
 

 

 

 

 مخاطر في البنوك اإلسالمية الإدارة 
 

0Fد.خديجة خالدي
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إن البنوك اإلسالمية بوضعها احلاضر، حيث متثل الديون الغالبية العظمى من أصول املصرف، تواجه خماطر  الملخص:
حمدودة نظراً  االئتمانية يف البنوك اإلسالمية ن إمكانيات إدارة املخاطرأل. الربويةأعلى نسبياً من تلك اليت تواجهها البنوك 

أن منوذج املصرف اإلسالمي جيب أن بال ميكن أن نقر غري أنه  يف املعامالت املالية. اإلسالميةلتقيدها بأحكام الشريعة
النموذج الذي ال تشكل الديون فيه إال جزءا يسرياً من مجلة األصول وحتوي إذ أن يواجه معدًال أعلى من املخاطر. 

ضمن نطاق اجلواز الشرعي ملواجهة مصادر كافية إمكانيات متاحة ، له حمفظته االستثمارية أنواع املشاركات واملضاربة
 هذ  الصي  متتاز بقدرتا على استيعاب مجيع  وال يصتدم عند حماولة معاجلته بأي ضوابط شرعية .كما أن اخلطر.

املخاطر وإدخاهلا ضمن الربح. 
 
Abstract: 3 TIslamic banks 3T5T 3T5Twith3T5T 3T5Ttheir3T5T 3T5Tcurrent situations,3T5T 3T5Twhere the3T5T 3T5Tdebts3T5T 3T5Tare3T5T 3T5Tthe 3T5T 3T5Tgreat majority 3T5T 3T5Tof3T5T 

3T5Tthe assets of3T5T 3T5Tthe bank3T5T, 3T5Tface 3T5T 3T5Trelatively3T5T 3T5Thigher3T5T 3T5Trisks3T5T 3T5Tthan3T5T 3T5Tthose3T5T 3T5Tfaced3T5T 3T5Tby3T5T 3T5Ttraditional banks 3T5T 3T5Tor3T5T 3T5Tusurious 
banks 3T5T. 3T5TAlthough the3T5T 3T5Tcredit risk3T5T 3T5Tmanagement 3T5T 3T5Tin3T5T 3T5TIslamic banks3T5T 3T5Tis3T5T 3T5Tlimited 3T5T 3T5Tbecause of3T5T 3T5Tthe3T5T 3T5Tfinancial 
transactions3T5T 3T5Tcomply3T5T 3T5Twith3T5T 3T5Tthe3T5T 3T5Tprovisions 3T5T 3T5Tof3T5T 3T5TIslamic law3T5T, 3T5Thowever3T5T, we 3T5Tcannot 3T5T 3T5Trecognize3T5T 3T5Tthat3T5T 3T5Tthe 
Islamic 3T5T 3T5Tmodel3T5T 3T5Tis faced 3T5T 3T5Twith3T5T 3T5Ta 3T5T 3T5Thigher level of risk3T5T.5T 
3TThe 3T5T 3T5Tmodel 3T5T 3T5Tin which these 3T5T 3T5Tdebts3T5T 3T5Tare not  a3T5T 3T5Tmajor 3T5T 3T5Tpart3T5T 3T5Tof3T5T 3T5Ttotal assets and3T5T 3T5Tits investment portfolio3T5T 
3T5Tconsists3T5T 3T5Tof3T5T 3T5Tvarious3T5T 3T5Ttypes’ 3T5T 3T5Tparticipation,3T5T 3T5Tprovides3T5T 3T5Tthe means to 3T5T 3T5Tcope with3T5T 3T5Trisk3T5T 3T5Tin 3T5T 3T5Tthe3T5T 3T5Tcontext3T5T 3T5Tof 
Sharia3T5T. 3T5TThe 3T5T 3T5Tresolution3T5Ts of these risks do 3T5Tnot conflict3T5T 3T5Twith the3T5T 3T5Tcontrols3T5T 3T5Tof legitimacy. 3T5T 3T5TAlso3T5T, 3T5Tthese3T5T 
3T5Tformulas 3T5T 3T5Thave 3T5T 3T5Tthe capacity3T5T 3T5Tto3T5T 3T5Tabsorb3T5T 3T5Tall3T5T 3T5Trisks3T5T 3T5Tand3T5T 3T5Tincorporate them into3T5T 3T5Tprofit 3T5T. 
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إدارة مخاطر في البنوك اإلسالمية  

 
تمهيد:  

بالنظر مليا يف كل ما يتصل بالعمل املصريف من قواعد وضوابط وبالتايل ما ينجم عنه وينطوي عليه من قرارات  جند 
أن ذلك كله ال خيرج عن مسألتني يف غاية األمهية: أوالمها الكيفية اليت يتم مبوجبها احلصول على املوارد من 

 املناسبة هلذ  املوارد . تاآلخرين.وثانيهما الكيفية اليت يتم  بواسطتها  اختيار االستخداما
إن استخدام  أموال الغري بكفاءة  يبقى الشرط اجلوهري الذي يربر قيام املؤسسة املصرفية مبا يرتتب على ذلك من 

 الذي يعين احلصول على متويالت أو موارد تعادل أضعاف املوارد الذاتية  Leverageإمكانية االستفادة من عامل الرفع 
اليت ميثلها رأس مال املؤسسة املصرفية.وهكذا فان النجاح يف حتويل هذ  املوارد اإلضافية إىل استخدامات مناسبة يعين  
حتقيق  األرباح املضاعفة،  بينما  تصبح  هذ   املوارد  عبئا  ثقيال  عندما تفشل  اإلدارة  يف حتويلها إىل االستخدامات 

1Fأو األصول  املناسبة.

ومن هنا فان التحدي الواقعي  الذي  يواجهه أي نشاط  مصريف يكمن يف سالمة القرارات الفنية  1
2Fاملتخذة للقيام بذا االستثمار أو التوظيف.

2 
إن أي قرار استخدام للموارد يف إنشاء أصل من األصول ينطوي على عالقة اجيابية بني العائد واخلطر  حتكم طبيعة  
هذا القرار. وإن كثري ما يصيب املؤسسات املصرفية من جناح أو فشل  يعتمد على األسلوب الذي  يتعامل  به مدراء  

 االستثمار مع أمناط العالقات بني العائد  واخلطر  الكامنة يف خمتلف أدوات ومواقع االستثمار.
3F

3 
وهناك عالقة وثيقة بني االستثمار املصريف اإلسالمي وبني حتمل املخاطر، وهذا التالزم مرد   إىل أن  حتمل املستثمر  

املخاطرة  هو أهم خصائص االستثمار املصريف اليت متيز  عن التعامل الربوي املضمون العائد  وهذا  املبدأ  قد أرسا   
4Fاخلراج بالضمان (احلديث الشريف 

 أي ما خيرج ويتحصل من مكاسب منوط استحقاقه شرعا مبتحمل التبعة  ) 4
 و فرعوا واملسئولية عن اخلسارة  أو التلف، وقد صاغ  الفقهاء  يف ظل هذا احلديث القاعدة الفقهية  الكلية "الغنم بالغرم"

عليها كثريا من التطبيقات يف أبواب املعامالت املالية املختلفة، وترتب على ذلك  احلكم  على العائد  بأنه ربح  حالل 
5Fوكسب  مشروع ، أو أنه كسب غري مشروع.

5 
لكن هذا ال يسوغ  أن يفهم من ارتباط االستثمار املشروع  باملخاطر أ�ا إذا  انتفت فاالستثمار غري مشروع فالشريعة 
اإلسالمية قد حرمت  إلقاء  النفس  يف التهلكة ودعت إىل احلرص على حتصيل املنافع  واملصاحل ودرء  املضار واملفاسد. 

فهناك  يف فقه املعامالت عقودا خاصة للضمان كالكفالة والرهن، كما هناك عقود تقل فيها درجة املخاطر  كبيوع 
األمانة، بل إن عقود املشاركات اليت ظظر فيها اشرتاط  الضمان جيوز  أن يقرتن با ما خيفف خماطرها مثل  وضع  القيود 



 

 

 

 

يف املضاربة، وشرط  الرجوع إىل املوكل يف الوكالة . وحىت  لو تعذرت  احلماية التامة  من املخاطر  فان التخفيف  منها 
6Fمطلوب.

6 
وهنا يكمن التحدي العملي الذي  تواجهه  كل مؤسسة مصرفية والذي يتطلب منها الوصول إىل مستوى  املخاطرة 

  حتمل  اخلسائر اجلسيمة  اليت  قد خترجها  من تاملناسب الذي ظقق غاياتا األساسية دون تعريضها الحتماال
7Fالسوق.

7 
مقدمة: 

 على صي  التمويل اإلسالمية وقدرتا على النهوض حباجات ركزتإن الدراسات النظرية يف املصرفية اإلسالمية 
ن تكون بديًال ذا كفاءة لإلقراض، من حيث حاجات الناس إىل التمويل وانسجام تلك الصي  مع أالوساطة املالية و

املصرف مؤمتن على إن  مل يلق حقه من تلك الدراسات. إدارة املخاطرالقوانني املنظمة لألعمال املصرفية. إال أن جانب 
 فاملودعني مع قبوهلم  مبدأ  املشاركة  يف أرباح البنك  وخسائر   .يهاأموال الناس فعليه أن يستخدمها مع احلرص الدائم عل

8Fال يرغبون  بالازفة  بأمواهلم  يف عمليات  غري  حمسوبة  العواقب

8 . 
ولذلك فإن الدراسات املقارنة ملخاطر الصي  اإلسالمية بالغة األمهية. ذلك أنه يساعد على الفهم الصحيح من الناحية 

الفنية جلوانب من العمل املصريف اإلسالمي حتتاج إليها اجلهات الرقابية. كما أنه يزيل تمة كثرياً ما ترددت يف الدوائر 
". املصرفية، وهي أن: "الصي  اإلسالمية أعلى خماطرة من اإلقراض بالفائدة

وهذا ما سنحاول التعرض  إليه من خالل هذا البحث وذلك يف قسمني نتعرض يف األول إىل مفهوم املخاطرة  وأمهية 
قياسها وحتليلها، ونتعرض يف القسم الثاين إىل أنواع املخاطر اليت تتعرض إليها البنوك اإلسالمية، وسبل التقليل منها. 

المخاطرة :مفهومها وقياسها و أهمية تحليلها: - 1
  مفهوم المخاطرة في األدبيات المالية :1-1
وضع عدم التيقن حبدوث النتائج املطلوبة واحتمال أن يكون املآل هو إىل أمر غري حمبب يشري إىل  مفهوم املخاطرة إن

 كالمها احتماالن الوضع الذي فيه إىلإىل النفس. وهذا بالضبط ما يقصد باملخاطرة يف لغة الدراسات املالية، فهي تشري 
 9F9 . واحد هي حاالت انعدام اخلطراحتماالال ريب أن احلاالت اليت نواجه فيها وقابل للوقوع. 

  واملخاطرة يف تعريف أحد الكتاب هي "احلالة اليت تتضمن احتمال االحنراف عن الطريق الذي يوصل إىل نتيجة 
   11F11 .  وعرفها آخر أ�ا ببساطة "احتمال اخلسران"10F10.متوقعة أو مأمولة"

    واملخاطرة جزء ال يتجزأ من أي عمل يقوم به اإلنسان، ولكنها تكتسب أمهية خاصة عندما تكون دراسة املخاطر 
جزءاً من عملية اختاذ القرارات املالية. إن قدرة أي أصل من األصول على توليد العائد املتوقع هي أمر غري مضمون، 

12Fولذلك فإننا نسعى دائماً إىل دراسة القوى اليت ميكن أن تؤثر يف قدرة ذلك األصل على توليد العوائد.

12  
  قياس المخاطرة:1-2



 

 

 

 

 فاحتمال وقوع املكرو  يكون ،الواقع أن مفهوم املخاطرة ال قيمة له من الناحية العملية إذا مل يكن قابًال للقياس
بدرجات خمتلفة. وهكذا احتاج األمر إىل معايري لقياس املخاطر وتصنيفها بطريقة متكن من التعرف على درجتها بشكل 

13Fواضح ومقارنة املخاطر املتضمنة يف القرارات املختلفة مع بعضها البعض، مث مع العائد املتوقع من االستثمار. 

13 
هناك طرق متعددة لتصنيف املخاطر ولقياسها تقوم با مؤسسات متخصصة، كما تتبىن البنوك وشركات التأمني 

مقاييسها اخلاصة للمخاطر. وعندما تكون فرص االستثمار عالية املخاطر، فإن ذلك ال يعين عدم إقبال الناس عليها إذا 
أمكن قياسها، وقابلها عوائد جمزية بالقدر الذي يرون أنه مالئم ملستوى تلك املخاطر. لكن الناس ال يقبلون على فرص 

استثمارية يكتنف قياس املخاطرة فيها الغموض وعدم الوضوح؛ فال يعرف هل هي عالية أم متدنية املخاطرة. هذا 
 الغموض نفسه يضحى خماطرة، ومن مث فإن كل اسـتثمار ال يكون قياس املخاطرة فيه واضحاً يعد ذا خماطرة عالية.

14F

14 
وجذور حماوالت اإلنسان لقياس املخاطر قدمية تعود إىل القرن السابع عشر عندما اكتشف الرياضي املشهور باسكال 
نظرية االحتماالت، وهو ظاول حل لغز املقامرة، مث قانون األعداد الكبرية الذي مكن من استخدام املعلومات املتوفرة عن 

 Markowitzاألمس لتوقع ما يستحدث يف الغد، والتوزيع الطبيعي يف اإلحصاء ومعامل االرتباط، مث انتهت إىل هاري 
 لقد بدأ 15F15.م أن اإلنسان ميكن عن طريق التنويع تقليل املخاطر يف االستثمار يف السوق املالية1959الذي اثبت يف سنة 

Markowitz دراسته بفرضية أن تكوين احملفظة االستثمارية ميكن أن يعتمد على متوسط عائد االستثمار وعلى االحنراف 
وبينما أن متوسط العائد هو عبارة عن املعدل املثقل لكل أصل حتتويه احملفظة فإن املخاطرة بالنسبة  املعياري لذلك العائد.

للمحفظة ستكون أقل كلما كان االرتباط بني األصول اليت حتتويها أقل ما ميكن، وهي الفكرة اليت أطلق عليها: مبدأ 
التنويع، بناء على ذلك فإنه ميكن القول إن املخاطرة اليت يتضمنها امتالك أصل من األصول يف حمفظة استثمارية تتكون 

، والعنصر إليهامن عنصرين، أحدمها ميكن جعله ينخفض إىل حد االختفاء من خالل عملية التنويع اليت سبق اإلشارة 
الثاين ال بد أن يتحمله املستثمر. ولذلك فإن نظرية تكوين احملفظة االستثمارية هو يف الواقع اخليار بني تعظيم العائد ويف 

 معامل االرتباط بني األدوات االستثمارية (صي  االستثمار) أصبحنفس الوقت ختفيض املخاطرة. ومن جهة أخرى فقد 
عنصراً مؤثراً يف تكوين احملفظة ال يقل يف أمهيته عن األصول املستثمرة فيها، ومل يعد ممكناً النظر إىل هذ  األدوات مبعزل 

 عن بعضها البعض. وتكتسب كل أداة أمهيتها من مقدار ما تسهم به يف العائد الكلي للمحفظة.
16F

16  
ظتاج إىل دراية تامة باملتوسطات واالحنرافات املعيارية ومبعدالت االرتباط   Markowitz  ولذلك فإن تطبيق نظرية

 عندما أثبت أن sharp 1964جلميع األصول اليت ميكن أن تتكون منها احملفظة. مث جاءت النقلة األخرى على يد 
املستثمر إمنا ظصل على عائد مقابل عنصر املخاطرة الذي ال ميكن إلغاؤ  بالتنويع، إذ ملاذا يتوقع اإلنسان أن ظصل على 

عائد عن خماطرة ال ظتاج إىل حتملها وبإمكانه التخلص منها؟ ولذلك فإنه إذا أخفق يف أعمال مبدأ التنويع كما ينبغي 
 فإنه ظمل نفسه خماطرة ال عائد من وراء حتملها.

