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ملخص البحث

احلمد هلل رب العاملني والصاة والســام عىل خاتم األنبياء واملرســلني، 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني: وبعد:

     فإن التمويل من األبواب التي تشغل بال الساسة واملختصني من رجال 

االقتصاد وأرباب األعامل منذ زمن بعيد، وأبىل فيه الباحثون والدارســون من 

أهل االقتصاد باًء حســنًا، وقدم كل منهم خاصة معارفه وثقافته مشــاركة 

يف إجياد وسيلة تســاعد عىل ختطي العقبات التي تعرتض سبيل التنمية، ومنها 

عقبة التمويل، حيث توجــد - غالبًا - املهارت البرشية والعوامل املســاعدة 

إلقامــة املرشوعــات اإلنتاجيــة وال يوجد التمويــل الكايف الــازم إلقامة 

املرشوعات واستمراريتها.

   لذا كانت احلاجة ماســة للبحث عن ســبل للتمويل تســاعد أصحاب 

األعامل عىل تنفيذ ما يبغون من مشــاريع اإلنتاج، فتعددت اإلبداعات واحليل 
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مــن أجل ذلك، فظهرت املبادالت بطريق املقايضات ثم البيوع واملشــاركات 

بجميع صورها وأنواعهــا حتى وصل األمر إىل ما يعرف باملشــتقات املالية، 

استخدمها اإلنســان من أجل تقليل املخاطر التي تعرتض العمليات اإلنتاجية 

واالستثامرية أو التعويض عنها.

  وملا كانت رشيعة اإلســام تنظر إىل املعامات املالية - قديمها وحديثها 

- باعتبارهــا من أفعــال العباد، ومن ثم ختضع لقاعدة احلــال واحلرام، كان 

لزامًا بحث ودراســة هذا النوع من مســتجدات الوســائل التي ختدم معاش 

اإلنسان وحياته، وبيان مدى مناسبتها لظروف وثقافة املجتمعات يف عامل يعج 

باملشكات واألزمات املالية واالقتصادية والفوارق الطبقية، فضًا عن تقييمها 

والتعرف عىل جدواها االقتصادية من أجل الوقوف عىل أحكامها الفقهية.

  لذا كان هذا البحث حماولة للتعرف عىل هذه األدوات املالية املســتحدثة 

ومدى االستفادة منها ما أمكن.                                                                             

واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

•     •     •
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مع مرور العصور واألزمان تظل املعامات املالية هي عنوان تطور حياة 

اإلنسان واكتشــافاته وإبداعاته، ومن اكتشافات اإلنسان عمليات التمويل 

ووســائلها املتنوعة، ذلك أن التمويل هو عامل مهم وخطري لنشاط اإلنسان 

الذي اليتوقف، ومع تطور هذا النشاط تتطور معها سبل ووسائل التمويل، 

فهي التقف عند حد معني أو وســيلة معينة، بل دائمة التطور والتغري ساعد 

عىل ذلك ضخامة األنشطة اإلنتاجية واألعامل اخلدمية املساعدة هلا مما جعل 

اإلنسان اليفقد حيلة يف البحث عن تطوير وسائل التمويل، ومن ذلك مثا 

املشتقات املالية وكوهنا تســتخد كأدوات حتوط للتعويض عن املخاطر التي 

تصاحب العمليات اإلنتاجية واالستثامرية، وهذا ما نحاول دراسته وحتليله 

من أجل الوقوف عــىل حقيقة الدورالذي تقوم بــه للتقليل من املخاطر أو 

التعويض عنها.

أمهية البحث: 

الشك أن مســألة التمويل من املســائل املهمة واخلطرية التي ال يمكن 

ألي نظام اقتصادي التخيل عنه، فاقتصاد اليوم خاف اقتصاد األمس يمتاز 
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بالضخامة والتنوع يقوم عىل اإلنتاج من أجل الســوق، و هذا يتطلب أمواال 

كثرية يصعب توفريها بغري اســتخدام وســائل التمويــل احلديثة، ومن ثم 

تنعكس هذه األمهية عىل الوسائل التي تستخدم للتمويل التي منها املشتقات 

املالية، ذلك البديل الذي مل يكن معروفا عىل نطاق متسع من قبل، وأضحى 

وســيلة لتداول كميات مالية تعد بعرشات )بل مئات( املليارات، وربام فاق 

هذا القدر، يف تطور خطري استغلته املؤسسات املالية من أجل تعظيم األرباح، 

مما يتطلب التعرف عىل حقيقته وتقييمه واحلكم الرشعي له.

أهداف البحث: 

هيدف البحث إىل حتقيق عدد من األهداف

 1 - الوقوف عىل حقيقية املشــتقات املالية وكوهنا أدوات متويل حقيقية 

أو أدوات ومهية.

 2 - التعــرف عىل األحكام الرشعية املتعلقة باســتخدام هذه األدوات 

كوسائل متويل.

 3 - حماولة البحث عب بدائل هلــذه األدوات، ما أمكن، يف حال عدم 

اعتبارها من ناحية الرشعية.
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خطة البحث: 

تنقسم خطة البحث إىل قسمني: 

القسم األول: التحوط واملشتقات املالية.

وفيه مطلبان: 

املطلب األول: التحوط وفائدته وطرقه.

املطلب الثاين: املشتقات املالية.

وفيه فروع: 

الفرع األول: تعريف املشتقات وحتديد طبيعتها.

الفرع الثاين: األمهية االقتصادية لعقود املشتقات املالية.

الفرع الثالــث: أنواع املخاطر التــي يمكن التحوط عنها باســتخدام 

املشتقات املالية.

القسم الثاين: أدوات التحوط.

وفيه مطالب أربعة: 
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املطلب األول: املستقبليات

وفيه فرعان: 

األول: تعريف املستقبليات وأركاهنا وبيان خصائصها وأهدافها.

الثاين: احلكم الرشعي لعقود املستقبليات.

املطلب الثاين: بيوع اآلجال )البيع مع تاجيل البدلني( .

وفيه فرعان: 

األول: تعريــف البيع مع تأجيل البدلني وبيان أوجــه الفرق بينه وبني 

املستقبليات وخصائصه.

الثاين: احلكم الرشعي للبيع مع تأجيل البدلني.

املطلب الثالث: االختيارات.

وفيه فرعان: 

األول: تعريف عقود االختيارات وبيان خصائصها وأنواعها.

الثاين: احلكم الرشعي لعقود االختيارات.
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املطلب الرابع: املبادالت

وفيه فرعان: 

األول: تعريف عقود املبادالت، وخصائصها وأنواعها.

الثاين: احلكم الرشعي لعقود املبادالت.

اخلامتة: وضمنتها أهم النتائج.

•     •     •
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القسم األول

التحوط واملشتقات املالية

وينقسم إىل مطلبني:

املطلب األول : التحوط وفائدته وطرقه.

أوالً: تعريف التحوط:

َط حتويطًا: بنى حوله  يف اللغة: جــاء يف خمتار الصحاح مادة )حوط( َحوَّ

حائطًا فهو حموط، ومنه: قوهلم: أنــا أحّوط حول ذلك األمر، أي أدور، أي 
يقيم حاجزًا من حائط حوله.)1(

وحاطه: كأله ورعاه، واحتاط لنفسه أي: بالثقة.

وجــاء يف املعجم الوجيز: حاط باليشء شــمله برعايته، وأحاط باألمر 

َط اليشء حفظه وتعهــده، وأحتاط: أخذ يف  أدركه من مجيــع نواحيه، وَحوَّ

أموره بأوثق الوجوه)2(.

)1( خمتــار الصحــاح - حممد بن أبى بكــر الرازي - حتقيق: حممــود خاطر - املطبعة 
األمريية، مادة حاط

)2( املعجم الوجيز/ جممع اللغة العربية - مادة: حاط.
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وبنــاًء عىل ما جاء يف معاجم اللغة نســتطيع أن نقول بأن مادة حوط أو 

حاط تشــتمل عىل معنى احلفظ والرعاية والتوثيق واالعتناء باليشء وذلك 

عىل جهة العموم، وإذا تعلق األمر باملــال، فاملعنى حفظه والعناية به وعدم 

إتافــه. ويف جانب املعامات املالية يكــون املعنى هو األخذ بأوثق الوجوه 

وأكثرها ضامنًا وأمانًا، ويكون بكل ما يضمن عدم هاكه وخسارته بالكلية، 

وإن مل يملك ذلك فتقليل اخلســارة وتقليصها أيضــًا يدخل ضمن مدلول 

التحوط لغة.

املعنى يف االصطالح: قبل الدخول يف حتديد ماهية التحوط اصطاحًا، 

ننبه إىل أن التحوط - وحســبام جاء باملعنى اللغوي - يدخل ويوجد يف كل 

أمر، ففــى العبادات معناه مقبــول ومرشوع كاالطمئنــان يف الصاة، كي 

اليفوت ركنــًا أو رشطًا، وهو يف املعامات املادية مقصود أيضًا، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: 

)من ويل ليتيم ماالً فليتجر له به واليدعه حتى تأكله الصدقة()1(.

ولئن كان للتحوط معنًا عامًا كام فهمنا، فإن ما نريده هنا هو التعرف عىل 

معناه إذا تعلق باملعامات املالية حيث مقصود البحث.

)1( حديث صحيح - رواه البيهقى - سنن البيهقى - دار املعارف - بريوت - جـ2/6، 
وكذا السيوطي - اجلامع الصغري - حديث 96 - صـ13.
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وبناًء عىل ذلك: 

يرى البعض من الباحثني أن التحوط يف املعامات املالية ُيعنى به: موقف 

يتخذ يف سوق معني للتعويض عن التعرض لتقلبات األسعار يف سوق آخر 

هبدف تقليل التعرض للمخاطر الغري مرغوب فيها)1(.

ويرى البعــض أن التحوط املايل: هو: مصطلح يســتخدم للداللة عىل 

حتييــد املخاطر وتقليصها، ومن ثم فقد عرف التحوط بأنه الوقاية واالحتامء 

من املخاطر)2(.

