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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني
 متهيـــد :

، (1)ديدلشب اخلبروانبه حلب  لت عليها النفوس البشرية حب  املبا  إن من الفطرة اليت جب
أهلببا م و كثببرو واياه ببه، بااسببنبامل مببن املتبباجرة أو ااسببت ال  بببامل اجرة  تببهمببا احلببرى علببى  نمي

، وهبب ا المببو حمفببوا باملخبباار وئببوا اخلسبباأر، واملببرر متببارجف بببني الرجببار واخلببوا (2)التكببا ر
 .ئوفه من اجلواأف  ظيم الربف ااهاهاهاه رجاؤو يف  عفكما ا

املستثمر للمبا  إىل حيااتبه  با  قب  من يتقنها ويسعى  ىلإد للخربة املالية ول ا يلجا الفاق
 له النفا ويبعد عنه الضرر .

 ض بالفاأببدة ن وقببد حببرم هللا عببم وجببو مببا وصببفه رلمببا، وهببو الربببا، ملببا فيببه مببن  مببو املقبب
نبببباو مببببن وأحببببو سبببببحانه البيببببا ومببببا  عبالعاأببببد اافنانبببب  عنببببه،  املقببببر ض خمبببباار املببببا  ، واسببببت ثارو

 املشار ات ليكتس  املرر من جهدو ويتحمو التبعة، على قاعدة ) ال نم بال رم( .
جعلب  الشريعة ما فيه احلفظ للما  والدراية بتقليو املخاار أو إاالتهبا   ظروما ذلك مل 

 . (3)على ئماأن الر ض إين : حفيظ ، عليم
 حلماية رأس املا  .  ويف ه ا اإلاار يايت ه ا البحث عن السالي  املشروعة

                                                 

 . 8سورة العاهيات اآلية / (1)
 . 1سورة التكا ر اآلية / (2)
 . 55سورة يوسف اآلية / (3)
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 هالفرق بني محاية رأس املال وبني ضمان
 

 هناك فرق بني محاية رأس املال، وضمانه :
  فاحلماية هب  السبع  إىل وقايبة رأس املبا  مبن اخلسبران، وهب ا السبع  قبد

 ا ي هي إىل النتيجة املامولة :

 وليس عليه أن تتم النتائج *** على املرء أن يسعى إىل اخلري جهده

ومثا  ذلك احلراسة لألموا ، فقد  وجد وا يسلم املبا   مبا أن حراسبة البباله قبد ا  فلبف  
 يف سالمتها .

   أمببببا الضببببمان فهببببو التحمببببو للخسبببباأر عببببن االبببب  الضببببمان، وهببببو رببببب
بالنتيجة هون نظر إىل السباب أو مراقبة جدوى الوساأو والسالي  املتخ ة من الضامن 

 أو اال  الضمان .
و ببرات  (Protectتخدمت امل سسببات املاليببة يف التسببوي  عبببارة ) احلمايببة ( )مببن هنببا اسبب

وهب  املشبار ات واملضباربة  ة( يف التعامالت القاأمة على المانGranteeمن استخدام ) الضمان )
 والو الة إلهارة الموا  .

 لخبو واحلماية شديدة الصلة  بدأ )حفظ املا ( ال ي هو أحد املقاصد الشرعية . وهب  ا
  بدأ )حفظ الدين( ال ي هو رأس  لك املقاصد .

هبب ا، وان مببا تبباوات بببه بعبب  العبببارات معبب  )احلمايببة( إىل التعبببر بالمببان لببي  سببويا، 
، أو متحبو  لبه، مبا مراعبباة     ن وا مببامون، لكبن هنبار مبا هبو حممببفلبي  هنبار رأس مبا  مضبمو 

 أن  لك احلماية أو التحو  قد  تم وقد ا  تم .
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 العالقة بني االستثمار واملخاطرة :
هنار عالقبة و يقبة ببني ااسبتثمار اإلسبالم  وببني  مبو املخباار )  بعبة اهلبالر الكلب  أو 

 اجلمأ ، أو اخنفا ض القيمة ( .
وهبببب ا الببببتالام بينهمببببا مببببرهو أن  مببببو املسببببتثمر املخبببباارة هببببو أهببببم ئصبببباأ  ااسببببتثمار 

ن العاأبد للمقبر ض بالفاأبدة . وهب ا املببدأ قبد أرسباو و وي املضبمإلسالم  اليت متيبمو عبن التعامبو الرببا
أي مبببا  بببر  ويتحصبببو مبببن مكاسببب   (1)احلبببديث الشبببريف املبببوجم الببب ي نصبببه   اخلبببرا  بالضبببمان

 .تحمو التبعة واملس ولية عن اخلسارة أو التلف يف حا  وقوعهما بمنو  استحقاقه شرعاً 
وفرعبوا  (2)الكليبة املعروفبة   ال بنم ببال رم  وقد صاغ الفقهار يف ربو هب ا احلبديث القاعبدة 

عليها  ثرا من التطبيقات يف أبواب املعامالت املالية املختلفة و ر   على ذلك احلكم علبى العاأبد 
هاً إىل ابانبببه رببببف حببببال  أو  سببب  مشببببروم، أو أنبببه  سبببب  سبببر مشببببروم ومنهببب  عببببن متلكبببه اسببببتن

عبببن رببببف مبببا مل  ىى هللا عليبببه وسبببلم    ببباحلبببديث اآلئبببر املكمبببو للحبببديث السببباب  وهبببو أنبببه صبببل
 وحديث   مب يستحو أحد م ما  صاحبه  . (3)يضمن  

 من املخاطر رأس املالالصور املمنوعة من محاية 
هلا ممنوعة شرعًا فال جيوا أن  ااستثمارإن احلماية من املخاار باشنا   مو مدير 

إهارهتا ولي  عليها أي التمام تاو ة  انت اريق املديرة لالستثمار مهماهة اجل صدر الضمان 
 و  إليها رأس ، فال  تحمو نمان اخلسارة الشاملة أو اجلمأية بتلف الصو  اليت  املستثمرين

 إذا حصو ذلك هون  عد  أو  قصر . املا 
ميكن أن  تم بإحدى الصيغ الشرعية الثال ة :  ااستثماراإلشارة إىل أن إهارة  وتدر
ه   ااستثماراتالصيغ الثالث اليت  دار هبا  بااستثمار، وه وضاربة أو الو الة باملشار ة أو امل

، أو الشريك املدير، املضاربمن عقوه المانات اليت ا يصف فيها اشنا  الضمان على املدير )
                                                 

( واملببراه 3/22، والتلخببي  احلبببر  3/581أئرجببه النمبب ي وقببا  : حسببن صببحيف ) سببنن النمبب ي  (1)
التبعبببة سبببوار ببببالتلف أو هبببببو  القيمبببة، لنبببه  لبببف حكمببباً، فبببال سبببند حلصبببر معببب   بالضبببمان هنبببا  مبببو