17F

17 
 همية تحليل المخاطر في القرارات المالية :أ 1-3



 

 

 

 

حتليل املخاطر هو القاسم املشرتك األعظم لكل القرارات املالية تقريباً . وليس الغرض من حتليل املخاطر هو تفادي 
 بطريقة متكن ه وإدارتيه مستحيل. ولكن الغرض هو التعرف على وجود اخلطر وقياسه و السيطرة علأمراخلطر الن ذلك 

 متخذ القرار ظصل على التعويض املناسب بقدر أنوالتأكد  السيئ على نتيجة القرار الذي نريد أن نتخذ ه من تقليل أثر
 ذلك اخلطر.

18F

18 
أي  Risk averse جتنب املخاطر إىل الناس بصفة عامة ينزعون أن الباعث على طلب التعويض بقدر اخلطر هو إن

 19F19 إ�م يفضلون دائماً قدراً أقل على قدر أعلى من املخاطر.
 حتقق عوائد جمزية. وهو يرضون بعوائد متدنية احتمالفالناس مستعدون لتحمل خماطر عالية يف استثماراتم إذا قابلها 

إن حتليل القوة .إذا كانت املخاطر متدنية. واملستثمر يعتين بقياس اخلطر حىت ال يتحمل خماطر عالية مقابل عوائد متدنية
 املخاطر.إدارة اليت ميكن أن تؤدي إىل احنراف األحداث عن مسارها املتوقع هو بالضبط ما يشار إليه بدراسة 

20F

20 
 : وعالقته بمفهوم الخطر المالي  مفهوم الغرر1-4

 وهو ما تردد بني أمرين ليس 21F21.الغرر لغة اخلطر واخلديعة، ويف االصطالح الفقهي الغرر ما يكون مستور العاقبة
  والغرر ينفي عن الشئ- كما قال ابن رشد- أن يكون معلوم الوجود معلوم القدر مقدوراً على 22F22.أحدمها أظهر

  23F23.تسليمه
24F) �ى عن بيع الغررεأن رسول اهللا (وبيع الغرر ثابت احلرمة يف السنة فيما روا  أبو هريرة 

. وقد أمجعت األمة على 24
 وقد ضربوا .حرمة بيع الغرر. لكن عقود البيع ال تكاد ختلو من بعض الغرر، ولذلك فاحلرمة مقصود با كثري الغرر ال قليله

لبيوع الغرر أمثلة كبيع الطري يف اهلواء والسمك يف املاء وحنو ذلك. وتسمى بيوع اخلطر ومنها بيع حبل احلبلة وبيع البعري 
 ..اخل..الشاردة 

والشبه بني الغرر الذي جاءت الشريعة مبنع البيوع املشتملة عليه، وبني املخاطرة يف املفهوم املايل املعاصر موجود ولكن 
25Fبينهما اختالف

25: 
أن الغرر إمنا هو خلل يف الصيغة التعاقدية يتولد عنه خماطرة، لكن املخاطرة حبد ذاتا ال تؤدي إىل فساد العقد. أما - 

اخلطر مبفهومه املايل فهو أمر يتعلق باملالبسات احمليطة بالعمليات املرتتبة على العقد واليت رمبا فوتت حصول الغرض الذي 
 يرمي إليه من يتعرض هلذا اخلطر. 

بيع سلعة بثمن آجل، فإن هذا عقد بيع جائز ليس فيه غرر ألن احلقوق وااللتزامات اليت يولدها هذا العقد  فمثًال عند
على الطرفني واضحة يف صلب العقد. ولكن هذا العقد رمبا تضمن خماطرة عالية بالتعريف املايل إذا كان املشرتي ذا مالءة 
ائتمانية متدنية، أو مل يكن الدين موثقاً بالرهن أو الضمانات الشخصية ..اخل. ومن جهة أخرى جند أن بيع سلعة بثمن 

مؤجل ولكن هذا الثمن مربوط مبؤشر مايل مثل ليبور فإذا جاء وقت السداد حتدد املبل  بصفة �ائية بناء على ذلك 
املعدل. ال ريب أن هذا العقد يتضمن خماطرة أقل مقارنة بعقد يكون الثمن املؤجل فيه ثابتاً ال يتغري. إال أن ربط الثمن 



 

 

 

 

 مبؤشر يدخل يف العقد غرراً كثرياً يفسد  مع أنه أقل خماطرة. بينما أن الثمن املؤجل الثابت أقل غرراً مع أنه أعلى خماطرة.

26F

26 
على ذلك ميكن أن نقول إن الغرر معىن خمتلف عن اخلطر يف املفهوم املايل وإن كان بينهما شبه. فالغرر إمنا يعين - 

بالعالقة التعاقدية وهو يوجد أو ال يوجد اعتماداً على صيغة العقد. بينما أن اخلطر يتعلق بالظروف احمليطة بالعقد. وهذ  
فالعقود يف الشريعة اإلسالمية جيب أن تكون واضحة يف بيان احلقوق .  هلا عالقة مباشرة بصيغة العقدت ليسالظروف

، بصرف النظر عن الظروف  غرروااللتزامات املتولدة منها، فإذا شابا الغموض أو عدم الوضوح انقلبت إىل عقود خطرة
 اخلارجية احمليطة باملتعاقدين فإن هذ  ال تدخل يف مفهوم اخلطر مبعنا  الفقهي.

27F

27 
 والغرر مفهوم ساكن، ولذلك إذا انعقد العقد على غري غرر مل يدخله الغرر بعد ذلك. ففي املثال الذي قدمنا  -

 بينما أن اخلطر مبعنا  املايل، .أعال  إذا مات املدين فال يقال إن العقد دخله الغرر فيفسد بعد أن كان عقداً صحيحا
 مفهوم متحرك ولذلك تزيد املخاطر بتغري الظروف يف املثال الذي قدمنا  أعال .

28F

28 
يتضح مما سبق أن اخلطر يف لغة الفقهاء هو وصف لنوع من العقود تتضمن صيغته حقوقاً والتزامات "احتمالية" - 

 لطرفيه، وأن اخلطر يف مفهوم الدراسات املالية متعلق بالقوى اليت حتكم الوصول إىل الغرض النهائي من العقد.
29F

29 
- أنواع المخاطر في البنوك اإلسالمية وسبل التقليل منها: 2

تتعرض البنوك اإلسالمية إىل خماطر عديدة منها ما هو متعلق بطبيعة صي  التمويل اإلسالمي، ومنها ما هو متعلق 
باملتعامل، وبعضها متعلق بالبنية الداخلية للبنك، وبعضها متعلق باإلطار البيئي واالقتصادي والسياسي الذي يعمل فيه 

البنك اإلسالمي. 
وعلى رغم من وجود أكثر من مصدر للمخاطر إال أن كافة  هذ  املخاطر تنتج عنها خسائر يتكبدها البنك أو 

معوقات حتد من قدرته على حتقيق أهدافه . 
وتتمثل أهم املخاطر اليت تتعرض هلا البنك اإلسالمي يف:  

خماطر ائتمانية. 
خماطر أخالقية. 
خماطر السوق. 
خماطر السيولة. 

خماطر معدل العائد . 
خماطر التشغيل. 

ومن هذ  املخاطرما ميكن للبنك أن يؤثر فيها وختضع لسيطرته ومنها ما يكون ناجتا عن ظروف خارجية ال يستطيع  
البنك أن يؤثر فيها . 



 

 

 

 

ويف هذا اإلطار على البنوك اإلسالمية إتباع إجراءات سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد 
املخاطر وقياسها وختفيفها ومراقبتها  واإلبالغ عنها والتحكم فيها وتقتضي هذ  اإلجراءات تطبيق سياسات مالئمة  

 وإعداد  التقارير الداخلية عن املخاطر مبا يتناسب  مع توسقوف وإجراءات وأنظمة معلومات وإدارة فعالة الختاذ  القرارا
 نطاق و مدى طبيعة أنشطة  تلك املؤسسات.

30F

30 
وفيما يلي سنتعرض لبيان كل نوع من هذ  املخاطر وأساليب التقليل منها مع اإلشارة إىل وجود تداخل بني هذ   
األنواع حيث ميكن أن يشمل أحدها خماطر أخرى .ويف هذا اخلصوص جيب على البنوك اإلسالمية  أن تتعامل  مع 

31Fإداراتا هلذ  املخاطر من منظور مشويل .

31 
  :)Credit - Risk  المخاطر االئتمانية (2-1

32Fتعد املخاطر االئتمانية أهم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف يف عالقته مع املتمولني

. وتتعلق املخاطرة االئتمانية 32
33Fقدرة املدين على التسديد يف الوقت احملدد للسداد وبالشروط املتفق عليها يف العقد.عدم حتماالت اب

33  
   موضع المخاطر االئتمانية في عمل البنوك اإلسالمية :2-1-1

تواجه البنوك التقليدية املخاطر االئتمانية يف كل عملياتا تقريباً الن العالقة بينها وبني عمالئها هي عالقة دائن مبدين 
 على الدوام مهما اختلفت التسميات للعقود واملعامالت. وكذا البنوك اإلسالمية فإ�ا تواجه هذا النوع من املخاطر

 وبيع و اإلجارة . فمعلوم أن املراحبة، واالستصناع، تعتمد على عقود املداينة اليت اإلسالمي يف صي  التمويلباألخص
 التقسيط هي بيوع آجلة يتولد عنها ديون يف دفاتر البنك، واملخاطرة األساسية فيها هي املخاطر االئتمانية.

34F

 والسلم 34
 يتولد عنه دين سلعي ال نقدي، ولكنه يتضمن أيضا خماطر ائتمانية.

35F

 واملضاربة واملشاركة عقد شركة، ال تكون األموال 35
36Fاليت يدفعها البنك إىل عميله ديوناً يف ذمته. ولكنها قد تتضمن خماطر ائتمانية من طريقني 

36:  
 عند إ�اء  الثاين :األول : يف حال التعدي أو التقصري حيث يضمن العامل رأس املال فينقلب إىل دين يف ذمته،

املضاربة والتنضيض والقسمة يصبح نصيب البنك مضموناً على العامل. كمثل الدين؛ فكل ذلك يتضمن املخاطر 
 االئتمانية.

-ونظرا للخصائص  الفريدة  لكل أداة  من أدوات  التمويل  مثل الطبيعة  الغري امللزمة لبعض  العقود فان  مرحلة  
البدء يف التعرف  على  خماطر  االئتمان  قد ختتلف  من أداة  إىل أخرى وعليه فان تقييم خماطر االئتمان جيب أن يتم  

بشكل مستقل  لكل أداة  متويل  على حدة  من أجل  تسهيل  عمليات  املراقبة  الداخلية املالئمة  وعمليات إدارة 
 املخاطر .

37F

37 
- على البنوك  اإلسالمية أن تأخذ بعني االعتبار األنواع األخرى من املخاطر  اليت تؤدي  إىل نشوء  خماطر  ائتمان  

و من أمثلة  ذلك  أن تتحول املخاطر املتأصلة  يف طبيعة  عقد املراحبة من خماطر  سوق  إىل خماطر االئتمان . ويف مثال  
آخر  يتحول  رأس  املال  املستثمر  يف عقد  املشاركة  أو املضاربة  إىل دين  يف حالة  ثبوت إمهال  أو سوء  تصرف  

 املضارب  أو الشريك الذي  يدير  مشروع املشاركة .
38F

38 



 

 

 

 

- أن املعدل  1وعلى البنوك اإلسالمية عند حتديد مستوى املخاطر املقبولة لألطراف املتعامل معها أن تتأكد من: 
- جتنب  خماطر  االئتمان  املفرطة  (على مستوى كل عملية أو على 2املتوقع للعائد على العمليات يتناسب مع خماطرها .

 مستوى احملفظة ككل).
39F

39 
  المماطلة في سداد الديون ليست جديدة ، والحكم فيها مشهور:2-1-2 

إن املسألة اليت ذكرناها آنفاً ليست جديدة، إذ املطل معروف منذ القدمي. وقد ورد النهي عن املطل يف السنة 
 41F41.)يل الواجد ظلم يبيح عقوبته وعرضه( : εوقوله  40F40.)مطل الغين ظلم(: εالصحيحة وذلك يف قوله

وقد أمجع الفقهاء على أن الغين الواجد آمث إذا مطل، وان لويل األمر معاقبته باحلبس أو الضرب أو التشهري به أو أن 
42Fيكرهه على بيع ماله أو أن يبيعه بدون إذنه لسداد غرمائه

وان أخفى ماله فله (أي لويل األمر) حبسه وضربه حىت  42
فإن كان ذو عسرة فنظر  إىل :﴿ Ψقول اهللا  يكون معسراً فيؤجل عندئذ إىل امليسر ، كما نص على ذلك أنيظهر . إال 

 . 43F43﴾ميسر  
ولذلك فان األحكام الفقهية املتعلقة مبطل الغين واليت متثل رأي مجهور فقهاء املذاهب معروفة مشهورة، وميكن 

44Fتلخيصها مبا يلي

44: 
) ال جيوز للغين أن ميطل دائنه أو أن يؤخر سداد ما عليه إذا حل أجل ذلك وهو واجد قادر على التسديد فان فعل 1

. ومجهور الفقهاء على أن فاعل املطل فاسق، وأن َمْنع احلق مع εفهو آمث ظامل كما نص على ذلك حديث رسول اهللا 
 تكرار املطالبة به كبرية .

