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 الممخص:

تعتبـر المشتقات المالية احـدى ادوات االستثمارات المالية التي يجب التركيز واالىتمام بيا من قبل   
الشركات والمؤسسات وسوق االوراق المالية الن ىذا النـوع من االستثمارات يتضـمن مخاطر عديدة 

االئتمانية والسوق والسيولة والتشغيل ىـذا فضـبًل ان المشتقات بوضعيا السابق ال أىميا المخـاطر 
يمكن التعامل بيا من الناحية االسـبلمية وذلك لعـدم وفائيا وتوفر فييـا متطمبات وشروط الشريعة 
االسبلمية من حيث التعامل بالفائدة وتحـمل المخاطر من قبل طرف عمى حساب طرف اخر, االمر 

يتطمب وجود الية واسموب مصرفي اسبلمـي في نفس الوقت قادرا عمى تمبية الشركات واالسواق  الذي
إليجاد سوق منظم لتداول المشتقات ل المالية بحيث ال يـخرج عن ثوابت الشريعة االسبلمية, ومن أج

بيدف ادارة الماليـة كأدوات مالية جديدة إلدارة المخاطر في الجياز المصرفي  واالستثمار المالـي، 
وتقميل المخاطر المالية لممتعاممين واالستفادة من المزايا التي تبيحيا تمك األدوات وباإلضافة الى 
اكتشاف السعر المتوقع في االسواق وعمميات المضاربة واخيرًا كفاءة السوق من اجل رغبة 

لى مستثمر أخر او من المستثمرون ألنيا تمعب دورًا اساسيًا في نقل المخاطر من احد المستثمرين ا
مجموعة مستثمرين الى مجموعو اخرى دون الضرر في االصول كل ىـذا سيوضح عند المبحث 
الثاني من ىذِه الدراسة, ونظـرًا لؤلىمية المـتزايدة ليذه األدوات المالية ودورىـا الميم في حـركة رؤوس 

عـولمـة النشاط المالـي عمى المستوى األمـوال وحركة السـمع أيضًا، فقد كان ليا الـدور األكبـر في 
 العـالمي بحيـث أصبحت ركـيزة ميمة من ركائز العولمة الماليـة .

 ( عقــود , الخيارات , االقتصاد االسبلمي) الكممات المفتاحية :
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Abstracts: 

Financial derivatives are one of the financial investment tools that 

companies, institutions and the stock market must focus on and pay attention 

to because this type of investment involves many risks, the most important of 

which are credit, market, liquidity and operational risks. It includes the 

requirements and conditions of Islamic Sharia in terms of dealing with 

interest and bearing risks by one party at the expense of another, which 

requires the existence of an Islamic banking mechanism and method at the 

same time capable of meeting companies and financial markets so that it does 

not deviate from the principles of Islamic Sharia, and in order to create an 

organized market for trading Financial derivatives as new financial tools for 

managing risks in the banking system and financial investment, with the aim 

of managing and reducing the financial risks of dealers and taking advantage 

of the advantages that these tools allow, in addition to discovering the 

expected price in the markets, speculative operations, and finally market 

efficiency for the desire of investors because it plays a key role in 

transferring risks from One of the investors to another investor or from a 

group of investors to Another group without damage to the assets. All this 

will be clarified in the second section of this study, and given the increasing 

importance of these financial instruments and their important role in the 

movement of capital and the movement of goods as well. financial 

globalization 

 

 مقدمــــه
مرات ما ث إحدى المالية واقـاألس في ألول مره ظيرت التي ماليةال المشتقات تبرتع     
 محدث كارـوابت حديث مـتصمي أي المالية، اليندسةب االقتصاد االسبلميبعرف ت
الن  االسم يذاب المالية المشتقات رتاستم وقد منيا مـالقائ من طويرـوت ةـماليـال ؤلدواتل
 يـف حقيقية ةـسوقي قيمةتحتوي عمى  ال أنيا أي ،رآخ شيء منومكونو  مشتقة ياتيمق

 أشياء منو فاشتقت سوقية قيمة تمتمكان  وىما  ىـإل او اعتمـد دـمـعُ  قدـول ،فقط  لـاألص
 المالية المشتقات زـيمي والذي قيمة ليا كانقد ف ،وبيعيا تداولياعن طريق  إلى يتحقق
 ىي لـب ،اـوغيرى ادنـالمع مشتقات نحو عمى منو يـى شتقتا مما  جزءً  ليستُ  أنيا ىنا
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 سوقية قيمة اـلي أشياء عمى دانـالمتعاق أ بينينش زام او عقـدلتأ التعبير ححص يا أنإن
 مالك يبيع أن بأن ذاتياـبِ  عٍ ـسم انتـك لو كما بيا االتجار إلى ودـتع عـلسملبضائع واكا

 ىو ماب بسعر السمعة ذهـىفي شراء  قـح محددين تسميم وتاريخ رـسع ذات محددةٍ  سمعة
حسب و  وـإلي السمعة بيعـب منوُ  قـالح ذاـى يشتري من اهـتج مالتز با ُو يقومأن أي السوق، في
 نـع ناجم ماليال شتقـمال ذاـى شراء  من حقف,  مـالتسمي لـأجموعـد و  السعر ذلك
 واق،ـاألس يـف الحقفي ىذا  تجاراإل إلى من حقوُ و  ،عينو م سمعة عمى قائم تزاماتال
 قـوف السمعة مكـت عمى شراء والبيعال قدـع بأجراء قـالح وُ ـإلي عتبرـي وُ ـيشتري من لـكأن ـف

  تفق عمييا حسب الشريعة االسبلمية .ـوالم المنصوصةوالضوابط  روطـالش
 أدوات تعتبر ،ارـوع عقد الخيـصوصًا لنـخ المالية المشتقاتأن أىمية  أهمية البحث

 عن الناجمة رـالمخاط إلدارة أدوات ذلكـب ونـتكل السوق، عمميات في األسعار لتثبيت
 راءش حق ريـشتـي الذيأن ف , (Hedging) بالتحّوط مىـيس ما أو ار،ـاألسع تقمبات
, المستقبل في اـثمني ادـازدي رـخط نفسو عن عـيدف محدد رـبسع المستقبل يـف اـم سمعة
 , (Speculation) ربحـال حصول عمىال قصدـب تجارلئل بذاتيا وسائل رـتعتب وىي
توزيع وتقميل المخاطر المالية لممتعاممين واالستفادة من المزايا التي  ايضًا الى يدفوتـ

 0 المالية مك األدواتـتبيحيا ت
ائر نتيجة التعامل بيا ىو أمر ـكبد خسـت المالية تتجنب من اتـالمشتقان  مشكمة البحث

أن يصل السوق إلى لغرض  لتخفيض المخاطروسيمة ـيتوقف عمى كيفية استخداميا ك
تيدف كمُّيا إلى  المستوى الراشـد الستخدام األدوات من األكثر تعقيدا والمحرمة شـرعاً 

  خالـي من الفائدة . تحقيق الربح الحبلل
روف ـختمف الظـبلمي لتبلئم مـود الخيارات في االقتصاد االسـتتعدد عق البحثفرضية  

 . وال االقتصاديةـواالح
 المشتقات المالية يقوم الباحث عمى اختيار اسموب التحميل الوصفي الن منهج البحث