 الضمان هنا بالتلف فال يسلم للقو  بفك املالامة بني اخلرا  ) ال نم ( والضمان ) ال رم ( .
 من القواعد املاأة اليت يف صدر جملة الحكام العدلية  (2)
 (7/231ماجه ) اهلداية يف لخريج أحاهيث البداية لل ماري أئرجه أبو هاوه والنم ي والنساأ  وابن  (3)
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أو الو يو بااستثمار ( . وحىت لو اشن  فال أ ر له ، إذ ا يضمن واحد من ه ار اخلسارة إا 
 أو  قصرو أو خمالفته القيوه اليت أبرم هبا العقد. هنشات بتعديإذا 

، فال يتحمو ن املضاربة أو الو الة أو الشر ةيتناىف الضمان ما  و م هواخلالصة أن
اخلسارة وا يضمن رأس ما  حامو الصك لن ذلك  و  العملية إىل ربا للصكور مثال  املدير

نامنا لبه وقد  ى النيب صلى هللا عليه وسلم عن حيث  صو حامو الصك على ربف ملا لي  
 ربف ما مل يضمن .

و  لك احلا  يف بقية املشار ني محلة الصكور ا يضمن أحدهم سرو ول ا  انت 
وجدت ب ممنوعة شرعًا ل ا إن ااة أو الصكور املمتااة ب بهم املمتااة و  لك الوحدات املمتبالس

املمتااة منها  السهم سهم أو الوحدات أو الصكور حلامل  قوم على أساس نمان بقية محلة ال
. 

 : االستثمارأنواع خماطر 
أنوام، حبس  ما  عدةاإلسالمية إىل  اتااستثمار  نقسم املخاار اليت  تعر ض هلا 

) الصو  ، والعاأد، أو العملة( أو ممارسات إهارهتا فه و  ااستثمارما بني مكونات به  تعل  
 املخاار ه  :

اليت اار  تعل  باملوجوهات )الصو ( خم -
 .ليها رأس املا   و  إ

خماار  تعل  بالعملة عند ائتالا عملة  -
املبالغ املكتت  هبا والعملة اليت  صو هبا التوريف بتحويو  لك 

 املبالغ إليها .

 . ااستثماروخماار  تعقو بإهارة  -

من صيغ أو آليات للحماية وفيما يل  بيان ه و النوام، ما ارمل ما ميكن استخدامه 
 .يت  ستمد منها نواب  ااستثمار منها ، هون إئال   باهئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ال

عنصر  احلمايةوالباعث على هراسة سبو احلماية من ه و املخاار بانواعها هو أن 
اهتم نية اسنهاه مسامهإىل إمكااملستثمرون ، إذ من ئالله يظم ن ااستثماراتأساس  يف 
فإن العاأد ا يستح   ااستثمارىل العواأد اليت  صلون عليها، إذ بدون اسنهاه أصو باإلنافة إ

 . لالستثماره و التسمية، لنه هو الفاأ  عن القيمة اامسية 
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 املخاطر اليت يتعرض هلا االستثمار
 

 م املخاار حبس  ابيعتها :ا وفيما يل  أهم أنو 
 املخاطر االئتمانية : )أ(

املراه باملخاار ااأتمانية احتما  عدم  سديد الدين أو أي التمام مايل واج  الوفار به 
 . (1)يف املستقبو ، ومن املعروا أن املخاار ااأتمانية ه  اجلمر ال رب من خماار العمو املصريف

 أو املشار ة ا ا  دار باملضاربة أوصلة باملخاار ااأتمانية بالرسم من  ولالستثمارات
ليست هيونا، ذلك لن  وريف املبالغ اليت تما من املستثمرين و  ها أمانات، والموا  فيالو الة

بضاأا  بام بالجو  ااستثمارقد  ورف يف أنشطة  تمخ  عنها هيون  ما لو  انت موجوهات 
أو باملراحبة أو  انت معدات   جر باقسا  م جلة أو  ان استثمارها يف استصنام بثمن يقس  

 ى املستصنا .عل
 خماطر السوق : )ب(

يف أسعار الصرا وأسعار الفاأدة و قل  أسعار  - قليديًا  – تمثو خماار السوق 
السوق وه   لها  وجد يف الصيغ التقليدية، فاما خماار أسعار الصرا وخماار أسعار الفاأدة 

بلية املتعلقة باسعار طبقني يف حالة التمويو اإلسالم  ال ي  رم املعامالت املستقنفهما سر م
 . (2)الصرا وأسعار الفاأدة

خماار أسعار الفاأدة أما خماار أسعار  هوالواقا أن ااستثنار ينص  على استبعا
الصرا فه  قاأمة يف حالة إبرام العقوه اليت ينائى فيها الدفا بعملة أئرى سر عملة ااستثمار 

 وسيايت  عليو ذلك .
بان ار فام أسعار الفاأدة قد ي  ر على بع  أصحاب  نوو (3)أحد الباحثني على أن

الوهاأا اإلسالمية أيضًا عندما يقارنو ا بالربامل اليت  تحق ، واعترب ذلك من املخاار املهمة 
بسب  املنافسة بني نوع  البنور .. ولعله قرر ه ا وهو ينظر إىل استخدام  قل  أسعار الفاأدة 

 بف املراحبة وعاأد التاجر.بصفتها م شراً وعنصرا يف  ديد ر 

                                                 

 . 7خماار صيغ التمويو اإلسالم ، ه. حممد عل  القري  (1)
 الشاهد . هارسة  ليلية ملقررات جلنة باا  يف نور ابيعة املخاار يف املصرا اإلسالم ، الستاذ مسر (2)
 . 11و  13حبث ه. القري  (3)
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  قل  السعار بالسوق  سمى أيضًا املخاار التجارية فإن العمو املصريفخماار و 
 إلسالم  متلب  هبا بسب  عمليات البيا .

