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الصفحة 1

المقدمة

حفظ المال. وتعلم إدارات هذه المؤسسات أنها تتلقى بعقود وكالة أو مضاربة أموال المساهمين وأصحاب الحسابات االستثمارية لديها 

، وكذلك في سياق جهوده الدؤوبة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية لالقتصاد  مع الشريعة على المستوى العالمي منذ العام 

الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي إلى دراسة المعايير ذات الصلة بالتحوط، والفتاوى التي صدرت بشأنه من جهات الفتوى التي 

وتضع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لسوق دبي المالي هذا المعيار بين يدي العاملين في صناعة التمويل االسالمي، بغرض تحقيق 
المزيد من التطور والتقدم لشرائح عديدة من المعامالت، ومنها:

 •
معامالت شركات االستثمار والتأجير.  •

معامالت شركات التأمين التكافلي وإعادته.  •
 •

الدراسات والبحوث المالية وبخاصة المتعلقة بإدارة المخاطر.   •
 •

ُفصِّ وُيفصِّ

المشروعة للتحوط التقليدي باستخدام المشتقات، وتطبيقات التحوط بالموجودات، والتحوط في العمالت، وآليات التحوط للحصول على 
السيولة وللوقاية من تقلبات معدالت العوائد المستأنس في تحديدها بالمؤشرات.
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الصفحة 2

بيانات تمهيدية

أهمية التحوط: أ. 
ّ   

ً، وإذا ما تم اتباع ذلك النظام واستوفيت كافة المتطلبات 
الشرعية، فإن ذلك يمثل آلية للحد الذاتي من المخاطر، في حين تتم المشاركة في تحمل المخاطر.

 والتحوط وسيلة لتقليل المخاطر، وهو يتطلب أوالً
المناسبة التي تخفف من المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة. وهذا ما ُيطلق عليه المتخصصون في التمويل ”إدارة المخاطر“.

 والتحوط جائز بشرط أن تكون المخاطر المراد التحوط منها مما ال تقتضي طبيعة المعاملة وجوب تحملها، وأن تتم إدارة المخاطر 
بطرق وعقود شرعية، وأن يكون الهدف من إدارة المخاطر التي ال تقتضيها طبيعة المعاملة هو تقليلها فقط وليس إزالتها تماما 

أو عزلها عن السلع المرتبطة بها وتحويلها إلى منتجات مالية تستخدم لتجارة المخاطر.

 
الفقهيتين ”الخراج بالضمان“ و”الُغنم بالُغرم“

احتمال الخسارة كي يحل الربح.

 وعلى الرغم من أن ضرورة تحمل هذه المخاطر يطبق في كافة المعامالت، فإنه من الممكن أن تختلف مستويات هذه المخاطر 
باختالف طبيعة المعاملة أو العقد المستخدم. وهناك مخاطر ال يجوز من حيث المبدأ التعرض لها، بل إن اشتمال المعامالت عليها 

يبطلها، وهي المخاطر التي ترتبط بالغرر الجسيم أو الجهالة الفاحشة أو الربا. 

معايير ذات صلة بالتحوط: ب. 
) معيارين شرعيين يتعلقان بالتحوط أحدهما   

) أشار في  برقم (
ضوابطه (وبخاصة الفقرة 

نم بالُغ ُ

 ومع أن هناك عالقة وثيقة بين االستثمار المتوافق مع الشريعة وبين تحمل المخاطر (تّحمل تبعة الهالك الكلي أو الجزئي، أو 
انخفاض القيمة) فإن هذا التالزم ال يمنع من اتخاذ الوسائل المشروعة والتحوطات الجائزة للتخفيف من المخاطر.

الحاجة إلى التحوط من مخاطــر االستثمار والتـــمويل: ج. 
  

 ويمكن أن يؤدي التأخر أو التعثر في سداد الدين إلى إعاقة الدائن عن االستمرار في استثمار أمواله أو سد احتياجاته بها. بل ربما 
يؤدي إلى انتقاص رأس المال نفسه.

