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 ملخص 

راسةتناولت   المالية اإلسالمية؛ نظراً   المؤسَّساتفي    فيه  التَّعاملومخاطر    الذَّهبموضوع    الد ِّ

له   تتعرض  ب  المؤسَّساتلما  تعاملها  نتيجة  مخاطر  من  اإلسالمية  حيث  الذَّهبالمالية  نت ،    تضمَّ

راسة وأهميته والعوامل المؤثرة في أسعاره وأحكامه في الفقه اإلسالمي، ثم بيان   الذَّهبمفهوم    الد ِّ

اإلسالمي  الذَّهبب  التَّعاملمخاطر   التمويل  عقود  والمعاوضات  حيث  من    في  المشاركات  عقود 

المصرفيَّ   الذَّهبب  التَّعاملوالتوثيقات، ومخاطر   الخدمات  المستنديَّ ة اإلسالميَّ في  ة  ة كاالعتمادات 

مخاطره في األسواق المالية اإلسالمية سواء في المعامالت    مان والمقاصة، وأخيراً وخطابات الض  

راسةبعت  واتَّ   العاجلة أم المعامالت اآلجلة. المنهح الوصفي الذي    أهدافها منهجين هما:  لتحقيق  الد ِّ

المنهج التحليلي وذلك من خالل استخالص المخاطر المترتبة ويتمثل بوصف الجوانب النظرية،  

 المالية اإلسالمية. المؤسَّساتوأسواق ي عقود وخدمات ف الذَّهبب التَّعاملعلى 

المفتاحية: مخاطر،  الذَّهب  الكلمات  المالية    المؤسَّسات،  األسواق  اإلسالمية،  المالية 

 اإلسالمية، المصارف اإلسالمية.

 

Abstract 

The study deals with the issue of gold and the risks of dealing in it 

Islamic financial institutions.  In view of the risks faced by Islamic 

financial institutions as a result of their dealings with Gold.as the study 

included the concept of Gold and its importance and factors affecting its 

prices and rulings in Islamic Fiqh then explaining the risks of dealing with 

gold in Islamic Finance contracts for participation, trade-offs and 
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authentications, and the risks of dealing with gold in banking services 

Islamic such as documentary credits letters guarantee and clearing, and 

finally its risks in the Islamic financial markets, whether in urgent or 

forward transactions. To achieve its objectives, the study followed two 

approaches, the first of which is the descriptive curriculum that describes 

the theoretical aspects, and secondly: the analytical approach, by 

extracting the risks involved in dealing with gold in contracts, services and 

markets of Islamic financial institutions. 

Keywords: Gold, Risk, Islamic financial institutions, Islamic 

financial markets, Islamic banks. 

 

 مقدمة 

المالية اإلسالمية تسعى إلى مواكبة المستجدات في معامالتها بما يتفق مع    المؤسَّساتفإن  

إدخال   حاولت  لذلك  المتعددة؛  عمالئها  متطلبات  لتلبية  اإلسالمية،  الشريعة  في    الذَّهبأحكام 

تعامالتها، وضبطها ضمن األحكام الشرعية، ومحاولة رصد ما يكتنفها من مخاطر، بالشكل الذي  

 . المؤسَّساتزز الثقة بهذه يع

المالية اإلسالمية قد تكون مؤسسات مصرفية تقوم على عقود التمويل   المؤسَّساتوبما أن  

محالً لهذه العقود والخدمات، وبالتالي فقد  الذَّهباإلسالمي والخدمات المصرفية، فيمكن أن يكون 

والعقود والخدمات التي تقدمها  الذَّهبكتنفها بعض المخاطر التي تختلف باختالف طبيعة كل من ت

المالية اإلسالمية األسواق المالية بشقيها اآلجلة والعاجلة،   المؤسَّسات، كما تتضمن  المؤسَّساتهذه  

والتي يحيط بها مخاطر عامة ترجع إلى طبيعة هذه األسواق، ومخاطر أخرى خاصة قد تحيط بها  

راسةجاءت هذه  في هذه األسواق؛ ولهذا    الذَّهبب  التَّعاملفي حال    التَّعامل لتركز على مخاطر    الد ِّ

 المالية اإلسالمية. المؤسَّساتفي  الذَّهبب

راسة مشكلة   الد ِّ

راسةتتعلق مشكلة   المالية والمصرفية اإلسالمية إلى بعض المخاطر    المؤسَّساتبتعرض    الد ِّ

للخصائص واألسعار التي يتمتع بها  الذَّهبنتيجة تعاملها ب طرح  . وت  انقد  وأ  سلعةً   الذَّهب؛ نظراً 

راسة  مشكلة     المؤسَّسات في    الذَّهبب  التَّعاملالسؤال الرئيس اآلتي: ما مخاطر    إجابةِّ   من خالل  الد ِّ

 تتفرع عنه األسئلة اآلتية: المالية اإلسالمية؟ والذي

 به والعوامل المؤثرة في أسعاره؟ التَّعاملمن حيث أحكام  الذَّهبما خصوصية  −

 التمويل االسالمي؟  في عقود الذَّهبب التَّعاملما مخاطر  −

 خدمات المصرفية اإلسالمية؟في ال الذَّهبب التَّعاملما مخاطر  −

 في األسواق المالية اإلسالمية؟ الذَّهبب التَّعاملما مخاطر  −
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راسة أهداف   الد ِّ

راسةتهدف هذه   إلى تحقيق اآلتي:  الد ِّ

 من حيث مفهومه وأهميته وأحكامه والعوامل المؤثرة في أسعاره.  الذَّهبالتعرف إلى ماهية  .1

في عقود التمويل اإلسالمي وهي عقود المشاركات من   الذَّهبب  التَّعاملالوقوف على مخاطر   .2

  ، مرابحة لآلمر بالشراء، عقد السلمالمشاركة والمضاربة، وعقود المعاوضات ومنها عقد ال

 ناع، عقد اإلجارة، وعقود التوثيقات كعقد الرهن والعربون. تصاالس

مخاطر   .3 خد  الذَّهبب  التَّعاملبيان  مثل  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  االعتمادات  في  مات 

 المستندية، وخطابات الضمان، والمقاصة. 

 بشقيها العاجلة واآلجلة.  في االسواق المالية اإلسالمية الذَّهبب التَّعاملتوضيح مخاطر  .4

راسةأهمية      الد ِّ

من مكانة اقتصادية مهمة في المعامالت النقدية والمالية؛   الذَّهبتكمن أهمية البحث فيما يحتله  

لذلك كان ال بد من تنظيم جميع المعامالت المرتبطة به بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية،  

المالية اإلسالمية في حال تعاملها   المؤسَّساتاألمر الذي يسهم في رصد المخاطر التي تتحملها  

ا  الذَّهبب عقود  في  أم سواء  المصارف  تمارسها  التي  المصرفية  الخدمات  أم  اإلسالمي  لتمويل 

 األسواق المالية اإلسالمية.

 الدراسات السابقة

اط ِّ  الد ِّ في حدود  فإن  الباحثين  السَّ الع  بموضوع  راسات  الصلة  ذات  راسةابقة  في   الد ِّ تكمن 

 اآلتي:

:  بنقود ورقية آجلة   الذَّهب( بعنوان: حكم بيع  2015دراسة أيمن مصطفى حسين الدباغ، )

 .102، العدد  30نظرة فقهية معاصرة، مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية، الكويت، المجلد  

راسةتناولت هذه   بذهب آجل أو بنقود ورقية   الذَّهبآراء الفقهاء المتقدمين والمعاصرين في بيع    الد ِّ

راسةآجلة وعمدة كل فريق، ثم تحليل ونقد وترجيح بين هذه اآلراء، اقتصرت هذه   على بيان    الد ِّ

، فضالً عن تناول الذَّهبللتعامل ب، فجاءت دراستنا لبيان صيغ أخرى  الذَّهب  األحكام الفقهية لبيع

 المخاطر المحيطة بها.

ناصر بن   الكريمدراسة  )  عبد هللا  عبد  لنوازل  2014البركاتي  الفقهية  األحكام  بعنوان:   )

العربية  والفضة  الذَّهب المملكة  اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  ماجستير،  رسالة   ،

والفضة في المستجدات المعاصرة، حيث  الذَّهبب التَّعاملإلى بيان حكم   الد ِّراسةهدفت  السعودية.

 الذَّهبوالفضة المتعلقة بالبيوع وهي بيع    الذَّهبتم تقسيم الرسالة إلى فصلين األول منهما نوازل  

ب البيع    وراقاألوالفضة  نقاط  طريق  عن  وبيعها  والبورصة،  الشيكات  في  وحكمها  التجارية، 

عها حاالً ومؤجالً وتبادلها مع المصرف،  والتصريف ووسائل االتصال الحديثة، فضالً عن حكم بي



ــ ــــــ 358  " الذهب ومخاطر التعامل فيه في المؤسسات المالية االسالمية ــــــــــــــــــ "ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

ــ  2023( 3)37مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  ــ ــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ  ــــــــــــــــ

حكم   نوازل  الذَّهببشهادات    التَّعاملوأخيراً  في  جاء  الثاني  والفصل  باإلجارة   الذَّهب،  والفضة 

المالية اإلسالمية،   المؤسَّساتفي    الذَّهبأخرى للتعامل ب  فجاءت دراستنا لتناول صيغ  ؛والشركة

 ومن ثم تناول المخاطر المحيطة بها. 