 خماطر التضخم : )ج(
إن ار فام السعار ي هي إىل لخفي  القوة الشراأية ويظهر أ ر ذلك عند اسنهاه 

 .ما  دث يف ااستثمار الطويو واملتوس  الجو  الموا  بعد عدة سنوات وهو
اإلسالمية ذات عاأد مت ر سالباً، وه  مر بطة باصو   ااستثماراتوا  فى أن 

 عينية ومنافا ا بقرو ض نقدية، فه  يف أمان من خماار التضخم .
 خماطر صيغ العقود : )د(

تمويو، هو ه  مراحبة أو أما خماار صيغ العقوه فه  املخاار املتعلقة بنوم صي ة ال
مشار ة .. اخل وقد  تولد خماار من الصي ة التعاقدية نفسها، حيث  ف  العاقد العيوب أو 
 ة صو ال رر أو اجلهالة فال  كون االتمامات متكاف ة بني الطرفني . وهنار خماار يف البي 

 احمليطة بالعقد مثو ار فام أو اخنفا ض السهم .
 قية :املخاطر األخال )هـ(

هنار نوم من املخاار مساو أحد الباحثني ) املخاار الئالقية ( وه  اخللو يف 
الثقة وفقدان المانة اليت ابد منها يف املشار ات، ل ا  ستلمم  وافر الثقة ويستبعد منها شر  

 . (1)الضمان فعنصر ) المانة (  قوم عليه املشار ات
 
 

 املخاطر التشغيلية : )و(
وم العمو ( وه   تعل  بقدرة اإلهارة على  قي  الربامل ومنوها ) خماار ن

واستقرارها يف املستقبو واحملافظة على املر م التنافس  للمنتج ااستثماري ومن صورها خماار 
املوارمة بني مصاهر الموا  وسبو  وريفها، من حيث اآلجا  ) أجو ااستثمار ، وأجو 

عقد التوريف، والقيوه يف عقوه ااستثمار القصر التوريف ( أو من حيث اإلاالق يف 
ااسنهاه أو اإلافار واملتوس  الجو، بو حىت اويو الجو ويف حالة إمكانية السح  أو 

 . التدرجي  لالستثمارات
                                                 

  55ستثمار بالسهم والسندات ، حممد صا ح جابر اا53املرجا الساب   (1)
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 مشروعية ختفيف املخاطر
 أو التوقي منها بآليات وليس بالضمان املباشر

 
شروم باملخاار أ ا إذا انتفت بطبيعة احلا  ا يسوغ أن يفهم من ار با  ااستثمار امل

أو باستخدام آليات مشروعة فااستثمار سر مشروم فمن املعروا أن الشريعة قد حرمت إلقار 
 . النف  يف التهلكة وهعت إىل احلرى على  صيو املنافا واملصا ح وهرر املضار واملفاسد

 الكفالة والرهن، بو إن  ما أن هنار يف فقه املعامالت عقوهًا ئاصة للضمان،  
عقوه املشار ات اليت  ظر فيها اشنا  الضمان جيوا أن يقنن هبا ما  فف خماارها مثو ونا 

 القيوه يف املضاربة ، وشر  الرجوم إىل املو و يف الو الة . 
 وحىت لو  ع رت احلماية التامة من املخاار فإن التخفيف منها مطلوب .

و ما سب  فإن التعاون لتخفيف آ ارها ومضارها مرسوب مث لو وقعت املخاار رسم  
 وقد شرعت لبه صيغ معروفة  نظام العاقلة يف جنايات اخلطا، والتامني التكافل  وسرها .

ىل مببا  فببف هبب و املخبباارة أو يميلهببا أصببال هببو مببن الئبب  بالسببباب لببك أن الوصببو  إذ
إذا مل يتضببمن أمببراً حمرمببا ومل يبب ه إىل  واحلببرى علببى مببا فيببه نفببا اإلنسببان، وهببو مببن السبباأغ شببرعاً 
 الظلم املمنوم ) الربا ( أو أ و املا  بالبااو )السحت( .

ويد  على ذلك  ثر من النصوى الشرعية، ومن أونحها وأصرحها قبو  النبيب صبلى هللا 
علبى عليه وسلم :  املب من القبوي ئبر وأحب  إىل هللا مبن املب من الضبعيف، ويف  بو ئبر، احبرى 

 فعك واستعن باهلل وا  عجم   .ما ين
وه و الوساأو ه  نفسها أهوات مشروم استعماهلا، و تحق  احلكمبة مبن مشبروعيتها ببان 
 كببون وقايببة مببن حمبباذير اسببتخدام أهوات أئببرى لن يف  ببو أهاة اسببتثمارية بالنسبببة للمتعامببو ممايببا 

ان هببببا علبببى  قيببب  مبببا يريبببدو وحمببباذير، ومبببن أمثلبببة الوسببباأو الوقاأيبببة الشبببرو  واخليبببارات البببيت يسبببتع
 املتعامو ما من  شى منه التدلي  أو عدم الوفار .
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(1) 
 ضمان الطرف الثالث

 لرأس املال أو له وللربح
 

املراه بضمان الطرا الثالث إصدار  عهد من ارا أجنيب عن مدير ااستثمار سوار  ان 
يف رأس املببببا  املسببببتثمر و عببببوي  ، بتحملببببه اخلسببببارة الببببيت  قببببا ا مببببديراً أو و ببببيالمضبببباربا أو شببببريك

املستثمر عن  لك اخلسارة، هون أن يكون لبه حب  الرجبوم علبى املسبتثمر أو علبى مبدير ااسبتثمار 
. 

أو هو نمان جمااًا لنه لي   فالة عن  ة،و سمية ه ا التحمو نمانا ليست هقيق
 حا   عرنها للهالر هو يف الواقا  عهد ملمم بتقدمي هبة  عاه  قيمة الصو  اامسية يفو  هيون،

مهما  ان سببه، أي حىت لو  ان ناش ًا عن التعدي والتقصر من املدير إذا مل يتمكن محلة 
الصكور من إلمامه بالتعوي  لن ه ا اإللمام لبه الولوية فهو حكم شرع ، أما التعهد فهو التمام 

 عقدي مشروم أيضاً .
ن قرار جمما الفقه اإلسالم  وقد صدر بشان نمان الطرا الثالث فقرة ئاصة نم

 ونصها : 8م( وه  الفقرة 1888هب = 1148يف الدورة الرابعة ) عام  5الدويل رقم 
لي  هنار ما مينا شرعًا من الن  يف نشرة اإلصدار أو صكور املقارنة على وعد 
ارا  الث منفصو يف شخصيته وذمته املالية عن اريف العقد بالتربم بدون مقابو  بلغ خمص  
جلرب اخلسران يف مشروم معني، وعلى أن يكون التمامًا مستقاًل عن عقد املضاربة؛  ع  أن قيامه 
بالوفار بالتمامه لي  شراًا يف نفاذ العقد و ر   أحكامه عليه بني أارافه، ومن مث فلي  حلملة 

هتم هبا بسب  الصكور أو عامو املضاربة الدفا ببطالن املضاربة، أو اامتنام عن الوفار بالتماما
 عدم قيام املتربم بالوفار  ا  ربم به؛ حبجة أن ه ا االتمام  ان حمو اعتبار يف العقد .