 يرفع أمر  إىل القضاء، وللقاضي التعزير به ومعاقبته يف بدنه أو يف عرضه (بالتشهري به وذمه). واألصل أن) للدائن 2
45Fعدم جواز التعزير باملال أي توقيع الغرامات املالية عليه

45. 
) وليس للدائن الذي تعرض ملطل املدين أن يطالبه بالتعويض مالياً عن ما فاته من وقت أو ربح أو ما إىل ذلك مما 3

يرتتب عليه زيادة الدين يف ذمته، ويستثىن من ذلك التعويض عما غرمه الدائن بسبب الشكاية إذا كان هذا التعويض على 
46Fوجه املعتاد

46. 
 يباشر بنفسه عقاب املدين بأي صورة من الصور،  مبا يف أن) وال يكون التعزير إال حبكم القاضي، فليس للدائن 4

47Fذلك  الغرامات املالية ويستثىن من ذلك املالزمة

47. 
 فان كان ذو عسرة فنظرة إىل :﴿) إذا كان املدين معسراً باملعىن الشرعي لإلعسار، أمهل إىل ميسر  عمًال بقوله تعاىل5
  .﴾ميسر 
 الباعث على النظر في المسألة من جديد : 2-1-3

املداينة   أضحت .لقد تزايدت عمليات التمويل بالدين لتشمل كل قطاعات االقتصاد، مبا فيها قطاع االستهالك أوالً :
 أصبح أكثر األفراد يف التمع مدينني، أنعادة مضطردة عند الناس مجيعاً وعرفاً سائداً يف حياتم . وقد ترتب على ذلك 

املداينات كثرت املشكالت واملصاعب املصاحبة لعالقات انتشرت ملا وللبنوك وللتجار ولشركات البيع بالتقسيط ...اخل. 



 

 

 

 

خيتلف عن املاضي يوم كان عدد املدينني حمدوداً ميكن معه أن اليوم املديونية، ومن أمهها املطل يف السداد. لكن األمر 
يقعوا مجيعاً حتت طائلة العقاب بالسجن أو الضرب أو التهديد به أو ما إىل ذلك. إذ صار عدد من يوصف باملطل 

 لدى أفراد التمعات ، ال واملروءةآالف من الناس، لكثرة عدد املدينني ابتداًء، مث ثانياً لتدين مستوى االلتزام بقيم العدل 
سيما أن الدائن يف أغلب األحول صار مؤسسة مالية وليس تاجراً أو حمسناً يرتبط املدين معه بعالقة شخصية ويشعر 

  .العسرةجتاهه باالحرتام أو احلياء ومتنعه العالقات األسرية أو اجلوار والرفقة من املطل يف السداد إال يف حال 
48F

48 
 التعزير بالعقوبات غري املالية مثل احلبس أو الضرب ال ميكن تطبيقه يف مثل هذ  األوضاع، ألن من يقع حتت طائلة إن

هذ  العقوبات سيكون أعداداً كبرية جداً من أفراد التمع ال ميكن للسجون مهما عظمت أن تستوعبها . إضافة إىل ما 
ميكن أن يرتتب على ذلك من تكاليف اجتماعية واقتصادية باهظة مثل تعطيل أعداد كبرية من أفراد التمع عن العمل 

واإلنتاج، وعظم تلك التكاليف اليت تتحملها اجلهات املسئولة عن ذلك يف سبيل تنفيذ مالحقة املدينني وتنفيذ األحكام 
 القضائية عليهم املتضمنة لعقوبات من هذا النوع .

مث إن عرف الناس، يف تعاملهم املايل ونشاطهم التجاري، قد قام على أن النقود اليت تكتنز فال يعمل فيها  ثانياً :
باالستثمار بأنواعه تعد حمققة للخسارة لصاحبها حىت لو بقيت برأمساهلا وقيمتها االمسية. ولقد ساعد على تولد هذا 

 القوة الشرائية للنقود، فإذا مل تستثمر لتولد أرباحاً اخنفاضالعرف ما تعانيه التمعات املعاصرة من تضخم يؤدي إىل 
 اليوم االستثمارات املالية اليت تتميز خباصية اقتصادياتصارت مصيبة صاحبها أعظم وخسارته أجسم. وملا توافرت يف 

السيولة أضحى بإمكان الفرد االنتقال من نوع من أنواع التوظيف إىل آخر بيسر وسهولة وبتكاليف متدنية حبثاً عن مزيد 
 تأخر املدين عن سداد الدين يعين بالضرورة أن األخري قد حقق اخلسارة حىت أنمن األرباح وتفادياً لالكتناز . هذا يعين: 

 .لو سدد املدين املبل  املستحق كامًال غري منقوص إىل الدائن، إذا كان يفعل ذلك بعد مرور زمن على تاريخ حلول الدين
فرصة االسرتباح من املال اليت أضاعها املدين على الدائن مبماطلته هي فرص حقيقية موجودة بسبب خاصية السيولة ف

 49F49 .وخباصة عندما يتعلق األمر مبؤسسة مصرفية متمرسة بأمور توظيف األموال
 لمسألة المماطلة في سداد الديون:البنوك اإلسالمية  لدى ةعرض وتقويم أهم المعالجات المعاصر 2-1-4

 50F50.    ال ريب أن املماطلة يف سداد الدين تعد أهم مشكلة تواجهها البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية حالياً 
ويف هذا اإلطار جيب على البنوك اإلسالمية أن تعتمد يف مواجهتها للمخاطر االئتمانية على أساليب تتميز بـ :  

51F  (أ) - املشروعية 

، إذ كلما اعتمدت الطريقة على أدله أقوى وأوثق كان ذلك  أفضل فالرأي المع عليه خري من 51
ذلك املفيت جبواز  وإن كان األخري مما يعول عليه يف ظروف معروفة عند األصوليني، وكلما ابتعدت الطريقة املقرتحة عن 

52Fشبهات الربا كان ذلك أحسن وأسلم 

52. 
(ب) - سهولة التطبيق ويسر  واخنفاض تكاليفه، ذلك أن الباعث على البحث عن صي  بديله ملعاجلة مشكلة املطل 
هو ما يكتنف األساليب القدمية املعتمدة على التعزير بالعرض أو اجلسد من صعوبات وتوقف ذلك على حكم القاضي 

53Fوعلى تنفيذ ويل األمر وكل ذلك يستغرق الوقت واملال

53.  



 

 

 

 

(ج) - كفاءة حتقيقها للغرض وهو الردع عن املماطلة ، أما  تعويض الدائن عن فوات الربح فليس جائزاً ابتداًء أما 
54Fتعويضه عن تكاليف الشكاية وما إىل ذلك فال بأس

54.  
ولذلك فقد سعت البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية إىل إجياد طرق ووسائل ملعاجلة مشكلة املماطلة يف سداد الدين 
حتقق غرض الزجر أو التعويض أو كليهما وتكون مقبولة من الناحية الشرعية. وقد جنحت يف ذلك أحياناً وأخفقت أحياناً 

 أخرى. وسنعرض أدنا  ألهم هذ  املعاجلات اليت جيري العمل ببعضها فعلياً ، وتلك اليت ال زالت حمل نظر ودراسة .
  :تأ- توثيق الدين بالرهون والضمانا

    ال ريب أن توثيق الدين بأنواع الرهون كالعقار واملنقوالت واألسهم، والضمانات العينية والشخصية وضمانات 
55Fالطرف الثالث

  واألوراق التجارية ...اخل. من أهم سبل سد الذريعة إىل املماطلة يف التسديد. ويف هذ  احلالة يكون يف 55
وهذ  الوسيلة مفيدة . يد الدائن (أي البنك اإلسالمي مثالً ) ما ميكن التنفيذ عليه يف حالة التأخر يف السداد أو اإلفالس

يف معاجلة مشكلة املماطلة يف سداد الديون إال أ�ا ال تتيسر يف كل دين ، وال سيما يف الديون االستهالكية اليت قلما 
يتوافر على املدين أصول تصلح للرهن وإمنا يكتفي املصرف بالكفاالت . وتقوم بعض البنوك باالحتفاظ بوثائق امللكية 

وخباصة يف السيارات مسجلة باسم البنك حىت يقوم املشرتي بدفع كامل الثمن مث عندئذ إصدار وثيقة البيع ونقل سجل 
 ذلك األصل املباع وبيعه الستيفاء ما بقي من الدين يف ذمة اسرتداد . فإذا ماطل يف السداد كان بيدها امسهامللكية إىل 

 العميل.
56F
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 ب- رفع معدل الزيادة في الثمن اآلجل :

 حدوث املماطلة يف السداد دون أن يكون لدى املصرف اإلسالمي وسيلة للتعويض عن فوات الربح سيرتتب إن    
عليه زيادة يف تكاليف األعمال مقارنة باملصارف التقليدية. ذلك أن اخلسارة الناجتة عن مماطلة العميل يف عملية واحدة ال 

بد من حتميلها ، من الناحية احملاسبية، على العمليات األخرى املرحبة. يرتتب على ذلك أن الثمن يف البيوع اليت جتريها 
البنوك اإلسالمية سريتفع مقارنة بتكاليف التمويل لدى البنوك األخرى . وما مل يفعل املصرف ذلك  سيضطر إىل توزيع 

قدر أدىن من األرباح ألرباب أمواله األمر الذي سيصرفهم منه . ولذلك يالحظ عمالء البنوك اإلسالمية أن املراحبة ـ مثال ـ 
أعلى كلفة من االقرتاض بالفائدة. ال ريب أن جزءاً من السبب يعود إىل أن املصرف يتحمل خماطرة أعلى يف املراحبة أل�ا 

عملية تتضمن الشراء مث البيع وحتمل تبعة اهلالك والعيوب يف إبان ذلك ...اخل . ولذلك فإن للزيادة النسبية املذكورة 
مربرات أخرى.  إال أن جزءاً من تلك الزيادة إمنا مرد  عدم وجود وسيلة ميكن با للمصرف فرض الغرامة التعويضية على 
العميل املماطل ، ولذلك جاءت األسعار مرتفعة نسبياً ملواجهة هذ  املشكلة  والنتيجة هي أن العميل الذي واظب على 

 السداد يف مواعيد  سوف يتحمل التكاليف اليت ولدها مطل غري  من املدينني .
57F
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 ج- الحسم من القسط إذا سدد الدين في األجل المحدد للسداد: 

 أن العميل املشرتي بالدين سوف يتأخر يف السداد ألن هذا هو االحتمال األرجح افرتاض    تقوم هذ  الطريقة على 
إذا مل يتوافر وسائل لردعه عن املماطلة ، وبناًء على ذلك االفرتاض جيري حساب الزيادة يف البيع اآلجل بإدخال الغرامات 



 

 

 

 

التعويضية ضمن سعر البيع املتفق عليه . والبنك ال شك راغب يف أن ال يكون األمر كذلك وأن يقوم هذا العميل 
بالتسديد يف التاريخ احملدد للسداد بدون تأخر أو مماطلة . ولذلك فهو يعد  عند إبرام عقد البيع باحلطيطه إن هو سدد 

 مالحظات، وعلى هذ  الطريقة اإلسالمية.يف الوقت. وهي طريقة ينتشر العمل با يف املؤسسات املالية يف بعض البالد 
 وتعجل.منها أن فيها جهالة الثمن فال يعرف هل الثمن هو املبل  األول أم املبل  الثاين األقل، ومنها إ�ا شبيه بصيغة ضع 

هـ. جبواز هذ  احلطيطة  1410وقد صدر قرار المع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتر  السابعة يف جدة 
إذا مل تكن مشروطة يف أصل العقد، والذي يظهر يف الصيغة املذكورة إ�ا أقرب إىل احلطيطة بشرط ألن لسان حال الدائن 
يقول للمدين أن تعجلت الدفع وضعت عنك جزءاً من الثمن. على أنه ميكن النظر إىل هذ  الصيغة على أ�ا تتضمن مثناً 
واحداً هو األعلى ، وهو املتفق عليه فال تردد فيه بني مثنني، وان فيها وعداً باحلطيطة وليس ضع وتعجل إن  هو سدد يف 

 الوقت ال قبله.
58F
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 د- فرض الغرامات على المماطل ثم توجيهها ألغراض البر والخير  : 

 العمل با لدى عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية، فرض الغرامات املالية على املدين انتشر    ومن املعاجلات اليت 
املماطل وحتصيلها منه عند املماطلة مع أقساط الدين املتأخرة أو عند  التنفيذ على رهونه وضماناته هلذا الغرض ، مث 

توجيهها (أي الغرامات) حلساب اخلريات والرب . وينص على ذلك يف العقد الذي تولد الدين منه فيوافق املدين على دفع 
 وهذ  املبال  ال تذهب لتعويض الدائن عما فاته من قسط.هذ  الغرامات إن هو تأخر يف السداد عن التاريخ احملدد لكل 

 الربح وال ينتفع با من أي وجه بل توجه للجمعيات اخلريية واملؤسسات اليت تعين بالفقراء وما إىل ذلك .
    وعلى أية حال فإن أكثر املصرفيني ال يرى يف هذ  الصيغة حًال ناجعاً  ملشكلة املطل أل�ا ال تتضمن تعويض 

 الدائن عما ضاع من فرصة االسرتباح باألموال املتأخرة.
    ولعل أهم ميزات هذ  الطريقة هو الردع فإ�ا بال شك حتقق الغاية املطلوبة من هذ  الناحية . وسهولة التطبيق ، 

 واخنفاض تكاليف اإلجراءات.
59F

59 
 هـ- إنشاء صندوق للتأمين تحال عليه الديون المتعثرة: 

    اقرتح بعض الكتاب إنشاء صندوق تأمني تساهم البنوك اإلسالمية فيه بأقساط  مالية تكون مهمته التأمني ضد 
مبماطلة املدين فما على املصرف الذي يكون عضواً يف الصندوق إال أن   وكلما تعثر الديناملدينني.املماطلة وإفالس 

يسرتد دينه من ذلك الصندوق وظيل ذلك الصندوق على املدين املماطل مببل  الدين . عندئذ فإن الصندوق سيالحق 
هذا املدين املماطل وسيفرض عليه الغرامات التعويضية املرتبطة بطول مدة املطل واليت تضاف إىل أموال الصندوق فيقوى 
ويزداد قدرة على مواجهة مشكلة املماطلة يف الدين. أما املصرف فإنه يسرتد دينه الذي حل أجله بال زيادة ألنه إستلمه 
عند األجل أو بعيد  . وعلى هذ  املعاجلة مالحظات، منها : أن وجود مثل هذا الصندوق سوف يدفع املصارف إىل 

األمر الذي يعين  عدم االكرتاث بتمحيص القدرة املالية للعميل قبل حدوث املداينة ألن خماطرة اخلسارة مل تعد موجودة 
 مث عجز هذا الصندوق مهما بل  من قوة ،ياد عدد من ظصلون على التمويل وهم من أهل املطلدزيادة حدة املشكلة الز



 

 

 

 

، ومنها أن الزيادة يف الدين على صفة غرامة تعويضية إن كانت حمرمه على املصرف فكيف تكون جائزة اعن معاجلته
 للصندوق وكالمها دئان بل إن هلا نفس احلكم .

60F

60 
 و- القروض المتبادلة كوسيلة للتعويض  : 

61F    كما اقرتح البعض

وجرى تطبيقه يف حاالت متعددة كوسيلة لتعويض الدائن ما فاته من فرص الربح بسبب مماطلة 61
املدين ، أن يقرضه املدين (أو يودع يف احلساب اجلاري إذا كان الدائن مصرفاً )، مبلغاً مساوياً لذلك الذي تأخر يف 

تسديد  لعدد من األيام أو األشهر مساوياً ملدة املماطلة يف السداد . عندئذ يستطيع ذلك الدائن أن يستثمر املبل  وظقق 
منه عوائد تقارب ما فاته بسبب املماطلة . إن من أهم مميزات هذ  الطريقة هي معاقبة املماطل بعقوبة هي من جنس ما 

اقرتف من خمالفة ، وهي خارجه عن تعريف ربا اجلاهليه ، وإن كان وجود مثل هذا الشرط يف أصل العقد الذي وّلد الدين 
وكذا جريان عرف التعامل بني الناس عليه رمبا أدخله فيما ُ�ي عنه من بيع وسلف إذا كان أصل الدين بيعاً باألجل 

كاملراحبة . كما أن مما يؤخذ على هذ  الطريقة أ�ا ال تعوض الدائن فعًال عما فاته من ربح إذ ليس مضموناً أن ظقق 
 املبل  نفسه (أي القرض البديل) نفس مستوى الربح الذي فات الدائن بسبب املماطلة .