( ريان  راتب  حسين  أحكام  2007دراسة  بعنوان:  الفقه    الذَّهبب  التَّعامل(  في  والفضة 

 ، المجلة األردنية للعلوم التطبيقية، المجلد العاشر، العدد الثاني.اإلسالمي وتطبيقاته المعاصرة

راسةهدفت   والفضة بجنسه أو بغير جنسه وأحكام مبادلتهما    الذَّهبإلى توضيح أحكام مبادلة    الد ِّ

والفضة بالشيكات    الذَّهبالنقدية، وأخيراً بيان حكم شراء    وراقاأل بالدنانير والدراهم والفلوس و

االئتمانية،   هذه  والبطاقات  راسةاقتصرت  صيغتين  الد ِّ ب  على  المصارف    الذَّهبللتعامل  في 

لتياإلسالم دراستنا  جاءت  لذلك  لهذا    ا صيغً   ناول  تة؛  من  التَّعاملأخرى  عليها  يترتب  ما  وبيان   ،

 مخاطر.

عة  ( بعنوان: إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصنا2003دراسة طارق هللا خان حبيب )

هذه   هدفت  المالية اإلسالمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية.

راسة إلى بيان المفاهيم واألساليب األساسية إلدارة المخاطر، ثم تناول مخاطر صيغ التمويل في   الد ِّ

المالية    المؤسَّساتالمصارف اإلسالمية، وأخيراً الوقوف على دراسة ميدانية إلدارة المخاطر في  

راسة لم تتناول هذه    ؛اإلسالمية المالية   لمؤسَّساتاالمخاطر التي تتعرض لها صيغ التمويل في    الد ِّ

لهذه الصيغ؛ لذلك تميزت دراستنا    الذَّهباإلسالمية في حال كون   رأس مال أو سلعة أو ضماناً 

 في األسواق المالية اإلسالمية. الذَّهبب التَّعاملببيان هذه المخاطر؛ فضالً عن بيان مخاطر 

قاته والفضة وتطبي  الذَّهببيع    ( بعنوان:2003محمود صالحين، )  ،دراسة صدام عبد القادر

راسةهذه    تضمَّنت  الجامعة األردنية، األردن.  ، رسالة ماجستير،المعاصرة في الفقه اإلسالمي   الد ِّ

  الذَّهب والفضة في الفقه اإلسالمي، ثم أحكام التطبيقات المعاصرة لهذا البيع كبيع    الذَّهبأحكام بيع  

ب بيعه  أو  مؤجالً  أو  حاالً  بيع    وراقاألوالفضة  حكم  وأخيراً  كالشيك،  والفضة   الذَّهبالتجارية 

راسةبالبطاقات البنكية والبورصة، ولم تتناول هذه   يان  ، فتميزت دراستنا ببالذَّهب  مخاطر بيع  الد ِّ

ب  صيغ للتعامل  المخاطر   المؤسَّساتفي    الذَّهبأخرى  على  الوقوف  ثم  ومن  اإلسالمية،  المالية 

 المترتبة عليها.  

راسة منهج   الد ِّ

راسةفي ضوء طبيعة    على األسئلة التي أجابت واألهداف التي سعت إلى تحقيقها، وبناءً   الد ِّ

راسة، اعتمدت عليها  على:  الد ِّ

الوصفي: الكتب   المنهج  إلى  والرجوع  للموضوع،  النظرية  الجوانب  بوصف  يتمثل  الذي 

 والبحوث العلمية التي لها عالقة بموضوع البحث. 

التحليلي: قيام    المنهج  خالل  من  راسةوذلك  المترت ِّ   الد ِّ المخاطر  استخالص  على  على  بة 

 المالية اإلسالمية. المؤسَّساتوأسواق في عقود وخدمات  الذَّهبب التَّعامل
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 تقسيم البحث 

الفقه   الذَّهبالمبحث األول:   − مفهومه وأهميته والعوامل المؤثرة في أسعاره وأحكامه في 

 . اإلسالمي

 . وأهميته الذَّهبالمطلب األول: مفهوم  −

 . الذَّهبالمطلب الثاني: العوامل المؤثرة في أسعار  −

 . في البيع بمثله أم بغيره الذَّهبالمطلب الثالث: األحكام الفقهية للتعامل ب −

 .مويل اإلسالميفي عقود التَّ  الذَّهبب التَّعاملالمبحث الثاني: مخاطر  −

 .في عقود المشاركات الذَّهبب التَّعاملالمطلب األول: مخاطر  −

 .في عقود المعاوضات الذَّهبب التَّعاملالمطلب الثاني: مخاطر  −

 . وثيقاتفي عقود الت   الذَّهبب  التَّعاملالمطلب الثالث: مخاطر  −

 . في الخدمات المصرفية اإلسالمية الذَّهبب  التَّعاملالمبحث الثالث: مخاطر  −

 .في االعتمادات المستندية الذَّهبب التَّعاملالمطلب األول: مخاطر  −

 . في خطابات الضمان الذَّهبب التَّعاملي: مخاطر المطلب الثان −

 . في المقاصة الذَّهبب  التَّعاملالمطلب الثالث: مخاطر  −

 . في األسواق المالية اإلسالمية الذَّهبب  التَّعاملالمبحث الرابع: مخاطر  −

 . في المعامالت العاجلة الذَّهبب التَّعاملالمطلب األول: مخاطر  −

 .في المعامالت اآلجلة الذَّهبب التَّعاملالمطلب الثاني: مخاطر  −

األول وأحكامهالذَّهب:  المبحث  أسعاره  في  المؤثرة  والعوامل  وأهميته  مفهومه  الفقه   :  في 

 اإلسالمي 

له تاريخ    الذَّهب  يعد   لما يتمتع به من خصوصية يتميز بها عن  وسلعي    نقدي    معدناً  ؛ نظراً 

 غيره من المعادن، فكان ال بد من الوقوف على هذه الخصوصية بجوانبها المختلفة.  

 وأهميته  الذَّهبالمطلب األول: مفهوم 

 بأهمية تجارية واقتصادية.  من خالل خصائصه التي تجعله يتمتع الذَّهبيعرف 

  الذَّهبأوالً: مفهوم 

معدن من المعادن المعروفة لإلنسان قديماً،  بأنه "  الذَّهب  على تعريف  يناجتمع معظم المختص

فهو من أقدم المعادن التي عرفها االنسان لبريقه وجمال لونه األصفر وندرته؛ باإلضافة لعدم تآكله  

وأكسدته بأي مكان يحفظ به، وهو المعدن الوحيد الذي يمتلك هذه الصفات التي ال تغير من قيمته؛  
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ارية بين الناس والشعوب، وكان وحدة للتعامل بالبيع والشراء  في المعامالت التج  الذَّهبلذلك دخل  

 .(11، ص2000 بما ندر وزاد ثمنه" )أبو رقيبة،

الشكلية التي تفرد بها عن غيره    الذَّهبنالحظ من خالل هذا التعريف الوقوف على خصائص  

 من المعادن، ثم بيان جانب من األهمية التي يتمتع بها. 

 الذَّهبثانياً: أهمية 

تتمثل في نقدية  ؛ نظراً لما يتمتع به من أهمية  الذَّهبعلى اقتناء    المؤسَّساتحرص األفراد أو  ي

كما  ،  أداة للتوفيرفضالً عن كونه    ،ووسيط للتبادلدفع  للأداة  و  معيار للقيم  بكونهحيث يتميز    ،الذَّهب

تي لديها رصيداً ذهبياً مما ساعد بعض الدول ال،  التبادالت التجارية بين الدول  الذَّهبتوافق حركات  

تحقيق   عن طريق خروج إلى  والتصدير  االستيراد  ميزان  في  العجز  حالة  في  التلقائي  التوازن 

التضخم في هذه الدولة    يؤدي إلى  ت الخارجية، ممارصيد الحساب للتبادالفي حالة تسديد    الذَّهب

تنخفض بموجبه األسعار الوطنية بالشكل الذي تصبح فيه أدنى من األسعار   ، وبالتاليالمصدرة

 من ثم يقل العجز في الميزان التجاري. ، ومما يشجع التصدير ويقلل االستيراد األجنبية،

ية الذَّهببكميات تجارية في بلد معين أو حيازة السبائك    الذَّهبإن وجود خام  ف  ،فضالً عن ذلك

قتصادها ويعد مقياساً حقيقياً لغناها، حيث يوجد عالقة طردية بين حيازات بكميات كبيرة، يقوي ا

إلى سيولة نقدية أو إقراضه، فهو يتميز عن   الذَّهبوالقوة االقتصادية، حيث يمكن تحويل    الذَّهب

فهو ينتقل   الذَّهبغيره من السلع اإلنتاجية األخرى، بأن إنتاج أي سلعة يرتبط بظروف السوق، أما  

اإل التنقيب  من  عمليات  خالل  من  العاملة  األيدي  تشغيل  في  دور  للذهب  كما  التداول،  إلى  نتاج 

به والتجارة  والتسويق  التصنيع  ثم  واالستخالص  سعدة  .والتنجيم  ص  2012  ،)أبو  ؛  65-95، 

 . (105-91، ص 1980يحياوي، 

 الذَّهب المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في أسعار 

يتم تحديدها يومياً من خالل اتصال هاتفي لخمس شركات    الذَّهبعلى الرغم من أن أسعار  

ية؛ حيث يصدر عنه سعرين للذهب، السعر األول يتحدد في الساعة العاشرة الذَّهبللتداول السبائك 