وفريق ثالث يعرف التحوط بأنه: اإلجراءات التي تتخذ حلامية املال من 

التقلب غري املتوقع وغري املرغوب للعاقد)3(.

وعرفها احتاد املصارف العربية بأنه: فن إدارة خماطر األســعار من خال 

مراكز عكسية عند التعامل يف أدوات املشتقات))(.

    https: //ar.m.wikipedia.org )wiki(  - املوسوعة احلرة - نسخة إلكرتونية )1(
)2( د/نصية مسعود - جملة االقتصاد اإلسامي العاملية )نسخة إلكرتونية(.

)3( عبد الرحيم عبد احلميد الســاعايت - نحو مشتقات مالية إسامية إلدارة املخاطر 
التجارية - جملة الدراسات االقتصادية - جامعة امللك عبد العزيز - العدد احلادي 

عرش - 1999 - صـ57.
))( د/ سمري عبد احلميد رضوان - املشتقات املالية: دراسة مقارنة بني النظم الوضعية 

وأحكام الرشيعة اإلسامية - دار النرش للجامعات - 2005 - صـ56.
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وعرفــه صندوق النقد الدويل بأنه: وســيلة تقليل خماطــر مالية لطلب 

مركــز يف إحدى األدوات يعوض منهــا جزئيًا - أو كليــًا - خماطرة تقرتن 

بمركز أخر)1(.

ونميــل إىل اختيار التعريف األخري لكونه يشــتمل عــىل أكثر عنارص 

املعرف، وهي: 

1 - أن التحوط وسيلة وليس غاية يف ذاته.

2 - أن التحوط وسيلة لتقليل املخاطر يف املعامات املالية.

3 - أن التحوط يكون باختاذ مراكز عكســية يف أدوات املشــتقات، فإن 

كان مركزه يف األوىل بائعا، كان مركزه يف الثانية مشرتيا، وهكذا. 

تطابق املعنى يف اللغة واالصطالح: 

مــن خال مــا قرأناه مــن معنى التحــوط يف اللغــة ويف االصطاح 

يتضــح لنــا أن املعنــى يف االصطاح يتطابق مــع معناه يف اللغــة، فهو يف 

اللغــة: العناية باليشء وحفظــه واألخذ بأوثق الوجــوه، ويف االصطاح: 

هو الوســيلة أو اإلجــراء املتخذ من أجل احلفظ والعناية وعدم خســارته، 

)1( مشار إليه لدى / عبد اجلبار السربجايت - اهلندسة املالية وصناعة التحوط.
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ســواء بمحاولــة حتييد املخاطر أو جتنبهــا أو تقليصهــا، وإن كان املقصود 

تعويــض اخلســائر فهو نــوع من احلفــظ بعدم تركــة للضيــاع، مصداقًا 

 لقــول رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )إن اهلل كره لكم ثاثــًا قيل وقــال، وإضاعة املال 

وكثرة السؤال()1(.

وهنا تأتى اإلجابة عىل التساؤل التايل: هل التحوط مقصد رشعي؟

إن مقاصــد الرشيعة - كام حددها العلامء - هــي حفظ الدين والنفس 

والعــرض والعقــل واملال، وقــد تقدم أن مــن معانى التحــوط »احلفظ 

والعنايــة« وإن كان املــال يتطلب فوق حفظــه والعناية بــه، العمل فيه بام 

ال يؤدي إىل خســارته، مما يعنــى العمل بأوثق الوجــوه وأكثرها أمانًا، وهلا 

عند املختصني وســائل وأدوات متعددة، منها املبــاح ومنها غري املباح مما ال 

يتفق مع قواعد وأحكام الرشيعــة، وال خيفى عىل الناظر يف أحكام الرشيعة 

 أهنا قــررت كثريًا من األحكام التــي تعمل عىل حفظ املال وعدم إفســاده 

أو خسارته.

)1( متفق عليه من حديث املغرية بن شــعبة واللفظ ملســلم ينظــر: صحيح البخاري 
- كتــاب الزكاة - باب قول اهلل تعاىل )واليســألون النــاس إحلافا( رقم 07)1، 
وصحيح مسلم كتاب األقضية باب كثرة املسائل من غري حاجة حديث رقم 593.
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ومــن هذه األحــكام التــي تفيد معنى التحــوط )1(، وهــي كثرية عن 

العد واحلرص:

1- األصــل يف املعامات احلل)2(. قال تعاىل: ﴿  ٹ    ٹ    ٹ ﴾)3( 

فقد جعل األصــل يف املعامات املالية احلل، لئا يرتتب عىل حتريمها ضياع 

 األنفس وهاك الناس. وهو شــأن التحوط حتى ال تضيع األموال التي هي 

أصل املعايش.

2- التوثيــق: وهو عمل من أعامل التحوط، أو وســيلة من وســائله، 

ومنه قولــه تعــاىل: ﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

ڀ ﴾))(، ومنه قوله تعاىل: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ... ﴾)5(. 

)1( عبد اجلبار السبهانى - اهلندسة املالية وصناعة التحوط.نسخة إلكرتونية.
)2( األصــل يف األشــياء اإلباحة عند بعــض احلنفية ومنهم الكرخــي وهو مذهب 
الشافعي..األشــباه والنظائــر - ابن نجيم احلنفي - دار الكتــب العلمية بريوت 
ص66، د/ عــىل أمحد الندوي. موســوعة القواعد والضوابــط الفقهية احلاكمة 
للمعامات املالية يف الفقه اإلســامي. دار عامل املعرفــة - 19)1هـ، 1999م. 

60/2. األصل يف البيوع اإلباحة. األم لإلمام الشافعى 3/3.
)3( سورة البقرة - من اآلية: 275.
))( سورة البقرة - من اآلية: 282.
)5( سورة املائدة - من اآلية: 106.
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ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  

ڀ ﴾)1(.

3- النهى عن تســليم األموال ملن ال حيســن إدارهتــا )وهو عمل من 

أعامل التحوط(: ومنه قوله تعاىل: ﴿  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   

ڀ  ﴾)2(، ومنه قوله تعــاىل: ﴿  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     
ۈ ﴾)3(.

)- األمر بالتجارة يف أموال اليتامى )وهو من أعامل التحوط(: قال ملسو هيلع هللا ىلص: 

»من ويل ليتيم ماالً فليتجر له به واليدعه حتى تأكله الصدقة«))(.

5- النهى عن بيع الدار أو العقار إال أن جيعل يف مثله: قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من باع 

دارًا ومل جيعل ثمنها يف مثلها مل يبارك له فيها«)5(.

)1( سورة البقرة - من اآلية: 283.

)2( سورة البقرة - من اآلية: 220.
)3( سورة النساء - من اآلية: 5.

))( حديث سبق خترجيه.
)5( أخرجه ابن ماجة يف ســننه من حديث حذيفة بن اليامن - كتاب الرهون - باب من 
بــاع عقارًا ومل جيعل ثمنه يف مثله - حديث رقم 91)2 كام أخرجه أمحد والدارمي 
من حديث سعيد بن حريث: ينظر مسند أمحد حديث رقم 15880ج3ص67)، 
سنن الدارمي - كتاب البيوع - باب فيمن باع دارًا فلم جيعل ثمنها يف مثلها حديث 

رقم 2625.



17

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. حـســني عـلي حمـمــد مـنــازع

6- تقرير حق اخليار عند إجراء عمليات البيع والرشاء.

7- إباحة اختاذ الضامن يف املعامات.

8- إباحة عقد السلم.

9- استحسان املساومة يف البيع والرشاء.

وغري ذلك كثري من األحكام الفقهية التي هي وســيلة من وسائل حفظ 

املال ونامئه وعدم إتافه أو خسارته.

ومن ثم فا بأس بالتحوط يف املعامات املالية، وإن شئت فقل هو مبدأ 

من مبادىء املعامات املالية الصحيحة. قال ملسو هيلع هللا ىلص ملن يغبن يف البيع: »إذا بعت 

أواشرتيت فقل الخابة«)1(.

ثانيًا: فائدة التحوط يف املعامالت املالية:

يتبني من تعريف التحوط الســابق اإلشــارة إليه، أن هدف التحوط يف 

املعامات املالية يتمثل يف تقليل حجم املخاطر يف االستثامرات، أو حتييدها، 

أو الوقاية منها بالكلية، وأخريًا التعويض عنها)2(.

)1( متفق عليــه صحيح البخاري، كتاب البيوع رقم 2011، صحيح مســلم، كتاب 
البيوع رقم 1533. 

)2( راجع تعريف التحوط.
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ومعنى ذلك أن التحوط ال يقتــر يف معناه عىل إلغاء املخاطر كليًة)1(. 

وإنام يعمــل عىل توزيعها بني أطراف املعاملــة إن أمكن، وربام إىل طرف أو 

أطــراف آخرين، ومن األصوب أن يكون هدف التحوط: االحتامء والوقاية 

مــن املخاطر، أو يف حده األدنى حتييد املخاطــر وتقليلها، إذ هو هبذا املعنى 

يكــون أقرب إىل القبــول، يقول ملسو هيلع هللا ىلص: »التاجر الصــدوق األمني مع النبيني 

والصديقني والشهداء«)2(.

أمــا حماولة قر معنى التحــوط عىل جمرد نقل املخاطــر »بمعنى إلقاء 

تبعتها عىل الطــرف األخر من أجل تعظيم األربــاح، وهو ما يعرف يف لغة 

املحاسبة »باملعاملة الصفرية«، فهذا ما يتناىف مع أحكام الرشيعة اإلسامية، 

وذلــك ألنه - وطبقًا هلذا املعنى - ال يمكن انتفــاع الطرفني معًا، فإذا انتفع 

أحدمها ترضر األخــر، أي أن هذه املعاملة ال ختــدم مصالح الطرفني وإنام 

)1( د /حممــد عيل القــري - إدارة املخاطــر يف املعامات املالية املعارصة - نســخة 
إلكرتونية - املوقع الرسمي للدكتور حممد عيل القري صـ2، 3.