62F

62 
 ز- فرض الزيادة على الدين الممطول لتعويض الدائن : 

    وتقوم قله من البنوك اإلسالمية بفرض الغرامات على املدين املماطل لتعويض البنك عما فاته من ربح وعائد 
 بني هذ  الزيادة وبني ربا اجلاهلية. إال أن اختالفاستثماري بسبب تأخر ذلك املدين يف تسديد ما عليه. وجلي أن ال 

القائلني قاسوا املسألة على الغصب، وما قرر  فقهاء الشافعية واحلنابلة من أن منافع املغصوب مضمونة على الغاصب 
بناًء على ذلك يقوم املصرف باحتساب الزيادة الشهرية على املدين  كعني املال املغصوب أو أن ذلك شرط جزائي

املماطل كنسبة من الدين بطريقة شبيهة مبا تفعله البنوك التقليدية . ورمبا سعى ذلك البنك اإلسالمي إىل بعض االحرتازات 
لكي ال تكون هذ  الطريقة تامة املطابقة ملا تفعله البنوك التقليدية، ومن ذلك أن ال ينص يف أصل العقد املولد للدين على 

مبل  الزيادة وال نسبتها بل يكتفي بالنص على أن عقوبة مالية ستوقع على ذلك العميل يف حال املماطلة، ومنها العمل 
 مبثل ذلك أ�ا أفتوا وقال الذين .على أن يقتصر التعويض عن الضرر املادي الفعلي الذي وقع على املصرف بسبب املطل

ختتلف عن الصيغة الربوية املشهورة بعبارة "أتقضي أم تريب" ، أي أن يزيد له يف األجل يف مقابل الزيادة يف الدين بأن 
 بني الطرفني يتعلق باملستقبل وترتيٍب يدخالن فيه هو من املعامالت الربوية، أم تلك فإ�ا تعويض عن اتفاقااألخرية تكون 

 .تئول إىل الربا وحقيقة هذ  العملية أ�ا   أمواله. اسرتداد الدائن ال يرغب يف مد األجل بل يف أنيف املماطلة إذ  املاضي

63F

63 
)، ومما جاء فيه: 2/6(51 مبنظمة املؤمتر اإلسالمي صدر قرار المع رقم  الفقه االسالمي  لمع السادسة ويف الدورة

ثالثاً : إذا تأخر املشرتي املدين يف دفع األقساط عن املوعد احملدد فال جيوز إلزامه أي زيادة عن الدين، بشرط سابق أو 
بدون شرط، ألن ذلك ربا حمرم. 

رابعاً : ظرم على املدين املليء أن مياطل يف أداء ما حل من األقساط، مع ذلك ال جيوز شرعاً اشرتاط التعويض يف حالة 



 

 

 

 

التأخر عن األداء". 
واملوضوع نفسه حبثه المع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرة، وأصدر القرار الثامن، 

ومما جاء فيه: 
بعد البحث والدراسة قرر جملس المع الفقهي باإلمجاع ما يلي: 

أن الدائن إذا شرط على املدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغاً من املال، غرامة مالية جزائية حمددة، أو بنسبة معينة، 
إذا تأخر عن السداد يف املوعد احملدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، وال جيب الوفاء به، بل وال ظل، سواء كان 

 )39(الشارط هو املصرف أو غري  ألّن هذا بعينه هو ربا اجلاهلية الذي نزل يف القرآن بتحرميه.
  الديون المتعثرة :احتياطيح- 

 للتعويض عن اخلسارة اليت قد تقع بسبب إفالس االحتياطيات    تقوم مجيع البنوك مبا فيها البنوك اإلسالمية برصد 
 جزء من الربح سنوياً يرفع يف حسابات خاصة باقتطاع، ويكون ذلك التزاماتاملدينني أو عجزهم عن دفع ما عليهم من 

 االقتطاعمث يستخدم يف السنة التالية أو ما بعدها لتخفيف أثر اإلفالس على مستوى أرباح املؤسسة املالية . ويكون هذا 
 من االقتطاعمعتمداً على حجم العمليات ولذلك تتبىن البنوك بصفة عامة معادالت ثابتة للربط بني حجم الديون ونسبة 

 اليت يعمل فيها . وال ريب أن تعرض املؤسسات االقتصاديةالدخل ، معتمدة على خربة ذلك املصرف وطبيعة الظروف 
 األمر الذي يقلل من العائد االحتياطيات حجم أعلى من اقتطاع اإلسالمية ملشكلة مطل الديون سريغمها على ةاملايل

 على رأس مال املصرف .
64F
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  في عمليات سابقة:ةط- الدخول في عمليات جديدة لتعويض الخسار
 حترص املصارف على بناء عالقات متينة من عمالئها تقوم على الثقة وعلى تثمني كليهما لتلك العالقة والعمل على 

 إىل تأخري سداد الديون املستحقة يدرك مؤقتةتنميتها وتطويرها . ولذلك فان هذا النوع من العمالء الذي يفطر لظروف 
 ،ورمبا  قبل مبدأ التعويض عن هذا الضرر رغبة يف استبقاء تلك العالقة . ولذلك اجتهت ةما يسببه ذلك للبنك من خسار

 بعض املمارسات يف هذ  املسألة إىل :
 العميل يقبل مثناً أعلى أن- قيام البنك بإعفاء العميل من أية غرامات عن التأخري بزيادة األجل بدون زيادة الدين. مث 

يف عمليات مراحبة أخرى . هذ  الزيادة يف الثمن اليت ارتضاها العميل ، وكان ميكن له شراء السلعة من جهة أخرى بثمن 
 أن تعويض املصرف عما تكبد  من ضياع فرصة االسرتباح يف العمليات السابقة . ورمبا رأى البعض ا الغرض منهإمناأقل ، 

 حتديد أنال سيما   جزءاً من الثمن احلايل هو زيادة يف الدين الذي حدث فيه املطلأنهذ  حيلة قبيحة ال ختفى حقيقة 
نسبة الزيادة ستكون موضع نقاش ومفاوضات بني الطرفني . ولكنها حتتاج إىل نظر ودراسة أل�ا من الناحية الشكلية على 

 األقل - خلو من الربا.
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- شراء السلع اليت سبق للمصرف بيعها إىل العميل بثمن يتضمن التعويض عن الضرر إذ ظدث كثرياً أن تكون السلع 
 حدث املطل من عميل فإذاأو املعدات اليت اشرتاها العميل مراحبة من املصرف ما زالت يف مستودعاته أو حتت عهدته . 

 تباع به يف أناستمرار عالقته مع البنك، فرمبا اجتها إىل شراء البنك لتلك السلع بثمن أقل مما كان هلا وأراد هذا األخري 
السوق (مثن املثل) . والفرق بينهما تعويض عما فات املصرف من فرص االسرتباح. مث يقوم البنك ببيع تلك السلع لطرف 

 ألن املصرف عندما باع تلك السلع شيءثالث أو تأجريها (وليس بيعها) إىل نفس العميل، وليست هذ  من العينة يف 
66F الفارق الزمين بينهما يبعد الصيغة عن صفة بيع العينةأنإىل العميل مل ظدث التواطؤ على إعادة الشراء ، كما 

 . وقد 66
 فذكرت : "إذا مل يقم املشرتي باملراحبة بسداد مديونيتها )137 (ص 8/5أفتت ندوة الربكة الفقهية مبثل ذلك يف فتواها رقم 

يف حينه جيوز للبنك شراء ما باعه مراحبة للعميل أو جزء منه بثمن حال يستحق يف ذمة البنك وذلك إذا مضى بعد بيع 
 املراحبة زمن تتغري فيه األسعار عادة حبسب السلعة ..." 

حلول األقساط قبل مواعيدها: ظ- 
حيث مل جتز  هيئات الرقابة الشرعية  لديها رأت أن اختاذ –املؤسسات اإلسالمية اليت ال تأخذ بالنظام السابق 

اإلجراءات ضد املدين املماطل يكلفها الكثري، فنصت يف عقود البيع على أن املشرتي إذا تأخر يف دفع قسطني متتاليني 
فإن باقي األقساط حتل فوراً، وظق للمؤسسة املطالبة جبميع األقساط، واختاذ ما ترا  الزماً للوصول إىل حقها. 

وهذا الشرط حتدث عنه ابن عابدين فقال: "عليه ألف مثن جعله ربه جنوماً، قائالً : إن أخل بنجم حل الباقي، فاألمر 
 )40(كما شرط، وهي كثرية الوقوع". 

: "جيوز شرعاً أن و مما جاء فيهً )،  2/6(51قرار رقم الصدر  دورته السادسة أ املؤمتر اإلسالمي يفمبنظمةوجممع الفقه 
يشرتط البائع باآلجل حلول األقساط قبل مواعيدها، عند تأخر املدين عن أداء بعضها، ما دام املدين قد رضي بذا 

 الشرط عند التعاقد".
  الطريقة المثلى لمعالجة مشكلة المماطلة في سداد الديون في ظل النظام المصرفي اإلسالمي :  2-1-5

املماطلة يف سداد الدين وإدعاء اإلفالس للتهرب من احلقوق املالية ومن االلتزامات املستحقة تعد مشكلة يف كل 
 وتقبل أفراد التمع للمعامالت الربوية مبا فيها الفوائد الربويةالتمعات . وليس صحيحاً أن إجازة العمل بالفائدة 

التعويضية سيعين القضاء على هذ  املشكلة. إن واقع وجتارب الدول الغربية تشري إىل أن الفائدة قد تستخدم لتعويض 
الدائن عن فوات فرص الربح  وعن الضرر الواقع عليه بسبب املماطلة ولكن ليس هلا قيمة عملية إال يف احلاالت اليت 

 ميكن حتصيلها أو التنفيذ على الرهون املقابله للديون، لكنها ليست فعاله يف الردع والزجر عن املماطلة.
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 نفس الطريق اجتهت إىلبأ�ا  و من خالل العرض السابق لطرق ممواجهة خطر املماطلة يف البنوك اإلسالمية يتبني

وال ريب أن هذا االجتا  يتناقض .االهتمام بعنصر تعويض الدائن عند فوات الربح أكثر من اهتمامها مبسألة الزجر والردع ب
مع احلكمة اجللية يف التوجيهات النبوية يف هذ  املسألة كما ال يتوافق مع جتارب التمعات األكثر خربة يف هذ  القضية. 

 يف هذا املوضوع قد أغفلت جانب تعويض الدائن عن ما فاته من ربح نتيجة املطل مع εالنيب  األحاديث املروية عن إن



 

 

 

 

عنايتها الفائقة برفع الظلم وحتقيق العدالة والزجر عن املماطلة وإجياد األوضاع اليت تقلل منها. وميكن القول عندئذ أن أي 
 قد عنيت أميا عناية بذا  الغربيةإجراء ال يتحقق منه مقصود الشريعة فهو مظنه اإلخفاق والفشل. والعجيب أن الدول

)يل الواجد ظلم ظل عرضه وعقوبته( : εاجلانب، فتبنت ترتيبات قريبة يف مقاصدها إىل ما ورد يف حديث رسول اهللا  68F
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 وتقوم اإلجراءات اليت تتبناها الدول الغربية على ما يلي :-

 القطاع اخلاص على إجراءات تعاونية تنفذ دون احلاجة إىل  تدخل احلكومة. ولذلك فان الشركات اعتمادأ- 
واملؤسسات التجارية تقوم بإدارة ومتويل برامج تعاونية يكون الغرض منها حتقيق جانب الردع والزجر عن املماطلة يف 
تسديد الديون، يستفيد منها مجيع الدائنني املشاركني يف تلك الربامج. وتقوم تلك الربامج بصفة أساسية على مجع 

املعلومات الصحيحة والدقيقة اليت تشمل أكرب عدد ممكن من أفراد التمع (وتتعلق بعناوين السكن ومعلومات عن العمل 
 إىل السجل االئتماين لكل واحد منهم الذي باإلضافةوعن مستوى الدخل وأمساء من حكمت عليهم احملاكم بعقوبات 

 يتضمن حسن قضاء  لديونه أو مماطلته وتشمل كل دين تعلق بذمته.
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ب- تصنيف األفراد واملؤسسات إىل فئات 69
 على سجل االلتزام بتسديد الديون يف وقتها. وتقوم بذ  املهمة شركات خاصة مرخص هلا  جتمع واعتماداحبسب املالءة 

املعلومات من جهات التمويل املختلفة مث تّكون منها قاعدة معلومات دقيقة يتم حتديثها بصفة يومية تقريباً تتضمن جل 
عمليات االئتمان اجلارية وأمساء املدينني فيها وحتصل على هذ  املعلومات من اجلهات التجارية اليت تقدم هنا االئتمان. 