)األمير،   غرينتش  بتوقيت  عصراً  الثالثة  الساعة  في  يتحدد  اآلخر  والسعر  ، 2014صباحاً، 

 عدد من العوامل هي:ولكن وراء تحديد هذه األسعار (، 145-143ص

الرئيسة .1 الدولية  العملة  األميركي  الدوالر  يعد  األميركي:  الدوالر  فهو وحدة   ،سعر صرف 

للمدفوعات التي تقوم عليها العقود الدولية للسلع العالمية، باعتبارها أداة لحفظ القيم والثروات،  

؛ لالحتياط الذَّهبالنقدية يؤدي إلى زيادة الطلب على  حيث عدم االستقرار في هذه الوحدة  

، من الذَّهبضد االنخفاض في القوة الشرائية للدوالر، مما يؤدي إلى زيادة المضاربة على  

 (.184-182، ص2007أجل تعظيم العوائد المتوقعة من ارتفاع أسعاره )عراقي، 

بعالقة طردية مع أسعار النفط   هبالذَّ أسعار النفط العالمية: يربط بعض االقتصاديين أسعار   .2

العالمية في أوقات االستقرار االقتصادي والسياسي؛ نظراً لكونهما سلعتين عالميتين تخضعان  
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  ،لعالميةاالزمات القوى العرض والطلب العالميين؛ ولكن قد ينفك االرتباط بينهما في أوقات 

النفط، حيث يتم اللجوء أحياناً إلى بنسبة أكبر من االرتفاع في أسعار    الذَّهبحيث يرتفع سعر  

  ، الذَّهبامتصاص الفوائض المالية الناتجة عن االرتفاع في أسعار النفط إلى زيادة الطلب على  

 . (184-182، ص2007)عراقي،   مما يعزز من ارتفاع أسعاره

القدرة على االحتفاظ بقيم السلع   .3 النقود  والخدمات، معدالت التضخم: تفقد معدالت التضخم 

ومن ثم فقدانها ميزة كونها مخزناً للقيمة، مما يدفع الوحدات   ،نظراً لعدم ثبات قوتها الشرائية

على   الطلب  زيادة  إلى  على   الذَّهباالقتصادية  بقدرتها  تتميز  التي  األصول  أحد  باعتباره 

في محاولة   للمضاربة  استخدامه كأداة  إلى  التوجهات  تزداد  بالقيم، وقد  الستغالل االحتفاظ 

 (.184-182، ص2007)عراقي،  الذَّهبالتوقعات في ارتفاع أسعار 

الشرائية   .4 والقوة  الفائدة  أسعار  بين  المقارنة  إلى  االقتصادية  الوحدات  تسعى  الفائدة:  أسعار 

، ويزيد الطلب على  الذَّهبللوحدة النقدية، ففي حالة ارتفاع أسعار الفائدة، يقل الطلب على  

ض سعر الفائدة المدخر أو المستثمر عن انخفاض القوة الشرائية للنقود الودائع، حيث سيعو

فتندفع الوحدات االقتصادية إلى االستثمار   ،بفعل التضخم، أما في حالة انخفاض سعر الفائدة

، 1989)هاشم،    الذَّهب، أي أن هناك عالقة عكسية بين مستوى الفوائد وبين أسعار  الذَّهبب

37-40 .) 

: في حالة انخفاض العرض من االنتاج العالمي للذهب، الذَّهبعالميان على  العرض والطلب ال .5

عدم أيضاً  االرتفاع  نحو  األسعار  هذه  على  يؤثر  كما  أسعاره،  انتاج   سترتفع  في  المرونة 

المتوقع على  ؛  الذَّهب الطلب  التي تؤثر على عرض  الذَّهبلزيادة  العوامل األخرى  ، ومن 

سياسة النقدية للدول والعوامل السياسية، كما يخضع الطلب على  وال الذَّهباحتياطات  الذَّهب

لعدة عوامل منها: التعداد السكاني ومؤشر النمو االقتصادي العالمي، وتغير الظروف   الذَّهب

 (.39-38، ص2016 )هشام، االجتماعية، والتوقعات

، فقد تجأ الدول التي  الذَّهبالعوامل األخرى: العوامل السياسية يمكن أن تؤثر على أسعار   .6

إلى تحقيق دخول إضافية لها عن    هبالذَّ تستحوذ على الحصة األكبر من الرصيد العالمي من  

، فضالً عن التقلبات التي تحدثها بعض الدول في ارتفاع وانخفاض الذَّهبطريق رفع أسعار  

الثروات    الذَّهبأسعار   من  جزء  على  السيطرة  البنوك  الذَّهببهدف  بعض  تقوم  قد  كما  ية، 

، مما يزيد من المعروض  ية؛ لكي تسدد بعض ديونهاالذَّهبالمركزية ببيع جزء من احتياطاتها  

إلى جانب العوامل  الذَّهب ي ومن ثم تراجع أسعاره، فالعوامل الخارجية أصبحت تترك أثراً 

كالمؤشرات االقتصادية لمختلف الدول الكبرى التي تخوض   ،الذَّهبالداخلية في تحديد أسعار  

قدي اقتصادي يمكن فيما بينها، وما تفعله بنوكها المركزية لمواجهة أي خلل ن  حرباً تجاريةً 

 (. 39-38، ص2016 )هشام، أن يحدث
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 بغيره  في البيع بمثله أم الذَّهبلتعامل بالفقهية ل حكام األالمطلب الثالث: 

عن الرسول صلى    -رضي هللا عنه  -في حديث أبي سعيد الخدري  الذَّهبجمعت أحكام بيع  

، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر  الذَّهبب  الذَّهبهللا عليه وسلم قال:  

البخاري، كتاب البيوع، باب بيع  )  والملح بالملح، مثالً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" 

 (. ومن خالل هذا الحديث نالحظ:2/761، 2067والفضة، رقم الذَّهب

 بشرط تساويهما في المقدار واألجل. الذَّهبب الذَّهبجواز بيع  .1

 قابض.تبالفضة أو غيرها من النقود بشرط تحقيق ال الذَّهبجواز بيع  .2

 . مقابل سلع أو خدمات دون اشتراط تحقيق التقابض في مجلس العقد الذَّهبجواز بيع  .3

 في عقود التمويل اإلسالمي الذَّهبب التَّعاملمخاطر : المبحث الثاني

والتي تتمثل بصفته النقدية أو السلعية في مختلف عقود التمويل اإلسالمي،    الذَّهبقد يدخل  

وعقود المعاوضات وعقود التوثيقات؛ لذلك ال بد من ضبط الصورة الشرعية  في عقود المشاركات،  

 ومن ثم الوقوف على المخاطر المحيطة بها. ،التَّعامللهذا 

 في عقود المشاركات  الذَّهبب التَّعاملالمطلب األول: مخاطر 

(،  492بدران، صبها االشتراك في العمل والربح )  يقصد بعقود المشاركات: هي التي يتم

ربح؛ وبالتالي قد يكتنفها بعض المخاطر المترتبة    وأفي هذه العقود كرأس مال    الذَّهبوقد يدخل  

 على ذلك. 

 في عقد المشاركة   الذَّهبب  التَّعاملأوالً: مخاطر 

أحد الطرفين    م  ظلِّ ال ي    في عقد المشاركة كرأس مال مقوماً بالقيمة السوقية؛ كي  الذَّهبيدخل  

اآلخر، فكل منهما يعرف حصته في الشركة، كما يمكن االتفاق على توزيع الربح أو رأس المال  

السوقية بالقيمة  مقوماً  اإلسالمية، (ذهباً  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  ، 2016  هيئة 

 . (4به، بند  التَّعاملوضوابط  الذَّهب، 57المعيار رقم 

كة في عقد المشاركة مماثل لصورة عقد المشار  الذَّهبب  التَّعاملى ذلك تعد صورة  بناًء عل

نقداً  واألرباح  المال  رأس  فيه  يكون  السوقية، الذي  بالقيمة  واألرباح  المال  رأس  لتقويم  نظراً  ؛ 

 التَّعامل قد يحيط بعقد المشاركة عند    إال أنه،  لي تتعرض كل من الصورتين لنفس المخاطروبالتا

الشركة، حيث    الذَّهبب المال والربح في  المخاطر منها: طريقة توزيع رأس  نه في حالة  أبعض 

بالقيمة السوقية في نهاية مدة الشركة، يتعرض كل منها  توزيع رأس المال أو الربح ذهباً مقوماً 

المالذَّهبلمخاطر تغير أسعار   شاركة كذلك، قد يكون هناك ظلم للشريك ، وفي حالة بيع حصة 

 .الذَّهبالبائع في حالة انخفاض أسعار 
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 في عقد المضاربة   الذَّهبب  التَّعاملثانياً: مخاطر 

يكون   مقوم    الذَّهبقد  مال  يمكن   رأس  كما  المضاربة،  في عقد  العاقدان  عليها  يتفق  بعملة 

هيئة المحاسبة   (االتفاق على توزيع رأس المال واألرباح عند انتهاء العقد ذهباً مقوماً بالقيمة السوقية

به،   التَّعاملوضوابط    الذَّهب،  57، المعيار رقم  2016  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،

 (. 4بند 

عموماً المخاطر المحيطة بعقد المضاربة الذي يكون رأس ماله ذهباً هي ذاتها مخاطر عقد  

ي بالقيمة السوقية، كما قد يتم الذَّهبالمضاربة الذي يكون رأس مالها نقداً؛ نظراً لتقويم رأس المال  