)2( أخرجه الرتمذي من حديث أيب ســعيد اخلدري، كتاب البيوع حديث رقم 1209 
وقال أبوعيسى )هذا احلديث النعرفه إال من هذا الوجه(، سنن الدار قطني، كتاب 

البيوع رقم 18ج3 ص7، مستدرك احلاكم، كتاب البيوع رقم 3)21.
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ختدم مصلحة أحدمها عىل حساب مصلحة األخر)1(، لذلك قلنا بأن التحوط 

ال يقتــر يف معناه عىل جمــرد نقل املخاطر من طــرف إىل طرف، فكل من 

الطرفني يقر غايتــه عىل هذه، بام يعني تنافر مصالح الطرفني بحيث يمتنع 

انتفاعهام معًا، وهذا يناقض الغاية الرشعية يف املعامات املالية التي هي قصد 

املنفعة للطرفني.

شاهد ذلك قول الرســول ملسو هيلع هللا ىلص »اخلراج بالضامن«)2( أو القاعدة الفقهية 

)الغنم بالغــرم( )3(. وما أقصده هو أن املخاطــرة عنر مازم للرضب يف 

األموال واســتثامرها، وقصد جتنيبها )أي املخاطــر( بإلقائها عىل اآلخر مما 

يتناىف مع قواعد الرشع، ألنه يدخله الرضر املنهي عنه.

)1( د/سامي بن إبراهيم الســويلم - اخليار التبعي لرشاء األصول - حولية الربكة - 
العدد احلادي عرش 30)1هـ/2009م - صـ66، 67، 68.

)2( رواه الرتمذي - وقال حديث حسن صحيح، وأبو داود يف سننه من حديث عائشة، 
كتاب اإلجارة، رقم 3508، وابن ماجة كتاب التجارات، رقم 2)22، و اجلامع 

الصغري للسيوطي، 636/1 حديث رقم 130).
)3( ينظر رشح القواعد الفقهية للشــيخ الزرقا، ص37)، النارش دار القلم، دمشــق، 
الطبعة الثانية 09)1هـــ- 1989م، واملادة الـ 78 من جملة األحكام العدلية. أي 

املشاركة والتضامن يف الربح واخلسارة .
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ثالثًا: طرق التحوط يف األسواق املالية:

مــن املعلــوم أن التحوط إنــام يقصد من أجــل التعامل مــع املخاطر 

التــي تصاحب املعامات املاليــة، وذلك هبدف إدارهتا، ســواء بتجنبها أو 

تقليصهــا أو التعويض عنها. وبام أن املخاطر التــي تواجه الرضب يف املال 

واســتثامره ال يمكن حرها إال من حيث اإلمجال )خماطر أســعار السلع، 

وخماطر التقلب يف أســعار األســهم واألوراق املالية، وخماطر سعر الفائدة، 

وخماطر أســعار الرف( مما يتطلــب إدارة متكافئة تتناســب مع كل نوع 

 من أنواع املخاطــر، لذلك تتعدد أدوات التحوط التــي تتعامل مع األنواع 

املختلفة للمخاطر.

ومن حيث الواقع توجد طرق وأدوات رئيسةإلدارة التعامل مع املخاطر 

يف املعامات املالية املعارصة هي: التأمني، واملواءمة بني األصول واخلصوم، 

واالحتامء)1(، واألخرية هي جمال البحث والدراســة، لذا سنقر يف دراستنا 

هذه عىل: 

)1( د/غزال العويس - آليات العمــل يف بورصة األوراق املالية - دار النهضة العربية 
- القاهــرة - صـ161 - حممد القري بن عيد - إدارة املخاطر يف املعامات املالية 

املعارصة - صـ3، ).
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االحتامء من املخاطر يف األسواق املالية املعارصة:

أدت التقلبــات الكبرية وغري املتوقعة يف األســواق املالية إىل زيادة حدة 

املخاطر التي من املمكــن أن تتعرض هلا عمليات تقليب املال واســتثامره، 

بــدءًا من كون هذه التقلبــات يف حد ذاهتا تعد خطرًا، ومــرورًا باملفاجآت 

غري املرضية، وانتهاًء بالنتائج الســلبية لعمل املؤسسات املالية وعجزها عن 

التغلب عليها، كل هــذا صاحبه ظهور أدوات  ماليــة حديثة اصطلح عىل 

تســميتها )باملشــتقات املالية()1(. وهي أدوات ختتلف عن األدوات املالية 

التقليدية )األسهم، السندات، الصكوك( .

فإذا كانت األدوات املاليــة التقليدية متثل أصوالً عينية، أو أصوالً مالية 

)ســلع، عقارات، عمات أجنبية، أسهم، سندات، صكوك( فإن املشتقات 

)األدوات املاليــة احلديثة( ال متثل ذلك، وإنام هي أدوات تشــتق قيمتها من 

اجتاهات أســعار األوراق املالية )األصول املالية( حمل التعاقد أو من السلع، 

أو املؤرشات)2(.

)1( د/ غزال العويس - املصدر السابق - 3)1، 161.
)2( زايدي عبد السام - اهلندســة املالية - مدخل لتطوير الصناعة املالية اإلسامية.  
املشــتقات وحش املالية املفــرتس - موقع االقتصاد العــادل - عبد الفتاح حممد 

صاح. نسخة إلكرتونية. املوقع العاملي لاقتصاد اإلسامي.
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املطلب الثاين: املشتقات املالية:

وفيه فروع:

الفرع األول: تعريف املشتقات وحتديد طبيعتها:

أوالً: تعريف املشتقات:

متهيد: املشتقات أو أدوات التحوط ليســت أوراقًا مالية طويلة األجل 

كاألسهم والسندات، وإنام هي عبارة عن عقود يتم تنفيذها آجًا وترتبط يف 

وجودها بأصول مالية )سلع أو أوراق مالية أو مؤرشات أو معدل فائدة( .

تعريف املشتقات: )هلا عدة تعريفات(:

األول: أهنا عقد مايل قابل للتداول، حيمل حقوقًا متعلقة بأصل مايل أخر.

الثانى: أهنا عقود ترتبط قيمتها بأصل مايل أو مؤرش)1(.

الثالث: أهنــا عقود فرعية تبنى أو تشــتق من عقود أساســية ألدوات 

اســتثامرية )أوراق مالية أو عقارات أو عمات أجنبية أو ســلع( لتنشأ عن 

تلك العقود الفرعية أدوات استثامرية مشتقة)2(.

)1( التعريفان األول والثاين مشــار إليهام لدى د/ غزال العوســى - آليات العمل يف 
بورصة األوراق املالية - مصدر سابق - صـ161.

)2( أ/بزاز حليمة، هدى بن حممد - املشــتقات املالية وخماطرها - نســخة إلكرتونية 
صـ1.
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الرابع: كام يعرفها بنك التســويات الدولية التابع لصندوق النقد الدويل 

بأهنا: عقود تتوقف قيمتها عىل أســعار األصول املالية حمل التعاقد، لكنها ال 

تقتىض انتقال ملكية األصل حمــل التعاقد ويكفي تبادل مدفوعات فروقات 

األسعار بني طريف العقد)1(.

اخلامــس: ويعرفها البعض)2( بأهنا: عقود مالية تشــتق قيمتها من قيمة 

أصول حقيقية أو مالية أخرى )أســهم أو ســندات أو عقارات أو عمات 

أجنبية أو ذهب أو سلع( وتكون لتلك العقود مدة زمنية حمددة باإلضافة إىل 

سعر ورشوط معينة يتم حتديدها عند حترير العقد بني البائع واملشرتي.

وياحظ عىل هذه التعريفات أن بعضها عبارته خمترة، وبعضها اآلخر 

عبارتــه مطولة. وهذا يفرس وجهة نظر كل صاحــب تعريف، فمن أختر 

التعريف نظر إىل أهم خصائص املشتقات، ومن أطال فيه أراد مجع أكرب عدد 

من عنارصه وخصائصه.

)1( هذا التعريف مشــار إليه عند: أ/ بزاز حليمة، هدى بن حممد - املصدر الســابق 
- صـ1، وكذا عبد الفتاح حممد صاح يف املشتقات املالية وحش املالية املفرتس - 

موقع االقتصاد العادل - صـ1. 
)2( د/ بلعــزوز بن عــىل - إســرتاتيجية إدارة املخاطر يف املعامات املالية. نســخة 

إلكرتونية. 
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ثانيًا: طبيعة املشتقات املالية:

من خال التعريفات املتعددة للمشــتقات املالية يمكننا حتديد طبيعتها 

وذلك يف النقاط التالية: 

1- إن املشــتقات عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أخرى أساسية، 

ومعنى ذلك أنــه يلزم وجود العقد األصيل حتى يبنــى عليه العقد الفرعي 

)املشتق(، فإذا مل يوجد العقد األصيل فا وجود للعقد الفرعي.

2- إن عقود املشــتقات ال تتطلب تســليم أو نقــل ملكية األصل حمل 

التعاقد وعندئذ يكتفي بتســوية فروقات األســعار، وهو ما يعني بيعًا لبنود 

العقد الذي ينظم عملية بيع األصــل وليس بيعًا لألصل حمل التعاقد، حتى 

وصفها البعض بأهنا ليست عقودًا حقيقية)1(.

3- تتحدد قيمة املشتق بناًء عىل قيمة األصل حمل التعاقد األول، ومعنى 

ذلك أن املشتقات ليست هلا قيمة يف ذاهتا، وال يمكنها بذاهتا إجياد قيمة مالية 

إذا مل يكن لألصل قيمة مالية.

)1( عبد الفتاح حممد صاح - مصدر سابق - صـ2.
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)- يكون لعقود املشتقات املالية مدة زمنية حمددة وسعر ورشوط حمددة 

يتم االتفاق عليها عند حترير العقد بني الطرفني.