ستخل  من ه ا الن  أنه ا جيوا  و  ه ا الضمان إىل املدير إذا أئو الطرا يو 
الثالث بتعهدو . وهو ما وقعت فيه إحدى التطبيقات اليت أ بتت للطرا الثالث ح  الرجوم على 

 . ديرامل
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 ااستثماراتإن نمان الطرا الثالث يتصور سالبًا من اجلهات احلكومية إذا  انت 
قد صدرت ملصلحة مرف  عام أو مشروم حيوي، وقد وقا ذلك فعال يف ارمل اياهة رأس شر ات 

 .الكهربار يف  و من السعوهية وقطر 
 ومن التطبيقات العملية هل ا الضمان أو التعهد باهلبة :

ة الصاهر بشان احلسابات البنكية سوار  ان  ليا أو جلمر من الوهاأا، حيث الدول نمان /أ
 ىالدو  نمانا للحسابات ااستثمارية إىل سقف معني وا  ف من ر ثر البنور املر مية يف   وف

 اليت  ديرها البنور ه  يف حكم احلسابات ااستثمارية .أو الصناهي  ااستثمارية أن الصكور 

 د بااسنهاه سر اجلهة املديرة متعه  وفر /ب
من املتبا إجياه متعهد باسنهاه الصكور، أو وحدات الصناهي  ااستثمارية فإذا  ان 
املتعهد جهة خمتلفة عن جهة اإلهارة فإنه جيوا التعهد بره  القيمة اامسية للصك اما من ئال  

هاه هو اجلهة املديرة فال جيوا التعهد منها  عهد ملمم، أو باا فاق .. أما إذا  ان املتعهد بااسن 
 بااسنهاه إا بالقيمة السوقية اليت قد  ميد أو  نق  عن القيمة اامسية .

 فضالً عن رأس املال : ،ضمان الطرف الثالث للربح
. وهو نفسه يصلف إلجياه الضمان  لرأس املا سب  ما يتعل  بضمان الطرا الثالث 

نه يستند إىل املبدأ نفسه، وبالرسم من أن قرار امجمما الساب  بيانه اقتصر ، لعلى ااستثمارعاأد لل
فق ، فلي  هنار ما مينا من نمان عاأد ،  ااستثمارعلى ) جرب اخلسران ( أي نمان أصو 

االتمام بالتربم  ما قررو املالكية( وهو يصدر من نف  اجلهات اليت  )أولنه من قبيو التعهد باهلبة 
 . (1)مل املشاريا املستهدفة يهمها جنا 

                                                 

بسب   ه و التطبيقات وأمثاهلا تي  عن التشكيك يف  ون نمان الطرا الثالث صي ة  طبيقية (1)
 . 24-18الشرو  املدرجة يف قرار امجمما ) حبيث التحواات ه. القري 
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(2) 
 التطوع بالضمان

 املنفصل عن العملية املضمونة
 

 تطوع املضارب بالضمان :
لصيغ ااملقصوه من ذلك هو  ربم مدير ااستثمار بالتمام الضمان بعد عقد 

ااستثمارية من و الة أو مضاربة والشروم يف العمو باملا  . ومفاه ه و الصي ة ما جار عند 
 هم وهم : ابن ااب، وابن بشر، و لمي و ابن عتاب :نية، عن فقهار  ال ة ماملالك

قيو ابن ااب : أجي  الضمان يف ما  القرا ض إذا اام )  ربم( قابضه بالتمام 
 ا يبعد أن يلممه.الضمان ؟ فقا  : إذا التمم الضمان ااأعا بعد الشروم يف العمو فم

الوص  ما  السفيه قرانًا )مضاربة( إىل ونقلوا عن ابن بشر أنه أمضى عقدا بدفا 
 لوم وأن العامو اام بالتمام نمان املا  وسرمه .أجو على جمر مع

وقد صحف ابن عتاب م ه  شيخه ابن بشر، ونصرو حبجج ويف ) رسم اجلواب من 
ه ابن بشر . ويف مسام ابن القاسم ما يفيد يلاسم من املدونة( ما يفيد ما ذه  إمسام ابن الق

 . (1)عليه، وهو ما وقا من بع  الشيوخ  ضاااعن صحة 
 
 

                                                 

 . 1/315اجلليو للحطاب والدسوق ، والصاوي، ومواه  3/88ارة يوشرمل ع 161هج إعداه امل (1)
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(3) 
 املسامهة العربونية

 باجلمع بني املراحبة واملتاجرة باألسهم مع شرط العربون
 

العرببون هببو مبلببغ ي عطيبه املشببنى للببباأا ب عنببد إبببرام عقبد البيببا واإلجببارة ب ويكببون لببه فسبب  
ن مل يفسب  املشبنى العقبد فيكبون املبلبغ إأمبا  العقد ئال  مدة معينة مبا اسبتحقاق البباأا املبلبغ .

 جمراً من الثمن ال ي جي  هفعه إىل الباأا .
 (1)نببه مببن مفببرهات املبب ه  احلنبلبب إوبببالرسم مببن اخلببالا املبب هيب يف شببان العربببون حيببث 

ونبب  قببرارو :   جيببوا بيبببا  (2)بتا يببد مشببروعيتهقببرار جممببا الفقببه اإلسببالم  الببدويل فإنببه قببد صببدر 
إذا قيدت فنة اانتظار بممن حمده، و س  العربون جمراً مبن البثمن إذا ا الشبرار، ويكبون العربون 

 من ح  الباأا إذا عد  املشنى من الشرار   أي فس  العقد .
،  83مبببثال( إىل جبببمأين الو  ميثبببو 144واملسبببامهة العربونيبببة هببب  ان يقسبببم رأس املبببا  )

فيتحق  محاية رأس  7ة وذات خماار متدنية ويربف قدرو فيدئو فيه املدير يف مراحبة ما جهة مو وق
فيبدئو فيبه املبدير مبا أحبد بنبور  7، أما ما بق  وهبو 144املا  إذ سيحصو يف  اية العام على 

 7ويبببدفا مبلبببغ  744ااسبببتثمار يف عقبببد بيبببا أسبببهم علبببى أسببباس العرببببون فيشبببني أسبببهماً  نهبببا 
( مث 844مضى العقد وقب  السهم فباعها ) مبثال ببب عربوناً فإذا حصو اار فام يف  ن السهم أ

فيتحقببب  رببببف عظبببيم للمشبببار ني . وإذا مل  144الصبببندوق  بلبببغ هفبببا البببثمن إىل البببباأا وائبببت  
البب ي  7ن يسببنه مبلببغ ان يعببر ض عببن إمضببار العقببد وأ صببو اار فببام املتوقببا فمببا علببى املببدير إا 

تحقب  السبالمة لبرأس مبا  املسبتثمرين وهبب ا  تحقب  هفعه عربونا يف عقد الشرار آنف ال  ر ولكبن  
 . (3)نف  النتيجة ااقتصاهية حلماية رأس املا  ولكن بطريقة مشروعة