 ومن أجل حماية حقوق الدائنين، ُشرعت بعض العقود التبعية التي غايتها التوثيق، كالكفالة، والرهن، والحوالة على مدين آخر، 
ً من ذمة واحدة بسبب الكفالة، 

من المدين، وينتقل حق الدائن بالحوالة من ذمة المدين المتعثر إلى ذمة مدين آخر مليء، كما يملك الدائن المحال حوالة حق 
استيفاء دينه من المحال عليه.

الفرق بين حماية رأس المال بالتحوط وبين ضمانه: د. 
  حماية رأس المال هي السعي إلى وقايته من الخسران دون رفٍع له، وهو سعي قد ال يؤدي إلى النتيجة المأمولة: ومثال ذلك حراسة 

 
المتخذة من الضامن أو طالب الضمان.
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الصفحة 3

 
تمنع ضمانه لها دون تعدٍّ منه أو تفريط أو مخالفة الشروط.

 ومن هنا استخدمت المؤسسات المالية عبارة الحماية (Protection) وتحرزت من استخدام كلمة الضمان (Guarantee) في التعامالت 

نص المعيار

1.  نطاق المعيار:
مشروعة ال تندرج في الضمان المباشر.

ضوابط وآليات وعقود واشتراطات التحوط:  .2
ضوابط أدوات التحوط المشروعة:  2.1

أن يتحقق فيها توزيع المخاطر بين الشركاء، بحسب حصتهم في رأس المال.  2.1.1
 2.1.2
 2.1.3

إذا اشتملت أداة التحوط على عملية مرابحة فإن ضوابطها االتي:  2.1.4
 2.1.4.1

  2.1.4.2.
تسليم المبيع فال يبيع ما ال يملك وما لم يقبض.

2.1.4.3  أن يتولى البنك (المشتري لسلعة المرابحة والراغب في بيعها) بيع السلعة بنفسه أو يوكل جهة غير 

  2.1.4.4
للعينة.

2.1.4.5  ُينصح البنك باتباع سياسة من شأنها عدم الدخول في معامالت يترتب عليها التزامات بعملة معينة 
في تاريخ الحق غير عملة (االستثمار) وذلك للتخفيف من مخاطر تقلب أسعار العمالت.

  2.1.5

الشريعة.
2.1.6  في حال اخفاق المتعهد (الواعد) بعد أن قام المتعهد له بترتيب صفقة السلع، فإن المتعهد مسؤول عن دفع 

2.2.17 التي تحرم المساهمة في الشركات 
التي تتضمن أغراضها أنشطة تضر بالبيئة، وبالتالي فإنه ال يجوز استخدام وسائل وأدوات للتحوط تضر بالبيئة

2.1.7

 التي تحرم المساهمة في الشركات التي تتضمن أغراضها أنشطة تضر بالبيئة. وبالتالي فإنه ال يجوز استخدام
وسائل وأدوات للتحوط تضر بالبيئة.

2.2.7

جميع النفقات الفعلية والخسائر التي تكبدها المتعهد له، ويلتزم المتعهد بتعويض المتعهد له ضد أي خسارة 
فعلية ناتجة عن البيع للغير بأقل من التكلفة، مع أي رسوم فعلية، قد تكبدها المتعهد له وفقا للتعهد.

أدوات وآليات التحوط المشروعة:  2.2
2.2.1  الضمانات الشخصية وهي إما بضم ذمة إلى ذمة أخرى مثل الكفالة، وخطاب الضمان، واالعتماد المستندي، أو 

بنقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى (حوالة الدين)، وحوالة الحق (حلول دائن محل دائن فيما له من حق بالضوابط 
الشرعية).