أتي االستثمار في ـيفميات مختمفة تيدف جميعيا إلى دعم التنمَية في المجتمع، بعم
 .مقدِّمة العمميات، ولبلستثمار اإلسبلمي طرق وأساليب متميِّزة وعديدة 
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 بحثين االول بعنوان مفيوم المشتقات المالية وأىدافيـاـميتكون البحث من  هيكمية البحث
  واعيا والمخاطر الماليةـقود الخيارات وانـعواما المبحث الثاني بعنوان  وصورىا الشرعية

 : ابداع الباحث
قل األدوات المالية ـحفي لتي ظيرت ا م التطورات الماليةـمن أى دةـواحالمشتقات  دـتع   

اذ تم انشاء اسواق خاصة لتداول المشتقات تسمى  ,القرن الماضي بللـالمستخدمة خ
يمتيا أو قيقة انيا تشتق قـ, واتخذت المشتقات اسميا من حالمشتقـات المالية بأسواق

السمع المتداولة  الية اخرى أو قيمةـدوات مااي انيا تستند عمى تستمدىا من قيمتيا . 
ىي أداة مالية  عادةً اساسية  اخرىمبنية عمى أساس أداة مالية  كونـ, وتبشكل منفصل

يمكن استخداميا لمتحوط، كون ىذه األدوات متنوعة لمغاية ـتو  ,في السوق النقدية
دود لممخاطر وكذلك رصد أنشطة ـولكن ينبغي وضع ح وغيرىا, حةبممرالو  ةـلممضارب

فيي أداة مفيدة  ,ار وااللتزام بيكد من حدود المخاطلمتأ ومياً ـي مشترين والمضاربينـلا
ط أو ـويمثل القس دانةـاالستا تكون ىذه االدوات عالية ـم وعادةً  ةلمغاية لمحد من المخاطر 

أو يمكن وف يتم دفعو قبل تاريخ التسميم ـسر التنفيذ الذي ـاليامش مجرد جزء من سع
الذي ) ىو حق يقضي تسمط  عقد الخياروألن طبيعة  ,الخياراتعقـد في حالة  وـدفع

المتعاقدين او احدىما عمى فتح العقد بإلغاء مضمونو او امضائو سواء كان بيعا او 
 .اجارة او غيرىا ( 

كون المشتقات في البمدان التي تطبق الشريعة اإلسبلمية في صفقاتيا المالية قميمة ـتو    
خضع ـوي بلميةـيعة اإلسالمتوافقة مع الشر  أو نادرة الن ذلك يتطمب تطوير اليياكل

 الربا عندما تكون من جنس ي في تمك البمدان لمشريعة التي تحرمـالتمويل اإلسبلم
أرباح من السمع والخدمات ـوالمقامرة، وتنص عمى أن الدخل يجب أن يأتي ك وجنس
 . ائد المضمونـمن الفائدة أو الع بدالً 
مى سبيل المثال، خيارات وط من المخاطر )عـات في التحـرز اىمية المشتقـوتب  

( ولكنيا  العمبلت األجنبية لمتحوط من تقمبات اسعار الصرف لممستوردين / المصدرين
ة لمقيمة االسمية حركات األسعار المستقبميـلممضاربة عمى ت يـتستخدم اآلن بشكل رئيس

اضعاف استخداماتيا االساسية الفعمية في الصفقات صل إلى ـوقد ت, شتقاتـود المـلعق
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مت المشتقات في كل من "االىمية النسبية" و "بعدىا عن ـاالقتصادية وليذا فش
نجد بان عمماء الشريعة   ففي كل الدراسات المصرفية والمالية اإلسبلمية تقريباً " المخاطرة
رر يمغي العقود اآلجمة ـان عند تطبيق العقود المالية الحديثة، فأن تحريم الغـب "استبعدوا
إذا كانت  يرى البعض أنوُ  عقود التأمين عمى الحياة " ومع ذلك ، وبعضوالخيارات

ل، في العقد اآلجل(، ى سبيل المثامـغرض التحوط )عـقتصادية األساسية لاال ةفقـالص
 . شرعيةالمشتقات  فقد تكون

 المبحث االول
 وصورها الشرعية وأهدافـها شتقات الماليةالممفهوم 

 فهوم المشتقات المالية ـم -أواًل :
 3971اغو في عام ـة شيكـرة في بورصـات المالية ألول مـدأ التعامل بالمشتقـقد ب    
داول ـط من أسيم الشركات التي تتـشركة فق 37م ـقتصرًا عمى أسيـيا مـان التعامل بـوك

درت ـ، إذ قمل بيا بشكل كبيـرفقـد تطور التعـا ، أما اليومنيويوركورصة ـفي ب
 ات بأنوُ ـم التعامل بالمشتقـركزي البريطاني حجـن البنك المـادرة عـاإلحصائيات الص

كس ـ، مما يعلمتنوعةالم بالسمع واألدوات المالية اـي حجم تجارة العـمثـوالي ثـل حـيشك
ل ـىذه األدوات تحدأت ـ، إذ بـواق المالية العالميةدة لممشتقات في األسـاألىمية المتزاي

ض تقميل ىامـش الخطورة الـذي ر ـد الصفقات لغـقـة في عـمحل األدوات المالية الرئيس
تمفت ـخإذ ال فييا, ـعمطورت طبيعة الـ، وقد تيواجُو المتعاممون في األسواق المالية

واق لمشتقات المشتقات ـد أصبحت ىناك أسـ، فقـل الحالية عن البداياتطبيعة التعام
ـرة زيد من الخبـدًا ويحتاج إلى المـا جعل التعامل في ىذه األسواق معقـمم ةالمالي

ال تـون ىذه األسـوالمعرفة في فن ـيا إلى خسائر ربما تكون عرض المتعاممون فيـواق وا 
روجيا ـة أو االقتصادية وخـة المؤسسات الماليـصفيـنييار وتـد تؤدي إلى ا، أو قجسيمة

 من السوق .
األوراق و عقود القود مالية مشتقة من ـبأنيا ))ع باختصارالمالية  عرف المشتقاتـوت   

 . (3((لـل مع المستقبـلتعاملغرض ا األجنبيةِ  المالية والعمبلتُ 
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رفين الحق ـي ألحد الطـود تعطـي عقـى:ة ـالمشتقات الماليويـمكن تعريفيا ايضًا بأن    
العقد قد  ـر باحترام التزام ممـاثل,رف األخـزم الطـدد، و تمـاريخ محـن في تـفي أصل معي

أو كميو من المـواد األوليـة, كما قد يتعمق مـبلت، ن العـمغ مـالي أو بمبـمق بأصل مـيتع
د منيما ـربط الطرفين بطريقة ممزمة أو قد يعطي لواحـد قد يـالعق بمؤشر من المؤشرات,

عر ـي لممشتقات عمى سـر السوقـعتمد السعـدم تنفيذه، و يـإمكانية تنفيذ العقد أو ع
قود مالية ـات المالية بأنيا ))عوينظر إلى المشتقالمـتعاقد عميـو منذ نشـأة العقـد, األصل 

سعر ـ( ب حقيقي أو مالي أو نقدي ود معين )ـق في شراء أو بيع موجـتعطي لحامميا الح
 . (2)((ـينو محدد وبكميات محددة وخبلل فترة زمنية مع