                                                 

   . هار الفكر . 2/165، وشرمل منته  اإلراهات  8/134امل ين  (1)
 ( .3/8)72قرارات جمما الفقه اإلسالم  الدويل ، القرار رقم  (2)
من حبث ه. حممد عل  القري التحواات البديلة عن الضمان ، مقدم إىل ندوة الرب ة الثامنة والعشرين،  (3)

من مدير  Option ر ان ه و الطريقة بديو شرع  عن استخدام اائتيار وقد ذ  34و  28ى 
مث شرار ئيار هب ا املبلغ ب والتخلى عن اخليار إذا هبطت  %7ااستثمار بالدئو  يف سند هين بفاأدة 

 مثال . 83ببقية رأس املا   وقيمة السهم املشنا
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(4) 
 التداول اليومى املربمج

 (1)باجلمع بني املراحبة والتداول لألسهم حتت مراقبة هبوطها
 

سبببتثمار ل بببر ض ابببورت بعببب  البنبببور برناجمببباً للحاسببب  اآليل يسبببتخدمه مبببديرو صبببناهي  اا
 قيببب  محايبببة رأس املبببا  يف ااسبببتثمار يف سبببوق السبببهم. ويقبببوم الربنبببامج علبببى معببباهات ريانبببية 

ا. يسببمف للمببدير املشببنر اسببتخدام الربنببامج مقابببو معقببدة وسببري ة ذات حقببوق حمفورببة لصببحاهب
رسببوم  ببدفا ملالببك الربنببامج، ويقببدم مطببور الربنببامج  جببمر مببن عقببد ااسببتخدام نببماناً لببرأس املببا  
بشر  ان يلتمم املدير  ا ميليه عليه الربنامج يومياً. ويقوم عمو الربنامج على  قسبيم املبلبغ املسبتثمر 

( إىل جبببببمأني، اجلبببببمر ال بببببرب يف مراحببببببة م جلبببببة مو قبببببة برهبببببون مليبببببون 144)الببببب ي نفبببببن ض انبببببه 
ونببببمانات وذات خمبببباار متدنيببببة )ويف الصببببي ة التقليديببببة يشببببني املببببدير هببببب ا اجلببببمر سببببندات هيببببن 
حكوميببة(، أمببا اجلببمر اآلئببر فيسببتثمر يف سببوق السببهم فيحببده الربنببامج  ببو يببوم ملببدير الصببندوق 

 ليوم و لك اليت جي  أن يبيعها ليحصد الربف منها. عني السهم اليت جي  ان يشنيها ل لك ا
ويسببتند الربنببامج إىل حقيقببة ان اخلسبباأر )اخنفببا ض سببعر التببداو ( الببيت ميكببن ان  تعببر ض هلببا 

يف بعبببب  السببببواق  %14السبببهم يف يببببوم واحبببد حمببببدوهة بنسببببة حمببببدهة مبببن قبببببو إهارة السبببوق )
أسهم الشر ة البيت  بنخف  بتبك النسببة. وأ ثر أو أقو يف أسواق أئرى( بعدها يوقف التداو  يف 

ولببب لك يببببدأ الربنبببامج بت طيبببة هببب و النسببببة ابتبببداًر مث  لمبببا ااه البببربف مبببن السبببهم فبببإن هببب ا يعبببين 
إمكانيببة  مببو قببدر أ ببرب مببن املخبباارة لن رأس املببا  أصبببف سبباملاً. فببإذا التببمم املببدير  ببا ميليببه عليببه 

 ه رأس املا  )هون الربف(. الربنامج مث ئسر فإن مقدم الربنامج يضمن ل
الواقبببا ان هببب ا الضبببمان مسبببتمد مبببن حقيقبببة ان ااسبببتثمار بنبببار علبببى  عليمبببات الربنبببامج ا و 

ميكببن ان ين بب  عليببه اخلسببران واحلالببة الوحيببدة )ر ببا( الببيت  بب هي إىل اخلسببارة هبب  عنببدما  ببنخف  
السهم فيستمر مالكاً هلا  أسعار السهم يف ونا انعدام السيولة أي ا جيد املدير من يشني منه

 يوماً آئر فتتضاعف اخلساأر. ول لك  كون ه و احلالة مستثناو من الضمان. 
                                                 

 . 27و  25ضمان من حبث ه. حممد عل  القرى ، التحواات البديلة عن ال (1)
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 مستند القول جبواز العمل هبذا الربنامج:
أجاات بعب  اهلي بات الشبرعية ملبديري الصبناهي  العمبو هبب ا الربنبامج ومسبتند القبو  بباجلواا 

الضمان، قا  يف الفتاوى اهلنديبة  ذ بر شبي  اإلسبالم يف ما ذه  إليه احلنفية جبواا ه ا النوم من 
سببلك هبب ا الطريبب  فببإن أئبب  مالببك فانبببا اشببرمل اجلبباما الصبب ر يف  تبباب الصببلف رجببو قببا  ل بببرو 

 .(1)نامن فسلكه فائ  ماله  ان الضمان صحيحاً 
سبببلك هببب ا الطريببب  فإنبببه آمبببن وان أئببب  مالبببك فإنبببا نبببامن فإنبببه اويف ره احملتبببار  .. إذا قبببا  

 .(2)ضمن ي
سببلك هبب ا الطريبب  فببإن أئبب  مالببك فانببا نببامن فائبب  اويف جممببا الضببمانات  ولببو قببا  ل ببرو 

 .(3)ماله صف الضمان 

                                                 

 .133ى 23الفتاوى اهلندية   (1)
 .23ى 24ره احملتار   (2)
 .161ى 5جمما الضمانات   (3)
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(5) 
 االستثمار ) أو املضاربة (بالوكالة 

 مع التقييد باملراحبة وحنوها
 

امجمببا  للو يببو أو للمضببارب للعمببو يف  ببو  فالو البة أو املضبباربة إمببا أن  كببون مطلقببة بفسب
ا يببراو مناسببباً، مببا مراعا ببه املتعببارا عليببه، وهببو قيببد عببام يف  ببو  فببوي  مطلبب  . وإمببا أن  كببون مبب

 الو الة أو املضاربة مقيدة بنوم من التجار، أو املوقا، أو أسلوب التعامو .
 قييببدها بببان يكببون  عامببو الو يببو أو املضببارب ومببن القيببوه السبباأ ة يف الو الببة أو املضبباربة 

ااسبتثمار ب  العاأبد قببو البدئو  يف ةلألموا  على أساس صيغ من التعاقبد حمبده وأسلوب استثمارو
 ذلك . ةمثلأسلا أو أنشطة ب و أي قبو ونا املا  يف 

 ربف   ا   قييد عمو الو يو أو املضارب بان يكون بصي ة املراحبة وبنسبة
وهبب ا  قبب   ( وهببب ا  سببتلمم العمليببات وجببوه ربببف بالنسبببة احملببدهة)أو  ببا ا يقببو عببن  بب ا

نمان عاأد ومحاية لرأس املا  ولكن قد يعوق ه ا القيد املضارب بعدم العمو إذا مل جيبد 
 امجما  املشرو  .