الضمانات العينية مثل الرهن، واحتباس المبيع بالثمن الحال إلى حين أدائه.  2.2.2
  2.2.3

ومستندات البضائع.
2.2.4  الضمانات الخارجية، مثل ضمان الطرف الثالث، والتأمين على الديون لدى شركة تأمين تعاوني إسالمي ضد عدم 

سدادها، وإنشاء احتياطي مخاطر االستثمار.
 2.2.5

  2.2.6
اختالف الموِرد.
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الصفحة 4 1

 
  

  حقوق االمتياز المقررة بالشرع، أو بالقانون (المتوافقة مع الشرع)، لمصلحة شرعية معتبرة، مثل مستحقات الخزانة 
العامة، وحق االسترداد لمن وجد المبيع في التفليسة، وحقوق الٌمصفي والحارس.

احتباس المبيع: بعدم تسليمه إذا كان البيع بثمن حال حتى يسلم المشتري الثمن.  
  الكفالة: ضم ذمة الكفيل أو الكفالء إلى ذمة المقترض في المطالبة وشغل الذمة، وهي مع حق الرجوع إذا حصلت 
بطلب المدين أو علمه أو بدونه، وهي مطلقة في حدود مبلغ المديونية المضمونة بالرهن أو مقيدة بدين للمدين 

  حوالة الحق: نقل الحق من دائن إلى دائن، فهي تبديل دائن بدائن كما تمكن الدائن من الحصول على مستحقات 
المدين على الغير، مثل المرتب أو التعويضات مثل تعويضات التكافل.

حوالة الدين1: نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وغالبا تكون ذمة قوية يمكن للدائن االستيفاء منها.   
التعاقد مع اشتراط الخيارات العقدية للتحوط، مثل:  

خيار الشرط: حق أحد العاقدين أو كليهما بفسخ العقد خالل مدة محددة ويثبت بالشرط.  
خيار النقد: خيار البائع في فسخ العقد إذا لم يسدد المشتري الثمن خالل مدة محددة ويثبت بالشرط.  

  خيار البيع بالعربون: 

اشتراطات وتعهدات للتحوط من المخاطر:  2.4
   بعدم أداء ما حل منها ويراعى ما تضمنه االشتراط من تطبيق المبدأ بحلول قسط 

واحد أو قسطين أو أكثر، كما يراعى أن يتم إشعار المدين لمدة مناسبة، بحيث إذا انتهت دون أداٍء فان الحلول 

للمدين.
   يستوي ما لو كان الثمن حالّا ولم 
يؤد في وقته، أومؤجًال ولم يؤد في أجله، وهو ما يسمى (خيار النقد) وللبائع إذا اقتضى العرف أو نص القانون على 

ذلك حق الفسخ ولو في حالة عدم االشتراط.
  الشرط الجزائي:

طارئة.
  خطاب الضمان:

للتعيين -بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خالل مدة محددة، وهي قابلة للتمديد قبل انتهاء المدة 
ً على طلب المستفيد (سواء كان 

قيمته - أو قيمة المستحق منه (تسييل خطاب الضمان).
  االعتماد المستندي: تعهد مكتوب من بنك (المصدر) يسلم لمصرف البائع (المستفيد) بناء على طلب المشتري 

فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات. فهو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة 
المستندات للتعليمات.

عقود وإجراءات خاصة للتحوط من المخاطر:  2.3
  الرهن: حبس مال مملوك للمدين أو لغيره بحق للدائن يتمكن به أن يستوفي منه الحق كله أو بعضه، ويشمل 

ويثبت للمرتهن حق التقدم على الدائنين العاديين، وحق تتبع أموال المدين المرهونة لصالح المرتهن في أي يد 
تكون، ومن صوره:

رهن الموجودات العينية المعمرة كالعقارات والسيارات والطائرات والبواخر والمعدات المعمرة.  
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الصفحة 5

  ضمان الطرف الثالث (التعهد بتحمل الخسارة بالهبة): يجوز ضمان الطرف الثالث في المشاركات والمضاربة 
والوكالة باالستثمار، وهو تعهد، من غير المدير للشركة أو المضاربة، وغير الشركاء أو أرباب المال، بالتعويض عن 

الخسارة التي يتعرض لها أحد الشركاء أو أحد أرباب المال ويشترط عدم رجوع الضامن على المدير.
 