ة ـة األصميـا من الموجودات الماليـة تشتق قيمتيـاليـبأنيا )) أدوات م وكما أيضًا تـعرف  
نما ـد ذاتيـتمك قيمة فعمية بحـشتقات ألنيا ال تمـيت بالمـوسم, (1)القياسية (( أو األرقام ا وا 

وامل ـمن الع ـود عميو ثم تبدأ مجموعــحل التعاقـة الموجود مـق قيمتيا أساسًا من قيمـتشت
خ االستحقاق ـل العرض والطمب وتاريـذا الموجود مثل عوامـر عمى قيمة ىـفي التأثي

 . لـالعواميرىا من ـوغ
ود ـعبارة عن عق ا ))ـريف المشتقات بأنيـوصل إلى تعـدم يمكن التـعمى ما تق وبناءاٍ   

وط ضد مخاطر تقمبات األسعار ـدرًا كبيرًا من التحـدة تتيح لمستخدمييا قـمالية معق
 ( .( ري التعامل فييا مستقببلً ـويج
لية معينو او مؤشر أو سمعو والتي بأنيا ادوات مـالية ترتبط بأداة ما الباحث ويعرفها    

يمكن من خبلليا بيع وشراء المخاطر المالية في االسواق , اما قيـمة االداة المشتقة 
في  المالية كون المشتقاتـتو فأنيـا تتوقف عمى اسعار االصول المالية محل التعاقد, 

من حـيث  ادرةـالبمدان التي تطبق الشريعة اإلسبلمية في صفقاتيا المالية قميمة أو ن
ويخضع  ةـالن ذلك يتطمب تطوير اليياكل المتوافقة مع الشريعة اإلسبلمي التعامل بيا

وغير ذلك من  والمقامرة الرباحرم ـريعة التي تـبلمي في تمك البمدان لمشـمويل اإلسـالت
السمع والخدمات  عن طريقأرباح ـأتي كـ، وتنص عمى أن الدخل يجب أن يالمحرمات

 وبـعض العوائد الربوية .لفائدة من ا دالً ـب
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 -: التي تم ذكـرىا ريفايا التعتناصر التي تضمنـم العـويمكن اإلشارة إلى أى   
ـادن ثمينة ع أو معـون ىذه العقود في صورة أوراق مالية أو سمـد تكـق قود مالية :ـع (1

 رى .ـودات أخـموج أو أي
 الفيمـدر كبير من عوا بقـأن يتمتن في المشتقات ـمن المتعاممي يـمتزم ـدة :معقــــ (2

ال أدى سـيب التعامل بالمشتقاتبأسال والخبرة ـر مالية وء  تفيميا إلى خسائـ، وا 
 ركات .ـنييار المصارف والشـب في اد تتسبـق باىضو

يا ـختبلف أنواعـى ال المؤسسات المالية عمـدم المشتقات من قبـستخـت وها :ـمستخدم (3
 يرىا .ـد وغـثمار والتقاعـق االستـوصنادي ينـركات التأمـمن مصارف وش

رين من ـة المستثمـة عمى حمايـل المشتقات الماليـعمـت ر :ـوط ضد المخاطـالتح (4
 رف .ـدة وأسعار الصـار األصول وأسعار الفائـة عن تغير أسعـر الناجمـالمخاط

، األصل ـوعن ))مشتقات ـود الـونات التداول بعقـعنى أن مكتـ ستقباًل :ـل مـالتعام (5
يذ ـل التنفـكن ال يحصـ، ولـيو في وقت إبـرام الـعقدم االتفاق عمـيت (( بلمـخ االستـتاري
 ـي المـستقبل .ا إال فـمي ليـالفع

 المالية أنواع أسواق المشتقات -ثانيًا :
و النشاط االقتصادي بأن ـمف المشتقات المالية عن غيرىا من أوجـختـال ت   
العرض  )ىما ق اسو األىذِه دد قوى ـق، إذ تحاسو خبلل األ م منـا يتـامل بيـالتع

ن أسواق المشتقات ـيا، ولكـا والتعامل بـذه المشتقات وأسعارىـ( حجم ى والطمب
 -: (4)اـواق ىمـوعين من األسـي نـري فـواق بأنيا تجـاألس فيمف عن غيرىا ـتخت

ز ـتتمي ـوواق نمطيـوىي أس -(:Organized Markets) نظمةـاألسواق الم -1
رف ـوتع, ع أو الشراءـالبيفي  قدوندد يمتقي فيو المتعاـحـود مكان مـوجفي 

داولة فييا محددة ـواق التي تكون العقود المتـاألس يا )ـاألسواق النمطية بأن
أي بمعني  ميميا،ـروط تسـجاليا وأحجاميا وشالى أحسب نمط معين بالنسبة 

راء تنفيذ الصفقات ـويتم إج ,(5)( ياـاوض عميـذه الشروط ليست محبًل لمتفـأن ى
وية ـى دار التسـسمـا يـة أو مـفي األسواق المنظمة من خبلل دار المقاص
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(clearing Houseالتي ت )ط بين البائعين والمشترين، إذ ـدور الوسيـوم بـقـ
ودىا ىو ـيدف من وجـًا لكل بائع وأن الـري ومشتريـكل مشتـثل بائعًا لـأنيا تم
ن أو ـرض عمى البائعيـذ الصفقات فيي تفـن بتنفيـالمتعاممي والتزام احترامضمان 

ؤالء ـر التي قد تواجو ىـة الخسائـي لتغطيتينة تكفـإيداع مبالغ معبـشترين ـالم
 .(6) مينـتعامـالم
دار من ـم، إذ تـا التنظيمي والمؤسسي المنظـذه األسواق أيضًا بييكميـز ىتامـوت
 فيوِ  رطـويشت ,(7)وقـالس الموجودين في من أعضاء تم انتخابوُ  مسـل مجـقب

ي ـف ومسجمو كون األوراق المالية مدرجة ـل في األسواق المنظمة أن تـالتعام
ذه ـداوليا في ىـالمشتقات المالية التي يمكن ت أىم ىذهِ  واق، ومنـتمك األس

 . ياتـود المستقبمـود الخيارات وعقـقـي عـواق ىـاألس
ضطرار ـوسطاء من االد أراح المتعاممين والـواق المنظمة قـاألسىذِه جود لـو  إن   

ة ـل إنجاز عمميـاوض من أجـفـحث واالستقصاء والتـرة في البـكبي ـذل جيودإلى ب
(  واق المنظمةـي األسـل فـالتسجي ص أن اإلدراج )ـع والشراء وعمى األخـالبي
وع ـديد حجم ونـة مثل تحـالقضايا الميمدد من ـالمتعاممين من ع وينقذ خمصـي

 تحقاق .ـسالتنفيذ وأجل االر ـالصفقة وسع
واق غير ـي أسـوى -:(over – the count) ظمةاألسواق غير المن -2

حدد وتتمثل ببيوت ـؤسسي مـ، إذ ليس ليا ىيكل تنظيمي أو إطار م*ةـنمطي
ير ـاق غالسمسرة والوسطاء والمؤسسات المالية ويجري التعامل في األسو 

ات البيع مميـدون التقيد بمكان أو زمان محدد إذ يتم تنفيذ ع (OTC)المنظمة 
كون ـ، ويونية متطورة )الياتف أو الحاسوب(لكتر والشـراء من خبلل وسائل ا