  قييبببد عمبببو الو يبببو أو املضبببارب ببببان يكبببون بصبببي ة السبببلم، واملبببراه هنبببا 
إجرار صفقيت سلم متوافقتني هون رب  بينهما ) السلم املوااي( إذ يعرا من  البداية بكبم 

 ي السلا وبكم يبيعها ويتحده العاأد، ويتم محاية رأس املا  .يشن 

  قييبببد عمبببو الو يبببو أو املضبببارب بالتببباجر سبببوار  بببان  شببب يليا أو منتهيبببا 
ثببات سالببا وبب لك يعبرا العاأبد و مبى الو  ةبالتمليك لن عاأد اإلجبارة يتصبف باملعلوميب

 رأس املا  .

 وااى  مبا سببقت اإلشبارة  قييد عمو الو يو أو املضبارب بااستصبنام املب
 .املا  )الثمن ( ملشاهبته للتاجروهو فيه سعة فال يشن  ففيه  عجيو رأس يف السلم 
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سببتثمار املببا  باملراحبببة يسببتلمم محايببة رأس املببا  لن املراحبببة هبب  بيببا  فببى أن التقييببد باوا 
 .برأس املا  ااأدا الربف 

بحبث( بضبمان العاأبد احملبده الب ي قيبدت وا صلة حلمايبة رأس املبا  ) البيت هب  هبدا ال
 . (1)قيد فه ا مونوم آئرالبه املراحبة، وما ين   على املخالفة هل ا 

هببب ا، وإن هببب ا التقييبببد لبببي  يف الواقبببا نبببمانا حمققبببا . فببب ار الضبببمان املسبببتيقن لبببي  لبببه 
احلماية أو المان مكان يف الو الة أو املضاربة . وإمنا هو وسيلة   هي بطبيعتها إىل  وفر مظلة من 

. ولبب ا إذا نبباعت بعبب  هيببون العمليببات بببدون  عببداه  قصببر مببن الو يببو أو املضببارب ببباي سببب  
 فإنه قد ينجم عن ذلك لخلف ما  ان ماموا من احلماية .

                                                 

أ، ب وحبثببباً  25/3القبببرار رقبببم  25ينظبببر يف مونبببوم نبببمان العاأبببد ومبببدى الضبببمان : نبببدوة الرب بببة  (1)
عبببد الببباري مشببعو .  املقببدمان مببن ه. علببى القببرو هاسبب  وه. 28الو الببة والفضببالة املقببدم لنببدوة الرب ببة 

  اسببببتثمار أمببببوا  املبببببوهعني عببببن اريبببب  عقببببد الو البببببة وورقببببة عمببببو أعببببدها ه.عصببببام العنبببببمي بعنببببوان 
 بااستثمار   
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(6) 
 )وكذا الوكالة( للمضارب املضاربة مع إقراض معظم رأس املال

 
  الشبرعية أيضباً اريقببة لضبمان رأس املببا  يبوره احلنفيبة يف ببباب املضباربة، ويف  تب  املخببار 

املراه استثمارو، وذلبك ببان يقسبم رب املبا  مبا يريبد ونبعه يف يبد املضبارب مبن مبا  للعمبو ببه إىل 
قسبمني، ويعطيببه القسبم ال ببرب ب أو معظببم املبا  ب علبى سبببيو القبر ض ، وببب لك يكبون هبب ا القسببم 

سبببيو املضبباربة بببه، وهبب ا القسببم سببر  سببما قلببيال جببدا علببىقمضببمونا بيببدو نببمان القببر ض ويعطيببه 
مضببمون علببى املضببارب، مث  قببا املضبباربة بتقببدمي املضببارب مببا بيببدو مببن مببا  القببر ض، و قببدمي رب 

الباق  بيدو، أي يكون املضارب ذا صفتني : مضارباً، ورب ما  بالنسببة للمبا  املا  القسم القليو 
 فببباق الببب ي ير ضبببيانه، ويكبببون فيبببه الببب ي اقننبببه . ويتفببب  الطرفبببان علبببى  قسبببيم البببربف حسببب  اا

مبه رأس مبا  منبه دظبوة لبرب املبا ، إذ ميكبن أن يكبون لبه القسبم ال برب مبن البربف ولبو  بان مبا قح
 قليالً .

 : (1)وقد جار يف املنظومة احملبية بيان ه و الطريقة يف ه و البيان
 ماا إىل مضارب ويقعببا إذا أراه رجو أن يدفعبببا 
 جحوهو أو يدعى فيه التلف ن  بف ذلك مضمونا عليه إ

 ل لك اإلنسان مث بعدمببا فيلقرَنن  املا  إا هرمهبببا
 يف الدرهم الباق  فعند ذلكا يقا إقرانا له  شببببار ا

 يكون رأس املا  للمضارببة  ا ال ي أقرنة ذا صاحببه به
 كا بالدرهم الباق  بال إش و ان رأس مبا  رب املببا  

 بينهما يقسم  يف ا فقببا ما راقبببايعمو باملا ، ومه
، يف الو الببة بااسببتثمار هضبباربة ميكببن  طبيقببهبب ا، و مببا ميكببن  طبيبب  هبب ا السببلوب يف امل

مبا آ  إليبه مبن مبا  مبا ويسبتثمر الو يبو مبا بقبى يف حيبااة املو بو  بان يقبر ض املو بو للو يبو املبلبغ،
 ااقرا ض على أساس ئل  املالني .

