قد واجب الطرف اآلخر
اآلخر على بيع سلعة ال ميلكها إن كان الوعد امللزم من طرف واحد، وكأن املشرتي قد 

بل شراء سلعة ال ميلكها البائع إن كانت املواعدة من الطرفني، وال يصح البيع دون القبض ق
، وإذا سلمنا بوجود السلعة عند صدور الوعد امللزم أو املواعدة امللزمة فإن هذه ومتام امللك
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املسألة ال ختلو من اإلشكاالت الشرعية اليت ترد على مسألة بيع الكالئ ابلكالئ اليت سبق 
 تطرق إليها يف مبحث سابق.ال

بشكل  التحوط م وعقودبشكل عا عقودالال مانع من استخدام الوعد غري امللزم يف مجيع  -4
صادرًا من أحد العاقدين أم كليهما، ذلك ألن هذا النوع من  الوعد سواء أكان خاص

 ه.الوعود ال يرتتب عليه أي أثر تعاقدي، فألي من الطرفني إبرام العقد أو االمتناع عن

 إذا قام منتج التحوط على الوعد غري امللزم، فال يصح أن تنص العقود على ما ينايف ذلك -5
من إلزام أحد الطرفني ابلدخول يف الصفقة أبي صيغة كانت، لكن إذا ترتب على الوعد 

إخالل الواعد دون  غري امللزم حتمل الطرف املوعود ألي تكاليف أو أضرار فعلية نتيجة
يف مطالبة الواعد بتعويض هذه التكاليف واألضرار الفعلية املباشرة،  ، فيمكن النظرعذر

 عويض الفرصة الفائتة.على أال تشمل ذلك ت

ا أن هذا به، ومب اخلاصةمنتجات التحوط ضوابطه التفصيلية أنواع لكل نوع من هذا، وإن 
الضوابط العامة املبحث خيتص ابحلديث عن منتجات التحوط بشكل عام، مت النص فقط على 

 اخلاصة مبنتجات التحوط.
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 اخلامتة
فقد خلص هذا البحث إىل نتائج  ،ه وتوفيقهتيسري يف ختام هذا البحث، وبعد محد هللا على 

 :وهيوتوصيات 
 

 النتائج:
ن منتجات اخلزينة تتكون من هياكل مركبة قد جتعلها معقدة لكثري من القراء، لذا كان إ -1

معرفة تفاصيلها وتراكيبها وإجراءاهتا، ولعل مما يساعد على فهم طبيعة من األمهية مبكان 
ام النظر فيما يقابلها من املنتجات التقليدية، ألن منتجات اخلزينة اإلسالمية بشكل ع

املنتجات اإلسالمية يف خزائن البنوك اإلسالمية حتاول أن تؤدي الغرض نفسه الذي تؤديه 
 رض املنتج يكون استيعابه أسهل وأوضح.املنتجات التقليدية، ومع فهم غ

ح للمنتجات ن منتجات اخلزينة كثرية ومتنوعة، وما جاء يف هذا البحث هو توضيإ -2
األساسية فقط، وستتم تغطية بقية املنتجات وهياكلها وأهم أحكامها وضوابطها يف حبث 

 مستقل إبذن هللا تعاىل.
 

إلجياد التخريج واحللول يف املصرفية اإلسالمية حتتاج ملزيد من االجتهاد  املنتجاتبعض  -3
 أو مل تتطرق إليهالف ، فمن أهم النتائج اليت توصل إليها البحث واليت ختااملناسبة هلا

 هي: املعاصرةاالجتهادات 
عدم جواز التنازل عما زاد عن ربح معني كحافز أو هبة، إال بعد أن يتحقق  -أ

 الربح.
وطرح نوع جديد من بيوع األمانة يسمى بيع املغايرة، مع القول بتحرميه  إطالق -ب

 له. البدائل
 اء قدمياً اسم "اإلبضاع".عليه الفقه قختريج منتج الوكالة ابالستثمار على ما يطل -ت
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عدم جواز أتخر تسلم الورق النقدي يف عملية الصرف عن يومي عمل )املدة  -ث
 ل لذلك.الفورية املتعارف عليها( مع طرح بدي