بالقيمة السوقية،  توزيع رأس المال واألرب بة بمخاطر  ولكن قد ينفرد عقد المضاراح ذهباً مقوماً 

سواء كان رأس مال أم أرباح في    الذَّهبمخاطر تغير أسعار    :منها  الذَّهبمعينة في حال تعامله ب

 .حال االحتفاظ به من قبل رب المال أو المضارب بعد انتهاء عقد المضاربة

 في عقود المعاوضات  الذَّهبب التَّعاملالمطلب الثاني: مخاطر 

يقصد بعقود المعاوضات: هي التي تقوم على أساس إنشاء التزامات متقابلة بين العاقدين يأخذ 

آخر )الزرقا،   (، وقد يكون  578، ص1986فيها كل من الطرفين شيئاً، ويعطي في مقابله شيئاً 

ل  الذَّهب بعض المخاطر التي تختلف    سلعة أو رأس مال، مما يترتب عليهافي هذه العقود محالً 

 فيه. الذَّهبتالف نوع العقد الذي يدخل باخ

 في عقد المرابحة لآلمر بالشراء   الذَّهبب  التَّعاملأوالً: مخاطر 

يكتنف عقد المرابحة لآلمر بالشراء عدد من المخاطر، كمخاطر هالك السلعة قبل التسليم،  

لمواصفات فتقع في ضمان المصرف، كما يتحمل تبعة الرد إذا ظهر فيها عيب، أو كانت مخالفة ل

المطلوبة، وإذا كان عقد المرابحة غير ملزم لآلمر بالشراء، فالمصرف يقع في مخاطر بيع السلعة  

المرتجعة بأقل من سعر الشراء، كما قد يقع على عاتق المصرف مخاطر نقل السلعة في حال كانت 

 (.214، ص2005 شروط التسليم عند محالت البائع )ملحم،

قد يكون رأس مال المرابحة ذهباً، ولكن ال    ،في عقد المرابحة لآلمر  الذَّهبب  التَّعاملفي حال  

يجوز أن تكون السلعة ذهباً؛ ألنه يشترط تحقق التقابض والتساوي، وإن تحقق التقابض الحكمي، 

بمقدار مماثل منه،    الذَّهبفإن التساوي يفقد الغاية من عقد المرابحة، حيث يتم شراء مقدار من  

ف وإذا كانت سلعة وبالتالي  ذهباً،  ليست  السلعة  تكون  أن  بد  ال  ذهباً  المرابحة  إن كان رأس مال 

 ً ً ال ب  ،المرابحة ذهبا بعض   التَّعامل، وفي الحالتين يحيط هذا  د أن يكون رأس مال المرابحة ليس ذهبا

 المخاطر منها: 

م .1 أو  العيب  أو  الهالك  لمخاطر  عرضة  أقل  فهي  ذهباً،  المرابحة  سلعة  كانت  خالفة إذا 

،  لمتانة ودقة الصنع، لكن قد تتعرض لمخاطر تغير أسعارهاالمواصفات؛ نظراً لكونها تتميز با 

فس الخطر لن  كما يتعرض  وبيعها؛  حيازتها من قبل المصرف  حيث يوجد فاصل زمني بين
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رد السلعة في حالة الوعد غير الملزم، كما تحتاج هذه السلعة إلى تكاليف النقل والحماية   عند

 تحميلها للمصرف؛ نظراً لكونها سلعة ذات قيمة مرتفعة، فيمكن أن تتعرض للسرقة. عند 

ي .2 قد  ذهباً،  المرابحة  مال  رأس  كان  أسعار  تإذا  في  للتقلبات  البائع  أرالذَّهبعرض  إذا  اد  ، 

قد يواجه صعوبة في السيولة لديه، فضالً عن  كما  أعلى،    سعر    االحتفاظ به، لكي يحصل على

 دخار. النتيجة ا تكاليف حفظه، والزكاة المفروضة عليهتكاليف إضافية كتحمله 

 في عقد السلم واالستصناع    الذَّهبب  التَّعاملثانياً: مخاطر 

 في عقد السلم  الذَّهبب التَّعاملمخاطر 

في عقد السلم على شكل رأس مال أو مسلم فيه، ولكن يشترط في حالة   الذَّهب ب  التَّعامليمكن  

كونه رأس مال أال يكون المسلم فيه ذهباً أو فضة أو نقوداً، وإن كان المسلم فيه ذهباً أال يكون رأس  

،  2016  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،) السلم ذهباً أو فضة أو نقوداً مال  

 الذَّهبب  التَّعامليتعرض عقد السلم عند    (.5/2به، بند  التَّعاملوضوابط    الذَّهب،  57المعيار رقم  

 عدد من المخاطر منها: إلى

1.  ً  :  هاأقل عرضة لبعض المخاطر من : يكون المسلم فيهإذا كان المسلم فيه ذهبا

محافظة على جودتها وعدم تعرضها للتلف قبل التسليم، األمر الذي    الذَّهبتبقى سلعة   −

خرى التي تزداد فيها يتيح القدرة على تسليمها في الوقت المحدد على عكس السلع األ

قد يتعذر فيها التعمد بالمماطلة في التسليم، فكل منها   الذَّهب، كما أن سلعة  هذه المخاطر

تقديراً عند ذو الخبرة، فضالً عن ذلك هي سلعة  معروف كم تحتاج من الوقت إلنجازها  

، وبالتالي فإن مخاطر اختفائها من األسواق لظروف الذَّهب متوافرة عموماً في أسواق  

 اقتصادية معينة غير ممكنة.

للتأثر باالرتفاع في أسعار  قد تكون أقل عرضة    الذَّهبتكلفة شراء مستلزمات تصنيع   −

سبب مخاطر انخفاض قيمة العملة ي، أما إذا كان المسلم فيه ليس ذهباً، فإنه قد  الذَّهب

إلى إلحاق الضرر بأحد العاقدين أو كليهما؛ ألن رأس مال السلم عادة    ،بفعل التضخم

يصرف في شراء المستلزمات اإلنتاجية التي قد ترتفع أسعارها، ويزداد األمر خطورة 

فيه لكثرة العرض وقلة الطلب، سوف يوقع البائع في  في حال عدم ارتفاع ثمن المسلم  

 مخاطرة الخسارة.

فهي سلعة تحتاج إلى أكثر عرضة لمخاطر السرقة،  المسلم فيه  يكون    إذا كان المسلم فيه ذهباً: .2

؛ نظراً لقيمتها المرتفعة، مما يؤدي من أجل حفظها  وسائل حماية ورقابة آمنة وعالية الجودة

 .التَّعاملومن ثم تزداد خطورة هذا إلى تحمل تكاليف أكبر، 

السلم ذهباً:إذا   .3 التح  كان رأس مال  لقيمة رأس مال  فإن ذلك ال يعد خطراً حول  الدقيق  ديد 

يزال الغرر بالنسبة للمسلم إليه بين   معلن عنها في األسواق، وبالتالي  الذَّهبأسعار  السلم، ف

 قيمة رأس مال السلم وبين تكلفة المسلم فيه. 
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الذي تجريه المصارف اإلسالمية،   تطبيق عقد السلم الموازي  الذَّهبيعيق التغير في أسعار   .4

بالقدر والمواصفات    الذَّهبفقد يكون المسلم فيه ذهباً، حيث يبيع المصرف لعميله سلماً سلعة  

عن السعر الذي    الذَّهبحيث قد تنخفض أسعار سلعة    أن اشتراها سلماً من المجهز،  التي سبق

يبيع المصرف لعميله سلماً سلعةً  رأس المال السلم ذهباً، فوقد يكون    دفعه العميل للمصرف،

اشتراه لسلعة  والمواصفات  بالقدر  ذهبي  مال  ً برأس  سلما المجهز  يتعرض ا من  قد  ، حيث 

ي خالل المدة الزمنية بين تسلمه من العميل الذَّهبللتقلبات في أسعار رأس المال    المصرف

 ودفعه للمجهز.

 في عقد االستصناع الذَّهبب التَّعاملمخاطر 

  يجوز أن يكون المصنوع في عقد االستصناع ذهباً، ولكن بشرط أال يكون ثمن االستصناع 

، المعيار 2016  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،هيئة   (  ذهباً أو فضة أو نقوداً 

في عقد االستصناع،  الذَّهبب التَّعاملعندما يدخل  (.5/2به، بند التَّعاملوضوابط  الذَّهب، 57رقم 

 قد يتعرض لبعض المخاطر منها: 

، ولكن  الذَّهبمخاطر كون المصنوع ذهباً، يتحمل البائع )الصانع( مخاطر التغيير في أسعار   .1

كون مدة عقد االستصناع قصيرة عموماً، كما    ،قد يكون هذا التغير ال يؤدي إلى خسارة كبيرة

من بعض المخاطر التي تتعرض لها    - باعتباره مصنوعاً في عقد االستصناع  -  الذَّهبيحد  

ال يتعرض للهالك والتلف يسبب سوء  األخرى، حيث تقل مخاطر النقل فهو  السلع المصنوعة  

للمواصفات المطلوبة تعد أقل خطورة،    الذَّهبالتخزين، كما أن احتمالية عدم مطابقة سلعة  

بكونه سلعة أكثر انضباطاً، فأوزانها معروفة وصناعاتها محددة فمنها    الذَّهبحيث يتصف  