                                                 

 املنظومة احملبية، ابن الشحنة احلنف  . (1)
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(7) 
 التأجري  االستثمار بصكوك

 وتعهد املستأجر بالشراء بالقيمة االمسية
 

إن مبببن اآلليبببات البببيت  قببب  محايبببة رأس املبببا   عهبببد املسبببتاجر يف صبببكور التببباجر بشبببرار 
العيببان املبب جرة ) الببيت متثلهببا الصببكور ( بالقيمببة اامسيببة لتلببك العيببان أو بسببعر يتفبب  عليببه عنببد 

 ا التعهببد  قبب  احلمايببة لببرأس املببا  البب ي اشببنيت بببه التبباجر ولببو مل يكببن هببو القيمببة السببوقية، فهبب
العيببان املبب جرة مببا هامببت  لببك العيببان قاأمببة حبالتهببا الببيت اشببنيت عليهببا ) لوجببوه الصببيانة ( مببا 

 ر ض منها . التجاوا عما حلقها بسب  ااستعما  مما ا  و بال
ور وا أحبببد إن هببب ا التعهبببد صببباهر مبببن ابببرا  البببث، لبببي  هبببو املصبببدر أو املبببدير للصبببك

 املشن ني فيها، فلي  من صور الضمان املمنوم شرعاً .
مبن قبيبو نبمان الطبرا الثالبث . وهبو يف  جمباااً أنبه (1)وقد أال  عليه يف إحبدى الفتباوى 

احلقيقببة لببي  نببمانا للصببكور وإمنببا  قبب  محايببة لببرأس املببا  متوقفببة علببى بقببار العيببان املبب جرة الببيت 
 . اشنيت برأس املا 

                                                 

هبب 1118شبوا   18فتوى اللجنة الشرعية ملصرا البحبرين املر بمي بشبان صبكور التباجر صباهرة بتباري   (1)
 م .5/2/1888= 
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(8) 
 التأمني التكافلي على االستثمار وديون التمويل

 
حقة، سببوار  سببتا  فببى أن أ ثببر عمليببات البنببور اإلسببالمية  شببتمو علببى  اجيببو املبببالغ امل

 انببت ناشبب ة عببن البيببا اآلجببو أم عببن املراحبببة امل جلببة أم عببن اإلجببارة مببا  اجيببو أقسببااها وهبب و 
 ربف الصل  للعملية .املداينات فيها ربف نظر الجو باإلنافة إىل ال

وإن  ببائر املبببدين يف السبببداه ين ببب  عليبببه  فويبببت رببببف الصبببفقة بتبببائر البببثمن الببب ي  بببان 
ليبه املعب  الب ي يشبار إ سيستوفيه الداأن، ويتمكن به من التقلي  بشرار سبلعة أئبرى وبيعهبا، وهبو

ائر سبداه البدين مبن إذ  برم البداأن بتبيف البيا احلا  عبن البيبا اآلجبو، يف استحقاق  لك المياهة 
ااستمرار يف استثمار أمواله أو سبد  احتياجا به هببا . ببو ر با يب هي التبائر يف أهار البدين أو التعثبر 

 .تقاى رأس املا  نفسه إىل ان
ومن أجو محاية حقوق الداأنني شرعت بع  العقوه التبعية اليت سايتها التو ي ،  الكفالبة 

إىل  وجبوه الكفالبةو حوالته على احل  ال ي للمبدين، إذ يب هي أ  ر،والرهن، وحوالة الدين على مل
والببرهن يصبببف للببداأن حبب  علببى أن يصبببف الببدين يف ذمتببني بببدا مببن ذمببة واحببدة بسببب  الكفالببة، 

عني ميكنه ااستيفار منها عند  ع ر ااستيفار من املدين بدفا ما عليه من ما  آئر، وينتقو حب  
شببخ  آئببر ملبب ر ،  مببا ميلببك الببداأن احملببا   دين املتعثببر إىل ذمببةاملبب الببداأن ب باحلوالببة ب مببن ذمببة
 .مما للمدين من حقوق على اآلئرين حوالة ح  استيفار هينه 

اجة هنا يف احلمما سب   تبني احلاجة املاسة إىل التامني على الديون املشكور فيها، و تمثو 
الببب ين  نعبببن املسبببتثمريضبببرر ) حفبببظ املبببا  ( الببب ي هبببو أحبببد املقاصبببد اخلمسبببة للتشبببريا، وهرر ال

يضعون أمبواهلم يف حسبابات ااسبتثمار لبدى البنبور اإلسبالمية بقصبد مناأهبا ببالطرق املشبروعة مبن 
التجببارة واإلجببارة ووجببوو املكاسبب  الئببرى، و بب لك محايببة أمببوا  املسببامهني البب ين حبسببوا أمببواهلم 

 باحها أو ريعها أو سلتها .إلهارهتا واانتفام من أر 
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سداه الديون املتولدة عن عمليات البنك اآلجلة، أو ناعت متاماً، حلب  الضبرر  فإذا  ائر
ىل فقبدان البربف ببو قبد يصبو علبى ا يقتصبر إالفاهمل بكو من املستثمرين واملسامهني وهو نرر قد 

 نقصان أصو  الموا  أو انعدامها  لها .
عتببرب معببدوماً مببن وبوجببوه التببامني  صببان هبب و الببديون مببن الضببيام إذ يعببو ض البنببك عمببا ا

ىل إللتبامني علبى البديون املشبكور فيهبا، واحلاجبة  قاأمةالديون أو عن اجلمر الفاأت منها، فاحلاجة 
ىل حالبببة حبيبببث لبببو مل يباشبببروا ذلبببك العقبببد يكونبببون يف جهبببد ومشبببقة إالعقبببد هببب  أن يصبببو النببباس 

 لفوات مصلحة من املصا ح املعتربة شرعاً .
 تثمار وائتمان الصادرات :املؤسسة اإلسالمية لتأمني االس

فيها أوره فيما يل  النموذ  املطب  عمليا للتامني التعاوين اإلسالم  على الديون املشكور 
مني ااسبببتثمار واأتمببببان الصببباهرات ( وهبببب  م سسبببة فرعيببببة للبنببببك وهبببو ) امل سسببببة اإلسبببالمية لتببببا

عببباون ااقتصببباهي والتجببباري اإلسبببالم  للتنميبببة، و بببان إنشببباؤها  نفيببب اً لتوصبببية اللجنبببة الداأمبببة للت
املبب متر اإلسببالم  امل  ببدة ملببا جببار يف ا فاقيببة  شببجيا ومحايببة نببمان ااسببتثمارات بببني هو   ملنظمببة
 .املنظمة 

وامل سسبببة ذات شخصبببية معنويبببة  املبببة وهببب  منظمبببة هوليبببة و بببان إنشببباؤها يف أسسبببط  
ن هينبببار إسبببالم  ) مليبببو  144ورأمساهلبببا املصبببرمل ببببه  1885وباشبببرت عملياهتبببا يف يوليبببو  1881
مليببون هوار أمريكبب  ( وقببد وقعببت علببى ا فاقيببة  اسيسببها أ ثببر مببن  ال ببني هولببة إسببالمية،  115

متهيدا اسبتكما  التوقيبا عليهبا مبن بقيبة البدو  اإلسبالمية، والكويبت إحبدى البدو  املوقعبة عليهبا 
 من  بداية إنشاأها.
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 أهداف املؤسسة :
املعامالت التجارية و شجيا  دف  ااستثمارات ببني  هتدا ه و امل سسة إىل  وسيا إاار