 الفرد من املصرف ألول مر  يف حياته سجل امسه يف قاعدة املعلومات وجرى متابعة التزامه بالدفع مث أعطي اقرتضفإذا 
درجة تبني "جودته" االئتمانية وحسن وفائه للديون . فإذا تقدم بطلب قرض مرة أخرى من مصرف آخر أو اشرتى 

باألجل أو تقدم بطلب بطاقة االئتمان، تأكدت املؤسسة املالية، قبل املوافقة على طلبه، من "جودته" االئتمانية مبراجعة 
سجله يف قاعدة املعلومات. وبناء على ذلك اختذت قرار املنح أو املنع. ويف كل مرة يقرتض ذلك الفرد جيري حتديث 

 فإذا عمد الفرد إىل املماطلة يف السداد يف املرة األوىل أو يف مرة الحقة جاء سجله موضحاً للمستوى وهكذا.سجله، 
 أمر مماطلته أُوصدت أمامه كل األبواب فال يستطيع افتضحاملتدين من االلتزام. إن الطريف يف األمر أن هذا الفرد، إذا 

احلصول على االئتمان بأي شكل وصور ، فالبنوك كلها متتنع عن إقراضه ولن ظصل على بطاقة ائتمان ولن يتمكن من 
الشراء بالتقسيط. بل إن األمر وصل إىل أنه إذا تقدم للعمل، رمبا قام رب العمل باإلطالع على سجله يف قاعدة 

 املعلومات لكي ينكشف له جانب من شخصيته والتزامه.
وميكن احلصول على هذ  املعلومات مقابل رسم يدفع للشركة اليت تدير قاعدة املعلومات. كما ميكن للفرد اإلطالع 

على سجله يف أي وقت واالعرتاض على ما كان منه غري صحيح. لقد أثبتت هذ  الطريقة أن هلا قوة فعاله يف الردع 
والزجر عن املماطلة يف سداد الديون. ويالحظ أن الفكرة األساسية فيها هي أ�ا تأيت اإلنسان يف عرضه ال يف ماله 

فتصنفه بأنه "خائن" فال يعود يأمتنه أحد. واعتمدت على أن املطل قد أحل عرض هذا املدين حىت جعلت يف صحيفته 
نكته سوداء مما يؤثر على مسعته ومستقبله فهي َتُصمه طول حياته باخليانة. ولقد أدى تطور احلاسبات اآللية ووسائل 

االتصال إىل جعل االستفادة من قواعد املعلومات االئتمانية ذا كفاءة عالية وتكاليف متدنية ووفر هلا القدرة على التعامل 



 

 

 

 

مع ماليني األمساء وبصفة يومية، فزاد فاعليته وجناحه يف حتقيق الغرض املطلوب .. على ذلك ال يظهر لنا أن القول جبواز 
تعويض املدين للدائن بالزيادة على أصل الدين سوف حتقق مقصود الشريعة من الزجر والردع، بل األجدى أن نسعى إىل 

 املسيء.تبين إجراء مماثًال ملا ذكر أعال  يتم فيه مكافأة احملسن ومعاقبة 
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ج- كما متتد مسألة التعاون املذكورة إىل إنشاء قواعد معلومات خاصة باألصول املرهونة وتلك اليت توثق با الديون 
من كل نوع، فإذا باعت الشركة أو البنك سيارة أو منزًال إىل شخص بالدين، وجعلت هذا األصل املباع أو غري  مرهوناً 
لتوثيق الدين فال يلزم أن حتتفظ بصك ملكيته أو أن تسجله بامسها بل تقوم، بعد االتفاق معه على ذلك بإدخال الرقم 

 إىل أ�ا مرهونة، فإذا اإلشارةي أو العنوان واملوقع ورقم قطعة األرض ...اخل، يف قاعدة املعلومات االلكرتونية مع لالتسلس
 ليدل على أنه مل يعد ذلك األصل  رهناً مقابل الدين. فإذا حاول املدين بيع اإلشارةمت تسديد الدين قامت برفع تلك 

ذلك األصل املرهون خالل تلك املدة أي قبل تسديد  الدين، مل يستطع، ألن العرف قد جرى على أن أي مشٍرت ملثل 
تلك األصول ال بد أن يراجع قاعدة املعلومات املذكورة ليتأكد من حترر  من الرهن. وأضحت احملاكم عندهم تعترب هذا 

وتعمل به، فال تعذر من اشرتى دون أن يتأكد من ذلك مبراجعة قاعدة املعلومات. فزاد هذا من إحكام ترتيبات منع 
 املماطلة، وتوثيق الديون وحسن وفاء املدينني وحفظ احلقوق واالستقرار يف املعامالت .
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بني  ال ميكن أن تستقر أمور التمع وتستقيم شئونه املالية واالقتصادية إال بالتفريق يف املعاملة بني احملسن واملسيءإذن 

 ولذلك يرتتب على املصارف بالباطل.امللتزم برد حقوق الناس وأداء ديو�م وأولئك الذين ميتهنون أكل أموال الناس 
واملؤسسات املالية أن متتنع عن متويل األفراد والشركات اليت اشتهر عنها املطل وعدم االكرتاث حبقوق اآلخرين. وال ظصل 

ذلك إذا مسح للدائن أن ظصل على التعويض املايل يف كل مرة تأخر املدين عن السداد بل ال ظصل إال إذا علمت 
املؤسسة املالية أن تقدمي االئتمان ملثل هذ  الفئات سيرتتب عليه خسارة حقيقية عليها ال جمال لتغطيتها بالتعويض عن 

الضرر . ولذلك فان مجيع احللول اليت تستهدف ابتداًء التعويض عن فوات الربح تمل جانب احلوافز لدى إدارة املؤسسة 
املصرفية . ذلك ألنه لن يكون لدى تلك املؤسسة املصرفية حافز مؤثر على سلوكها يتضمن تفضيل ذوي االلتزام على 

 وخمالفة احلكمة البالغة الناس. ولن يرتتب على ذلك إال تشجيع أمناط السلوك غري احلسنة بني الناس.املستهرتين حبقوق 
 اليت تضمنتها التوجهات النبوية واليت تؤدي إىل ردع املماطلني .
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  : االئتمانية مبعث تعرض البنك اإلسالمي إلى معدل أعلى من المخاطر2-1-6

 إن الناظر إىل دفاتر البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية جيد أن جانب األصول يف كليهما ظتوي بصفة أساسية على 
الديون. ومع أن البنوك اإلسالمية يفرتض عنايتها بصي  التمويل األخرى مثل املضاربات واملشاركات فإ�ا يف الواقع تركز 

على املراحبة واالستصناع. ولعل من مربرات ذلك أن القدرات املصرفية يف إدارة املخاطر االئتمانية قد تطورت تطوراً عظيماً 
مما ميكن االستفادة منه. بينما أن إدارة خماطر املضاربة واملشاركة ملا يزل يف مراحله األوىل وعمليات تطوير  إمنا تتم بالطرق 

 الذاتية دون االعتماد على معني اخلربات املصرفية التقليدية.
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ومع ذلك يبقى أن الديون املصرفية لدى البنوك اإلسالمية خمتلفة عن البنوك التقليدية وهلذا أثر  املهم على املخاطر 
 االئتمانية. من ذلك :

 أ-  عدم إمكانية زيادة الدين بعد ثبوته في الذمة :
للقروض يف املصارف التقليدية أجل ويلزم أن يسدد املدين ما عليه للمصرف عند حلول ذلك األجل، ويعد مماطًال إذا 

تأخر عن ذلك دون موافقة البنك. ولكنه إذا تأخر عن ذلك أو ماطل يف السداد، زاد الدين يف ذمته مبقدار ما زاد من 
ى ما يسمى بإعادة جدولة الديون يف عل إذا استمر يف توليد الفوائد. وتعمد البنوك Performingاألجل. فيسمى الدين 

احلاالت اليت يعجز العميل عن السداد يف الوقت املقرر مع رغبته يف استمرار عالقته املثمرة مع البنك واستعداد  لتحمل 
 فوائد إضافية.

لكن ذلك هو عني ربا اجلاهلية المع على حترميه وهو ما يشار إليه بقول املدين للدائن يف العبارة املشهورة "زد يل يف 
األجل وأزيد لك يف الدين" أو قول الدائن للمدين "أتقضي أم تريب" ولذلك ال سبيل إىل مثل ذلك يف العمل املصريف 

 اإلسالمي.
 العقار أو املنقوالت أو غريها مراحبة أو بصيغة االستصناع أو  اإلسالميفإذا ماطل املدين الذي اشرتى من البنك

اإلجارة واالقتناء مل يكن للمصرف أن يزيد عليه يف الدين بفرض الغرامات التأخريية. وما تقوم به بعض البنوك اإلسالمية 
من فرض غرامات على التأخري إمنا هو لغرض ردع املماطلني، مث تتربع حبصيلة تلك الغرامات جلهات الرب واخلري، إذ ال 

 جيوز هلا أن تستفيد من هذا الريع بتسجيله ضمن مصادر الدخل.
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 ب-  تأثير صيغ العقد على معدل المخاطرة :
إن الفرق األساس بني منوذج املصرف اإلسالمي واملصرف التقليدي هو أن الثاين يعمل يف الديون، فالعالقة بني البنك 

وعمالئه هي –بصرف النظر عن اسم املعاملة- عالقة دائن مبدين ومقرض مبقرتض. أما البنك اإلسالمي فإنه يعمـل يف 
البيوع وأنواع املشاركات والتأجري. وقد ظن البعض أن هذا سيعين أن خماطر العمل املصريف اإلسالمي هي بالتعريف أعلى 
من املصرف التقليدي. الواقع أن هذا منظور خاطئ، إذ ال ميكن القول إن جنس القرض هو أدىن يف املخاطرة من جنس 

البيوع أو املشاركات أو التأجري. ولذلك فإن سعي البنوك اإلسالمية إىل جعل كل عملياتا يف جمال املراحبة ال يؤدي 
 بالضرورة إىل اخنفاض مقدار املخاطر املصرفية. كما أن جمرد اإلقراض ال يعين خماطر قليلة.

75F

75 
 ج-   منع المتاجرة في الديون :

 ممنوع وهذا يغلق الباب على املتاجرة يف الديون. هذا االمسيةبيع الدين إىل غري من هو عليه قبل أجله بأقل من قيمته 
يعين أن البنوك اإلسالمية ال تستطيع حسم الكمبياالت ألن ذلك يئول إىل الربا. واألهم من هذا إنه ال ميكن لتلك البنوك 

أن تعمد إىل تصكيك الديون احملمولة يف دفاترها عن طريق بيعها إىل أطراف أخرى. إن وجود طريقة ذات كفاءة متكن 



 

 

 

 

املصرف من إعادة تشكيل حمفظة أصوله تؤدي بال شك إىل قدرة أفضل على إدارة املخاطر وال يتأتى ذلك يف مصرف 
تشكل الديون معظم أصوله إال ببيع الدين. فإذا كان بيع الدين ممنوعاً كما هو احلال يف املصرفية اإلسالمية، افتقرت هذ  

76Fالبنوك إىل املرونة يف إدارة خماطرها. 

76 
 د-  عدم جواز ضع وتعجل بالشرط :

يعمد كثري من العمالء إىل تصفية ديو�م قبل وقتها. ويكون هذا أحيانا حًال مناسباً هلم وللبنك. وهم عندما يفعلون 
ذلك فإ�م يعتمدون على نصوص يف عقد القرض تبني مقدار احلسم الذي سيحصل عليه العميل لو فعل ذلك. ويتيح 

مثل هذا األجراء إمكانية إدارة املخاطر االئتمانية بشكل يكفي بالنسبة للبنك. إال أن مثل ذلك ممنوع يف املراحبة فال مانع 
77Fمن تعجيل السداد، وال مانع من احلسم عند التعجيل. لكن فعل ذلك بالشرط املنصوص يف العقد ال جيوز. 

77 
 نتيجة :

- إذن من الواضح من خالل العرض السابق بأن البنوك اإلسالمية انتهجت نفس �ج البنوك الربوية يف مواجهة خطر 
  الزجر والردعبأساليبتعويض الدائن عند فوات الربح أكثر من اهتمامها املماطلة وذلك باعتمادها على أساليب 

والتشهري باملماطل . 
 ليست مجيعها متاحة  االئتمانية املتاحة للبنوك التقليدية اليت تستخدمها يف إدارة املخاطراألساليبأن الصي  و- غري 

 . ، نتيجة للمحظورات الشرعيةللبنوك اإلسالمية
ونتيجة لذلك كانت املخاطر االئتمانية يف البنوك اإلسالمية أعلى من املخاطر االئتمانية يف البنوك الربوية. 

، حيث تصل لتوظيف أمواهلا على املراحبة كصيغة وحيدة تقريباً  االسالميةهو اعتماد البنوكو مما زاد الطني بال 
% من العمليات يف عدد من البنوك اإلسالمية. وحىت تلك اليت جنحت يف استخدام صي  90املراحبات إىل ما يزيد عن 

 أخرى جتد أ�ا تركز على الصي  املولدة للديون مثل االستصناع.
قد أدى الرتكيز على املراحبات إىل حرمان هذ  املصارف من االستفادة من اإلمكانات اليت تتيحها صي  املضاربة ول

وأنواع العقود القائمة على املشاركة والتأجري. لعل أحد أهم أسباب ذلك هو أن البنوك اإلسالمية تنافس يف أسواقها 
 البنوك التقليدية.

ال ريب أن املضاربة واملشاركات بأنواعها حتمل يف طياتا معدًال أعلى من املخاطر األخالقية. ذلك أن هذ  الصي  
تعتمد باإلضافة إىل الظروف احمليطة على قرارات وأمانة عميل البنك بالنشاط التجاري. ولذلك إذا كان املستوى 

األخالقي لذلك العميل هو دون املستوى املطلوب أصبح الوصول إىل األهداف املرجوة من االستثمار غري ممكن. إال أن 
و ال تصتدم عند حماولة معاجلتها بأي  هذ  الصي  متتاز بقدرتا على استيعاب مجيع املخاطر وإدخاهلا ضمن الربح.

ضوابط شرعية . 
المخاطر األخالقية :  



 

 

 

 

أشار  العديد من الباحثني  إىل اخلطر  األخالقي الكامن  يف عملية  املضاربة  اليت  قد يتصرف الوكيل فيها ( و هو 
 ) يف  غري صاحل األصيل، أو قد  يلجأ  الوكيل  إىل إخفاء بعض  اإلسالميصاحب  املشروع  املمول من قبل البنك 

املعلومات بقصد  احلصول  على ما ال يستحقه من املنافع . 
فلقد دلت جتربة  البنوك اإلسالمية على أن معظم  املتعاملني  معها  ممن مل يتعودوا  إمساك حسابات  نظامية  إذ أن 

معظمهم  من أصحاب املشروعات كما أن كثريا منهم ال يرون بأسا  يف إعداد حسابات  خاصة  ملصلحة  الضرائب  
78Fفلم  ال يكون  للبنك  اإلسالمي حساباته؟

78 .
أساليب التقليل من المخاطر األخالقية : 
و ملعاجلة  هذا  اخلطر أكد الباحثون على : 

- على الدور الذي ميكن أن يلعبه اخللق اإلسالمي الرشيد والتوعية اإلسالمية والتقاليد احلسنة يف التمع 
 79F79.اإلسالمي

  يف متويله وذلك  ظتاج  إىل جهاز كفء لدى  البنك اإلسالمي- التدقيق يف كل  مشروع قبل  أن يدخل البنك 
80F  لتقومي  املشروعات  تقوميا فنيا .اإلسالمي

80 
: وهو إجراء  تؤمن  به البنوك اإلسالمية حسن تسيري املشروع، وهو ما -االحتفاظ  بالسلع  تحت رقابة البنك 

 السوداين والذي يعاين كباقي البنوك من مشكلة  الثقة يف اإلسالميتطبقه  بعض البنوك اإلسالمية  مثل بنك فيصل  
81Fاملتعامل املضارب.

81 
 : ضرورة  مراقبة  املشروع  للقضاء على فرص  اخليانة  من قبل  العامل ، وإذا كان  االهتمام  - مراقبة المشروع

األول  يقتضي  بيئة  إسالمية حكومة وشعبا، وهذا غري متوفر ، فليس  يف مقدور البنوك اإلسالمية  العاملة  يف البلدان  
اليت يسود  فيها  النظام املصريف  الربوي ، إال  إضافة شرط  مراقبة البنك لسري املشروع ، األمر  الذي  يأخذ  مكانه  يف 

82Fالعقد كشرط  يتفق  عليه  املتعاقدين. 

82 
-المدقق الخارجي . 