الهندي والتركي وغيرها من الصناعات المتداولة بين صناع هذه السلعة، فضالً عن توافر  

 ية لديهم.الذَّهبروضة لمعظم السلع  النماذج المع

ً عائق الذَّهبالتغيير في أسعار مخاطر تقف  .2 في تطبيق عقد االستصناع الموازي الذي تجريه   ا

المصارف اإلسالمية، حيث يدخل المصرف في اتفاق مع عميله الذي يطلب منه تصنيع سلعة 

االستصناع في مجلس ، فيكون المصرف صانعاً والعميل مستصنعاً ويسلم رأس مال  الذَّهب

فيدخل معه المصرف في    الذَّهبالعقد ثم يلتفت المصرف إلى صانع حقيقي حرفته صناعة  

اتفاق منفصل يكون المصرف فيه مستصنعاً والحرفي صانعاً تنطبق عليها الصفات التي طلبها  

ميل العميل ذاته، وفي هذه الحالة قد يكون رأس مال االستصناع الذي استلمه المصرف من الع

 الذي تم تصنيعه. الذَّهبأقل من قيمة 

 في عقد اإلجارة  الذَّهبب التَّعاملمخاطر 

أو   الذَّهبيدخل   معينة  عين مؤجرة  أو  أم مؤجالً  معجالً  ثمناً  أكان  اإلجارة سواء  عقد  في 

يجتمع كون   أن  يمكن  كما  الذمة،  في  ً   الذَّهبموصوفة  معا مؤجرة  المحاسبة   (أجرة وعيناً  هيئة 

به،   التَّعاملوضوابط    الذَّهب،  57، المعيار رقم  2016  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،

 : ومن هذه المخاطر الذَّهبتقل المخاطر التي تتعرض لها العين المؤجرة إذا كان محلها ، (5/3بند
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،  2010  )آل عيد،  من قبل المستأجر  الذي قد يلحق العين المؤجرة  مخاطر التعدي والتقصير .1

سلعة تتميز بالمتانة ومن ثم احتمال تعرضها للتعدي والضرر   الذَّهب(؛ نظراً لكون  283ص

حتاج إلى مختصين في ذلك، أما عن مخاطر السرقة التي  ضعيف إال إذا تم صهرها؛ وذلك ي

، حتى  ية المؤجرة، فيمكن للمؤجر التأمين عليها ضد حاالت السرقةالذَّهبقد تتعرض لها العين  

 السارق ال يستطيع بيعه إال بإثبات ملكيته له.كون  ،هذه الحالة أصبحت مخاطرها قليلة

مخاطر استهالك العين المؤجرة حيث يمكن أن يتعرض األصل المؤجر إلى زيادة تكلفته؛   .2

نظراً لتعرضه لالستهالك، وبالتالي قيمة األصل كخردة في نهاية عمره االفتراضي تقل عن 

منه المتولدة  األجور  ص2010  )الشيخ،  مجموع  ون199-205،  لكون  (؛  ال   الذَّهبظراً 

 ترتفع مع التقادم. قد  يتعرض لالستهالك، وبالتالي يتم الحصول على الدخل مقابل سلعة قيمتها  

على ذلك أم ال،  المؤجر   بين إجبار مخاطر الخالف الفقهي حول مسألة صيانة العين المؤجرة .3

، وفي حالة تراخيه عن  المؤجرةر على صيانة العين  المؤج ِّ   حيث جاء الشافعية والحنابلة بجبر 

ذلك، يثبت للمستأجر حق فسخ العقد، ودليل ذلك "وعمارتها على المؤجر...فإن بادر وأصلحها  

فللمكتري  فذ يبادر  لم  بأن  إن نقصاك، وإال  الخيار  المؤجر  على  الفسخ قهراً  بين  المنفعة  ت 

المالكية ف299-298/ص5، ج1967الرملي،  واإلبقاء" ) بار لحنفية بعدم إجتفق مع ات(، أما 

ً المؤجر    من الدار قليالً كان أو كثيراً لم   ودليل ذلك" أنه إذا انهدم شيء    ،على الصيانة إطالقا

أن  (444/ص5، جـه1369الحطاب،  يجبر ربها على إصالحها مطلقا" ) ال    الذَّهب، وبما 

الخالف في هذا  به في عقد اإلجارة يسد    التَّعامليحتاج إلى الصيانة كغيره من األعيان، فإن  

 الباب.

مسألة فسخ اإلجارة، حيث تنفسخ اإلجارة عند تعذر الحصول على المنفعة بسبب في المعقود   .4

ال ينفسخ عقد اإلجارة إال بما تنفسخ  فقرروا الضابط الفقهي التالي "،  عند جمهور الفقهاء  ،عليه

، 1952ابن رشد،  أو ذهاب محل استيفاء المنفعة" )  به العقود الالزمة من وجود العيب بها، 

(، لكن خالفهم في هذه المسألة الحنفية، حيث قالوا بجواز فسخها لعذر في غير 227/ ص2ج

 ً طارئا عذراً  كان  لو  كما  عليه،  "المعقود  قولهم  ذلك  ودليل  المستأجر  في  اإلجارة    تفسخ 

 فمحلغير قابلة للتلف،  عيناً    هبالذَّ (، وبما أن  147/ ص9، ج1970باألعذار" )قاضي زاده،  

ارة باب فسخها في عقد اإلج  الذَّهبب  التَّعامليسد    ، وبالتاليالحصول على المنفعة قليل  تعذر

 لعذر في المعقود عليه. 

 في عقود التوثيقات  الذَّهبب  التَّعاملالمطلب الثالث: مخاطر 

يقصد بعقود التوثيقات: هي التي يتم فيها ضمان وفاء الديون ألصحابها وتأمين الدائن على  

استخدام  465، ص  1987دينه )موسى،   قد    الذَّهب(، ويمكن  العقود، وبالتالي  في هذه  كضمان 

 الذي يكون موضوعاً لها. الذَّهبتتعرض عقود التوثيقات لمخاطر معينة تبعاً لطبيعة 
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 في عقد الرهن    الذَّهبب  التَّعامل: مخاطر أوالً 

يد ضمان واستيفاء فيما  عند الحنفية    الذَّهبالمرتهن على    كرهن، فيد    الذَّهبيجوز استخدام  

مالية   الدين من  بيع  المرهون  الذَّهبيقابل  للمرتهن  الراهن عن وعده، يحق  فإذا تخلف   الذَّهب، 

الباقي إلى الراهن، ويتحقق ذلك بشرط وجود الدين عند   بسعر السوق عند حلول أجل الدين، ورد  

المرتهن، يد  في  الرهن  هالك  يكون  وأن  المرهون،  الرهن،  هالك  نماء  من  الهالك  يكون   وأال 

َن بَعْ ):  قوله تعالىودليلهم في ذلك    (57/ص11ج)السرخسي،   َهاٌن َمْقبُوَضةٌ فَإِّْن أَمِّ ُضُكْم بَْعًضا  فَرِّ

َن أََمانَتَهُ  ي اْؤتُمِّ هن عن أن  الر    د  ر ِّ قت بين الرهن واألمانة، فج  ، فاآلية فرَّ (283  )البقرة،  (فَْليَُؤدِّ  الَّذِّ

ج )الجصاص،  مضموناً  يكون  أن  فلزم  أمانة،  المالكية (151ص/3يكون  وهم  الجمهور  أما   ،

 يضمنه إال في حال التعدي والتقصيرفقالوا: يد المرتهن على الرهن يد أمانه ال  والشافعية والحنابلة  

إال أن المالكية بالرغم من قولهم بذلك إال أنهم استحسنوا تضمين المرتهن عند وجود تهمة، فيما إذا  

هريرة   و، ودليلهم في ذلك ما رواه أب(136ص/2جالشربيني،  )  كان المرهون مما يمكن إخفاؤه

، كتاب  العسقالنيالذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" )رضي هللا عنه "ال يغلق الرهن من صاحبه  

أي أن هالك الرهن على الراهن إذا هلك أمانة، ولكن إذا كان هالكه    (.1243الرهن، رقم الحديث  

هن، فيتنافى  أن الرهن وثيقة بالدين، فال يسقط الدين بهالك الرى المرتهن، كما مضموناً فغرمه عل

الرضا  يد المرتهن كان برضا الراهن، فأن وجود المرهون في    ، فضالً عنالسقوط مع اعتباره وثيقة

 . (4303-4302/ 6أميناً ) الزحيلي، جهو السبب لكونه 

 قد يكون عرضة لبعض المخاطر منها:   ،موضوعاً للرهن الذَّهبعندما يكون ف

في حالة بيع المرهون، المرتهن    الذَّهبيتأثر كل من الراهن والمرتهن بالتغيرات في أسعار   .1

 (. 110، ص2010  )الشخائبة،  بقيمة الرهن، والراهن بالقيمة المردودة إليه من ثمن المرهون

إلى أدوات حفظ محكمة كالخزائن الحديدية، التي يتحملها المرتهن عادةً، ولكن   الذَّهبيحتاج   .2

يقف ذلك عائقاً أمام قبول المرتهن  ذا قيمة مرتفعة ويحتاج حفظه إلى تكلفة، قد    الذَّهبباعتبار  

 له كرهن أو عدم قبول الراهن شرط تحمل هذه التكلفة.

مخاطر تصرف الراهن في المرهون بالبيع أو الهبة أو غيرها من التصرفات بعد العقد وقبل   .3

القبض وامتناعه عن التسليم، ففي حالة تلف بعض المرهون قبل القبض، يبطل عقد الرهن؛  

يتميز بعدم    الذَّهب(، وبما أن  215،  2002  )الدمرداش،  ركانه وهو المرهونلسقوط ركن من أ

 قابليته للتلف، فإن هذا الخطر يزول في حالة كون المرهون ذهباً.  