 هو  منظمة امل متر اإلسالم ، و قدم :
ئدمببة التببامني علببى املخبباار املتعلقببة باسببتيفار حصببيلة بيببا الصبباهرات سببوار  انببت خمبباار  /1

 تارية ) متعلقة باملشنى ( أو سر تارية ) متعلقة بالباله( .
 ند املخاار الناش ة من الباله وقيوهها وأنظمتها .ئدمة التامني على ااستثمار  /2

 وقد صممت  الث و اأ   امني ه  :
 البوليصة الشاملة قصرة الجو، وه  لالأتمان ال ي ا يتجاوا سنتني . أ/
 5ب  2البوليصبببة متوسبببطة الجبببو التكميليبببة، وهببب  لالأتمبببان الببب ي مد بببه مبببا ببببني  ب/

 سنوات .
  للعقوه اليت ميوهلا البنك اإلسالم  للتنمية أو البنور بوليصة املصارا العامة، وه  /

 اإلسالمية الئرى .
 املبادئ امللتزم هبا يف نشاط املؤسسة :

نبب  النظببام الساسبب  للم سسببة و بب لك الالأحببة التفصببيلية لتطبيبب  التببامني علببى االتببمام 
رة التعريفيبة، ويف و بباأ  بالعمبو وفقبا ملبباهئ الشبريعة اإلسبالمية ،  مبا جبار التصبريف بب لك يف النشب

 . (1)التامني الثالث املشار إليها

                                                 

 نظر الحباث املتعلقة  ونوم  امني الديون املشكور يف  صيلها يف أعما  الندوة الرابعة لبيت التمويو  (1)
 الكوييت .
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(9) 
 احلماية بأسلوب الوعود املتبادلة

 املختلفة يف حمل الورود
 

لعمالأهبا املسببتثمرين المبوا   سلبرؤو مبن الن يببات البيت الخب هتا بعب  البنبور لتحقيب  احلمايبة 
سبتفيد منبه املسبتثمر يلتبمم البنبك  وجببه اريقة  قوم على إصدار وعد ملمم بالشرار من قبو البنك ي

معلبب  علببى شببر  هببو ان  وعببدبشببرار الصببو  اململو ببة للعميببو يف  بباري  حمببده بببثمن حمببده ولكنببه 
مببثاًل( فببإذا حببو الجببو  144يكببون  نهببا اجلبباري يف السببوق أقببو مببن مسببتوى معببني متفبب  عليببه )

فتحققببت  144ر مببن العميببو بببب قببدم البنببك إجياببباً بالشببرا 144و ببان السببعر يف السببوق يقببو عببن 
علببى شببر   اً احلمايببة للمسببتثمر، ويف املقابببو يقببدم العميببو املسببتثمر وعببداً ملممبباً بببالبيا للبنببك معلقبب

فإنه يلتبمم ببيبا  لبك  144مفاهو انه عند حلو  الجو إذا  ان السعر اجلاري يف السوق يميد عن 
قببدم إجياببباً  144ر اجلباري يميببد عببن . فببإذا حبو الجببو و ببان السببع144الصبو  إىل البنببك  بلببغ 

 بالبيا إىل البنك بنار على الوعد امللمم. 
واحملصلة النهاأية هليكو ااستثمار ه  ان ه و الصو  سوا يبيعها العميو ويشنيها البنبك 

لن السببعر اجلبباري يف السببوق ا  ببر  عببن ان يكببون عنببد حلببو  الجببو أقببو أو أ ثببر  144 بلبغ 
مبن  –ها ؤ أة  ان بيعها إىل البنك أو يف السوق سبيان للمسبتثمر و ب ا شبرااان مأة . )فإن  امن م

املستثمر أو من البنك سيان بالنسبة للبنك(. فإذا أراه العميو املستثمر ااستفاهة من هب ا الن يب  
فمببا عليببه إا أن يو ببو البنببك بببان يشببني لببه أسببهماً )علببى سبببيو املثببا ( يف اليببوم الو  مث  صببدر 

وه مببن الطببرفني، فببإذا حببو الجببو وقببا التنفيبب  فحصببو العميببو علببى رأمسالببه وعلببى ربببف حمببده الوعبب
سبلفاً. وجلبب  ان العميبو قببد حصبلت لببه احلمايبة التامببة مبن  قلبببات أسبعار السببوق ولكبن يف نفبب  

 الوقت لي  له أن  ق  رحباً عالياً يف حا  ار فام سعر السهم يف السوق. 
تثمر لببي  مواعببدة لن املواعببدة  قببا علببى حمببو واحببد يف وقببت البنببك واملسببإن مببا يصببدر عببن 

بببثمن إذا متلكتبه  بان يقببو  الواعبد الو  أعبدر ان اشبني منبك  ب ا و علب  علبى أمبر واحبد  واحبد 
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الثبباين أعببدر أن أبيببا إليببك ذلببك الشبب ر بببنف  الببثمن يف  اً قبدرو م ببة يف  بباري   بب ا، مث يقببوم الواعببد
 واحد. والوعدان معلقًان على أمر اً وموعوه اً دذات التاري  ويكون  و منهما واع
واحبببد، فالوعبببد الو   أمبببرالوعبببد الو  والثببباين فيهبببا علبببى  يعلببب أمبببا الطريقبببة املقنحبببة فبببال 

 144والثباين شبراه ان يكبون أقبو مبن  144معل  على شر  ان يكون البثمن السبوق  أعلبى مبن 
 ي ات الشرعية اليت أجاات ه ا الن ي فإذا حو الجو جرى  نفي  أحد الوعدين. وهل ا اتهت اهل

 . (1)إىل قبوله 

                                                 

 بتصرا . 33 – 31من حبث ه. حممد عل  القري ، التحواات البديلة عن الضمان  (1)
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(11) 
 تكوين احتياطي خماطر االستثمار

 
 تكوين احتياطي خماطر االستثمار :

، أي بعبد اقتطبام املقاببو املخصب  لب هارة فقب  وذلك باقتطام جمر من أرببامل املسبتثمرين
رة يف الضبمان ( ومبن ئبال  هب ا ) سوار  ان حصبة مبن البربف، أو عمولبة و البة،  بيال  سبهم اإلها

إذا  عبارم هب ا ااحتيباا  و ااحتياا  ميكن سد  اخلسارة البيت قبد  قبا علبى رأس املبا  املسبتثمر ، 
 قد ي طى اخلسارة الشاملة إن حصلت .

الصبباهر عببن ( بشببان ااحتياايببات واملخصصببات 118وقببد اشببتمو املعيببار احملاسببيب رقببم )
 ت املالية اإلسالمية على  نظيم ه ا ااحتياا  .هي ة احملاسبة واملراجعة للم سسا

 
 واحلمد هلل رب العاملني 

 