من عقد المشاركة أو المضاربة. أي ليس للمستفيد من هذا الضمان أن يحتج على المدير أو المضارب إذا اختل 

  

والكثير الغالب الذي يشهد له العرف وتؤكده العادة.
  الوعد بشراء موجودات المضاربة أو الشركة أو الوكالة باالستثمار بالقيمة العادلة: الوعد بشراء موجودات 

المضاربة أو الشركة أو الوكالة باالستثمار بالقيمة العادلة أو صافي القيمة أو القيمة السوقية في حالة وجودها على 
الصفة التي صدر عليها الوعد.

ً في حالة التعدي أو    ضمان التعدي والتقصير:
التقصير أو مخالفة الشروط.

 

 
االستثمار) الذي يترتب عليه خسارة موجودات المضاربة أو المشاركة أو الوكالة، يوجب ضمان رأس المال.

 أما إذا لم يترتب على تعدي المضارب أو الشريك المدير أو وكيل االستثمار خسارة رأس المال، فإنه يضمن مثل أو 
قيمة الموجودات التي تهلك أو تتلف بسبب تعديه أو تقصيره أو مخالفته شروط العقد مهما بلغت قيمتها، ومن 

ذلك الزيادة المتصلة والمنفصلة والزيادة الرأسمالية، سواء اعتبرت مملوكة للمضاربة أو لرب المال.

التأمين التكافلي:   2.6
 

بالتبرع، ويتكون منها صندوق تأمين له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تستثمر موارده بأساليب شرعية، ويتم منه 

التحوط التقليدي وبدائله الشرعية:  2.7
المشتقات (Derivatives) وبدائلها الشرعية:  

 التحوط التقليدي الذي تجريه البنوك التقليدية والتجار غير الملتزمين بالشريعة يدور حول المشتقات. وقد صدر 

). والمشتقات التقليدية كثيرة، أهمها: المستقبليات، واالختيارات، وعمليات  هذا المعيار للمشتقات في البند (
المبادالت المؤقتة.

المستقبليات (Futures) وبدائلها الشرعية:   
 العقود التي تترتب عليها آثار في تاريخ محدد في المستقبل، وتنتهي غالبَا إما بالمقاصة بين أطرافها 

وإما بالتسوية النقدية وإما بعقود معاكسة، وهي نادراَ ما تنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي، 

 من البدائل الشرعية للمستقبليات:
إلى موعد محدد، وال مانع من زيادة الثمن ضمنَا فيه عن الثمن في البيع الحال، بشرط عدم زيادته بعد 

العقد، أو بيع السلم وهو الذي يعجل فيه تسليم الثمن ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف بدقة إلى 
موعد محدد.

تحوطات مباشرة:  2.5
  تكوين احتياطي مخاطر االستثمار: وذلك باقتطاع جزء من أرباح المستثمرين فقط، أي بعد اقتطاع المقابل 

االحتياطي يمكن سد الخسارة التي تقع على رأس المال المستثمر، وإذا تعاظم هذا االحتياطي قد يغطي الخسارة 
الشاملة إن حصلت.

) بشأن االحتياطيات والمخصصات الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة   وقد اشتمل المعيار المحاسبي رقم (
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الصفحة 6

 إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع، أو وعد ملزم من الراغب في التملك بالشراء، دون مقابل 
للوعد، وهذا الوعد غير قابل للتداول.

عمليات المبادالت المؤقتة وبدائلها الشرعية:  
 

ً
للسلع، وقد يكون فيها حق اختيار بمقابل يعطي صاحبه الحق في التنفيذ أو عدمه. وعمليات المبادالت 

المؤقتة ال تجوز على النحو الذي يجري عليه العمل في أسواق السلع.
 ومن البدائل الشرعية لعمليات المبادلة المؤقتة: إصدار وعدين من طرفي المعاملة: أحدهما يعد 

المؤشرات وبدائلها الشرعية:  
 

ً) من خالل قيمتها في 

الطرق غير المشروعة الستخدام المؤشرات للتحوط:  
أ.  