الفرع الثاين: األمهية االقتصادية لعقود املشتقات املالية)1(:

يرى أنصار العمل باملشــتقات املالية أن هلا أمهية اقتصادية تتمثل يف عدد 

من األمور: 

 األول: التغطية والتحول ضد املخاطر: 

حيث جيري استخدام املشتقات بغرض التحوط وتقليل خماطر االستثامر، 

وتدخل ضمن أهم األدوات التي تســتخدم هلذا الغرض، وتؤدي املشتقات 

هــذه الوظيفة من خال نقل املخاطر إىل الطــرف األخر أو إىل طرف ثالث 

دون حاجة إىل رشاء مسبق لألصل حمل التعاقد.

الثاين: حتقيق األمان واالستقرار يف األسواق املالية: 

وخيتر البعــض هذه الوظيفــة يف عقود االختيــارات، حيث يروهنا 

تعمل عىل حتقيق االســتقرار، نظرًا إىل أهنا تؤدى إىل تقليل حدة التقلبات يف 

)1( د/ عبد الكريم أمحد قندوز - ما املقصود باملشــتقات املالية؟ - نســخة إلكرتونية 
ص6 ومابعها - أ/بزاز حليمة، هدى بن حممد - مصدر ســابق صـ15 - عبد اهلل 

صالح حممد - املشتقات املالية اإلسامية بني النظرية والتطبيق. 
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أســعار األوراق املالية التي تقع العقود عليهــا، وعندئذ تعمل االختيارات 

أو اخليــارات بوظيفــة التأمني ضد أيــة تقلبات)1(، ذلك أن مشــرتي حق 

 اخليــار يســتطيع املطالبة بتنفيــذ االلتزام أو عــدم املطالبة حســبام يكون 

يف صاحله.

ولنــا عىل هذه الوظيفة ماحظة. فإن ســلمنا بصحة هــذا القول، فإن 

التقلبات يف أسعار املشتقات ذاهتا - والتي حتدث نتيجة املضاربات من أجل 

جني األرباح - تنفي القول بأن املشــتقات توفر األمان واالستقرار بالنسبة 

ألسعار األصول املالية التي تقع عليها العقود )2(

الثالث: كون املشــتقات أداة للتنبؤ بأسعار األصول املالية املتعاقد عليها 

يف السوق احلارض عند التسليم: 

كذلــك يعد مــن وظائف املشــتقات أن تقــوم بتزويــد املتعاملني يف 

األصول املالية بام ســيكون عليه ســعر األصل املايل الذي أبرم عليه العقد 

)1( هذا الرأى مشار إليه لدى/ عبد الكريم قندوز - مصدر سابق - صـ6، 7.
)2( د/ غــزال العويس - أبعاد أالزمه املالية العاملية )2008( وتداعياهتا عىل االقتصاد 

املري - دار النهضة العربية صـ 66 - 67.
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يف الســوق احلــارض عند التســليم. حتى وصفــت لدى البعــض)1( بأهنا 

أداة جيده الستكشــاف املســتوى الذي يمكــن أن يكون عليه الســعر يف 

الســوق احلارض، فعىل ضوء أســعار املشتقات يبدأ ســعر األصل املايل يف 

 الســوق احلارض يف التغــري بام يعكس األســباب التي تظهر االجتــاه العام 

لتوقعات املتعاملني.

الرابع: إتاحة فرصة أفضل لتخطيط التدفقات النقدية. يقال ضمن أمهية 

املشتقات إهنا متنح فرصة أفضل لتنظيم عمليات التدفق النقدي يف املستقبل، 

وبدقــة، ذلك أن البائع لألصــل املايل يدرك من خال العقد املشــتق - ما 

ستكون عليه أسعار أصوله املالية، وكذلك املشرتي يدرك حقيقة مدفوعاته، 

وذلك من خال العقد املشتق.

اخلامس: إتاحة فرصة استثامرية للمضاربني: 

فكثري من املحرتفني يفضلون املضاربات يف املشــتقات عىل املضاربة يف 

األدوات التقليدية )األسهم و السنوات( ومرد ذلك، مرونة وسهوله التعامل 

)1( منتدى رجال األعامل » املشتقات املالية « نسخة إلكرتونية.
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 باملشــتقات عنه يف األدوات التقليدية )1(، كذلك وبســبب انخفاض تكلفه 

التعامل باملشتقات )2( 

السادس: تيسري وتنشيط التعامل عىل األصول حمل التعاقد: 

يقولون إن التعامل باملشتقات أقل تكلفة، وأكثر مرونة، كام سبق، وهذا 

االنخفاض يف التكلفة له تأثري عظيم يف جعل السوق أكثر كفاءة. إذ تتاح فيه 

الفرصه إلبرام الصفقات بســعر قريب من السعر العادل. كام يسهم التعامل 

باملشــتقات عىل تنشــيط ســوق األصل املتعاقد عليه، وذلك بزيادة حجم 

التداول عليه، ومرجــع ذلك يعود إىل أن املبلغ الذي يدفعه املســتثمر عند 

التعامل يف املشــتقات ال يمثل إال نسبه ضئيلة من قيمه الصفقة، هذه النسبة 

تقل كثريًا عن اهلامش الذي يلتزم املشــرتي بإيداعه لدى السمسار يف حالة 

الرشاء باهلامش لألصل يف السوق احلارض)3(. 

 السابع: رسعة تنفيذ االسرتاتيجيات االستثامرية:

فنظرًا ملا تتمتع به عقود املشــتقات من مرونة وإمكانية كبرية للســيولة 

)1( املصدر السابق.
)2( بزاز حليمة، وهدى بن حممد - مصدر سابق - صــ 16.

)3( د/عبد الكريم قندوز - مصدر سابق - صــ8/..2املصدر السابق ص9.
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املالية، فإهنا تســاعد عىل تنفيذ اإلسرتاتيجيات االســتثامرية، فمثًا، لو أن 

مســتثمرًا أراد استثامر مبلغ مليون ريال ســعودي )1000000( يف حمفظة 

متميزة التنوع، فحينئذ يمكنه رشاء جمموعة من األســهم الفردية حتقق له ما 

يريد، ولكن هذا البديــل قد يتطلب تنفيذه وقتًا مطوالً، كام ينطوي عىل قدر 

كبري من التكلفة، يقابله بديل أخر خيلص املستثمر من هذه املشكات، وهو 

االستثامر يف عقد من عقود املشتقات )عقد مستقبيل عىل أحد املؤرشات، أو 

عقد اختيار( وهــذا لن يتطلب - يف مجيع األحوال - دفع أكثر من ربع قيمة 

الصفقة، فضا عن اختصار وقت التنفيذ.

الفــرع الثالث: أنــواع املخاطر التي يمكــن التحوط عنهــا )إدارهتا( 

باستخدام املشتقات املالية:

تقدم أن املخاطــر التي حتيط باملعامات املالية ال يمكن حرها، حيث 

ختتلف من بيئة إىل أخرى ومن ظرف اقتصادي ومن اختاف مناخ اقتصادي 

واجتامعي وســيايس وتغريات مناخية طبيعية كاحلــرارة والربودة وغريمها، 

فضا عن اختاف األزمات ودورها يف تنوع تلك املخاطر.
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ومع ذلك فيمكن إمجال تلك املخاطر يف جمموعات كالتايل: 

- خماطر أسعار سلع.

- خماطر رصف العمات األجنبية.

- خماطر أسعار الفائدة.

- خماطر تغريات القيمة السوقية أو القيمة العادلة.

وتفصيل ذلك:

أوالً: خماطر أسعار البيع:  

هناك بعض السلع التي تتغري أسعارها بصوره مستمرة )الذهب والنفط 

مثًا( وهذا التغري املستمر يضيف درجه من املخاطر، فمن كونه حيدث تقلبات 

يف إيرادات الرشكات التي تنتج هذه السلع وتلك التي تستغلها كمدخات 

مما قد يرتتــب عليه موجة من التذبذبات يف املراكــز املالية لتلك الرشكات، 

عندئذ تكون معه املشــتقات فرصه ســانحة لتقليص موجــه التذبذبات أو 

حتييدها إىل حد كبري، حيث تستطيع تلك الرشكات - املشار إليها - الدخول 

يف عقود املشتقات، لكي تعمل عىل تثبيت األسعار خال فرتة التعاقد، ومن 

ثم التخطيط اجليد للتدفقات النقدية)1(.

)1( املصدر السابق - ص9.
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ثانيًا: خماطر تغريات أسعار الفائدة: 

إن التغــريات يف أســعار الفائدة عىل املبالــغ النقدية ُتوجــد حالة من 

التقلــب وعدم االســتقرار لكل من الرشكــة امُلصدرة للدين وللمســتثمر 

فيــه كذلك، ســواء أكان معــدل الفائدة ثابتــًا أم متغريًا )ذلــك أن معدل 

الفائــدة الثابت يف حالة حدوث تغريات بشــأنه يــؤدي إىل تغري يف القيمة 

الســوقية للدين املســتحق الوفاء، أو الدين املقصود لاســتثامر فيه، وأما 

إذا كان التــزام الرشكة بدين ذي فائدة متغــرية، ففي حالة حدوث تغريات 

يف أســعار الفائدة بالزيادة حيدث عدم اســتقرار للرشكــة الدافعة للفائدة، 

ويف حالة حدوث تغريات يف أســعار الفائــدة باالنخفاض حيدث حالة من 

 التقلب وعدم اســتقرار لآلخذ للفائــدة وهذا ما ينطبق متامــا عىل البنوك 

التجارية.

وعىل ذلك ومن خال إدارة املخاطر يســعى البنك أو الرشكة إىل تقليل 

االعتامد عىل ســعر فائدة معني كمصدر لإليرادات، ومن ثم يلجأ إىل عقود 

املشتقات كوسيلة لتحقيق هذا اهلدف.
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رابعًا: خماطر تغريات القيمة السوقية أو القيمة العادلة.