قبول   .4 حالة  في  المصارف  المخاطر،    الذَّهبتتحمل  بعض  سمعة  فقد  كرهن  من  ذلك  ينال 

 من قبل عمالئه. ، فتقل الثقة فيهالذَّهبالمصرف في حالة بيعه في أسواق 

 في العربون    الذَّهبب  التَّعاملثانياً: مخاطر 

المقصد من العربون هو حفظ الحق والبعد عن الغرر الناتج عن تخلف المشتري عن الشراء،  

وبالتالي ضياع فرص على البائع وإلحاق الضرر به، فهو يمثل جبراً لضرر البائع بمقدار العربون، 
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صالحه  غير  في  كان  إذا  الشراء  عن  العدول  للمشتري  الحق  يعطي  ،  1994)المصري،    كما 

 (.730-728ص

العربون، بشرط أال يكون    الذَّهبجوز أن يكون  ي في عقد معاوضة مما يصح فيه  عربوناً 

نقوداً  أو  أو فضة  ذهباً  المالية اإلسالمية، (المبيع  للمؤسسات  المحاسبة والمراجعة  ،  2016  هيئة 

الشرط،  (، وذلك ألن بيع العربون فيه خيار  7/3به، بند    التَّعاملوضوابط    الذَّهب،  57المعيار رقم  

والتساوي وهو بيع النقد بجنسه أو التقابض ي العقد الذي يشترط فيه التقابض  وهو خيار ال يجوز ف

وهو بيع النقد بغير جنسه، إنما يلجأ إلى العربون في الحالة التي جوز فيها الخيار، حيث لو    ،فقط

يتم قبض أحد   حيث ،جاز العربون في الصرف كان فيه مخاطر شرعية في الوقوع في ربا النساء

العربون دافع  نفسه  البدل هو  قابض  اآلخر، وربا فضل حيث  دون  ،  1994المصري،   (البدلين 

 (.730-728ص

يأخذها   أو  ردها  أو  أخذها  المشتري  يقرر  لحين  البائع  عند  العربون  محل  السلعة  تبقى  قد 

في   خياره  المشتري  يفقد  التلف،  أو  لالستهالك  أخذها وتعرضت  فإذا  معه،  أو  المشتري  الشراء 

- 730  ،1994المصري،    ؛25- 24، ص1986  عدمه، ويلزم بإتمام عملية الشراء، )أبو رخية،

قيديجوز  (،  732 إذا  العربون  الفقه اإلسالمي)  ودمحدنتظار بزمن  الافترة  ت  بيع  ،  مجلة مجمع 

 .(641، ص2، بند 72رقم  قرار الثامن، المؤتمر

يضيع على المشتري فرصة الحصول على الربح من استخدام  عربوناً،    الذَّهبعندما يكون  

قد يتعرض   كما أنه في حال عدم إتمام عملية الشراء،  الذَّهبفي حال ارتفاع أسعار    يالذَّهبالعربون  

 نتيجة رد السلعة.  الخسارة التي تحملهامقدار  ي عن الذَّهبون بائع لمخاطر انخفاض سعر العربال

 في الخدمات المصرفية اإلسالمية  الذَّهبب  عاملالتَّ مخاطر : المبحث الثالث

المالية  المنافع  بتقديم  اإلسالمي  المصرف  قيام  اإلسالمية:  المصرفية  بالخدمات  يقصد 

رغباتهم ويحقق  حاجاتهم  يلبي  بما  لعمالئه  المالية    ،واالستشارية  المعامالت  تيسير  على  وتعمل 

أال يشتمل ذلك على مخالفة شرعية  ذلك مقابل عمولة أو أجر، بشرط  واالقتصادية في المجتمع، و

(، وبناًء على ذلك قد تستخدم المصارف اإلسالمية 194-193ص  ،2004)المغربي،    أو شبهة ربا

 ها. في خدماتها المصرفية؛ لتقديم منافع مالية لعمالئ  الذَّهب

 في االعتمادات المستندية الذَّهبب التَّعاملالمطلب األول: مخاطر 

في االعتمادات المستندية كسلعة مستوردة أو غطاء لالعتماد، فإذا كانت السلعة   الذَّهبيدخل  

ً مستندي  عتماداً ذهباً، فيجوز شراؤها ا ي، فإن قام العميل بتغطية  الذَّهب، أما بخصوص غطاء االعتماد  ا

 الذَّهبكامل قيمة االعتماد، فالمصرف يعد وكيالً بإصدار االعتماد، حيث يجوز التوكيل بشراء  

وقبضه، فتقع في ضمانه بصفته مشترياً، وفي حالة عدم قيام العميل بتغطية قيمة االعتماد كامالً،  

فتعتمد هذه الخدمة على صيغة المرابحة لآلمر بالشراء أو المشاركة أو المضاربة، حيث يمكن أن  

 الذَّهبمة  يقدم المستورد في حالة الوعد الملزم ذهباً كهامش جدية، وإذا تخلف عن وعده، تقدر قي

  .(298، ص2008العجلوني، ) بالقيمة السوقية وقت اقتطاع مبلغ التعويض
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كي ال تقع شبهة    كسلعة لالعتماد،  الذَّهبي مع شراء  الذَّهبلكن يجب أال يجتمع غطاء االعتماد  

 ً قد يتحقق حكما التقابض  فإذا كان شرط  التساوي والتقابض،  أن يتحقق شرط  بد    الربا، حيث ال 

 الذَّهب دار  شرط تساوي مقره من وسائل االتصال الحديثة، إال أن  بواسطة الشيك المصدق أو غي

 من االعتماد المستندي. في الغطاء والسلعة، يفقد الغاية

فال إذا كانت سلعته ذهباً، هي وبناًء على ذلك  المستندي  مخاطر التي ترافق خدمة االعتماد 

مخاطر عقد المرابحة لآلمر بالشراء أو مخاطر عقد المشاركة أو عقد المضاربة، وذلك يتوقف 

على العقد المبرم بين البنك والعميل، أما مخاطر غطاء االعتماد، فهي قد ال يحيطها المخاطر في  

أما في حالة الغطاء الجزئي، فإن كان الجزء المقدم من العميل ذهباً، ويفترض    حالة الغطاء الكامل،

  الذَّهبأن يقدم المصرف الجزء اآلخر ذهباً، فيمكن أن يتعرض المصرف لمخاطر ارتفاع أسعار  

  .ي حالة تأمين الغطاءف

االعتماد   نوع  الختالف  تبعاً  للمصرف  بالنسبة  المستندي  االعتماد  مخاطر  تختلف  كما 

، قد يتحمل الذَّهبكاالعتماد القابل للتجزئة والقابل لإللغاء، فباإلضافة إلى مخاطر التغير في أسعار  

اإل التكاليف  مخاطر  كما  المصرف  والحفظ،  كالزكاة  والتشريعية ضافية  االقتصادية  العوامل  أن 

 ة. واالجتماعية والسياسية لها دور في المخاطر التي قد تنتج عن االعتمادات المستندي

 في خطابات الضمان  الذَّهبب التَّعاملالمطلب الثاني: مخاطر 

، حيث يقدم اً جزئي  خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل العميل أو مغطى غطاءً قد يكون  

، (215-109، ص2009  عمر،)  العميل جزءاً من الغطاء والمصرف يكون كفيالً بالجزء اآلخر

 . قد يكون أحد الجزأين الذَّهبو

استثمار   تتوقف على نوع  بذلك  المتعلقة  المخاطر  فإن  ذهباً،  الكامل  الغطاء  ففي حال كون 

المصرف لهذا الغطاء ضمن أي من عقود التمويل اإلسالمي، وبالتالي يتعرض للمخاطر المحيطة 

ا إلى مخاطر  قد يؤدي  الغطاء  استثمار هذا  أن عدم  فيه، كما  المستثمر  أسعار بالعقد  في  لتقلبات 

بالنسبة للعميل، وما قد يترتب عليه من زكاة إذا كانت مدة الغطاء محددة بحول واحد أو    الذَّهب

 أكثر.