المؤشرات، بمعنى إعطاء مال أو أخذ مال بمجرد ظهور نتيجة معينة، دون أن يكون هناك شراء أو 
بيع للموجودات التي يمثلها المؤشر أو لغيرها، ولو كان ذلك التعامل بقصد الحماية (التحوط) من 

خسارة محتملة.
ال يجوز إبرام عقود اختيارات على المؤشرات، أو على مضاعف عقود المؤشرات. ب. 

ال يجوز تعليق عقد ال يقبل التعليق مثل البيع على مؤشر معين. ج. 
د. 

الطرق المشروعة الستخدام المؤشرات:  
أ.  

المؤشرات للحكم على أداء المديرين المحترفين بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات، باعتبارها 
قرائن معتبرة، كما يمكن استخدامها لتكوين فكرة عن أداء محفظة وتقدير مخاطرها النظامية، 

بدالً من متابعة أداء ومخاطر كل ورقة مالية على حدة، أو للتنبؤ بالحالة المستقبلية للسوق، 
واكتشاف نمط التغيرات التي قد تطرأ عليها. وهذا االستخدام للمؤشرات لالستئناس بها في 

) في الصناديق والصكوك االستثمارية،  ب.  
وربط مكافأة المدير أو حوافز الوكيل باالستثمار، أو حوافز المضارب بنتيجة المضاربة.

ج.  
الربح في الوعد بالمرابحة شريطة إبرام عقد المرابحة على ربح معلوم ال يتغير بتغير ذلك المؤشر، وال 

يجوز اتخاذ مؤشر خارج عن مجال التمويل مما يندرج في المقامرة 
د.  

الشرعي رقم (
هـ.  يجوز تقييد تصرفات الشريك المدير، أو المضارب، أو الوكيل، بمؤشر معين إذا بلغ المؤشر معدالً 

.ً
و.  يجوز ربط تنفيذ الوعد الملزم للواعد بالبيع أو بالشراء بمعدل زيادة أو نقص مؤشر مالي معين على 

ثمن السلعة في تاريخ محدد فتعتبر الزيادة على الثمن زيادة في ثمن السلعة.
ز.  يجوز ربط مقدار االلتزام بالتبرع لجهة خيرية في حال التأخر عن السداد بمؤشر مالي معين من طرف 

واحد.

االختيارات (Options) وبدائلها الشرعية:   
 

من الثمن، وينحصر وقوع االلتزام فيه على بائع هذا الحق. وال يجوز إنشاء أو تداول االختيارات. 
 ومن البدائل الشرعية لالختيارات: العقود وهي إبرام العقد على موجودات معينة يجوز بيعها شرعَا، 

البائع مبلغ العربون في حال استخدام المشتري حق الفسخ ويجوز نقله لمرة واحدة.
 

معلومة، وخيار الشرط هذا غير قابل للتداول.
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الصفحة 7 (Spot)  3  
أن يتم قبض (القيد في حساب المتصارفين) خالل يومي عمل، وإال كان عقد الصرف باطًال

الضوابط لوضع مؤشر إسالمي:  
أ. 

ب. 
ج.  أن يكون للمؤشر هيئة رقابة شرعية تتأكد من تحقق الضوابط الشرعية في مكونات المؤشر 

واستخداماته، 
.هنع يعرش ريرقت ميدقتو ً ايرود هتعجارم متي نأ د.  

التحوط بالموجودات وتطبيقاته:  2.8
التحوط في العمالت:  

التحوطات التقليدية في العمالت والبدائل الشرعية:  
أ.  بيع أو شراء عملة مع تأخير قبض البدلين أو أحدهما

العمالت. 
. والبديل الشرعي هو الصرف مع التقابض

ب.  تحويل القرض أو الدين بعملٍة ما إلى عملٍة
صرف في الذمة دون إطفاء الدين.