إن قيمــة املنشــأة أو الرشكة تســاوى قيمة أســهمها، وإن أية تغريات 

- خصوصــًا إذا كان باالنخفــاض - يف قيمة الســهم - يعرض الرشكة أو 

املنشأة للمخاطر التي الحتمد عقباها. هذه التغريات يف القيمة السوقية تنشأ 

نتيجة لتقلبات أســعار األوراق املالية يف أســواق رأس املال، وسواء أكانت 

بفعل عوامل حقيقيــة أم بفعل عوامل مصطنعة وغري أخاقية، كاالحتكار، 

واإلشــاعات، واملقامرة، وعمليات اإلحراج والبيــع والرشاء الصوري - 

وكل ذلك يؤثر عىل القيمة الســوقية لألوراق املالية)1(. هلذا تلجا الرشكات 

واملؤسسات إىل املشتقات لتقليل املخاطر أو التعويض عنها.

تلك كانت مجله املخاطر التي تضطر املنشــآت أو املؤسسات عندها إىل 

اللجوء إىل التحوط عن طريق عقود املشتقات من أجل حتييدها أو تقليصها 

أو التعويــض عنها، ومن املاحظ أن بعض هــذه املخاطر مقبول من ناحية 

 الــرشع وبعضها ال يتفــق ومقصود الرشيعــة، ومن ثــم أهدرته ومل جتعل 

له اعتبارا.

WWW.mare/a.Org/index.php . 1( خماطر السوق - موقع املعرفة(
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فمخاطر تغري أســعار السلع، وخماطر تغريات أسعار رصف العمات، 

وكذلــك خماطر تغريات القيمة الســوقية، كل هذا مما هــو مباح ال بأس أن 

تتخذ إجراءات التحوط بشــأنه من أجل حتييده أو دفعه، أو التعويض عنه، 

يقــول ابن تيميــة - رمحه اهلل - )أمــا املخاطرة فليــس يف األدلة ما يوجب 

حتريــم كل خماطرة، بل قد علم أن اهلل ورســوله ملسو هيلع هللا ىلص مل حيرما كل خماطرة وال 

كل ما طــان مرتددا بني أن يغنم أو يغرم أو يســلم، وليس يف أدلة الرشع ما 

يوجب حتريــم مجيع هذه األنواع ال نصًا والقياســًا....ولكن حيرم من هذه 

 األنواع ما يشــتمل عىل أكل املال بالباطل كــام حيرم أكل املال بالباطل وإن مل 

يكن خماطرة()1(.

أما بالنسبة ملخاطر تغريات أسعار الفائدة وما شابه ذلك مما يدخل ضمن 

الربــا املحرم فا اعتبار له يف الرشع، ومن ثــم فالتحوط عنه ال تقره أحكام 

الرشيعة اإلسامية، وجمال التفصيل فيه يطول.

•     •     •

)1( خمتر الفتاوى املرية البن تيمية ج1ص 532 - 533 حتقيق: عبد املجيد سليم 
- حممد حامد الفقي، مطبعة السنة املحمدية.
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القسم الثاني

أدوات التحوط

املستقبليات، العقود اآلجله، االختيارات، املبادالت

وسنناقش كل أداة منها يف مطلب مستقل.

املطلب األول: املستقبليات: 

وفيه فروع:

الفرع األول: تعريف املستقبليات وخصائصها وأركاهنا وأهدافها:

 أوالً: تعريف املستقبليات:

تعرف املســتقبليات بأهنا: عقود آجلة يؤجل فيها حمل التعاقد )سلع أو 

أسهم أو ســندات أو مؤرشات( ويؤجل فيها الثمن إالجزًءا يسريًا حيتفظ به 

يف غرفة املقاصة ضمنانًا للوفاء بالعقد)1(.

 وهذا التعريف اليشتمل عىل كل عنارص عقود املستقبليات.

)1( فضيلة الدكتور الشيخ / عىل القره داغي - األسواق املالية - البورصة - يف ميزان 
الفقه اإلسامي. نسخة إلكرتونية، املوقع الرسمي للدكتور /عيل القره داغي.
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ويعرفها البعض: بأهنا عقود تعطى حلاملهــا احلق يف رشاء أو بيع كمية 

من أصل معني )ســلعة أو ورقة مالية( بسعر حمدد مسبقًا عىل أن يتم التسليم 

والتسلم يف وقت الحق )املستقبل( )1(.

وهذا التعريف كسابقه، اليشتمل عىل عنارص املستقبليات مجيعها.

ويعرفها البعض أيضًا بأهنا: تعاقد مســتقبيل يلزم طرفني متعاقدين عىل 

تسليم واستام سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر متفق عليه يف تاريخ 

حمدد بغرض التحوط وجتنب خماطر تقلب األسعار)2(.

ويعترب التعريف األخري أكثر التعريفات قبوال الشــتامله - تقريبا - عىل 

معظم خصائص العقود املستقبلية.

 ثانيًا: خصائص عقود املستقبليات:

من التعريف الســابق لعقود املستقبليات، يمكننا استخاص خصائص 

هذه العقود: 

)1( بزاز حليمة - هدى بن حممد - مصدر سابق صـ2 .
)2( أيمن حممد عاطف - ماهية املشتقات املالية وأنواعها وأمهيتها االقتصادية.
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أوالً : املستقبليات عقود: شأهنا شأن أي عقد يتم إبرامه بني طرفني )بائع 

ومشــرٍت( ولكن هل تتضمن كل أركان ورشوط العقد الصحيح أم ال؟ هذا 

ماسنعرفه فيام بعد.

ثانيًا: تأجيل البدلني... .

تتضمن عقود املستقبليات تأجيل املبيع والثمن.

ثالثًا: حمل العقد يف عقود املســتقبليات قد يكون سلعة أو ورقة مالية أو 

معدل فائدة أو مؤرش أسعار.

رابعًا: أن ال يتضمن العقد رشطًا يقيض بإنتهاء العقد بالتسليم والتسلم. 

أي أن خيلــو العقد من هذا الــرشط، وعندئذ يمكن إهنــاؤه بعقد معاكس 

)املقاصة()1(.

خامسًا: أهنا عقود نمطية: 

بمعنى أهنــا تصــدر كأداة تتضمن رشوطــًا متامثلًة، مــن حيث كمية 

الســلعة، أو عددًا معينًا من أســهم رشكــة ما، باإلضافة إىل تاريخ تســليم 

)1( د/ عبد الســتار أبو غدة - السلع الدولية وضوابط التعامل فيها - حولية الربكة - 
العدد احلادي عرش 30)1هـ - 2009م - صـ18.
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 واحد، وأن يقتــر اتفاق الطرفني عند إبرام العقد عىل ســعر البيع وكمية 

املبيع فقط.

ثالثًا: أركان العقود املستقبلية:

باإلضافة إىل اخلصائص الســابقة التي تتميز هبا العقود املســتقبلية عن 

غريها من عقود املشــتقات يلزم توافر أركان العقد حتى يكون يصدق عليه  

)عقود املستقبليات(.

وهذه األركان هي )1(: 

1- بائع العقد: وهو الطرف امللتزم بتســليم املبيع )حمل التعاقد( مقابل 

احلصول عىل السعر املتفق عليه من املشرتي يف التاريخ املحدد.

2- مشرتى العقد: هو الطرف امللتزم باستام اليشء حمل التعاقد مقابل 

دفع السعر املتفق عليه مع البائع يف التاريخ املحدد، مع األخذ يف االعتبار أن 

العقد ال يتضمن رشطا يقتىض إهناءه بالتسليم فعا، كام مر. 

)1( بــزاز حليمه - وهدى بن حممد - مصدر ســابق - صـــ3، أيمن حممد عاطف - 
مصدر سابق - صـ2.
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3- حمــل التعاقد: ويقصد به: اليشء املتفق عــىل بيعه ورشائه بني طرىف 

العقد مما قد يكون سلعة أوورقة مالية أو غريمها.

)- السعر: وهو السعر الذي يتفق عليه الطرفان عند إبرام العقد إلمتام 

الصفقة مستقبًا ومن خصائصه أنه مؤجل حلني أجل تسليم املبيع، ومع ذلك 

 يتم دفع مبلغ )نسبة مئوية من قيمة العقد( ليس جزءًا من ثمن املبيع، ولكنه ضامنًا 

لتنفيذ االلتزام)1(.

5-  تاريخ التسليم أو التسوية: وهو التاريخ املحدد إلمتام عملية التبادل، 

ومع ذلك يندر أن يقع تســليم )2( حيث تشــري بعض الدراسات إىل أن نسبة 

ضئيلة من هذه العقود التتجاوز 3% هي التي تنتهي بالتسليم الفعيل)3(.

العقد املستقبيل أداة مالية قابلة للتداول: 

قلنا فيام مىض بأن العقود املســتقبلية عقود نمطيــة وذكرنا بأن النمطية 

تعنــي وحدة بنــود العقــود، إال رشط الثمن الذي خيضــع للتفاوض بني 

)1( د/ عيل حميي الدين القره داغي األسواق املالية - الربصة يف ميزان الفقه اإلسامي 
- جملة جممع الفقه اإلسامي، العدد السابع 12)1هـ - 1992م، 188/1. 

)2( د/ بلعزوز بن عيل - إسرتاجتية إدارة املخاطر يف املعامات املالية، نسخة إلكرتونية.
)3( د/ حممد عىل القري بن عيد / بحث بعنوان )األسهم، االختيارات، املستقبليات( 

جملة جممع الفقه اإلسامي الدويل - العدد السابع 12)1هـ ، 1 /216.
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طريف العقد، وعليــه فإن هذه العقود يتم تداوهلا يف ســوق املال كأهنا ورقة 

مالية أي أشــبه بالسهم أو السند حتى إنه ال يشــرتط اتصال أحد العاقدين 

باآلخر، فكل من طريف العقد يشــرتي من ســلطة الســوق )إدارة السوق( 

عقــدا نمطيا أحدمها بائع واآلخر مشــرٍت، هذا العقد يتضمن تســليم كمية 

 معينة من ســلعة ما، أو عدد معني من األوراق املالية ملؤسســة أو رشكة يف 

موعد الحق)1(.