ظيم الخاصة ـمالية لمحافـالمتعاممون عمى استعداد لشراء أو بيع األوراق ال
الفرق بين سعر الشراء ن ـعبارة عن وراء ذلك الربح الذي ىو ـحققون مـوي

منظمة في الواليات ـطمق عمى أحد أشكال السوق غير الـ، ويوسعر البيع
، والذي يعرض بشكل أوتوماتيكي أسعار (NASDAQ)ناز داك م ـالمتحدة اس

 . (8)اصةـرض تمفزيونية خـات عـبلل شاشـع والشراء لؤلسيم من خـالبي
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وعة من العقود ىي عقود المبادالت والعقود واق يمكن تداول مجمـوفي ىذه األس  
بعض  امتناعوقد ظيرت ىذه األسواق نتيجة , اآلجمة وعقود الخيارات أيضاً 

صاح عن البيانات والمعمومات الخاصة بيا خوفًا من المنافسة أو ـالشركات عن اإلف
ن أىم ىذه ـدخول إلى األسواق المنظمة، ومـلعدم توفر الشروط التي تمكنيا من ال

% من رأس المال المدفوع، 300روط أن ال يقل صافي حقوق المساىمين عن ـالش
قل رأس ـشاطيا الطبيعي فعبًل، كـما أن ال يـدأت ممارسة نـوأن تكون الشركة قد ب
, فـضبًل عن أن األسواق غير المنظمة (9)( مميون دوالر(2)المال المدفوع عن )

المنظمة تـوفرىا مثل مرونة قيام العقود توفر مـزايا عديدة ال تستطيـع األسواق 
واريخ االستحقـاق وعـدم الحاجة إلى التنظيم والرقابة اليومية فضبًل عن تخفيض ـوت

مخص الفرق بين ـمكن أن نـوي, ظرًا لعدم وجود دار المقاصةـف التعامل نـتكالي
 -الي :ـدول التـالسوقين في الج

 األسواق غير المنظمة األسواق المنظمة
 سجمة في السوقـالعقود غير م -3 ود تكون مسجمة في السوقـالعق -3
دم وجود مكان محدد لتنفيذ ـع -2 ذ الصفقاتـوجود مكان محدد لتنفي -2

تم عقد الصفقات مـن ات إذ يـالصفق
 تصال الحديثةخبلل وسائل اال

 ود غير نمطيةـالعق -1 ود تكون نمطيةـالعق -1
 حددةـعمل تكون غير مـساعات ال -4 عملـدودية ساعات الـمح -4

عقود التي يتم تداوليا ىي ـال -5
 المستقبمياتو  ود الـخياراتعق

عقود التي يتم تداوليا ىي العقود ـال -5
 مبادالت والخيارات ـاآلجمة وال

 المصدر: اعداد الباحـث
 داف المشتقات المالية أه -ثالثًا:
: يجـد المستثمرون الراغـبون في تقميل من المخاطر عند  خاطـرـأدارة الم -3

استثماراتيم في اسواق المشتقات, حيث تمعب المشتقات المالية دورًا اساسيًا في 
نـقل المخاطرة من احـد المستثمرين الى مستثمر اخر, او نقميا من مجموعو 
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 مستثمرين الى مجموعو اخرى دون ان يقتضي ذلك الى بيع االصول مـحل
 التعـاقـد .

: حيث تعـد المشتقات المالية أداة  اليـاف السعر المتوقع في السوق الحـاكتش -2
تـزود المـتعاممين بالمعمومات عما سيكون عميو سعر االصل الذي أبرم عميو 

 العقد في السوق الحالي ) الحاضرة ( أو في تـاريخ التسميم .
تـوفر اسواق المشتقات المـالية وسيمو بديمو لممضاربة بداًل من  :المـضاربة  -1

التعامل باألسيم والسندات محل التعاقـد فقـد اصبح من المحترفين في ىذِه 
 االسواق ان يدخـل لمسوق مـضاربًا .

حـيث توجـد عبلقو تربط بين االسعار الحالية ) الحاضرة (  :كفاءة السـوق  -4
فقد ساىم انخفاض تـكمفة المعامبلت وسيولة التعامل  واسعار المشتقات المالية
 في اسـواق المـشتقات . 

  المشتقات المالية وصورها الشرعية -رابـعًا:
ىناك عـدة صور لممشتقات المالية وتصنفيا حسب الشريعة االسبلمية وبعض   

اراء عمماء االقتصاد االسبلمي من حيث صورىـا الـراىنة ال تجوز شرعًا حسب 
 سباب االتية :اال
 تـعتبر من جنس الربا المـحرم شرعًا . -3
 انيا مـن جنس القمار والرىان الذي حرمتُو الشريعة االسـبلمية . -2
 ينفـي فـييـا الممك والقدرة عمى التسميم وبالتالي الفرق ربحًا وخساره . -1
 االيجـاب والقبول فييا يتم عمى مـحض المـراىنة . -4
 عمى الصورية . تنطـوي عقود المشتقات المالية -5
 تقوم عمى مـبدأ المبادالت الصفرية . -6
 العقود المستقبمية ليست مـن قبيل بيع السـمم الجائر عـند الشريعة االسبلمية . -7
 في عقود الخيارات يـعتبر المعقود عمية لـيس مـااًل وال حقًا . -8
 عـقد االختيار يختمف عن الخيار الشرعي .  -9

 يـختمف عن بيع العـربون .عقد االختيار ) اختيار الشراء (  -30
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 المبحث الثاني                         
 عقود الخيارات وانواعها والمخاطر المالية    

و في الواليات المتحدة ـورصة شيكاغـفي ب 3971ام ـدأ التعامل بالخيارات في عـد بـلق   
م تطور ـث ,(stock options)وكــان التعامل فييا مقتصرًا عمــى خيارات األسيم 

د قـ، أما اليوم فـخدام خيارات العمبلتست، إذ تم ا 3982بالـخيارات في عام  التعامل
مؤشرات األسيم وأسعار ـجاحيا ليشمل التعامل بـتد نـمحققت الخيارات نجاحًا واسعًا وا

قد ـ)ع قد الخيار بأنوُ ـعرف عـوي ودات,دة والمعادن الثمينة والسمع وغيرىا من الموجـلفائا
لتزام في شراء بموجبو طرٌف لآلخـر الحق وليس اال منحـ( ي بين طرفين المشتري والبائع

  .(30)نية معينة(ـعين أو أداة مالية معينة بسعر محدد وخبلل فترة زمـأو بيع أصل م
 Strike or Exerices)ويطــمق عمى ذلك السعر بسعر الممارسة أو سعر التنفــيذ    

price) ,ات ىما : ار ـالخي عدة معايير لعقـود ودـويمكن اإلشارة إلى وج 
  (American Option)عيار خيار األمريكي ـم
 (European Option)عيار الخيار األوربي ـم
  (Bermudan option)  برمودا خيار عيارـم
 مجموعة معينة محدد شراء أو بيع عددٍ  قِ ـيتيح لممستثمر ح الخيار األمريكين اـف   

ذا العقد في أي وقت خبلل المدة ـدد عمى أن يتم تنفيذ ىـمح سعرٍ ـمن األوراق المالية ب
فيو مشابو لمخيار  الـخيار األوربي أما ـو,الممتدة من إبرام العقد وحتى تاريخ انتيائ