 والبديل الشرعي هو إطفاء الدين بالتسديد الفعلي أو بالمقاصة، وفي حال تسديد جزء من الدين 
يصح فيه ويبطل فيما لم يطفأ بالسداد أو بالمقاصة.

ج.  قيام البنك باقتراض عملة مثل اليورو بالفائدة وتحويله إلى دوالر مثًال، ثم استثمار الدوالر فيصبح 

والبديل الشرعي هو أن يشتري البنك بضاعة باليورو بثمن مؤجل من طرف معين ثم بيعها 

د.  تحوط البنك التقليدي بالصرف المؤجل إذا كان عليه التزامات في تاريخ مستقبلي بعملة معينة 
.(ً (اليورو مثًال

والبديل الشرعي هو أن يشتري البنك بضاعة بثمن مؤجل من مورد بعملة الدوالر، ويحصل 
على وعد لبيعها مرابحة للواعد باليورو بسعر صرف يتحدد في تاريخ الوعد، وبهذا يتمكن البنك 

من الحصول على اليورو في تاريخ السداد وليس الدوالر ويتحوط من أن يرتفع سعر اليورو يوم 
االستحقاق (الدفع للمورد) عن سعر يوم االستيراد (يوم صدور الوعد بالشراء).

تحوطات أخرى مشروعة في العمالت:  
) شهور)، لسداد الدين بعملة قد تكون  أ.  في حاالت الحصول على فترة سماح (مهلة تصل إلى (

مختلفة عن عملة المستورد، والحاجة إلى تجنب مخاطر العملة إذا اختلف سعرها عنه في موعد 

اليورو على أن يدفع الثمن بعد  أشهر للمورد لبيعها مرابحة فإن البنك يبيع هذه البضاعة للواعد 
بشرائها بالعملة المحلية كالدرهم بتحويل عملة اليورو إلى درهم بسعر يوم البيع، ولما كان البنك 

يخشى من ارتفاع سعر اليورو يوم الدفع للمورد بعد  أشهر فإنه يشترى بثمن البيع أي الدراهم 
بضاعة ثم يبيعها مرابحة بعملة اليورو بثمن يدفع في تاريخ سداد البنك للمورد أي بعد  أشهر.

ب.  الحصول على وعد ملزم من طرف واحد، وذلك ببيع أو شراء عملة الدوالر مثال بعملة اليورو 
أوالعكس حسب حاجة البنك بسعر صرف محدد في الوعد أو خالل مدة محددة، ثم بناًء على طلب 

فيجب التقابض خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام.
ج.  

ثم يبيعها بثمن مؤجل (اليورو مثًال

إذا كان شراء هذه العملة في تاريخ استحقاقها يعرضه لمخاطر ارتفاع سعر صرفها.
د.  التحوط بطريقة (تبادل الودائع أو القروض) بأن يودع البنك العملة التي ال يوجد لديه فرص استثمار 

عملته التي ليست لدية فرص استثمار بها، ويستثمر كل من البنكين العملة المودعة لديه ويحصل 
. لنفسه على عائد استثمارها. فإذا انتهت مدة الوديعة رد كل بنك أصل الوديعة التي عنده

) المتعلق بالمتاجرة في العمالت. 4 أنظر المعيار الشرعي رقم (
 Forward 2
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الصفحة 8

هـ.  أن يكون التزام المتعامل بنفس عملة االلتزام التي يلتزم بها البنك في المستقبل كان يشتري 
العميل بضاعة المرابحة مثال بنفس العملة التي اشترى بها البنك أو بإضافة الفرق المتوقع في 

 (ً و.  
ثم يبيعها لعميله بالعملة المحلية (الدرهم مثًال) بسعر يحدد على أساس الحصول على متوسط 

التحوط للحصول على السيولة:  
أ. 