رابعًا: أهداف عقود املستقبليات:

يقصد بأهداف عقود املســتقبليات: جمموعة األغــراض التي يقصدها 

املستثمرون من استخدام عقود املستقبليات وهي: 

أوالً: استخدام عقود املستقبليات لغرض التغطية: 

قد تقصد العقود املســتقبلية لغرض تغطية اخلسائر )التحوط لتعويض 

اخلســائر( التي تتعرض هلا الرشكات أواملؤسسات، وذلك بسبب التغريات 

العكسية التي قد تطرأ يف املستقبل عىل أسعار السلع أوغريها.

)1( د/ عيل القره داغي 189/1.
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هذا ويأخذ غرض التغطية عدة صور: 

1 - التغطية بمركز طويل: 

وصورته أن يكون هناك مســتثمر حيتاج مستقبًا إىل أصل من األصول 

املالية، فيتعاقد عىل رشاء ذلك األصل من خال ســوق العقود املســتقبلية، 

ويطلق عىل هذا النوع مصطلح التغطية بمركز طويل.

ومثاله: نفرتض مؤسســة منتجة للدقيق عقــدت اتفاقًا مع حمات لبيع 

الدقيق شهريًا عىل أساس التسليم بأسعار معينة، فإذا انتظرت هذه املؤسسة 

لتشرتى الدقيق يف السوق احلارض يف التواريخ املحددة لتسليمه للمحات، 

فربام تفاجأ بارتفاع سعر الرشاء كثريًا، مما يعرضها للخسائر، حيث األسعار 

التي باعت هبا ال تكفى ثمنًا للرشاء، وملواجهة هذه املخاطر تلجأ املؤسســة 

إىل رشاء عقود الدقيق بأسعار حمددة، وتواريخ تسليم تناسب توقيت احلاجة 

إليه، وبأســعار تضمن هلا حتقيق عائد مناســب، فإذا ارتفعت أسعار الدقيق 

)مســتقبًا( فإن املؤسسة لن خترس شــيئًا، حيث يتم تعويض ارتفاع السعر، 

عن طريق مكاسب العقد املستقبيل، فتقوم املؤسسة برشاء الدقيق يف السوق 

احلارض لتســليمه للمحــات يف مواعيدها بأســعار مرتفعة، ليتم تســوية 
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العقد املســتقبيل عن طريق فروقات األسعار، ويف حالة انخفاض السعر يف 

السوق احلارض، فإن املؤسسة املشرتية للدقيق ستقدم عىل رشائه هبذا السعر 

املنخفض، ولكنها ستدفع فروق العقد املستقبيل مبلغا يساوى مبلغ املكاسب 

التي حققتها، وهبذا تكون التغطية بمركز طويل حمققة احلامية من خماطر ارتفاع 

أسعار السلع، أو مسببة لألرضار إذا ما انخفضت األسعار.

2 - التغطية بمركز قصري: 

وصورته: أخذ املســتثمر ملركز بائع عىل عقد مســتقبيل ملواجهة خماطر 

انخفاض سعر أصل يمتلكة، أو يتوقع أن يمتلكة، فعند انخفاض سعر هذا 

األصل املايل تتحقق احلامية للمستثمر وعند ارتفاعة يترضر املستثمر )1(.

ومثاله: مستثمر اشرتى كمية من الذهب )أوقية( وخشية من انخفاض 

الســعر يف املستقبل قام بعقد بيع مستقبيل حمدد التاريخ وبسعر حيقق له عائدًا 

مناســبًا، فإذا انخفض السعر يف تاريخ التسليم املحدد فلن خيرس شيئًا، ذلك 

أنه ســيتم تعويض النقص يف الســعر بفروقات العقد املستقبيل، وإذا ارتفع 

السعر يف السوق احلارض عن سعر بيع العقد املستقبيل فسيلحقه الرضر.

)1( أيمن حممد عاطف، بزار حليمة وهدى حممد - مصدر سابق ص5.
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3 - التغطية القابلة للتجديد: 

تبدو هذه الصورة رضورية عند ما تكون الفرتة املخططة المتاك األصل 

تزيد عن تاريخ التسليم للعقود املستقبلية، عندها تتطلب التغطية إبرام عقود 

مستقبلية بتواريخ اســتحقاق قصرية يتم تســويتها قبل تاريخ التسليم، ثم 

إحاهلا بعقود مســتقبلية أخرى متتد لتاريخ الحق حتى يتم بلوغ هناية لفرتة 

املحددة المتاك األصل.

4 - التغطية بأصل خمتلف: 

وتســمى هذه الصورة بالتغطية غري املبارشة متييــزًا عن التغطية املبارشة 

والتي يقصد هبا: إبرام عقد مســتقبيل عىل ســلعة أو ورقــة مالية هي ذات 

األصل اململوك أو املراد رشاؤه أو بيعه.

أما التغطية بأصل خمتلف، فهي تغطية من خال عقد مستقبيل عىل أصل 

خيتلف عن األصل املراد رشاؤه أو بيعه.

فمثًا: مدير حمفظة لألوراق املالية يرغب يف تغطية مركز عىل ســندات 

إحدى الرشكات، وليس أمامه ســوى التغطية باستخدام عقد مستقبيل عىل 

مستندات حكومية طاملا ال توجد عقود مستقبلية عىل سندات الرشكات.
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ثانيًا: عقود مستقبلية لغرض املضاربة.

إن تعامات املضاربني يف أسواق العقود املستقبلية هتدف إىل الربح، فإذا 

أشارت توقعاهتم إىل أن أســعار العقود املستقبلية عىل أصل معني يف تاريخ 

تسليم حمدد ستكون أقل من سعر هذا األصل حمل التعاقد يف السوق احلارض 

وقت تاريخ تنفيــذ العقد املســتقبيل، فعندئذ يقومون بــرشاء تلك العقود 

املســتقبلية، أما إذا كانــت توقعاهتم عكس ماتقدم )أي أن أســعار العقود 

املســتقبلية يف تاريخ التســليم ستكون أعىل من الســعر الذي سيكون عليه 

األصل يف السوق احلارض( فعندئذ يقومون ببيع العقود املستقبلية: 

أنواع املضاربني يف العقود املستقبلية: 

1 - مضاربــو األربــاح الصغرية: وهــم الذين يشــرتون ويبيعون يف 

أوقات قصرية.

2 - املضاربون اليوميون: وهم الذيــن حيتفظون بالعقود لفرتة ال تزيد 

عن يوم واحد.

3 - مضاربــو املراكز: وهــؤالء حيتفظون بمراكز تســتمر لعدة أيام أو 

أسابيع وربام أكثر من ذلك.
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الفرع الثاين: احلكم الرشعي لعقود املستقبليات:

بعــد أن تعرفنا عىل حقيقــة عقود املســتقبليات وأركاهنا وخصا ئصها 

وأغراضها، ينبغي علينا أن نتعرف عىل احلكــم الرشعي هلذه العقود، ذلك 

أن احلكم الرشعي حاكم ألفعال اإلنســان وضابط هلا، وال يكفي من ناحية 

الرشع - أن نتعرف عىل اليشء فإذا وجدنا له منافع قلنا هذا دليل حله وإباحته، 

ذلك أن املنافع واملضار قد ال يدركها اإلنسان، وقد تغيب عنه بعض الوقت، 

وحكم الرشع ليس تبعا هلوى اإلنســان وميوله، وإنام هو عدل اهلل جمردًا عن 

هوى اإلنسان، يتعرف عليه الفقيه بإعامل أدوات االجتهاد املعلومة ال بميله 

وهواه، وقد يرى اإلنســان منفعة ويغمض الطرف عن جانب الرضر، ألنه 

ليــس يف صاحله، لذلك قال العلامء: »إن العقل ال يســتقل بإدراك احلســن 

والقبيح، بل البد من أن يسبقه الرشع«. قال تعاىل: ﴿  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ     ﴾)1(، وحتى يتســنى لنا التعــرف عىل احلكم الرشعي لعقود 
املســتقبليات، وعام إذا كانت تدخل ضمن البيــوع اجلائزة يف الرشع، أم من 

بيوع الغرر املنهي عنها، فإننا نضع اخلصائص املميزة هلذه العقود حتت منظور 

)1( سورة امللك آية رقم )1.
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مبادئ وأحكام الرشيعة اإلســامية لنرى مدى اتفاقها أو اختافها مع تلك 

املبادئ واألحكام، بادئني بام هو أت: 

أوالً: نمطية العقود املستقبلية: 

جاء يف معاجم اللغه أن النمط معناه: الطريقة أو األسلوب....والصنف 

أو النوع أو الطراز من اليشء، واجلامعة من الناس أمرهم واحد)1(.

ومتشيًا مع هذا املعنى تكون نمطية العقود املستقبلية، وحدة بنود العقود 

أي أن العدد من العقود تتامثل يف رشوط العقد، بحيث تكون هلا سامت واحدة 

كعدد املبيع، وتاريخ التسليم، ومواصفات السلعة، أو األصل حمل التعاقد، 

وبناء عىل هذا، ال تثري نمطية العقود إشــكالية من حيث احلل واحلرمة، طاملا 

كان املتعاقدان يعلامن ســامت العقد، وحتقق هلام الرضــا املنصوص يف قوله 

تعاىل: ﴿  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾)2(، ويف القاعده )األصل 

يف العقود رضا املتعاقدين()3(.

)1( خمتار الصحاح، مصدر ســابق، مادة نمط، املعجم الوجيز - مصدر سابق - مادة 
نمط .

)2( سورة النساء آية رقم 29.
)3( موســوعة القواعد والضوابط الفقهية تصنيــف، د / عىل أمحد الندوي - دار عامل 
املعرفه - 19)1هـ 1999 - 2 / 61 = جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية - 

وزارة الشؤون اإلسامية - السعودية - 155/29.
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ثانيًا: تأجيل البدلني: 

تبــني فيام مىض أن تأجيل البدلني ســمة أساســية وخاصية جوهرية يف 

العقود املستقبلية وحكم هذه اخلاصية يف الفقه اإلسامي يتضح وينجيل من 

التحليل اآليت.