, واما (33)تم إال في تاريخ انتيائوـاألمريكي غير أن تنفيذ العقد ) بيع أو شراء ( ال ي
 في ومذكورة محددة أوقات عدة في بممارستو الحق الخيار حامل ويعطي خيار برمودا

ستفادة لتي تقـوم عمييا عقود الخيار عمى امسفة اـوتنطوي الف, الخيار بيع اتفاقية
يار ـق خـتبلك حـمانخفاض األسعـار وذلك با رتفاع أوـن صحة توقعاتيـم باالمتعاممين م
 اه األسعار .ـتجـق خيار البيع حسب توقعاتيم باالشراء أو ح

 حسب طبيعة تداوليا وىـي: سمينـالخيارات إلى قانواع عقـود مكن تقسيم ـوي
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 : (32)حـسب طبيعة العقد يوجد نـوعان من الخيارات  -اواًل:
: التي تعطي لحامميا الحق في شراء أصل (Call Option)راء ـخيارات الش -1

ل يحصل بائع الخيار ـ، وفي المقابوفي تاريخ محدد في المستقبلمعين بسعر محدد 
 ، أي أن :تزام بالتنفيذ الفعمي لـحق الشراءل, إلنشاء ا(31) عمى ثمن مناسب )عبلوة(

                      
 تزام بالتنفيذـلحـــق الخيـــار                 ا         

 من حق الخيارـث        لتزام بالتنفيذ             اال     
ر من ـوق الخيارات أو في أي سوق آخـتم تحقيق صفقة بين البائع والمشتري في سـوي

لبائع، أي عندما توقعات اكون توقعات المشتري مختمفة عن ـأسواق المشتقات عندما ت
 نخفاضًا في السعر .بًل فإن البائع يتوقع استقبـي السعر مـرتفاعًا فيتوقع المشتري ا

ـق خيار شراء عمى تنفيذ ح ـفترض أن البائع والمشتري اتفقوامثال نـعمى سبيل ال    
 -ق المعطيات التالية :ـعمى وف أشير 6دة ـ( ولم سيم 300)بمقدار صفقة 

 دوالر 800سيم =  300× دوالر  8( =  سيم 300رام الصفقة )ـوق وقت إبـر السـسع
 دوالر 3000م = ـسي300× دوالر  30ر التنفيذ = ـسع

 دوالر 50م = ـسي300× دوالر 0ر5العبلوة = 
 دوالر 3200سيم =  300× دوالر  32عقد = ـيذ الـسعر السوق وقت تنف

،  ( دوالر لمصفقة لبائع الخيار 50)لشراء مجرد أن يدفع مشتري خيار اـة بـوتنعقد الصفق
ذ العقد حسب ما يراه مناسبًا دم تنفيـبلوة يكون لممشتري الحق في تنفيذ أو عـوبيذه الع

شتري الخيار سوف ـدوالر فإن م 3200فإذا ارتفع السعر السوقي لؤلسيم فعبًل إلى  لو,
 -أي أن :دوالر  350ـح قدره حقق ربـد ويـينفذ العق
 العالوة –ر التنفيذ ـسع –تحققة = سعر السوق ـالماألرباح 

 دوالر )ربح المشتري( 151دوالر =  51 –دوالر  1111 –دوالر  1211=       
و ـمزم بتنفيذ الصفقة والتخمي عن األسيم بسعر التنفيذ وىـم وُ ـيار الشراء فإنـأما بائع خ   

 دوالر، لذا فإنوُ  3200السوقي لؤلسيم إلى رتفاع السعر عمى الرغم من ا دوالر 3000

 يـمابهّ

 يـمابهّ
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فذ ـدوالر، أي أن البائع ن 350ح المشتري وىي ـاوية تمامًا إلى ربـيحقق خسارة مس
 -: أي أندوالر  50دوالر وحـصل عمى عـبلوة  3000بسعر 

 ر السوقـر التنفيذ + العالوة ــ سعـخسارة البائع =  سع  
ند إبرام ـقدار ما حصل عميو البائع عـر مدوال 3050دوالر =  50دوالر +  3000 

 إن :ـدوالر ف 3200ر السوق ارتفع إلىـالصفقة وأن سع
 ( . سارة البائعـدوالر )خ 350دوالر  = ــ  3200 –دوالر  3050
دوالر فإن مشتري  700وقي لؤلسيم إلى ـأما إذا حصل العكس وانخفض السعر الس    

قدار دوالر وىي م 50كتفي بخسارتو ـالعقد وي في تنفيذ راء ال يمارس حقوُ ـخيار الش
وىذه العبلوة تمثل الربح بالنسبة  حـق الخيار األمر المتبلك العبلوة التي دفعيا في بداية

 يار الشراء .ـلبائع خ
ي عمى عــكس خيارات الشراء إذ تعطي ىــ : (put options)ع ـخيــارات البي -2

قوم ـوي محدد وفي تاريخ محدد مستقببًل,ر لحامميا الحق في بيع أصل معين بسع
ـندما يتوقع انخفاضًا في أسعار ستخدام ىذا الخيار ع( با مشتري خيار البيع المستثمر )
 -ستخدام المثال التالي :ويمكن توضيح ذلك با األصول ,

 دوالر 800سيم = 300× دوالر  8( =  سيم 300ت إبرام الصفقة )ـر السوق وقـسع
 دوالر 650سيم =  300× دوالر  6ر5ر التنفيذ = ـسع
 دوالر 50سيم =  300× دوالر  0ر5بلوة = ـالع
 دوالر 500سيم =  300× دوالر  5ر السوق وقت تنفيذ العقد = ـسع
 500السوقي لؤلسيم إلى  ض السعراإذا صحت توقعات مشتري خيار البيع وانخفـف  

ـب دوالر وتحس 300 ح مقدارهُ ـد وتحقيق ربـيجد أن من مصمحتو تنفيذ العق دوالر فإنوُ 
 : األرباح كما يمي

 العبلوة –ر السوق ـسع –ر التنفيذ ـاألرباح المتحققة = سع
 دوالر 50 –دوالر  500 –دوالر  650=    
 ( ح مشتري خيار البيعـرب دوالر ) 300=    
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التنفيذ            وف يكون مضطرًا لتنفيذ العقد وشراء األسيم بسعر ـيار البيع فسـأما بائع خ  
ذا  500( عمى الرغم من أن سعر األسيم في السوق يساوي  دوالر 650) دوالر وا 
 ق البيع وىوـمن ثمن لتمكين مشتري الخيار من ح عتبار ما قبضوُ ـذنا في نظـر االأخ

 -يحسب كاالتي : ا خسرهُ ـدوالر( فإن صافي م 50العبلوة )
 يذـر التنفـــ سع ر السوق + العبلوةـصافي الخسارة  = سع 

 دوالر 650دوالر ــ  50دوالر +  500=                    
 يار البيع(ـسارة بائع خـدوالر )خ 300= ــ    

ألسيم بداًل من وقعات مشتري خيار البيع خاطئة وارتفعت أسعار اـا لو كانت تـأم    
بخسارتو المتمثمة ال يفكر في تنفيذ العقد ويكتفي  الة فإنوُ ـنخفاضيا ففي ىذه الحا