 -الحد من النفقات اإلدارية .
يكون  اإلقراض  املصريف  مقابل  الفوائد  احملددة  مسبقا  مدعوما  برهن ، عقار أو أصل - ضمان أمانة العامل : 

آخر ، و لكن التمويل اإلسالمي  على أساس  املضاربة  ال يقبل الضمان ، ألن  املال  الذي  يكون يف يد  العامل  
خاضع  للربح و اخلسارة ، ولكن مال املضاربة يف يد العامل يصري مضمونا  رد   يف حاالت التعدي والتقصري .وهذا 

ميكن أن يكون مدخال  لطلب ضمان من العامل أو رهن، وال يكون للمصرف اإلسالمي يد عليه إال يف حاالت التعدي 
والتقصري. والذي يربر هذا الطلب هو احتمال التعدي وقلة األمانة. فصاحب املشروع طالب التمويل الذي ال يشك  يف 
سالمة  املشروع ويؤمن بنجاحه، وينوي بكل جدية  أن  يدير املشروع إدارة حسنة،  لن يرتدد يف تقدمي  الرهن . والذي 



 

 

 

 

يرتدد ظتمل أن يكون سبب تردد  عدم ثقته يف سالمة املشروع أو سوء النية يف إداراته.هذا على افرتاض أن لديه ما 
 يقدمه رهنا .

83F

83 
والذي خيشى يف بلد، توجد فيه مصارف ربوية ومصارف إسالمية، أن عدم املطالبة بالضمان من قبل البنوك اإلسالمية 

جيذب إليها ذلك القسم الثاين من طاليب  التمويل  (أي الذين ال يوثق يف سالمة مشروعاتم وال ينوون  إداراتا بأمانة ) 
 ADVERSE  SELECTION. 84F84األمر  الذي مسا   االقتصاديون  اختيارا معاكسا 

: ملا كان دخل  العامل من املضاربة نسبة حمددة من الربح، فيكون احلافز ملزيد من - تطوير صيغ  توفر الحوافز 
العمل واجلدية يف التنظيم واإلدارة هو الزيادة يف الدخل  الناتج من الزيادة  يف الربح ولكن ميكن أن يأيت مستوى من 

الدخل يصري فيه احلافز ضعيفا نسبيا. ويف هذ  احلالة يكون من املفيد لصاحب املال أن يقول للعامل:  إن لك  من الربح 
 فلك النصف من %20 على الثلث، أما إذا زادت  نسبة الربح إىل رأس املال (قبل توزيع الربح بني العامل ورب املال)

الربح الزائد، وهكذا. فإذا جاز هذا صار احلافز إىل العمل اجلاد والتنظيم املبتكر و اإلدارة احلسنة أقوى  مقارنة مبا يكون 
 85F85 .عليه يف حالة االستمرار بالنسبة  نفسها، مهما كان مستوى الربح واإلنتاجية

إن عقد املضاربة يعرض العامل خلطر ضياع جهد ، إذا فشل املشروع املمول حىت - الجمع بين اإلجارة والمضاربة: 
لو كان هذا الفشل بسبب تغريات يف السوق، ال عالقة هلا مبؤهالت العامل وجهود .وان هذا اخلطر ميكن أن مينع 

 ستحجب عن ممارسة املضاربة بعض ذوي املواهب ةالكثريين من الدخول يف مثل هذا العقد، وال ريب أن هذ  النتيج
العالية من غري األغنياء. وملا كانت املشاريع ختتلف يف تعرضها للخطر والبشر خيتلفون يف مقدرتم ورغبتهم يف حتمل 
اخلطر، فيكون من املفيد اجلمع بني اإلجارة واملضاربة، مثل أن يقول صاحب املال للعامل: وكلتك  بالتجارة  يف هذا 
املال، على أن يكون  لك ألف كل شهر، فإذا ظهر ربح بعد تغطية  التكاليف (مبا فيها األلف احملددة للوكيل شهريا) 
فلك من الربح الربع. وإذا جاز هذا  ميكن أن ينظر  يف اقرتاحات أخرى مفادها  مشاركة  األجري  يف أرباح املصانع  

 يف منتصف الثمانينات، وذلك WEITZANباإلضافة إىل أجرة حمددة .و قد روج هلذا االقرتاح  اخلبري االقتصادي 
86Fكأسلوب  ملعاجلة  الركود مع التضخم و حملاولة  رفع إنتاجية  العمال. 

86 
 مخاطر السوق :  2-3
 تتمثل خماطر السوق  تقليديا  يف أسعار  الصرف و أسعار  الفائدة  و تقلب   تعريف مخاطر السوق : 2-3-1

املراحبة، والسلم، واالستصناع اليت تقوم على مثل  تقوم على موجودات اإلسالمية اليت األدوات املالية أسعار  السوق.إن 
 األدوات القائمة على موجودات،  هذ يف حالة .بيع او شراء املوجودات، واإلجارة اليت تقوم على تأجري هذ  املوجودات

هو الفرق بني تكلفة املوجود على املؤسسة واملبل  الذي ميكن اسرتداد  من بيع أو البنك اإلسالمي يكون إمجايل عائد 
87Fد. فيما يتعلق باملوجو)األسعار (السوق ومن مث، فقد تنطوي هذ  األدوات على التعرض ملخاطر .تأجري هذا املوجود

87 
فتشري خماطر السوق إىل اآلثار احملتملة على القيمة االقتصادية للموجود ما نتيجة للتقلبات السلبية يف األسعار مثل  

88Fاألسعار املقارنة وأسعار  صرف  العمالت األجنبية  وأسعار  األسهم وأسعار  السلع .

88 



 

 

 

 

و تسمى  خماطر السوق باملخاطر التجارية.و ال تقتصر املخاطر التجارية على  تغري أسعار املوجودات  بل تشمل  
أيضا خطر هالك املوجود. 

 واملتاحة للبيع البنك اإلسالمياملوجودات اليت حبوزة ،ب يف املراحبة )األسعار( خماطر السوق تتعلق- ففي المرابحة: 
لكن تبقى هذ  املخاطر قائمة يف ، و أن  تقلل من هذ  املخاطرملراحبة لآلمر بالشراء ، لكن ميكن لأساس املراحبة على 

 املوجود لطرف ثالث البنك اإلسالمي ببيع، مما ينتج عن ذلك قيام  . .. وعد شراء يف مراحبة لآلمر بالشراءحالة إلغاء
89Fبسعر بيع قد يكون أقل من سعر الشراء

و حىت يف حالة استخدام خيار الشرط (حق الرد بالشرط  على البائع   .89
األصلي) إذا كان يزيل خماطرة  تكلفة السلعة فانه ال يؤدي إىل استدراك ما فات من ربح  فيما  لو متت  صفقة  البيع  

90Fإىل اآلمر  بالشراء.

90 
فيما خيص تراجع املشرتي عن وعد  يف املراحبة لآلمر بالشراء والذي قد يوقع البنك اإلسالمي يف خماطر التجارية فلقد 

اقرتح املفكرون ملواجهة هذا األمر مايلي : 
- لقد صدر من المع الفقهي التابع  ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قرار مستند إىل رأي املالكية.ومفاد  أن اإللزام بالوعد  
يف املراحبة ليس  إلزاما بالشراء  إذ أن مثل  ذلك  يئول  إىل بيع  ما ليس عند اإلنسان ولذلك للواعد أن ال يشرتي ولكنه 

التزام بالتعويض عن الضرر الذي حلق باملوعود نتيجة عدم الوفاء بالوعد فاذا  مل يف بالوعد بعد أن يكون  البنك قد 
متلك السلعة فانه سيقوم ببيعها إىل طرف ثالث .فاذا  ترتب على ذلك خسران رجع على ذلك الوعد بالتعويض عن 

الضرر اذ أن البنك امنا اشرتاها  بناء  على الوعد بالشراء الصادر عن العميل . هذا االجتهاد الفقهي  ترتب  عليه جعل  
91Fاملخاطر  يف املراحبة  عند  املستوى  املناسب لعمل  البنوك.

91 
مع خيار الشرط للمشرتي فقط دون البائع، وحتدد مدة كافية للخيار، وأثناء املدة أن يشرتي ملصرف - كما ميكن ل

  .يبيع املصرف ما اشرتا ، فإن مل يتمكن من البيع أبل  البائع بفسخ العقد ورد املبيع
 

: هذا األمر  سئل اإلمام الشيباين عن 
شرتيته منك وأرحبك فيه، وخشي إن اشرتا  أال يشرتيه منه من أمثالً - وأنا –إذا قال شخص آلخر: اشرت هذا العقار 

له، مث يعرضه على صاحبه، فإن مل يشرت  فسخ  طلب الشراء. فقال اإلمام: املخرج أن يشرتي العقار مع خيار الشرط
العقد ورد املبيع. 

طلب الشراء- يف أن يكون له اخليار مدة معلومة؟ –فقيل لإلمام الشيباين: أرأيت إن رغب صاحبه 
فأجاب: املخرج أن يشرتي مع خيار الشرط ملدة أكرب من مدة خيار صاحبه، فإن فسخ صاحبه العقد يف مدة خيار  

استطاع هو اآلخر أن يفسخ العقد فيما بقي من املدة الزائدة على خيار صاحبه. 
خالل فرتة   تاريخ تنفيذ عقد السلم، وتستمرذمن يف عملية السلم خاطر األسعارالبنك اإلسالمي ملتعرض  ي- السلم:

92Fهلذا البنك.العقد، ومتتد إىل ما بعد تاريخ استحقاقه طاملا ظلت السلعة مشمولة يف قائمة املركز املايل 

92 



 

 

 

 

يف  )السلعـة حمل عقد السلم(ببيع املسلم فيه البنك اإلسالمي قوم ييف حالة عدم وجود عقد سلم مواز، يـمكن أن - 
  . بالسلعة على أمل بيعها بسعر أعلىالبنك اإلسالميالسوق الفورية لدى تسلمها، أو بدًال من ذلك، ميكن أن حتتفظ 

 93F93.ملخاطر األسعار بشأن مركز املتاجرة يف السلعة حىت يتم بيعهاالبنك اإلسالمي تعرض ييف احلالة األخرية، 
 بتسليم السلعة للطرف اآلخر ه من التزاماتالبنك اإلسالميال يعفي ،عدم  تسليم عميل السلم للسلعة لكن  -

.مبوجب عقد السلم، وبالتايل يعرضه خلسارة حمتملة إذا حصل على السلعة من مكان آخر 94F

94 
بيع سلعة مشرتاة ي عقد سلم مدعوم بعقد سلم آخر، يسمى السلم املوازي لالبنك اإلسالميم يربيف حاالت معينة، - 

 بيع السلعة وتسليمها يف املستقبل للبنك اإلسالميويتيح السلم املوازي  .مبوجب عقد سلم إىل طرف غري البائع األصلي
بسعر حمدد مسبقاً، وبذلك تغطي خماطر األسعار املتعلقة بعقد السلم األصلي، ويعفيها ذلك من حيازة السلعة 

 95F95.وختزينها
 يتم االتفاق على سعر بيع املوجود املبيع بعقد استصناع أو حتديد  عند تاريخ التعاقد ويعترب هذا العقد االستصناع:

وميكن تغيري السعر  .وال ميكن رفع السعر أو خفضه بسبب ارتفاع أو اخنفاض أسعار السلع أو تكلفة العمالة .ملزما
شريطة اتفاق األطراف املتعاقدة بالرتاضي، نتيجة تبديل أو تعديل العقد أو حدوث ظروف طارئة غري متوقعة اعتمادا على 

 96F96.ا قد ينتج عنه هامش ربح منخفضللبنك اإلسالمي ممالقرار التجاري 
 عقد استصناع مواز لشراء موجود مكتمل من طرف البنك اإلسالميبرم يعندما :االستصناع مع االستصناع املوازي- 

 97F97.آخر غري املشرتي النهائي، تنخفض خماطر األسعار املتعلقة باملواد املستخدمة
البنك عدم قيام البائع يف عقد االستصناع املوازي بتسليم املوجود كامال حسب مواصفات العميل ال يعفي - لكن 
 بتسليم املوجود موضوع عقد االستصناع مما يعرضها خلسارة حمتملة يف احلصول على املوجود تهمن التزامااالسالمي 

.موضوع االستصناع من مكان آخر 98F

98 
مجيع االلتزامات واملخاطر املتعلقة باملوجودات املؤجرة، مبا فيها االلتزامات البنك اإلسالمي حتمل ي: إلجارة- ا

بإصالح األضرار والتلفيات اليت حتدث للموجودات املؤجرة، والنامجة عن االستخدامات أو الظروف الطبيعية وليس عن 
وعلى ذلك، فإنه يف كل من عقدي اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك،  تظل املخاطر  .سوء استخدام املستأجر أو إمهاله

أي خماطر .على عاتق املؤجر، عدا خماطر القيمة املتبقية يف �اية مدة اإلجارة املنتهية بالتمليك، واليت يتحملها املستأجر
 99F99.اخلسارة النقدية اليت تتحقق من جراء إعادة بيع املوجودات املؤجرة

ويتعرض املؤجر ملخاطر األسعار فيما يتعلق باملوجودات اليت تكون يف حيازته قبل توقيع عقد اإلجارة، ما مل يكن  كما 
. قد مت احلصول على املوجود املعين بعد توقيع اتفاق إجارة ملزم بشأنه

 :المشاركة المتناقصة   - 
 يف العادة على القيمة العادلة للجزء الذي مت حتويله للشريك يف البنك اإلسالمي يعتمد سعر بيع :املشاركة املتناقصة

.  ملخاطر بيع نصيبها يف امللكية بسعر أقل من سعر االقتناءالبنك اإلسالميتاريخ كل عملية شراء مما قد يعرض 



 

 

 

 

 وسائل التقليل من مخاطر السوق:  2-3-2
فيما خيص خماطر السوق املتعلقة بتغري أسعار املوجودات اليت متتلكها املؤسسة املصرفية  عن طريق أساليب التمويل 
اإلسالمي، جند أن الفقه اإلسالمي طور هذ  العقود حبيث خففت من خماطر تغري األسعار الكامنة يف العقود األصلية 
كاملراحبة و السلم واالستصناع و االجارة، فوجدت املراحبة لآلمر بالشراء، والسلم املوازي، واالستصناع املوازي واإلجارة 

املنتهية بالتمليك . 
أسلوبني هناك وفيما خيص خماطر السوق املتعلقة بتغري أسعار السلع وأسعار األسهم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة، 

وأما . االحتماءطريقة  واخلصوم واألصول مواءمة  طريقةهي واخلطر يف املعامالت املالية املعاصرةهذا  للتعامل مع رئيسيني
خماطر السوق  املتعلقة خبطر هالك املوجود،  فمن أهم  أساليب مواجهتها التأمني. 