جواز اعتبار توقيت متعارف عليه جمللس العقد مىت ما تعذر التقابل ابألبدان،  -ج
رف عليها السوق )واليت ال ويكون الوقت املتعارف عليه هو املدة الفورية اليت تعا

تتجاوز يف العرف احلايل يومي عمل(، وأتخر قبض البدلني أو أحدمها يف الصرف 
 من بيع الكالئ ابلكالئ احملرم شرعاً، وجيوز أو غريه خالل هذه املدة ال يعدّ 

التعامل بذلك لسد احلاجة أو الرتبح، كما مت تفصيل ضوابط أخرى تتعلق هبذه 
 ث ذات الصلة.املسألة يف املباح

عدم جواز اإلجياب املمتد أو الوعد امللزم الذي يقوم مقام اإلجياب للزومه، وذلك  -ح
بول ابإلجياب يفسخ العقد مباشرة، وال ألن انفصال جملس العقد دون التقاء الق

من الناحية والقانونية والعملية فضاًل عن الناحية الشرعية، مع إيراد  يكون له أثر
الفقهاء فيما يتعلق بلزم الوعد، ومد  إليهاليسرية اليت تطرق بعض االستثناءات ا

 ذلك.اإلجياب يف حاالت خاصة جداً مثل إذن الويل وإجازة املرأة للنكاح وغري 
 ة املكونّة من ديون وأصول مهما بلغت نسبة الديوننجواز تداول الصكوك اهلجي -خ

الّلحمة والّسداة،  ، وذلك بشروط وضوابط مت النص عليها بعد التطرق ملسألةفيها
 الفقهاء قدمياً. تكلم عنهاوالقالدة ومدة عجوة واليت 

 
 التوصيات:

اخلزينة واملستجدات املالية اإلسالمية تدور يف إن األحكام املعاصرة املتعلقة مبنتجات  -1
حلقة مقيدة تقوم على اجتهادات معينة، لذا يوصى هنا أبمهية الرجوع إىل كتب املتقدمني 

عتماد على ما فيها من كنوز لطرح آراء جديدة يف املصرفية اإلسالمية الصفراء واال
 ومستجداهتا بشكل عام، ويف منتجات اخلزينة بشكل خاص.

البحث بعقد مؤمترات مالية إسالمية فقهية للوصول إىل آراء موحدة حول  يوصي -2
 :أيضاً يف مباحثه املوضوعات اآلتية اليت انقشها البحث

 العقد يف املعامالت املالية اإلسالمية.تويل جهة واحدة طريف  -أ
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 حتول العقود اجلائزة إىل عقود الزمة. -ب
 عن الربح املتوقع.االستثمارية ملا زاد  اشرتاط احلافز يف العقود -ت
 وسائل تعويض ما نقص عن الربح املتوقع يف العقود االستثمارية. -ث
 عقود الشراء وإعادة الشراء وتطبيقاهتا املصرفية. -ج
رة )الذي يشار إليه حالياً ابملراحبة املتغرية( وقد مت تعريف بيع املغايرة أنه عقد بيع املغاي -ح

التكلفة لكن ال يعرف العاقدان ما ينتهي عليه نوع جديد من بيوع األمانة حتدد فيه 
 أو خسارة. أو تولية العقد من ربح

ات دمج األصول مع الديون يف عقد واحد بغرض التداول وضمان رأس املال، والتطبيق -خ
 املصرفية املتعلقة بذلك.