تخمص من مـخاطر  يار البيع فإنوُ ـأما بائع خلمصفقة, دوالر  50بالعبلوة والبالغة 
 افي .ـح صـبقيمة العبلوة كرب تفظ لنفسوِ ـنخفاض األسعار واحا

 -: (34)حسـب نوع األدوات المالية المستخدمة تقسم الخيارات إلى -ثانيـًا :
يارات تعطي ـ: ىي خ (Interest Rates options)دة ـار الفائـخيارات أسع -1

ق في ـض مبمغ معين بسعر فائدة معين وبتاريخ الحـق في اقتراض أو قر الح لحامميا
 . (35)المستقبل

فينا  ال تتناقض مع اسس ومبادئ االقتصاد في االسبلم وبيذا فإن حامل الخيار يكون
المستقبل في المقابل دفعو حصل عمى ضمان بعدم تغير أسعار الفائدة في ي يمكن ان

 عبلوة عمى ذلك .
ي عقود تبرم عمى بيع ـ: ى (Index Stock options)مؤشرات األسهم  يارـخ -2 

أو ســوق مالية في جمــيع الدول  بــورصةإذ يــوجد في كل  ,(36)األسيم مؤشراتأو شراء 
وىذه  لة فيياات أسعار األسيم المتداو تجاىـعطي دالئل عمى ات, حيث أســـيم مؤشرات

 يمـصصف أداء السوق المالي االالخيارات حولت مؤشرات األسيم من مجرد معيار ي
ميو جميع ـوينطبق ع ـداولو في السوق المالية,ر محدد يمكن تـاستثماري لو قيمة وسع

ذه اإلجراءات ) العبلوة راءات التعامل والتداول المطبقة عمى أي أصل آخر، ومن ىـإج
وال يترتب عمى تنفيذ عقد خيار مؤشرات األسيم تسميم  (, وغيرىا ،، أجل االستحقاق 
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نما ـمستثمر يحقق ربحًا أو ، أي أن اليتم تسوية العقود عمى أساس نقدي فعمي لؤلسيم وا 
ـتفق رق بين القيمة السوقية السائدة لممؤشر وسعر التنفيذ المـعتماد عمى الفخسارة باال

حدد ـتعامل مع عقد خيار مؤشرات األسيم أن يستثمر الذي يـوينبغي عمى المعميو, 
 التعاقد عميو .ؤشر الذي يرغب في ـالم
ذا النوع من الخيارات ـى ( : ظيرCurrencies Options) التـخيـــــارات العم -3

بًل ـ، التي تعد من أشير البورصات األمريكية تعامفيبلديمفيارة في بورصة ـم ألول
ودىا ىو لتفادي ـن وجـان اليدف األساسي مـفي ىذا النوع من الخيارات، إذ ك

ذه الخيارات ــرأ عمى أسعار صرف العمبلت، وىـالتي تط وبعض المخاطر التغيرات
و ـالين الياباني، المارك االلماني، الجني نبية محدودة ىي )ـمقتصرة عمى عمبلت أج

والر كون خيارات العمبلت مقابل الدـوت (37)دة النقد األوربية(ـاالسترليني، وح
كون مقابل ـخفاض عممة معينة تـنااع أو ـفـرتاراىنة عمى ـريكي، أي أن المـاألم

 Cross) * ةـالتقاطعيعار ـالدوالر األمريكي فقط، إذ ليس ىناك خيارات عمى األس
Rates) ,بلت بأنيا )عقود تعطي لحائزىا الحق في ـقصد بعقود خيارات العمـوي

مة معينة مقابل الدوالر بسعر صرف ـمن عم إتمام عممية شراء أو بيع مبمغ معين
 . (38)خ محدد في المستقبل(ـمعين وفي تاري

 د االختيار وعقـد الخيار الشرعيـالعالقة بين عق -:ثالثاً 
تيار أو ) االختيارات ( تميزًا ليا عن الخيارات المعروفة ـيسمييا الباحثون بعقود االخ   

ي بيذا الخصوص وقد اختارت ـالفقو االسبلمفي الفقو االسبلمي , وقد جاء قرار مجمع 
المجنة ان تستعمل االختيارات بداًل من الخيارات وىذا النوع نشأ في الواليات المتحدة 
االمريكية ولفظيا مستعمل في الشريعة االسبلمية حتى ال نقع في اشكاالت ىي 

اق المالية الغير االختيارات, وقد عرَف ىذا النوع من العقود كان يتعاممون بيا في االسو 
المنتظمة من خبلل وسطاء ماليين من ثم انتقل التعامل بيا الى االسواق المالية 
المنتظمة يتم بموجبِو منح الحق وليس االلتزام لشراء او بيع شيء كاألسيم والسمع 

 ون بثمن محدد لمدة محددة.ـوالعمبلت او المؤشرات او الدي
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عقد تيار وعقد الخيار الشرعي, حيث ان ـاالخونبين الخبلصة او العبلقة بين عقد   
 .وليس معاوض عمى سمعة عمى بائعه   مازـ والتق لمشتريه ـهو عقد البيع ومحمُه ح)االختيار

ود مستقل فهو يتعمق بعقد البيع أي انُه ـي ) ليس لُه وجـعقد الخيار الشرع بينما  
المي هو وارد عمى اصل سمعه معينه وهو دون مقابل وكما انُه خيار الشرط االس

  .حقيقي ممموك لصاحبه (
كما ذكر سابقًا بأن عقد  عقد االختيار وعقد العربونبلقة بين ـضًا عأيـوىناك   

االختيار ىو عقد مستقل البيع ومحمُو حق المشتري والتزام عمى بائعُو, أما عقد العربون 
 حقا يتضمن عـبي جزء من ثمن السمعة عند التنفيذ أو ىو وارد من اصل مالي او

 و .معين فتره خبلل البيع بفسخ لممشتري
قًا ح فيو ضمني بيع وىو ، العربون ببيع اً يفقي يسمى ما أجازَ  يم منمن الفقياء ومن  

 إلى مبمغً  المشتري دفعـي أن عمى لكن معين، زمن خبلل البيع عقد بفسخ لممشتري
 مـول البائع إلى واال ، المبيع ثمن من دفعو ما كان البيع المشتري فيو ضىـأم فإن ,البائعِ 

والتعامل بو  وأجازهُ  ةـالحنابم غير المذاىب أصحاب ىمالفقياء من العربون بجواز قلـي
 .  دوليـال اإلسبلمي الفقو أغمب في
 قود االختيار انواع بنظر الى االعتبارات ىي :ـوع
 نوع العقد ) اختيار البيع او الشراء او مزدوج مركب ( تبارـباع/ 3
 (  أسيويةاو  أوربيةتاريخ التنفيذ ) عقود امريكية او  تبارـباع/ 2
 حو (ـالربحية ) مربحو او غير مرب تبارـباع/ 1
 التغطية ) مغطاة او غير مغطاة ( تبارـباع/ 4
 ات (دـمحل الخيار ) سمع او مؤشرات االسيم او سن تبارـباع/ 5
 مية (ـمضاعف الكمية ) اختيار مضاعف الكمية او دون مضاعف الك تبارـباع/ 6

 المخاطر المالية  -:رابعاً 
سبلمية عن طبيعة المصارف التقميدية وذلك الن ختمف طبيعة المصارف االـت   