وسنتعرض فيما يلي هلذ  األساليب  وللحكم الشرعي اخلاص با . 
  مواءمة األصول والخصوم:أ)

 واخلصوم كطريقة ملعاجلة املخاطر اليت تواجهها املنشأة. وميكن عن طريق األصول املواءمة بني أسلوبميكن استخدام 
 وخماطر األجنيب، ولكنها تستخدم بصفة خاصة معاجلة خماطر الصرف األسهم وأسعار السلع، أسعارذلك معاجلة خماطر 

 100F100.سعر الفائدة
 أن من استخدم هذ  الطريقة صناديق التقاعد يف الواليات املتحدة مث تبنتها البنوك وشركات التأمني. معلوم أول

 الفائدة. فالصناديق تلتزم عادة بدفع تيار من الرواتب للمشرتك عند تقاعد  أسعارصندوق التقاعد يتعرض ملخاطر تغري 
يكون ذا مقدار ثابت بينما انه يدفع اشرتاكاته على مدى سنوات طويلة. وتعتمد قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته 

 الفائدة تأثر مستوى الدخل الذي أسعار تغريت فإذاعلى دقة احلسابات اليت اعتمد عليها تقدير تلك االشرتاكات. 
 واخلصوم هو املقارنة بني القيمة األصولظصل عليه الصندوق ومن مث يفشل يف الوفاء بالتزاماته. ويقصد املواءمة بني 

 واخلصوم يف املنشأة متساوية، ولكن ملا كان لكل واحد لألصولالسوقية لكل منهما. يف البداية تكون القيمة السوقية 
 املواءمة املستمرة بينهما. ويكون هدف معاجلة اخلطر ضمن هذ  إىل األمر احتاجمنهما يتأثر بسعر الفائدة بطريقة خمتلفة، 

  واخلصوم اقل تأثراً بتغيريات سعر الفائدة.لألصولالطريقة هو التأكد بان الفرق بني القيمة السوقية 
101F
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 و التغطيةيسمى باالحتماء. وهي اخليارات (اخليارات املالية)   عقود تدخل ضمن ماأربع هناك االحتماء:ب) 

  .ابالتواملستقبليات، واملق
 : )Optionالخيارات (- 

 أوعقد اخليار املايل هو عقد يلتزم من خالله طرف بشراء (أو بيع) أصل من األصول بثمن حمدد يف تاريخ حمدد (
 شاء باع (اشرتى) وان شاء مل يفعل. على إنخالل فرتة حمددة) مقابل رسم. ويكون الطرف اآلخر (دافع الرسم) باخليار 

  مقابل رسم ويلتزم الطرف اآلخر لرغبة دافع الرسم.اإلنسان حق بيع يشرتيه أوذلك فهو حق شراء 
102F

102 



 

 

 

 

 اليوم األسهم اشرتينا هذ  إذا نستفيد من هذا التوقع ولكننا خنشى أن شركة معينة وحنب أسهم كنا نتوقع ارتفاع فإذا
 محاية إىل رمبا ينخفض سعرها. فهل من سبيل أوترتفع   هذ  االسم الأنلبيعها غداً واحلصول على الفرق يف السعر 

 CALL OPTION اختيار من خطر االخنفاض واالستفادة من فرصة االرتفاع؟ ميكن ذلك عن طريق شراء عقد أنفسنا
 بسعر متفق عليه (هو السعر السائد اآلن)، مع عدم األسهميلتزم فيه الطرف اآلخر (مقابل رسم) بان يبيع علينا تلك 

 بذلك السعر مث بعناها بالسعر السائد اجلديد (املرتفع) وحصلنا األسهم حتققت توقعاتنا، اشرتينا تلك فإذاالتزامنا بالشراء. 
 من ذلك أنفسنا حنمي أن منلكها ونريد أسهمعلى الفرق الذين ميثل الربح لنا. كما ميكن لنا عندما نتوقع اخنفاض أسعار 

 يلتزم فيه الطرف اآلخر (البائع للخيار) بان اختيار ندخل يف عقد أن) األصول (أو األسهمبينما حنتفظ مبلكية تلك 
 بسعر نتفق عليه (السعر السائد اليوم) دون التزام منا بالبيع. ولذلك ميكن لنا خالل آجل اخليار األسهميشرتي منا هذ  

  انه يف حالة اخنفاض السعر سوف لن نتأثر بذلك ويف حالة ارتفاعه نستفيد من ذلك بتحقيق الربح.إىلاالطمئنان 
103F

103 
 : في الفقه اإلسالمي الخيارات المالية 

 فقه أبواب فسخه" ويرد اخليار يف أو العقد إمضاءاخليار عند الفقهاء هو "حق العاقد يف اصطفاء خري األمرين له: 
فقال  εورد يف احلديث أن صحابياً أيت رسول اهللا  يف هذا املوضوع منها ما ε رسول اهللا أحاديثاملعامالت. ومستند  

 ε . ومنها قوله) اشرتيت فقل ال خالبة ويل اخليار ثالثاً إذا(:يارسول اهللا إين أغلب يف البياعات فقال له عليه السالم
 104F104.)مل يفرتقا البيعان باخليار ما(:

 هناك فرقاً جوهرياً بني اخليارات املالية يف املعامالت املعاصرة واخليارات املقرتنة بعقود املعاوضات يف الفقه أنإال 
اإلسالمي جعلت المع الفقهي التابع لنظمة املؤمتر اإلسالمي يقرر يف دورة مؤمتر  الثاين عشر أن اخليارات املالية املعاصرة 

 اخليارات املقررة أما اخليارات املالية هي عقود مستقلة عن عقود البيع احملل فيها هو االلتزام، أنغري جائزة. هذا الفرق 
تثمن بصفة مستقلة عن العقد. وقد انفرد احلنابلة بنوع من ا  للعاقد يف الفقه اإلسالمي فهي جزء من عقد البيع ولذلك ال

 يشرتي الرجل السلعة ويدفع للبائع مبلغاً من املال على انه إن أمت البيع حسب ذلك أنلبيوع يسمى بيع العربون وهو 
. Call option هذا يشبه نوعاً من اخليارات املالية يسمى أناملبل  من الثمن وان مل يتم كان ذلك املبل  للبائع. وجلي 
 أن له يف مدة اخليار. إال أنه خيتلف عنه يف األمرين خري اصطفاءحيث يكون مبل  العربون هو مقابل إعطاء املشرتي حق 

 الثمن املدفوع هو مثن السلعة وليس مثن اخليار وال مثن مستقل للخيار.
105F
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 :التغطية

وفيه جيري بيع آجل يف املستقبل بسعر يتحدد اليوم فيلتزم الطرفان بالبيع والشراء بثمن حمدد إال انه عقد غري ناجز إذ 
 آثار  من قبض الثمن وتسلم املبيع ال حتصل إال عند التاريخ املتفق عليه املؤجل. و ميكن من خالل هذا العقد أن

 يف ذلك أسعارها مليون لرية ايطالية بعد ستة أشهر ونواجه خطر ارتفاع إىل كنا حنتاج فإذا. األسعاراالحتماء من أثر تغري 
 دفعنا الثمن املتفق عليه يف العقد األجل حل فإذا ندخل يف عقد بيع آجل كما ذكرنا. أنالتاريخ عنه اليوم فانه ميكننا 



 

 

 

 

(بصرف النظر عن السعر السائد عندئذٍ ) وقبضنا اللريات. وعقود البيع اآلجل عقود مباشرة حتصل بالتفاوض بني الطرفني. 
  النقود واملعادن الثمينة.أو السلع أو تقع على أي أصل من األصول أنوميكن 
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 :عملية التغطية في الفقه اإلسالمي

 يكون البيع معلقاً على شرط كأن يقول له أن فيه البدالن ال جيوز وهو يتأجل البيع الذي أنمجهور الفقهاء على 
 جاء شهر احلج. وجلي إذا املستقبل كأن يقول له بعتك سياريت إىل يكون مضافاً أو قدم زيد من السفر، إذابعتك سياريت 

  العمل به يف املعامالت املالية املعاصرة فيه تأجيل البدلني.انتشر البيع اآلجل الذي أن
107F
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 المستقبليات:- 

 :أموريشبه عقد املستقبليات عقود البيع اآلجل، لكنه خيتلف عنه يف 
فهو عقد منطي ظدد فيه نوع السلعة وكميتها وتاريخ تسليمها ويرتك السعر لكي يتحدد بفعل قوى العرض - 

 والطلب.
  منظمة خمصصة لذلك بطريقة املزايدة.أسواق جتري يف - أن
 املشرتي) واملشرتي أمام تفصل بينهما دائماً غرفة املقاصة اليت تكون البائع (إذ العالقة بني طرفيها ليست مباشرة - إن

  البائع).أمام(
  يقع تصفية مجيع العقود يومياً لتحديد الثمن.إذوهي عقود يومية - 
 يدفع املشرتي الثمن كامًال بل يلتزم يف كل يوم بدفع الفرق بني مثن شرائه للسلعة اليت هي حمل العقد أن  يلتزموال

 حل فإذا يسرتد من غرفة املقاصة جزءاً مما دفع سابقاً . أن اخنفض السعر كان له فإذاوسعرها الذي يسدد يف ذلك اليوم 
 دائماً اخلروج من ذلك بإمكانه أن يقبض السلعة اليت اشرتاها حبسب الكميات والوصف. إال أناألجل كان للمشرتي 

  وذلك بالبيع.األجل بقبض الفرق بني سعر الشراء وسعر البيع قبل حلول واالكتفاء
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 فعالية املستقبليات يف احلماية من خطر التقلب يف أنض إال نسبة ضئيلة من هذ  العقود إال لقب اإىلينتهي  ولذلك ال

 أن من القمح عند احلصاد يستطيع إردب 1000 منتج القمح الذي يتوقع انه سيكون لديه أن واضحة وذلك األسعار
  االلتزام ببيع تلك احلبوب.أو دفع مال إىليبيعها اآلن يف سوق املستقبليات فيحمي نفسه دون احلاجة 
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  : في الفقه اإلسالميالمستقبليات 

 موضوعها هو سلعة موصوفة يف الذمة وليست معينة. والسلم من العقود أنتشبه عقود املستقبليات السلم من حيث 
املباحة عمل به املسلمون يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عقد يتثدم فيه دفع الثمن ويتأجل قبض املبيع. 

 فدل ذلك على ضرورة ) أجل معلومإىل معلوم بثمن معلوم يء فليسلم يف شيءمن أسلم يف ش(وقد  ورد يف احلديث 
 عقود املستقبليات يف أن املال يف جملس العقد. وإمجاع الفقهاء على انه ال جيوز تأجيل رأس مال السلم. وجلي رأسوضع 

 عقود أناملعامالت املالية املعاصرة يتأجل فيها دفع الثمن ولذلك افتقدت هذا الشرط. وقد صدر قرار المع الفقهي 
 املستقبليات يف املعامالت املالية املعاصرة غري جائز.
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 : أو المقايضةةبلعقود المقا
االحتماء من خطر تغري سعر الصرف األجنيب أو تغري أسعار الفائدة دون  SWAPاملقايضة ميكن من خالل عقود 

احلاجة إىل تغري سياسة املنشأة جتا  مصادر تلك املخاطر. ويتم من خالل املقايضة تبادل التدفقات النقدية املستقبلية بني 
مؤسستني.فمثال إذا باعت شركة أمريكية بضائع باآلجل إىل عميل ياباين ملدة مخس سنوات ميكن هلا أن تتبادل التدفقات 

النقدية بالني مع شركة يابانية باعت باآلجل إىل عميل أمريكي. فتأخذ الشركة األمريكية مدفوعات الدوالر وتتنازل عن 
مدفوعات الني. فتحمي كال الشركتني نفسها من خطر تغري سعر الصرف دون احلاجة إىل قصر نشاطها يف بلدها 

111Fفقط.

111 
االتفاق  على تبادل  مبلغني  بعملتني  خمتلفتني  وملدة حمددة  يسرتد  بعدها  كل من كما ميكن لبنكني خمتلفني 

املبلغني، ويعامل املبلغان كقرض حسن من اجلانبني ، ويستخدم كل طرف املبل   الذي اقرتضه حلسابه وعلى مسؤوليته 
112Fخالل مدة القرض

 و تدعى هذ  العملية أيضا بعملية القروض املتبادلة بعمالت خمتلفة. 112
 التأمين :

  مبقابل مايل. (مؤسسات التأمني )ميكن للفرد او املنشأة معاجلة اخلطر بنقلة اىل جهة أخرى
ونظرا لطبيعة شركات التأمني التجاري ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية نظرا ملا يشتمل عليه التأمني التجاري من 

 الغرر واجلهالة وكذلك استثمار أقساط التأمني بالربا احملرم.
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فقد تكللت جهود املفكرين بإجياد البديل املتمثل بشركات  التأمني  اإلسالمي اليت تعتمد على  التأمني التعاوين  

 ورد يف قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية ما نصه :و
"التأمني التعاوين من عقود التربع اليت يقصد با أصالة التعاون على تفتيت األخطار واالشرتاك يف حتمل املسؤولية عند 

فجماعة التأمني التعاوين ،  أشخاص مببال  نقدية ختصص لتعويض من يصيبه الضررمإسهانزول الكوارث وذلك عن طريق 
اليستهدفون جتارة وال رحباً من أموال غريهم وإمنا يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون على حتمل الضرر. والثاين خلو 

 يف األقساطالتأمني التعاوين من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فليس عقود املسامهني ربوية وال يستغلون ما مجع من 
معامالت ربوية". 

 الفتوى يتصف مبا يلي : إليها يتضح مما سبق ان التأمني الذي تشري 
انه اتفاق بني جمموعة املستأمنني وليس شركة مسجلة ذات مالك ومحلة أسهم. - 

 كل فرد من املستأمنني فيه حنو اآلخرين ال يتوقف على مقدار ما دفع من قسط ولكن حدود  القصوى هي - التزام
نصيبه من اخلطر العام الن هذا هو معىن التعاون والتكافل. 

114F يكون ذلك ضمن نطاق املباح.أن التأمني ملصلحة أصحابا ولكنها تشرتط أقساط الفتوى ال متنع استثمار - إن

114 
ويف هذا اإلطار  جيوز للبنوك اإلسالمية التأمني لدى شركات التأمني اإلسالمي ويشمل هذا التأمني مايلي : 

-تأمني املمتلكات اخلاصة  بالبنوك اإلسالمية. 



 

 

 

 

- تأمني البضائع. 
- تأمني  السيارات اخلاصة بالبنوك اإلسالمية  و السيارات  املمولة  من البنوك اإلسالمية . 

- التأمني الصحي للعاملني يف البنوك اإلسالمية. 
 - تأمني التكافل  للعمالء املدينني لصاحل البنوك اإلسالمية.

115F

115 
 مخاطر السيولة : 2-4
  تشري خماطر السيولة إىل تعرض  البنك اإلسالمي خلسارة  حمتملة  تنشأ عن  تعريف مخاطر السيولة:2-4-1

116Fعدم  قدرته على الوفاء بالتزاماته . 