إمكانية توقيت جملس العقد ابملدد الفورية اليت تعارف عليها السوق )يومي عمل( ال  -د
 منتجات الصرف وما يرتتب على ذلك من إمكانية بيع عملة مشرتاة قبل سيما يف

 قبضها الفعلي يف جملس عقد آخر.
 غريها من العقود اآلجلة.مسألة اإلجياب املمتد والقبول املتأخر يف عقود الصرف و  -ذ
 مسألة لزوم الوعد يف العقود، ما هي احلاالت اليت ميكن القول فيها بلزوم الوعد. -ر
ستجدة للذهب يف املصارف اإلسالمية، والوسائل احلديثة لتعيني الذهب ونقل العقود امل -ز

 ملكيته.
دة وأنظمة أمهية قيام اجلهات التنظيمية واحتاد املصارف ابلعمل على إجياد حلول مستج -3

مصرفية تسهل عليهم تنفيذ منتجاهتم املتعلقة ابلتمويل واملصارفة دون الدخول يف حماذير 
دائرة  تدور يفسلع  ابستخداميف الصرف أو التمويل والتمّول  شرعية كتأجيل القبض

حتريك عجلة األثر املرجو من األمر الذي ال ينتج عنه  ؛مغلقة تعود دائمًا لبائعها األول
 عند التعامل ابلتمويل والتمّول.ومنائه اد االقتص

الذين تتوفر لديهم اخلربة  مطوري املنتجاتو أمهية إنشاء جلنة دورية بني اهليئات الشرعية  -4
، حبيث جتتمع مثل هذه اللجان كل ربع سنة ملناقشة املستجدات وإبداء الشرعية واملالية

 أحكامها الشرعية وحتديد أهم الضوابط املتعلقة هبا.
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ابملنتجات وميكن أن يكون ذلك عن طريق حيد املرجعية يف الضوابط الشرعية املتعلقة تو  -5
هيئة شرعية مركزية تتبع هلا اهليئات الشرعية يف البنوك األخرى أو اعتماد معايري شرعية 

هياكل املنتجات إىل حد كبري  ويوّحدعاملية، األمر الذي سيخفف االختالفات الفقهية، 
 ح املنتجات.يتيح فرصة عادلًة بني املصارف للمنافسة وطر بني املصارف، ما س

أن تتواصل اجلهات املعنية مع اجلهات العاملية املالية واحملاسبية املختصة لتوضيح منتجات  -6
بينها وبني املنتجات التقليدية، كي تقوم تلك  قاملصارف اإلسالمية وأهدافها والفر 

 اووضع الضوابط واملعايري املالية اليت جتعلهابالعرتاف هبذه املنتجات اإلسالمية  اتاجله
 معرتفاً هبا بني البنوك العاملية.
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 فهرس اآلايت:
 

 رقم اآلية السورة اآلية ع
 275 البقرةسورة   {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ } 1
 86 مرميسورة  {ں ں ڻ ڻ ڻ } 2
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ } 3

 {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 7 إبراهيمسورة 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  } 4

ڇ ڍ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ 

 {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 7 املنافقونسورة 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ } 5

 {ڍ ڇ 
 20 املزملسورة 
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 :واآلاثر األحاديثفهرس 
 

 الصفحة احلديث ع
ُت جَبوامع الَكِلم، وُنِصرُت ابلرُّعِب، وبـَي نا أان انئٌم أُتِيت مبَفاتيح بُِعث   1

 يف َيِدي فُوِضعتَخزَائِن األرِض 
1 

 ،اان ليس هلم شيءبيده لوال أن أترك آخر الناس ببّ  أما والذي نفسي 2
قرية إال قسمتها كما قسم النيب صلى هللا عليه وسلم  ما فتحت عليّ 

 خيرب ولكين أتركها خزانة هلم يقتسموهنا

13 

 اشرتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من يهودي طعام إىل أجل 3

 
22 

 يف كل عام أوقية نفسها من سادهتا بتسع أواقاشرتت بريرة  4

 
22 

 74 ال تباع حىت تفصل 5
اإلبل ابلبقيع فرمبا أبيعه ابلداننري، وآخذ مكاهنا الدراهم، أو إين أبيع  6

ال أبس أن أتخذها " -صلى هللا عليه وسلم- على عكس ذلك فقال
 بسعر يومها ما مل تفرتقا وبينكما شيء

86 
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