ب.  
سريانها بأجرة مؤجلة، 

تأجير أعيان في الذمة مع أخذ مقدم أجرة، ج. 
د.  تكوين محفظة ال تقل موجوداتها عن أصول عينية والباقي ديون عقود استصناع ومرابحة 

 
 يتم التحوط من تقلبات معدل الفائدة بصورة متوافقة مع أحكام الشريعة، بالدخول في اتفاقية مبادلة 

التالي:
أ.  

وبالمقابل يعد العميل البنك بالدخول في عملية أو عمليات مرابحة مع البنك. وللموعود له الدخول 
في المرابحة في المستقبل وليس ملزما بذلك حتى ال تكون مواعدة ملزمة. وال تكون هذه مواعده 

ب.  يحدد ربح المرابحة بهامش ربح ثابت أو متغير أو مرتبط بمؤشر، بحسب مبلغ المرابحة أوالربح 

ج.  

د.  يجب على الطرفين تبادل إيجاب وقبول عند تنفيذ عملية المرابحة التي ستحدد ثمن الشراء الواجب 
دفعه من المشتري إلى البائع.

هـ.  يتفق الطرفان على أن للدائن أن يتحلل من وعده -حسب شروط كل عملية -بإنهاء االتفاقية بإرادة 
منفردة بعد مرور مدة محددة ويترتب على ذلك تحلل الطرفين من أي التزامات ناشئة عن االتفاقية.

و.  في حالة إخالف الواعد وعده عليه دفع مقدار الضرر الفعلي للموعود.
ز.  في حالة اتجاه أسعار (العائد الثابت) إلى االرتفاع في المستقبل فيمكن للبنك أن يستفيد من هذا 

باستثمار أصوله لمدة قصيرة وبسعر عائد متغير ُيتفق عليه عند العقد.

 5



www.dfm.ae, customerservice@dfm.ae :سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، ص.ب: 9700، دبي، إ ع م، هاتف: 5555 305 4 971+، فاكس: 5189 305 4 971+، بريد إلكتروني

| المعيار رقم 3 | التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل

الصفحة 9

الملحق

التعريفات  3
المخاطر والتحوط:  3.1

الخطر / المخاطر6:  
الخطر: احتمال التعرض إلى خسائر بسبب وقوع أحداث غير متوقعة وغير مخطط لها.  

المخاطر:  
  المخاطر المحسوبة:

االستعداد لمواجهتها وتغطيتها.
  المخاطر غير المحسوبة:

من خسائر، وبالتالي عدم االستعداد لمواجهتها وتغطيتها.

3.2  إدارة المخاطر:
 

وتشمل هذه العملية:
  تحليل المخاطر، وتشمل 
قياس المخاطر.  

تقييم للمخاطر للتعرف على طبيعتها وأسلوب تخفيف أو تجنب آثارها.  
 

التحوط7:  3.3
لغة: الحفظ والصيانة والتعهد، 

 الوقاية واالحتماء من المخاطر. 
 ويستخدم بمعناه مصطلح (حماية رأس المال والتمويل)، بمعنى

 هو حماية رأس المال والتمويالت باستخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسارة أو النقص أو التلف الستبعاد المخاطر أو 
تخفيفها أو نقلها.

صندوق التحوط:  3.4
 

مخاطر العملة أو مخاطر سعر صرف العملة.  3.5
  

التوظيف، 
  

نتيجة مخاطر تحويل العائد الثابت لمتغير أو العكس.  
  

الودائع لديها، نتيجة عدم الحصول على العائد المتوقع من االستثمارأو عدم تحقق الربح في المشاركة والمضاربة.
أنواع المخاطر بحسب محلها:  3.6

  
وتشمل هذه المخاطر:

  انعدام أو انخفاض أداء الموجودات،
  صعوبة تسييلها عند الحاجة إلى ذلك،

التقلب في أسعارها بما يربط تسييلها بدرجة من عدم اليقين في إمكان تسييلها بقيمة معينة.  