إن صور البيوع اجلائزة يف الفقه اإلســامي تــرتدد بني تعجيل البدلني، 

وبني تأجيل أحدمها وتعجيل اآلخر، فــإذا كان تعجيل البدلني فهو األصل 

وحكمه اجلواز، وإذا كان تعجيل الثمن وتأخري املثمن )املبيع( كان سلاًم وهو 

جائز باتفاق.

وإذا كان تعجيــل املثمن )املبيع(، وتأجيــل الثمن فهو صورة من صور 

السلم عند البعض، وحكمه اجلواز)1( وعند البعض اآلخر هو عقد استصناع 

وحكمه اجلواز عند من قال به )احلنفية(.

فأما تأجيل البدلني فغري مقرر يف الرشيعة، يقول ابن رشد يف البداية: فأما 

)1( قال أبو احلســن عيــاض: »وإن تأجيل الثمن مع تعجيــل املثمن فهو بيع األجل« 
مواهــب اجلليل رشح خمتر خليــل - دار الفكر الطبعة الثالثــة - 12)1هـ - 

1922م - )/ 398.
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النســيئة من الطرفني فا جيوز بإمجاع..... ألنه الدين بالدين املنهى عنه )1(، 

فعن ابن عمر ريض اهلل عنهام »أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن بيع الكالئ بالكالئ«)2(، 

)1( بداية املجتهد وهناية املقتصد - ابن رشد - دار الكتب اإلسامية - 2 / 9)1.
)2( أخرجــه الــدار قطني ح 71/3، حتت رقــم 72، واحلاكم كتــاب البيوع - رقم 
2)23 من طريــق » ذؤيب بن عاممة حدثنا محزة بن عبد الواحد عن موســى بن 
عقبة عن عبداهلل بن دينار عن ابن عمر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال احلاكم: 
هذا حديــث صحيح عىل رشط مســلم، وأخرجــه البيهقي يف الســنن الكربى 
رقــم10536، والطــرباين من حديث رافــع بن خديــح ج) ص267 حديث 

رقم375) الطبعة الثانية.
وقد ادعــى احلاكم أن هذا احلديث صحيح عىل رشط مســلم حيــث قال )هذا   
حديث صحيح عىل رشط مسلم ومل خيرجاه ج2 ص57( غري أن احلافظ ابن حجر 
رمحه اهلل نبه عىل خطئه يف ذلك فقال )ويف إســناده موسى بن عبيدة، وهو مرتوك، 
ووقع يف رواية الدار قطني موســى بن عقبة وهــو غلط، واغرت به احلاكم فصحح 
احلديث وتعقبه البيهقــي( ينظر الدراية يف ختريج أحاديــث اهلداية ج2ص157 

مطبعة الفجالة اجلديدة )138هـ.
وهذا احلديث وإن كان ضعيف اإلسناد لتفرد موسى بن عبيد ة الربذي إال أن األمة   
تلقته بالقبول بني عامل به عىل عمومه وبني متأول له، كام اتفقت املذاهب األربعة 
عىل العمل بمضمونه واالحتجاج به. ينظر: البناية عىل اهلداية ج6 ص550، موطأ 
مالك ج2ص628، املهذب للشــريازي 28/2 واملبدع رشح املقنع )/150 قال 
ابن عرفة: تلقي األمــة هذا احلديث بالقبول يغني عن طلب اإلســناد فيه. التاج 
واإلكليل 367/5، وقال بعضهم حيكم للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول 
وإن مل يكن له إســناد. ينظر تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ج67/1 دار 

الكتب احلديثة، القاهرة 1996م.
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قال ابن املنذر )أمجع أهل العلم عىل أن بيع الدين ال جيوز()1(.

ومن هذا الباب فإن عقود املســتقبليات التي يؤجــل فيها البدالن غري 

متفقة وأحكام الرشيعة، ومن ثم تعد غري جائزة رشعًا.

أما إحلاقها ببيع الســلم »الــذي يعجل فيه الثمــن ويؤجل املثمن« فا 

يســتقيم ذلك مع وجود خاصية تأجيل البدلني يف العقود املســتقبلية، وأما 

الســلم فيؤجل فيه املبيع فقط، والثمن معجل كله، إذ إن رشط السلم قبض 

رأس املال كله)2( يف جملس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد والسلم هبذا 

الوصف بيع عاجل بآجل فيجب قبض أحد البدلني ليتحقق معناه، فإذا كان 

رأس املــال دينًا )كام هو حال العقود املســتقبلية( فإنه يصري دينًا بدين، وهو 

منهي عنه، وتقدم احلديث. وال حيتج من يقول بأن العقود املســتقبلية تقابل 

)1( ينظر اإلمجاع البــن املنذر ص17 دار طيبة، الريــاض 20)1هـ. وقال ابن هبرية 
)واتفقوا عىل أن بيع الكالئ بالكالــئ باطل(، اإلفصاح عن معاين الصحاح البن 

هبرية ج1ص 302 دار الكتب، بريوت 17)1هـ - 1996م.
)2( مواهب اجلليل رشح خمتر خليل - مصدر ســايق - 6 /76)، االختيار لتعليل 
املختار - عبد اهلل بن حممود مودود املوصىل احلنفى - دار اخلري 19/9)1، املغني 

البن قدامة املقديس )/ 3231.
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عقد الســلم يف الفقه اإلسامي استنادًا إىل أن املالكيه جييزون اشرتاط تأخري 

رأس مال السلم اليومني والثاثة وتأخريه مدة طويلة بغري رشط)3( ذلك أن 

تاخري رأس املال اليومني والثاثة عند اشرتاطه مدة يسرية مغتفر، والقاعدة 

 الفقهية )إن مــا قارب اليشء يعطى حكمه( فيغتفر اليســري عىل قول مالك 

رمحه اهلل تعاىل.

أمــا األجــل الطويل فا جيــوز باتفــاق إذا كان بــرشط))(، أما عقود 

املســتقبليات - فكام ســبق - يعد تأجيل البدلني من السامت اجلوهرية هلذه 

العقود، كام أن الثمن يؤجل إىل موعد تسليم املبيع، وغالب بيوع املستقبليات 

ال يتم فيها التســليم، ومــن ثم ال تدخل هذه العقود ضمن الســلم اجلائز، 

كــام ال يصح الزعم بــأن الثمن يف هذه العقود يؤجل دون اشــرتاط فيكون 

جائــزًا عىل قــول مالك - رمحه اهلل - ذلــك أن عرف هــذه العقود تأجيل 

 الثمن واملثمن - واملعــروف عرفًا كاملرشوط رشطًا - فا يصح هذا الزعم، 

واهلل أعلم.

)3( بداية املجتهد - 2 / 2)2 //.7 - القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، 
املكتبة الشاملة..القاعدة رقم )27.

))( رشح الزرقانى 5 /)2، بدايه املجتهد 2 / 3)2.
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ثالثًا: تداول عقود املستقبليات:

وأما القول عن تداول عقود املستقبليات بيعًا ورشاًء يف األسواق املنظمة 

واعتبارها أداة مالية تشــبه األوراق املالية )األســهم والســندات( فإن هذا 

التداول وقع عىل عقود ال جيوز إنشاؤها يف املبتدأ، ومن ثم فإن تداوهلا يرسي 

عليه حكم األصل، فام ال جيوز ابتداًء ال جيوز انتهاًء.

رابعًا: الغرض مــن إبرام أو رشاء عقود املســتقبليات تغطية للمخاطر 

أو للمضاربة: 

كامها غاية مرشوعة إذا كانت األداة صحيحة رشعًا، وقد تقدم أن عقود 

املستقبليات بام تتضمنه من تأجيل البدلني غري جائزة طبقًا لقواعد الرشع.

خامسًا: وجود طرف يضمن تنفيذ التزامات الطرفني: 

تقــوم بمهمة الضامن لتنفيذ التزامات األطراف يف عقود املســتقبليات 

 غرفــة املقاصــة يف البورصــة، وحكمهــا من ناحيــة الرشعيــة يأيت عىل 

الرتتيب التايل: 
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الضامن من حيث األصل مرشوع إذا كان بدون أجر)1(، فإن كان بأجر مل 

جيــز. جاء يف املغني: »ولو قال اكفل عني ولك ألف مل جيز«)2(، وجاء يف قرار 

جممع الفقه اإلسامي: »إن الكفالة عقد تربع يقصد به اإلرفاق واإلحسان، 

وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض عىل الكفالة«)3(.

وعىل هذا، إذا كان ما تقوم به غرفة املقاصة يف تســوية العقود املستقبلية 

تربعًا - وال أعتقده - فا بأس به، وإن كانت تأخذ أجرة )عمولة( فالضامن 

غري جائز كام تقــدم، وإذا كانت غرفة املقاصة حتصل عــىل مبالغ مالية )من 

املشــرتى والبائع( بقصــد تنفيذ التزامــات كل، فهي واحلالة هــذه بمثابة 

وكيل عنهام، فا بــأس بأخذ األجرة عىل ذلــك، إذ إن الوكالة جائزة بأجر 

وبدون أجر))(.

وأما إذا كانــت غرفة املقاصة هي الطرف الثانــى يف العقد)5(، ومن ثم 

حتصــل من الطرف األول )مشــرتيًا أو بائعًا( عىل مبالــغ مالية لضامن محله 

)1( نيل األوطار للشوكاين 5/ 239.
)2( املغني البن قدامة 1/6))

)3( قرار جممع الفقه اإلسامي، الدورة الثانية، قرار رقم 12.
))( قرار جممع الفقه اإلسامي رقم 12. - الدورة الثانية.