 في المقاصة الذَّهبب  التَّعاملالمطلب الثالث: مخاطر 

المقاصة في دينين متقابلين من   القدر  الذَّهبتجوز  المقاصة في  ، فإن تفاوت مقدارهما تقع 

نقو أو  واآلخر فضة  ذهباً  أحدهما  الدينان  كانا  إذا  أما  بينهما،  بأحكام المشترك  التقيد  فيشترط  داً، 

 الذَّهب ،  57، المعيار رقم  2016  )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،  الصرف

 (. 7/5به، بند التَّعاملوضوابط 

ً و يشترط في المقاصة أن يكون الدين صحيحاً يقره الشرع لكال طرفي العقد، كما فإنه    ،عموما

الوقوع في محظور شرعي، وبما أن   الشرعية أي  الدخول بالمخاطر  يمكن أن   الذَّهبال يجوز 

منية فيه، فيمكن أن يكون محالً للدين في المقاصة،  يقره الشرع للتعامل به؛ لعلة الثَّ ما  يكون ديناً وهو  
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مقاصة الجبرية عندما يكون الدينان ذهباً، يسقط الدين في القدر المشترك دون موافقة أي من ففي ال

، أما المقاصة االتفاقية والتي يكون فيها أحد الدينين في ذمة المدينالطرفين ويبقى مقدار الزيادة  

 ً الدينين  ذهبا فإن  الطرفين   واآلخر من غير جنسه،  بتراضي  االلتزايسقطان  انقضاء  فيما على  م 

 (. 28-13، ص2009 )الديرشوي، بينهما

ال يحيطها المخاطر؛ لفقدان األجل بينهما، وبالتالي   الذَّهبالمقاصة بين مقدارين من    إن إجراء

 الذَّهب، وينطبق ذلك على إجراء المقاصة بين  الذَّهبال يوجد فرصة لحدوث تغيرات في أسعار  

 . جناسوغيره من األ

 في األسواق المالية اإلسالمية  الذَّهبب  التَّعاملمخاطر : المبحث الرابع

وهي   اإلسالمية  المالية  األدوات  على  اإلسالمية  المالية  األسواق  والصكوك األسهمتقوم   ،

، 2009  بأنواعها كصكوك اإلجارة والمشاركة والمضاربة والمرابحة والسلم واالستصناع )نزال،

التي  107-106ص المخاطر  أما  األسواق(،  هذه  على  هذه    ،تترتب  طبيعة  إلى  يرجع  فبعضها 

وهي ضيق األسواق المالية وعدد األدوات المالية المشروعة، أي أن هناك عدداً قليالً   :األسواق

من أوامر البيع والشراء الصادرة من جهات مرتبطة فيما بينها، وبالتالي قلة حجم التداول، والتي  

ا تقديرها من خالل عدد من  في يمكن  األولية  النسبية لإلصدارات  األهمية  لمؤشرات كانخفاض 

الرأسمالي   التكوين  إلى  بالنسبة  انخفاضها  أو  اإلجمالي،  القومي  الناتج  إلى  المال  رأس  أسواق 

المتبعة في االسواق   األسهماإلجمالي، ومعدل دوران   وغيرها من المؤشرات، كما أن األساليب 

حيث تشترط حجماً معيناً للتداول ومعدالت التغير    ،الية االسالميةالمالية العالمية تقيد األسواق الم

، فضالً عن أن التشريعات في الدول اإلسالمية ال تتيح المجال لتطوير هذه االسواق ألسعارفي ا

وأدواتها، مع غياب الموارد البشرية المؤهلة والتي لديها الدراية بأحكام وضوابط السوق المالية 

 (. 184-182، ص2010)غزاوي، اإلسالمية

منها اإلسالمية  المالية  األدوات  بطبيعة  مرتبطة  مخاطر  س  :وبعضها  األصول  مخاطر  وق 

الحقيقية التي قد تتعرض للنقص في قيمتها بفعل عوامل العرض والطلب، ومخاطر التقلبات في 

ات العائد وارتفاع تكاليف  المالية، كما تتعرض إلى مخاطر التضخم ومخاطر تقلباألوراق  أسعار  

معينة  اإلصدار بعملة  إصدارها  عند  الصرف  سعر  مخاطر  إلى  الصكوك  تعرض  عن  فضالً   ،

، وبما أن أسعار العمالت عالمياً تتأثر  (84-82، ص2014زناتي،  )  تثمارها بعمالت أخرىواس

 .الذَّهب، فإن مخاطر هذه األدوات تزداد بزيادة التغير في أسعار الذَّهببالتقلبات في أسعار 

 في المعامالت العاجلة الذَّهبب التَّعاملالمطلب األول: مخاطر 

ا من  ألتعامل  أصولها  جميع  تكون  التي  متداولة  بمؤشرات  المرتبطة  المالية   الذَّهبوراق 

،  57، المعيار رقم 2016 هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، (الذَّهبمعاملة 

 .)10/2به، بند  التَّعاملوضوابط  الذَّهب

المالية المباعة وتسليم  األوراق  : هي المعامالت التي يتم فيها تسليم  يقصد بالمعامالت العاجلة

 وهي تتضمن ثالثة أنواع هي:  ( 75)أحمد، صثمنها بعد تنفيذ العقد مباشرة أو خالل مدة قصيرة 
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الغالي، )  المالية المشتراة نقداً األوراق  هو أن يقوم المشتري بسداد قيمة    :الشراء بكامل الثمن .1

ذلك    ، ودليل، بناًء على جواز البيع والشراء، وهي معاملة جائزة(136، ص2019عدنان،  

تعالى اْلبَْيعَ ):  قوله   ُ َّللاَّ االجماع275)البقرة،    (َوأََحلَّ  وتم  البيع    (،  جواز  الجملة على  في 

ذلك7/ ص6ج  ،1992  )المغني، على  بناًء  هذه  (،  على  أحكام    تجري   التَّعامل المعامالت 

 المالية لشركة موجوداتها ذهباً.  األوراق  المالية ذهباً أم كانت  األوراق  ، سواء كان ثمن  الذَّهبب

التي يريد شراؤها   الماليةاألوراق  المستثمر بدفع جزء من ثمن    الشراء بالهامش وهو أن يقوم .2

 ،(75، ص2002  )البرواري،  الجزء الباقي من أمواله المقترضةمن أمواله الخاصة، ودفع  

الباقي بقرض  الذَّهبشراء  حيث يتم   ودفع  قيمته نقداً  البنك   بدفع جزء من  أو  السمسار  من 

وهذا   من فرق السعرين،حتى يتم بيعها واالستفادة    الذَّهبترقب ارتفاع أسعار  يثم  الممول،  

  يكون على حالتين: النوع من المعامالت العاجلة

السمسار أو غيره، قرضاً يجر نفعا، حيث  إذا كان القرض الذي يحصل عليه المشتري من  

ً (695، ص2005)سليمان،    يرد بأكثر منه ودليل ذلك قوله  ؛  ، بناًء على ذلك يعد هذا القرض ربا

َن اْلَمسِّ   : )تعالى ي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن مِّ بَا اَل يَقُوُموَن إِّالَّ َكَما يَقُوُم الَّذِّ يَن يَأُْكلُوَن الرِّ  ذَلَِّك بِّأَنَُّهْم  الَّذِّ

ْن َربِّ   َظةٌ مِّ بَا َفَمْن َجاَءهُ َمْوعِّ َم الرِّ  ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا َوأََحلَّ َّللاَّ ثُْل الرِّ  هِّ فَاْنتََهى فَلَهُ َما قَالُوا إِّنََّما اْلبَْيُع مِّ

ِّ َوَمْن َعاَد فَأُولَئَِّك أَْصَحاُب النَّارِّ هُْم فِّيهَ   .  (275 )البقرة، (ا َخالُِّدونَ َسلََف َوأَْمُرهُ إِّلَى َّللاَّ

إذا كان القرض بدون عوض، إنما قرض موثق برهن، فقد جاز توثيق الدين بالرهن )سليمان،   −

تعالى714، ص2005 ذلك قوله  أََجٍل  ):  (، ودليل  إِّلَى  بَِّدْيٍن  تََدايَْنتُْم  إِّذَا  آَمنُوا  يَن  الَّذِّ أَيَُّها  يَا 

ى فَاْكتُبُوهُ   األسهم ، أما إذا كانت  األسهم(؛ لذلك جاز توثيق القرض برهن  282)البقرة،    ( ُمَسمًّ

تمثل ذهباً، فقد جاء في ذلك "أن السهم يمثل حصة في موجودات الشركة، وهذه الموجودات 

؛ وبناًء على ذلك يجوز الذَّهبقد تكون ذهباً؛ وبالتالي فإن التصرف بالسهم هو كالتصرف في  

(، 13، ص1993في دين عليه، ويتحقق ذلك بقبض الصك" )الضرير،  لمالك السهم أن يرهنه  

المباحة شرعاً، وال فرق   األسهمالمالية " يجوز رهن    وراقاأل ويؤكد ذلك ما جاء في  معيار  

نقوداً  الشركة  موجودات  تكون  أن  بين  ذلك  النقود أم  ديوناً،  أم  أعياناً    أم  في  على  مشتملة 

عند   األسهم صنف غالب أم لم يكن، مع مراعاة شروط بيع    واألعيان والديون، سواء أكان فيها

،  3/10، بند  21التسييل" )هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، معيار رقم  

 (.  572-571ص

مالية مقترضة، يقوم البائع باقتراضها من السمسار الذي    وراقأالبيع على المكشوف هو بيع   −

  يمها للمشتري، على أن يقوم فيما بعد بشرائها من السوق، وتسليمها يتعامل معه أو غيره وتسل

حكم البيع على المكشوف يتوقف على   (، أما190-189حماد، ص ) للمقرض في وقت محدد

 حالتين:

اقتراض   قبل  المكشوف  على  البيع  يتم  سيتملكها  األسهمأن  ولكن  ويسلمها  البائع  ،  ذلك  بعد 

، ويستدل على ذلك بحديث حكيم بن حزام رضي هللا عنه (750ص ،  2005)سليمان،    للمشتري

فقلت: يا رسول هللا، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي،     صل هللا عليه وسلم  قال: سألت النبي
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أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق، قال: ال تبع ما ليس عندك )الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء 

 (.300، ص 1234يس عنده، في كراهية بيع ما ل

فإذا كانت هذه  ، (776، ص2005)سليمان،  األسهمأن يتم البيع على المكشوف بعد اقتراض 

إذا كان   ،وهو الجواز  الذَّهبحكم إقراض    موجوداتها ذهباً، فإن حكم إقراضها يأخذشركة  ل  األسهم