أنواع المخاطر بحسب طبيعتها:  4
مخاطر ائتمانية: وهي   4.1

  
(المؤقت)، أو االمتناع االختياري عن السداد في حالة المماطلة.

 6 7
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الصفحة 10

مخاطر السوق، وتشمل كّل  4.2
 4.2.1
 4.2.2

مخاطر صيغ العقود:   4.3
  4.3.1

ترتبط بخواص العقد من حيث:
4.3.1.1  عدم تماثل المعلومات بين البنك والمتعامل، كما في حاالت المضاربة والوكالة باالستثمار،

  4.3.1.2

مخاطر التضخم:   4.4
تنجم عن انخفاض القوة الشرائية للموجودات النقدية،  4.4.1

 4.4.2

مخاطر النزوع السيئ8:   4.5

تنجم حين استثمار أموال مملوكة للغير، بعقود تعاني من عدم تماثل المعلومات بين البنك والمتعامل. ومثال ذلك:
 4.5.1

9 عند استخدام    4.5.2
المضاربة والوكالة باالستثمار.

4.5.3  مخاطر الملكية مشروعة ويجب تحملها، فمن القواعد الشرعية أن المال يهلك ويتلف على مالكه، وال يجوز أن 
يتحمل غير المالك مخاطر الملكية، ولكن يجوز التحوط بعقد التكافل وتوزيع االستثمارات وغير ذلك من الطرق 

المشروعة.

المخاطر التشغيلية، وتنجم عن:   4.6
 4.6.1
 4.6.2
 4.6.3

4.6.4  مخاطر عدم االلتزام الشرعي، وتعرف بأنها المخاطر التي تتعلق بمخالفة أحكام الشريعة وقرارات الهيئة الشرعية 
التي يترتب عليها بطالن العقد وتجنيب أرباحها وصرفها في الخيرات.

مخاطر التمويل:   4.7
هي مخاطر عدم اعتماد الطرق المالئمة لقياس المخاطر الناشئة عن كل أداة من أدوات التمويل.

 4.8

المخاطر االستئمانية:  4.9
 

االستثمار.

المخاطر االقتصادية:  4.10
مثل

التغير في أسعار الصرف،  4.10.1
التغير في قواعد الرقابة الحكومية،  4.10.2

االضطرابات السياسية.   4.10.3
 

المخاطر القانونية:   4.11
هي المخاطر الناتجة عن تغير القوانين بمنع ما كان مقبوالً

5

 

moral hazard 89

تاريخ إصدار المعيار:
2018 وتمت مراجعته وتنقيحه في شهر أكتوبر من عام  تم صدور المعيار في عام 2017
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إخالء مسؤولية

أو استثمارية أو محاسبية أو استشارة مؤسسية أخرى، ويجب عدم التعامل مع هذا 
الدليل كبديل للنصائح المهنية الخاصة، كما ال يجب أن يتم االعتماد عليه فقط في هذا 

الصدد ويجب عدم االستناد إليه التخاذ أي قرارات استثمارية.

كذلك، ال يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية عن محتوى هذا الدليل، حيث أن 
الفصول دراسات الحالة والنصوص المعروضة في هذا الدليل تعكس فقط رأي كاتبيها. 

تجارية لمالكيها ذوي الصلة، وأي مراجع أو مخططات مستخدمة في هذا الدليل هي 

ال يتعهد سوق دبي المالي أو يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو التزام 

مرتبطة بهذا الدليل. ويجب أن يرجع المستخدمون إلى القوانين والتشريعات المحددة 
في اختصاصهم القضائي كما يتعين عليهم التشاور مباشرة مع مستشار استثمار 

في اختصاصهم أو مستشارين آخرين قبل التصرف بناًء على أي معلومات في 
هذا الدليل.

اتصل بنا:

مركز االتصال، سوق دبي المالي 
هاتف: 

فاكس: 

والسلع، وتخضع ناسداك دبي لسلطة دبي للخدمات 
المالية