اعماليا تقوم عمى المشاركة في االرباح والخسائر وانيـا تستخدم صيغ تمويل تعتمد 
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المشاركة في االرباح ايضًا وقد غير ذلك من انواع المخاطر التي تواجييا عمى نظام 
بأي شكل من صطمح ألي خطر مرتبط او يقع ـلمخاطر المالية ىو م, واىذِه المؤسسات

اشكال التمويل المالي, والمخاطر ممكن ان تأخذ شكل سمبي وىو الفرق بين العائد 
 ائد ـعوائد الحقيقية أقل (, او عدم التأكد من العكون الـالحقيقي والعائد المتوقع ) عندما ت

يث ان المخاطر المرتبطة باالستثمار غالبًا تسمـى مخاطر االستثمار وبينما ـح 
ذه ـ, وقد تطورت ىي لمشركة تسمى ) مخاطر االعمال (المخاطر المرتبطة بالتدفق النقد

دأىا الدكتور ىاري ـلتي بمن المخاطر تحت عنوان نظرية ) المحفظة الحديثة ( ااالنواع 
 حت عنوان مقالتو ) اختيار المحافظ ( .ـوت 3952اركوينز عام ـم

 خاطر المالية في السوق الى اربعة انواع ىي :ـوتقسم ىذِه الم
: ان خطر االئتمان ويسمى ايضًا التخمف عن الدفع وىو الخطر  خاطر االئتمانـ/ م1

المرتبط بتخمف المقترض عن الدفع ) ال يقدم الدفعات كما وعـد بتسديدىا (, حيث 
 يخسر المستثمر كامل المبمغ االصمي مع الفائدة .

: ىي المخاطر التي تقل فييا قيمة المحفظة في السوق سواء خاطر السوق ـ/ م2
ثمارية أو محفظة تداول بسبب التغير في قيمة عوامل الخطر في السوق, محفظة است

مخاطر  –مخاطر حقوق الممكية اما معايير عوامل الخطر في السوق اربعو ىي ) 
  مخاطر السمعية (.  –مخاطر العممة  –سعر الفائدة 

 : يعتبر ىذا النوع خطر ناتج عن عدم القدرة عمى تداول ضمان خاطر السيـولةـ/ م3
او اصـل معين بسرعة كافية في السوق لمنع وقوع الخسارة ىناك نوعان من مخاطـر 

 السيولة ) مخاطر سيولة االصول و مخاطر سيولة التمويل (.
: يتكون ىذا النوع من انواع ثبلثة ) مخاطر السمعة والمخاطر  خاطر التشغيلـم/ 4

   خاطر تقنية المعمومات (. ـالقانونية وم
 مقبولة شرعًا لمتحوط من المخاطررق الـالط

  ىذِه الطرق ىي : من أىم
التي ال تتطمب الدخول في ترتيبات  باستخدام: أي تحوط  وط االقتصاديـ/ التح1

يقوم بِو الشخص الراغب في  تعاقدية مع اطراف اخرى بقصد التحـوط فيو تحوط منفرد
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اجتناب المخاطر ومن ابرز ىذه االنواع االصول االستثمارية بمعنى عدم اعتماد عمى 
 اصل او نوع استثماري .

يقصد توقع المؤسسة بين التزاميا واصوليا لتكون من نفس وط طبيعي : ـتح - أ
 العممة .

االسيم وط حركي : يستخدم ىذا النوع ضد مخاطر االصول المتداولة كـتح - ب
    واالوراق المالية .

: وىو ما يعرف بالتأمين التعاوني بصورِه المختمفة والقائم عمى  وط التعاونيـ/ التح2
اساس التعاون عبلقو تبادلية وليس استرباح فأن عنصر المجازفة غير موجـود وىذا ما 

ؤسسات يحقق ميزة توزيع المخاطر وتقنيتيا بين المشاركين, وبناءا عمى ذلك فأن الم
المالية االسبلمية التحوط من شتى انواع المخاطر ) مخاطر العمبلت ومخاطر 

  االئتمان ومخاطر العائد ( من خبلل صناديق تعاونيو تنشأ ليذا الغرض . 
: ىو تحوط قائم عمى عقود المعاوضة التي يراد بيا الربح مثل  وط التعاقديـ/ التح3

المضاربة والبيع باألجل والسمم وجميع الصيغ االسبلمية القائمة ويحتمل انتفاع الطرفين 
    الطرفين عمى حساب االخر .او انتفاع 

 االستنتاجات
 مسألة في إال التقميدية المالية اليندسة عن تختمف ال اإلسبلمية المالية يندسةـال -3

 .وبأساليب التمويل  الشرعي الضابط
 المالية قااألور  أسواق مستوى عمى اإلسبلمية المالية المنتجات ويرـتط أجل من -2

 عمى العمل يجب عموماً  اإلسبلمي ستوى التمويلـم عمى أو خاصةٍ  اإلسبلمية
وأعداد العنصر  اإلسبلمي المالي العمل يتطمبيا التي المؤىمة الكفاءات تطوير

 . البشري المستوعب لعمل التمويل االسبلمي
 خبلل من اإلسبلمية و ربيةـالع والـاألم رؤوس من قدر أكبرالحصول وجذب  -1

 المال أسواق تطوير في منيا فادهستلبل اإلسبلمية المالية المنتجات تطوير
 .بلميةـاإلس الدول في قتصاديةاال التنمية مستوى تحسين و اإلسبلمية
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مستقبمي( سيؤدي  أوآجل  أو ير)مبادلـد خيار مع أي عقد آخـج عقـدمعند  -4
إلى حق، أي أن حامل العقد سيكون لو الحق  زامـالتعقد من ـإلى تحويل ذلك ال

سيتحمل تكاليف  ولكنوُ  لومناسبًا  يراهُ  في تنفيذ العــقد أو عدم تنفيذه حسب ما
 تتمثل بالعبلوة المدفوعة لبائع الخيار من أجل الحصول عمى حق ذلك الخيار.

عمى المستوى العالمي اتجو نحو التزايد  المالية شتقاتـم التعامل بالمـإن حج -5
واق غير المنظمة، غير أن التعامل ـسواء كان في األسواق المنظمة أم في األس

شكل رئيس ـويعود ىذا ب رأكبزايدًا ـنظمة حقق تبالمشتقات في األسواق غير الم
عمتيا جذابة لممتعاممين خصوصًا ـإلى ما تتمتع بو ىذه األسواق من صفات ج

 . مفروضة فيياـمن حيث مرونتيا العالية وقمة القيود والضوابط ال
أمين الحماية ـالية لتمبية حاجات ورغبات المستثمرين وتـقد نشأت المشتقات الم -6

راء التعامل باألصول ـمكن أن يتعرضون ليا من جـالمخاطر التي يليم من 
شتقات ـة . غير أن الكثير من المتعاممين يتخوفون من فكرة الميالمالية أو العين

 خاطر .ـوالم وقوع في الخسائرـبسبب خوفيم من ال نتيجة لعدم تفيميم ليا أو
 التوصيات 

شتقة في أسواق الدول النامية من ـالمرورة العمل عمى إدخال األدوات المالية ـض -3
، وتخفيف األسواق المالية العالمية من جيةواكبة التطورات التي شيدتيا ـأجل م