( الماليةمثلياً  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  رقم  ،اإلسالمية  هيئة  وضوابط   الذَّهب،  57معيار 

صل هللا      (، بشرط أن يكون االقتراض من غير السمسار الذي يتعامل معه؛ لقولهبه، بند  التَّعامل

سنن أبي داوود، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده،  )  ال يحل سلف وبيع عليه وسلم:

القرض  عقد القرض وعقد السمسرة؛ ألنه جمع بين عقد، فال يحل الجمع بين (3504رقم الحديث 

 (.776، ص2005)سليمان،  معاوضةالعقد  و

العاجلة  الذَّهبب  التَّعاملمخاطر  تتوقف   على طبيعة كل نوع منها، فإذا كان    في المعامالت 

الثمن، تنخفض فيها المخاط  هو  نوع هذه المعامالت لفقدان  الشراء بكامل  ر لدرجة كبيرة؛ نظراً 

وتسليم  األ الثمن  دفع  بين  أما  المالية  وراقاأل جل  البيع  ،  من خالل  العاجلة  المعامالت  كانت  إذا 

،  الذَّهببالهامش مقابل رهن أسهم الشركة التي تكون موجوداتها ذهباً، فهي تتعرض لمخاطر رهن  

من غير   األسهمولكن إذا كانت هذه المعامالت من نوع البيع على المكشوف الذي يتم بعد اقتراض  

ت فإنها  اسعار  السمسار،  تغير  لمخاطر  هذه    ؛ذَّهبالتعرض  اقتراض  ياألسهملكون  حكم  ،  أخذ 

 الذي يشترط فيه رد المثل.  الذَّهباقتراض 

 في المعامالت اآلجلة الذَّهبب التَّعاملالمطلب الثاني: مخاطر 

اآلجلة معلومهي    :المعامالت  أجل  إلى  والمثمن  الثمن  دفع  وتؤجل  صفقاتها  تعقد   التي 

تعد هذه المعامالت من باب بيع الدين بالدين، ودليل ذلك ما رواه   (،202، ص2002البرواري،  )

، العسقالني)  عن بيع الكالئ بالكالئ(  صل هللا عليه وسلمقال: نهى الرسول هللا    عبدهللا بن عمر

قال ابن   ،، وجاء اإلجماع على حرمة هذا البيع(984ص/3جكتاب البيوع، باب القبض وأحكامه، 

بناًء على ذلك    ،(35، ص1988ابن المنذر،  الدين ال يجوز" )المنذر" وأجمعوا على أن بيع الدين ب

إن العقود اآلجلة بأنواعها، "  القرار األول  في دورته السابعة  ء قرار المجمع الفقهي اإلسالميجا

التي تجري في السوق   التي يجري على المكشوف، أي على السلع التي ليس في ملك البائع، بالكيفية

غير جائزة شرعاً؛ ألنها تشتمل على بيع الشخص ما ال يملك، اعتماداً على أنه سيشتريه  المالية  

 ً قال " ال تبع    لما صح عن رسول هللا فيما بعد، ويسلمه في الموعد المحدد، وهذا منهي عنه شرعا

: أن    ، وكذلك ما رواه اإلمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، عن زيد بن ثابت  "ما ليس عندك

عليه وسلمالنبي    إلى رحالهم"  صل هللا  التجار  يحوزها  تبتاع، حتى  السلع حيث  تباع  أن   نهى 

المعامالت اآلجلة ال يمكن  وبناًء على ذلك ف،  (142، ص2010)قرارات المجمع الفقهي اإلسالمي،  

بها اإلسالمي،    التَّعامل  الفقهي  المجمع  إلى    بالتالي، و(142، ص2010)قرارات  الحاجة  تنتفي 

 تناول مخاطرها في األسواق المالية اإلسالمية.
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 النتائج 

راسةتوصلت هذه   المصرفية اإلسالمية، وعقود    في عقود وخدمات  الذَّهبب  التَّعاملإلى أن    الد ِّ

علها أقل عرضة لبعض المخاطر في مواطن معينة؛ نظراً للطبيعة الخاصة  األسواق المالية، قد يج

، وهو ما يمكن للدراسة إبرازه  ، ولكن أكثر عرضة لها في مواطن أخرى الذَّهبالتي يتمتع بها  

 على النحو اآلتي:  

يتعرض  عقد المشاركة  بعض المخاطر: ف  الذَّهبب  التَّعامليكتنف عقود المشاركات في حال   .1

حالة توزيع رأس المال أو الربح ذهباً مقوماً بالقيمة السوقية في    الذَّهبلمخاطر تغير أسعار  

عند بيع   الذَّهبلبائع في حالة انخفاض أسعار  شريك للظلم ا، ومخاطر  في نهاية مدة الشركة

سواء كان رأس مال    الذَّهبمخاطر تغير أسعار  فتحيطه  عقد المضاربة  ، أما  حصة المشاركة

 أم أرباح في حال االحتفاظ به من قبل رب المال أو المضارب بعد انتهاء عقد المضاربة.

لمرابحة  عقد ا  : ففيإلى بعض المخاطر  الذَّهبب  التَّعاملعقود المعاوضات في حال    تعرضت .2

أسعار   تغير  ً   الذَّهبتحيطه مخاطر  ذهبا الن  ،إذا كانت سلعته  تكاليف  قل والحماية ومخاطر 

 الذَّهبأما إذا كان رأس المال ذهباً، فيتعرض البائع إلى مخاطر تغير أسعار  ومخاطر السرقة،  

عقد السلم  اليف هذا االحتفاظ، أما   عن مخاطر تكومخاطر السيولة في حال االحتفاظ به، فضالً 

ً  فيتعرض لمخاطر السرقة وتكاليف الحماية مخاطر تغير   فضالً عن ،إذا كان المسلم فيه ذهبا

في المصارف اإلسالمية، أما عقد االستصناع   في حال تطبيق السلم الموازي   الذَّهبأسعار  

ً ف ذهبا المصنوع  في  ،في حال كون  التغير  إلى مخاطر  البائع  بنسبة   الذَّهبأسعار    يتعرض 

  ضئيلة؛ لقصر مدة هذا العقد، ولكن يشكل هذا الخطر عائقاً في تطبيق االستصناع الموازي 

 في المصارف اإلسالمية.

ففي عقد الرهن يتعرض كل   عدد من المخاطر،  الذَّهبب  التَّعاملالتوثيقات عند  يحيط عقود   .3

ذا  إأنه    ا، كمالذَّهبمخاطر تكاليف حفظ  و،  الذَّهبتغير أسعار  الراهن والمرتهن لمخاطر  من  

، أما المرهون  الذَّهبكان المصرف هو الراهن فإنه يتعرض لمخاطر الثقة به في حال بيع  

ل المشتري  يتعرض  فقد  العربون  اسعار عقد  ارتفاع  حال  في  الربح  فرصة  مخاطر ضياع 

 تعويض عن خسارة رد السلعة.، وفي حال انخفاضها قد يتعرض البائع لمخاطر عدم الالذَّهب

  عتمادات المستندية إذا كانت سلعتها فاال  ؛يكتنف الخدمات المصرفية اإلسالمية بعض المخاطر .4

 ً العق  ،ذهبا مخاطر  تتبع  مخاطرها  المصرف فإن  ويتعرض  والعميل،  البنك  بين  المبرم  د 

أسعار   ارتفاع  الجزئي  الذَّهبلمخاطر  للغطاء  االعتماد  و  تبعاً  يتبنوع  عن  الذي  عه، فضالً 

ت المستندية تبعاً لعوامل مختلفة، أما مخاطر التي تحيط باالعتماداالمخاطر تكاليف الحفظ، و

وع استثمار المصرف على ن  همخاطرعتمد  فإذا كان غطائه بالكامل ذهباً، تخطاب الضمان  

فضالً عن الزكاة في   ،الذَّهبسعار  التقلبات في أيتعرض العميل لمخاطر  لهذا الغطاء، كما  

 حال عدم استثماره. 
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طبيعة كل نوع   علىلألسواق المالية  المعامالت العاجلة  في    الذَّهبب  التَّعاملمخاطر  تتوقف   .5

ة التي تكون موجوداتها ذهباً، تتعرض لمخاطر البيع بالهامش مقابل رهن أسهم الشركف  منها،

تراض األسهم من غير السمسار، فإنها  البيع على المكشوف الذي يتم بعد اق، أما الذَّهبرهن 

  الذَّهبض ؛ لكون اقتراض هذه األسهم، يأخذ حكم اقتراالذَّهبتتعرض لمخاطر تغير اسعار 

لكن   المثل،  فيه رد  اآلجلةالذي يشترط  المالية  المعامالت  األسواق  يمكن  اإلسالمية    في  ال 

   بها شرعاً. التَّعامل؛ نظراً لعدم جواز هاالوقوف على المخاطر المتعلقة ب

 التوصيات 

راسةتوصي هذه   المالية والمصرفية اإلسالمية بما يلي: المؤسَّساتالباحثين و الد ِّ

في جميع المعامالت المالية والمصرفية المستجدة،   الذَّهبتكثيف جهود الباحثين لدراسة أحكام   .1

 لوقوف على التطبيقات الخاصة بها.فضالً عن ا

من الوقوف على المخاطر المحيطة   الذَّهبالمالية المصرفية التي تتعامل بسات  ال بد للمؤسَّ  .2

 بل المناسبة لالحتياط منها. ضع الس  وو ،التَّعاملبهذا 
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