116  
ومن هنا كانت مهمة املؤسسات الوسيطة أن ترتب استثماراتا  بصورة  متكنها من رد الودائع  إىل أصحابا يف موعد 

استحقاقها، فضال عن متكنها من رد الودائع  حتت الطلب يف أي وقت مع االستفادة منها باستثمارها  يف الوقت 
117Fذاته

117 .
وقد طورت البنوك الربوية أدواتا حبيث تقوم باستخدام األموال املتاحة هلا، مراعية توافق اآلجال بني مدد الودائع ومدد 

118Fالقروض، وسهل عليها هذ  املهمة أن عالقتها مبستخدمي األموال عالقة دائن مبدين ألجل حمدد

.وبالرغم من هذ  118
السهولة يف ترتيب البنوك الربوية للسيولة إال أ�ا كثريا ما تقع يف أزمات سيولة ناجتة عن استثمار الودائع القصرية األجل 

يف قروض طويلة األجل، خمالفة بذلك إحدى القواعد الذهبية  للعمل  املصريف، يشجعها على ذلك األمل يف جتديد 
بعض املودعني ملدد ودائعهم ذلك  األمل املبين يف غالب األحوال على استقراء خربتا مع عمالئها على مدى السنني 

119F

119 .
وختتلف حالة البنوك اإلسالمية اختالفا جذريا عن البنوك الربوية يف أ�ا  ال تقدم األموال قروضا  آلجال حمددة، بل 

تقوم بتمويل مشروعات حقيقية  يصعب يف معظم  األحيان  انضباط مواعيد  تصفيتها  وحتصيل نتاجها (تنضيدها 
باملصطلح الفقهي) مهما كانت تنبؤات دراسات اجلدوى وبرامج التنفيذ ويرتتب على ذلك صعوبة إجياد السيولة الالزمة يف 

120Fالوقت املناسب لرد الودائع عند مواعيد استحقاقها

120 .
 وسائل التقليل من مخاطر السيولة :  2-4-2

وإذا كانت البنوك  اإلسالمية- يف الواقع- مل تقابل هذ  الصعوبة، فان مرجع ذلك إىل ظروف  خارجة عن طبيعة 
 نتيجة  تدفق  الودائع  –نظامها وترتيبات السيولة لديها، إذ أ�ا حلسن حظها تشكو من توافر السيولة-ال من عجزها 

121Fلديها مبا يزيد أضعافا  عن إمكانات استخدامها 

 وهذا الوضع ال ميكن أن يصرفنا عن املشكلة الكامنة يف طبيعة 121
النظام نفسه، واليت تستلزم إجياد ضوابط يف صي  االستثمار اليت تستعملها البنوك تكفل توافق اآلجال، وتسييل بعض 

 :  ةأصول البنك يف حالة تعذر توافق اآلجال وتنعكس هذ  الضوابط  يف األمور التايل
- اعتماد مبدأ توافق  اآلجال بصفة أساسية، واختيار الصي  اليت حتقق هذا املبدأ . 



 

 

 

 

-  تسييل الودائع: إن حتويل أكرب قدر ممكن من أصول البنك اإلسالمي إىل عناصر قابلة للتسييل  وال يتم هذا إال 
بإصدار شهادات قابلة للتداول متثل أصول البنك القابلة هلذا الوضع، وإجياد سوق ثانوي  لتداول هذ  الشهادات حبيث 

يصبح جزء هام من أصول البنك االستثمارية على درجة من السيولة  تسمح بقياس وضبط حالة السيولة لدى البنوك 
122Fاإلسالمية 

122 .
- تطوير الصي  املستعملة، بإضافة الشروط واخليارات والبدائل اليت تكفل خروج البنك اإلسالمي من العملية 

االستثمارية قبل �ايتها لتحقيق السيولة اليت قد ظتاج إليها. 
- تطوير أدوات وأجهزة السوق الثانوي وهي التعبري الطبيعي عن اخلروج من االستثمار قبل �اية مدته حبلول مستثمر 

123Fآخر حمل املستثمر الراغب يف اخلروج.

123 
 مخاطر العائد : 2-5
إن بناء عالقة بني أصحاب األموال و البنك  على أساس املضاربة يعطيهم  عائدا   تعريف مخاطر العائد:  2-5-1

متمثال  يف نسبة معينة من أرباح  اليت تتحقق  من املشروعات  اليت  ميوهلا البنك  و باملقابل  ال ظصل هذا األخري  على 
فائدة  سنوية  من املستثمرين الذين  ميوهلم ، و إمنا  يأخذ هو أيضا  ، نصيبا  معينا من األرباح اليت تتحقق هلم  و تؤدي  

هذ  الوضعية  إىل نتيجتني :  
- إما  أن املشروعات  املمولة  تعطي أرباحا  ضخمة، فان البنك  يستفيد  منها هو واملودعني عند   وإذا كانت 

األرباح  ضئيلة  أومل  تنتج أي ربح  ، فان البنك  ومودعو   لن ظصلوا على شيء . 
- و أما أن املشروعات املمولة حتقق خسارة  ويتحمل كل مودع نصيبه من اخلسارة ، وهذ  الوضعية إن كانت  طبيعية  

يف هذا  النمط املصريف ، فإ�ا  قد جتعل املودعني ظجمون عن إيداع أمواهلم يف هذ  البنوك خوفا من اخلسارة  احملتملة 
واملرتبطة مبخاطر االستثمار ، أل�م ال يهدفون يف الواقع من عمليات اإليداع سوى احلصول على دخل معني  دون حتمل 

أية خسارة، وهذا املوقف قد يؤدي إىل اخنفاض حجم الودائع  يف هذ  البنوك  ويؤثر سلبا على التمويل  الذي تعرضه 
للمستثمرين . 

 وسائل التقليل من مخاطر العائد :  2-5-2
ختتلف طرق مواجهة  هذ  املشكلة  حبسب نوعية الوديعة ، فإذا كانت  حتت الطلب، جيب  أن خيلق  هلا تأمني  

ظميها من أية خسارة علما بأن البنك يستثمرها حلسابه ويتحمل خسارتا ويضمن أصوهلا وإذا كانت استثمارية أو 
ادخارية فان احتمال اخلسارة يبقى قائما بالنسبة هلا . 
و ميكن التغلب على هذ  املشكلة حبيث ظب :  

- القيام بدراسات فنية  وتقنية وقانونية دقيقة للمشاريع قبل متويلها على أن تأخذ هذ  الدراسات بعني االعتبار  
124Fمالءة  طالب التمويل مث اهلدف من التمويل و إمكانياته  الرحبية  و قدرته  على حتقيقها 

124  .



 

 

 

 

- اعتماد البنوك اإلسالمية على سياسات استثمارية قائمة على مبدأ التوزيع اجليد للمخاطر جغرافيا واقتصاديا وقانونيا 
125Fومن حيث مكونات احملافظ االستثمارية ومن حيث قطاعات االستثمار .

125 
-  ختصيص سلتني  لالستثمارات ، إحدامها خاصة باالستثمارات  ذات الدرجة العالية من املخاطرة، ويقتصر  

االستثمار فيها على أموال املسامهني والودائع املخصصة برضا أصحابا هلذ  االستثمارات احملظورة، واألخرى  
لالستثمارات احملدودة املخاطر واليت تستثمر فيها الودائع العامة ونسبة رأس املال والودائع املخصصة الستثمارات غري 

حمظورة ويقتضي تقسيم  هاتني  السلتني  بطبيعة  احلال أن  تتنوع  األرباح أو اخلسائر  الناجتة  عن كل منها وخيتص  با 
126Fأصحاب األموال املستخدمة فيها 

126 .
 أن تتخذ إجراءات وقائية بتكوين حسابات احتياطي احرتازية لتصغري األثر السليب على للبنوك اإلسالمية ميكن -

عوائد أصحاب حسابات االستثمار يف استثماراتم، علما بأن الشريعة ال جتيز للمضارب تعويض أي خسارة كلية 
 . 127F127 .للمستثمر

   :هيوهذ  االحتياطيات 
أموال املضاربة بغرض  ليتكون احتياطي معدل األرباح من مبال  جمنبة من إمجايل دخ:احتياطي معدل األرباح  -أ

  . لتعديل العوائد املدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار وللمسامهني، وتضم حصة من أرباح كل منهماإتاحتها
يتكون احتياطي خماطر االستثمار من مبال  جمنبة من دخل أصحاب حسابات :حتياطي خماطر االستثمار-اب

االستثمار بعد اقتطاع  نصيب املضارب من الدخل لغرض تغطية أية خسائر مستقبلية يف االستثمارات املمولة من 
128F .حسابات االستثمار

128  
 :مخاطر التشغيل 2-6
تـُّعرف خماطر التشغيل بأ�ا خماطر اخلسارة النامجة عن عدم كفاية أو فشل  :مخاطر التشغيل تعريف 2-6-1

وخماطر  .القانونية ، واملخاطر بالشريعةااللتزاماطر عدم مخ كما تشمل أيضا ، اإلجراءات الداخلية، أو العنصر البشري، أو 
 .السمعة
البنوك تعد خماطر عدم االلتزام بالشريعة نوعاً من خماطر التشغيل اليت تواجهها  :  بالشريعةااللتزامعدم  مخاطر- 

129F واليت ميكن أن تؤدي إىل عدم االعرتاف بالدخلاإلسالمية ،

 وإىل قيام  مقدمي  األموال  بسحب أمواهلم  أو فسخ  129
130Fالعقود  مما يؤدي  إىل تشويه  السمعة  واحلد من فرص  األعمال.

130 
 تقع هذ  املخاطر ىف حالة إنتهاك القوانني أو القواعد أو الضوابط املقررة :Legal risk المخاطر القانونية -

أو نتيجة عدم التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات القانونية  خاصة تلك املتعلقة مبكافحة عمليات غسيل األموال،
. الناجتة عن العمليات املصرفية 

 جتا  البنك، األمر سليب حالة توافر رأى عام يف: تنشأ خماطر السمعة Reputational risk مخاطر السمعة -
. و ميكن أن تؤدي  الدعاية   قد ميتد إىل التأثري على بنوك أخرى، نتيجة عدم مقدرة البنك على إدارة نظمه بكفاءة الذي



 

 

 

 

السلبية حول كيفية  ممارسة  البنوك اإلسالمية  ألعماهلا  وعلى األخص  فيما يتعلق  بعدم  مطابقة  منتجاتا  و خدماتا  
 131F131 للشريعة  إىل التأثري  على مركزها  يف السوق و أرباحها  وسيولتها  .

خاتمة:  
 احملور واألساس هو املخاطر باالهتمام الالزم يف أدبيات االقتصاد اإلسالمي على الرغم من أن اخلطر  دراسةمل حتظ

 واملشاركة يف املخاطر هو املربر للربح وقد أدى ذلك إىل النتائج التالية : البنك اإلسالمي لنموذج 
أ)- غلبة صي  التمويل املضمون واملنخفض املخاطر ، إذا شكلت املراحبة والتأجري التمويلي غالبية أصول املؤسسات 

. % من أصوهلا90املالية اإلسالمية إذا وصلت إىل أكثر من 
أن القدرات املصرفية يف إدارة املخاطر االئتمانية قد تطورت من املعلوم بأن صي  التمويل املضمون تعتمد على املداينة و

 . تطوراً عظيماً مما ميكن االستفادة منه
فلقد انتهجت البنوك اإلسالمية نفس �ج البنوك الربوية يف مواجهة خطر املماطلة وذلك باعتمادها على أساليب 

 والتشهري باملماطل .  الزجر والردعبأساليبتعويض الدائن عند فوات الربح أكثر من اهتمامها 
 ليست مجيعها متاحة  االئتمانية املتاحة للبنوك التقليدية اليت تستخدمها يف إدارة املخاطراألساليبأن الصي  و- غري 

 . ، نتيجة للمحظورات الشرعيةللبنوك اإلسالمية
ونتيجة لذلك كانت املخاطر االئتمانية يف البنوك اإلسالمية أعلى من املخاطر االئتمانية يف البنوك الربوية. 

ب) ونفس املالحظة تنطبق على إدارة خماطر السوق،حيث أن البنوك اإلسالمية اليت تعتمد بصفة أساسية على عقود 
املداينات جندها متلبسة بعمليات شراء و بيع املوجودات اليت تتعرض ملخاطر تغريات األسعار السلع وأسعار الصرف. ويف 

نفس الوقت ال تتاح هلا مجيع األساليب املتاحة للبنوك الربوية (مثل اخليارات، واملستقبليات) يف مواجهة هذ  املخاطر 
وذلك نتيجة للمحظورات الشرعية. 

باإلضافة إىل ذلك فقد أدى الرتكيز على املراحبات إىل حرمان هذ  املصارف من االستفادة من اإلمكانات اليت ج)- 
 املشاركة. وتتيحها صي  املضاربة 

ال ريب أن املضاربة واملشاركات بأنواعها حتمل يف طياتا معدًال أعلى من املخاطر األخالقية. ذلك أن هذ  الصي  
تعتمد باإلضافة إىل الظروف احمليطة على قرارات وأمانة عميل البنك بالنشاط التجاري. ولذلك إذا كان املستوى 

األخالقي لذلك العميل هو دون املستوى املطلوب أصبح الوصول إىل األهداف املرجوة من االستثمار غري ممكن. إال أن 
وال تصتدم عند حماولة معاجلتها بأي  ضوابط هذ  الصي  متتاز بقدرتا على استيعاب مجيع املخاطر وإدخاهلا ضمن الربح.

شرعية.إضافة إىل ذلك فان مستوى العائد من وراءها يكون أكرب تبعا للعالقة االجيابية بني العائد اخلطر.ومقارنة مع البنك 
الربوي أو البنك اإلسالمي الذي  يعتمد بصفة أساسية على عقود املداينات أو البيوع.  

إن البنك اإلسالمي جيين عائد اكرب  نتيجة لنقله فقط املخاطر االجيابية املتعلقة بتحويل األموال من ذوي الفائض إىل 
ذو العجز، عن طريق عقد األمانة (املضاربة)(حبيث رأس املال غري مضمون وعائد متغري وغري مضمون) ونتيجة هلذا 



 

 

 

 

التحويل  تنتج عدة خماطر ( خماطر أخالقية (مرتبطة باملتعامل) ، خماطر السوق ، خماطر اتشغيل...)و البنك اإلسالمي يف 
هذ  احلالة مسئول فقط عن املخاطر الناجتة عن تعديه أو تقصري  . اذ يف هذ  احلالة لو وقع اخلطر و سبب اخلسارة فإذا 
كان اخلطر خارج عن إرادة  البنك اإلسالمي(املضارب) فاخلسارة هنا  ستخصم من الربح الكلي و إن مل يكفي الربح 

لتغطيتها  سيتحملها  أصحاب املال (املودعني) . 
فهذا النموذج  للبنك االسالمي يتميز مبرونة عالية يف مواجهة خطر اخلسارة. 

1T132Fبينما البنك الربوي جيين عائد اقل نتيجة لنقله كل املخاطر املتعلقة باالستثمار املال االجيابية

∗
1T1 منها والسلبيةT133F

∗
1T املتعلقة 

بتحويل األموال من ذوي الفائض إىل ذو العجز، عن طريق عقد الضمان(القرض) (حيث رأس املال مضمون والعائد 
حمدد مسبقا ومضمون وهنا ينتفي مبدأ العدالة) ونتيجة هلذا التحويل تنتج عدة خماطر ( خماطر ائتمانية (مرتبطة باملتعامل) 

، خماطر السوق ، خماطر اتشغيل...) و البنك الربوي يف هذ  احلالة مسئول عن كافة اخلسائر وخماطر توظيف أموال 
املودعني إن وقعت. إذ يف هذ  احلالة لو وقع اخلطر وسبب اخلسارة  مثال نتيجة لتعثر الديون وعدم متكن البنك من 
استيفاء حقه من املقرتضني فسيتحمل البنك هذ  اخلسارة كاملة فهو ضامن رأس مال املودعني باإلضافة إىل ضمان 

الفائدة و إال سيشهر إفالسه. 
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