أو أية موجودات  والسمعالية ـدرجة المخاطر المصاحبة لبلستثمار باألوراق الم
 رى .ـأخرى من جية أخ

وأساليب  المالية عامل بالمشتقاتـدى المتعاممين بأىمية التـنشر الوعي ل -2
بصورة  ي يتسنى ليم تطبيقياـودرجة مخاطرىا، لك بصورة شرعية استخداميا

 .صحيحة وتبعدىم عن اي خطر
الية تنطوي عميو مخاطر عديدة فيذا ـان التعـامل في أسواق المشتقات الم -1

رشد المتعاممين من ىذه المخاطر، منيا وضع سمطات ـيتوجب وضع ضوابط ت
متعاممين بالمشتقات وتحديد حجم تعامبلت ـلمراقبة أداء ال رقابية شرعية كفؤة
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دخ ال برامج تكنولوجية ـالمؤسسات المالية االسبلمية في مجال المشتقات وا 
 ة .ـممية تسوية المشتقات بصورة صحيحـمتطورة لتيسير إتمام ع

قد الخيارات يصبح غير شرعي اذا تم دفع مبمغا معين او ربح شخص ـان ع -4
خص االخر الن المبمغ المدفوع ال يتمثل جزء من قيمة عمى حساب الش

البضاعة اذا اعتبر ىذا المبمغ جزءًا من البضاعة والمتعاقد عمييا سوف يمغي 
 خيارات البيع والشراء ويعتبر نوع اخر من المشتقات وىو عقد المستقبميات .

دة ق ان ادوات التحوط في المشتقات المالية ىي ادوات ايجابية مولـمما سبـ -5
خاطر من طرف الى طرٍف اخر, الن التبادل ـلمثروة لكونيا تستطيع نقل الم

  رفين . ـاع الطـلممخاطر ليس ىو االساس وانما االساس ىو عند انتف
                                      

 . 252، ص 1999انشًزي  ٔ انبياتي ،   - 1
 

 . 209ص   ,2002انعاَي ،   - 2
 .4( ، ص1996، يُايز 4، انسُت1، انعذد4، ) انًجهذ بيت نهعهٕو انًانيت ٔانًصزفيت األكاديًيت انعز - 3
  . 15، ص 1996انُٓذي ،  - 4
 . 5" ، ص مصدر سابقانُٓذي ، "  - 5
 . 49،  ص  2002،  29انيٕسف ، انعذد  - 6
7
 . 123( ،  ص 2004، )انتًيًي   - 

 . انعمٕد انًتذأنت فيٓا يفصهت حسب رغبت انًتعايهيٍ* األسٕاق غيز انًُطيت : ْي األسٕاق انتي تكٌٕ 
 . 127 – 126،  ص  2002، ـضاٌ ري  - 8

 

 . 225، ص  2004، انًالحمت  - 9
 . 118،  ص 2000زيف ، ـشانعصار ٔ  - 10

 

11
 . 92، ص يصذر سابكريضاٌ ، " - 

 . 183 – 182ص   2002جٕدياٌ ،  - 12
 .  23, ص 2006َاشٕر,  - 13

  
 

 . 206،  ص  1996"انخياراث"   ذ ،ـأسع- 14
 . 231،  ص انًصذر َفسّأسعذ ,  -15
 . 71، ص  1995يخايزة ، ،  - 16
 . 441،  ص   2005، انزأي  - 17

: ْي سعز عًهت يمابم سعز عًهت أخزٖ يٍ خالل عاللت ْاتيٍ انعًهتيٍ بعًهت ثانثت  األسعار انتماطعيت -* 
يشتزكت ، فًثاًل سعز شزاء انًارن يمابم انجُيّ االستزنيُي يعُي شزاء انًارن يمابم انذٔالر ثى شزاء انجُيّ 

 يمابم ْذِ انذٔالراث .
 

 . 38، ص  1985هذياٌ ، ـرٔبزث أ . في - 18
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 المصادر
 الكتب -:أواًل 
أساسيات االستثمار د . ناظم محمد نوري الشمري  و د. طاىرفاضل البياتي ، " -3

 ( .3999" ، الطبعة األولى ، )عمان ، عدم توفر دار النشر ، العيني والمالي
إندماج األسواق المالية الدولية د. عماد محمد عمي عبد المطيف العاني، " -2

نعكاساتو عمى االقتصاد العالمي " ، الطبعة األولى ، )بغداد ، بيت أسبابو وا 
 ( .2002الحكمة ، 

د . عدنان اليندي ، "المشتقات المالية ماىيتيا وأنواعيا ، وطرق إدارة  -1
 اليندسة المالية وأىميتيا بالنسبة لمصناعة المصرفيةمخاطرىا" ، في : 

 ( .3996، )بيروت ، إتحاد المصارف العربية ،  العربية االسبلمية
االستثمار باألوراق المالية فؤاد التميمي  ود . اسامة عزمي سبلم ، "د . أرشد  -4

دارة" ،  الطبعة األولى ، )عمان ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة تحميل وا 
 ،2004. ) 

" ، الطبعة الثانية ، مباديء االستثمار المالي والحقيقيد . زياد رمضان ، " -5
 ( .2002)عمان ، دار وائل لمطباعة والنشر ، 

من الوجيتين  االسبلمية التشريعات المالية والمصرفيةخالد إبراىيم التبلحقة ، "  -6
 ( .2004، )عمان ، دار اإلسراء لمنشر والتوزيع ،  النظرية والعممية"

" ، الطبعة األولى ، )عمان ، المالية الدوليةرشاد العصار وعميان شريف ، " -7
 ( .2000 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،

" ، الطبعة األولى دراسات في األسواق المالية والنقديةجمال جويدان الجمل ، " -8
 ( .2002، )عمان ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، 

,  اسواق المشتقات المالية ودورىا في العولمة الماليةاليام خزعل ناشور,  -9
 .  21, ص 2006جامعة البصرة 
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 -ات المالية المنشورة في الصحف الماليةدليمك لقراءة المعموم"  وجدي مخامرة -30
" ، الطبعة الثالثة ، )عمان ، المعيد العربي لمدراسات الوول ستريت جورنال

 ( .3995،  االسبلمية المالية والمصرفية
اليندسة المالية وأىميتيا بالنسبة )" ، في الشرعية  رياض أسعد ، "الخيارات -33

 ( .3996اد المصارف العربية ، ، )بيروت ، إتح(لمصناعة المصرفية العربية
" ، الطبعة األولى ، )عمان ، إدارة المخاطر الماليةد . خالد وىيب الراوي ، "  -32

 ( .3999دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، 
 المجــالت والبحوث -ثانيًا:
" دور المشتقات كأداة المصرفية االسبلمية األكاديمية العربية لمعموم المالية و  -3

، مجمة الدراسات المالية والمصرفية  إدارة الموجودات / المطموبات" ،في 
 .3996، يناير 4، العدد األول ، السنة 4المجمد

مجمة بحوث نورة عبد الرحمن اليوسف ، "مستقبميات وخيارات الطاقة" ،  -2
 . 2002،  29العدد  اقتصادية عربية

"، مجمة التمويل والتنمية ةعقود الخيار في العممة األجنبيروبرت أ . فيمدمان ، " -1
 . 3985، ديسمبر  4، العدد  22، المجـــمد 

 
 