)5( د/ ناجي بن حسني - مقياس التجارة واملالية الدولية. نسخة إلكرتونية.
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 عىل تنفيذ أو تســوية التزاماتــه، فاحلالة هذه هلا شــبه بالوكالة وهي جائزة

 ولو بأجر)1( 

سادسًا: ندرة وقوع التسليم والتسلم يف عقود املستقبليات: 

من ســامت بيوع املســتقبليات أنه يندر فيها تســليم املبيع، حيث تشري 

اإلحصائيات إىل أن عمليات تسليم املبيع ترتدد بني 2% و 3% من مجلة تلك 

العقود، أما باقي عمليات البيع والتداول فتتم تسويتها حني حيل األجل، أو 

قبله، بدفع الفرق بني السعر احلارض والســعر املثبت، وهذه اخلاصية حتيلنا 

مبارشًة إىل اخلاصية األخرية لعقود املستقبليات وهي: 

سابعًا: عدم وجود حمل التعاقد )املبيع( يف عقود املستقبليات: 

 فعدم وجــود املبيع وقت التعاقد )أو عدم لــزوم وجوده( يرتتب عليه 

عدم وجود عملية التســليم يف غالب تلك العقود، مما يعني أن تلك العقود 

صورية وغري حقيقية، وكأن املســألة تدور حول بيــع بنود العقد فقط دون 

قصد البيع احلقيقى)2(.

)1( قرار جممع الفقه اإلسامي رقم 12. - الدورة الثانية.
)2( د/عبد الســتار أبو غدة - مصدر ســابق - صـ16. يف هذا املعنى أيضاً  د/سامي 

سويلم - املشتقات املالية - أدوات للتحوط أم للمجازفة.
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وال شــك أن هذا اخللل يف طبيعة العقود املســتقبلية جيعلها غري مقبولة 

طبقًا لقواعد األحكام يف رشيعة اإلسام. 

وشاهد ذلك: 

1- إن نصــوص الرشيعة تأبى بيــوع الغرر التي منهــا »بيع املعدوم« 

 جــاء يف احلديث عــن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حيــل بيع ما ليس عنــدك وال ربح ما 

مل يضمن«)1(.

وىف مسند اإلمام أمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: »هنى 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عن بيعتني يف بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما مل يضمن، 

وعن بيع ما ليس عندك«)2(.

وىف سنن الرتمذي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال حيل سلف وبيع وال رشطان يف 

بيع، وال ربح ما مل يضمن، وال بيع ما ليس عندك«)3(.

)1( ســنن ابن ماجة )حممد بن يزيد القزوينى( املكتبــة العلمية 2/ 738 حديث رقم 
.2188

)2( مسند اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل - دار إحياء الرتاث العربى )1)1هـ، 1993م 
- جـ175/2 رقم 6591.

)3( ســنن الرتمذي - دار الكتب العلمية - كتاب البيــوع 536/3 رقم )213، قال 
أبو عيسى حديث حسن صحيح.
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2- مــن مقاصد الترشيع اإلســامي »إقامة العدل ومنــع أكل أموال 

الناس بالباطــل« قال اهلل تعــاىل: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ﴾)1(. 

وقول اهلل تعاىل: ﴿   چ  چ  چ  ڇ ﴾)2(، وأن العدل يف املعامات إنام هو 

مقاربة التساوي)3(.

ومعنى ذلــك - واهلل أعلــم - أن تكون عقــود املعاوضات يف صالح 

الطرفني وليس جمــرد حتقيق مصلحة أحدمها دون األخــر. أعنى أن تكون 

عقود املفاوضات يف منافع الطرفني وليس يف منفعة أحدمها دون اآلخر. 

لذلك ال نجــد وجاهة للقول بقبــول املعامات التي تــؤدي إىل ربح 

أحــد الطرفني عىل حســاب الطرف اآلخــر - من ناحية الــرشع، وهي ما 

تســمى يف عرف املحاســبة باملعاملة الصفرية التي يكــون فيها أحد طريف 

املعاملــة رابحًا ومنتفعًا بــامل اآلخر، والثاين مترضرًا، حيــث يعد هذا من 

باب أكل أمــوال النــاس بالباطل، وهذا شــأن عقود املســتقبليات. وقد 

)1( سورة البقرة آية رقم 188.
)2( سورة النحل آية رقم 90.

)3( بداية املجتهد - ابن رشد احلفيد - مصدر سابق - 175/2.



55

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

د. حـســني عـلي حمـمــد مـنــازع

تقــدم أن بيــع الدين بالدين غري مبــاح، وحكمة ذلك أنــه ال يوجد قبض 

يســمح باالنتفــاع، ومقصود العقد حينئــذ هو مبادلة ضــامن ذمة أحدمها 

بضــامن ذمة اآلخــر، فيتحمل أحــد الطرفني خماطــر البــدل اآلخر، فهو 

 عقــد مقصوده تبــادل املخاطر وليس تبادل الســلع احلقيقيــة التي تقصد 

لانتفاع هبا)1(.

3 - إن اجلــزء املدفوع والــذي ال يتعدى 10% مــن قيمة األصل حمل 

التعاقد ال يمثل جزءًا من ثمن املبيع، بــل ضامنًا لتنفيذ اإللتزام)2(. لذلك ال 

تدخل هــذه العقود ضمن بيع العربان )العربــون( الذي يعد اجلزء املدفوع 

مقدمًا جزءًا من الثمن عند إمتام البيع)3(.

) - كام أن تنفيذ االلتزام يف عقود املستقبليات ال يتم غالبًا بتسليم وتسلم 

البيع وإنام يتم التنفيذ من خال فروق األسعار، وهذا شاهد عىل عدم وجود 

بيوع حقيقية هدفها االسرتباح.

)1( د/سامي سويلم - مصدر سابق.
)2( د/عبد الســتار أبو غدة - السلع الدولية وضوابط التعامل فيها - حولية الربكة - 

30)1هـ، 2009م - صـ16.
)3( بداية املجتهد - 2/)19.
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5 - إن عقــود املســتقبليات بكيفيتها هذه تــؤدي إىل تضخيم األرباح 

وال تؤدي إىل إنتاج حقيقي مفيد، مما يعني ارتفاع األسعار دون سبب صحيح.

املطلب الثاين: بيوع اآلجال )البيع مع تأجيل البدلني(:

وفيه فرعان:

الفــرع األول: تعريــف البيع مــع تأجيــل البدلني والفــرق بينه وبني 

املستقبليات وخصائصه:

أوالً: تعريف: 

يعرف البعض من الباحثني بيــوع اآلجال بأهنا: تلك العقود التي يلتزم 

فيها البائع أن يسلم املشرتي السلعة حمل التعاقد يف تاريخ الحق بسعر متفق 

عليه وقت التعاقد، ويطلق عليه سعر التنفيذ)1(.

ويعرفها البعض اآلخر بأهنا: تلك العقود التي يلتزم بمقتضاها الطرفان 

)البائع واملشرتي( ببيع أو رشاء أداة مالية، أو عملة أجنبية، أو سلعة يف تاريخ 

حمدد مستقبًا بسعر متفق عليه)2(.

)1( بــزاز حليمة وهدى بن حممد - مصدر ســابق - صـ8 - أيمــن حممد عاطف - 
املشتقات املالية أنواعها وأمهيتها االقتصادية. نسخة إلكرتونية.

)2( د/ بلعزوز بن عىل - إسرتاتيجيه إدارة املخاطر يف املعامات املاليه. مصدر سابق.
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وىف تعريف ثالث يعرف البعض بيوع اآلجال بأهنا: عقد يربم بني طرفني 

)مشــرتي وبائع( للتعامل عىل أصل مايل )ســلعة، ورقة مالية( عىل أساس 

سعر يتحدد عند التعاقد والتسليم يف تاريخ الحق )1(.

ومن خال التعريفات السابقة لبيوع اآلجال يتضح لنا أهنا يف جوهرها 

ال ختتلــف عن العقود املســتقبلية، وذلك أهنا - أي العقــود اآلجلة - تقع 

عىل أصــل مايل )ســلعة، أو ورقــة مالية، أو عملــة أجنبية(، بســعر يتم 

 االتفــاق عليه وقت التعاقد عىل أن يكون تســليم البدلــني يف تاريخ الحق 

)تاجيل البدلني( .

ثانيًا: أوجه ألتفرقه بينهام فمن وجوه: 

الوجه األول: أن العقود املستقبلية عقود نمطية، والعقود اآلجلة ليست 

كذلك، فتوصف بأهنا عقود مرنة، إذ يســتطيع الطرفان التفاهم عىل رشوط 

العقد ويمتلكان حرية الترف واالتفاق حول بنود العقد ورشوطه، وهذا 

ما ال يتوافر يف عقود املستقبليات.

)1( منتدى التمويل اإلســامي - مفهوم املشــتقات املاليه واهلندســيه املاليه. نسخة 
إلكرتونية.
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الوجه الثاين: العقود املســتقبلية تتم من خال ســوق منظمة، بخاف 

العقود اآلجلة التي تتم من خال السوق املوازي.

الوجه الثالث: تتمتع العقود املســتقبلية باملرونــة يف طريقه تداوهلا، مما 

جيعلها أكثر قدرة عىل حتقيق السيولة، حيث يستطيع كل من الطرفني اخلروج 

منها بيرس وســهولة، أما العقــود اآلجلة فا تتمتع بميــزة املرونة يف طريقة 

تداوهلــا، فمن أراد اخلروج منهــا يلزمه أن جيد طرفًا ثالثــًا حيل حمله ويقبل 

الدخول يف العقد بدالً عنه.

الوجــه الرابع: تتضمــن العقود اآلجلة رشطًا يقيض بــأن ينتهي العقد 

بالتسليم والتسلم، أما عقود املستقبليات فا تتضمن هذا الرشط)1(.

تلك كانت أوجه التميز بني العقود املســتقبلية والعقود اآلجلة، ماعدا 

ذلك فام يصدق عىل عقود املستقبليات يصدق عىل العقود اآلجلة.

ثالثًا: خصائص العقود اآلجلة: 

بعد بيان أوجه التفرقة بني عقود املستقبليات والعقود اآلجلة، ينبغي أن 

نذكر خصائص العقود اآلجلة: وهي: 

)1( د/ عبد الستار أبو غدة - مصدر سابق - ص 17.
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1- عقود غري نمطية. حيث يملك كل من البائعني واملشــرتين املساومة 

عىل رشوط العقد باستثناء تاجيل البدلني.

2- اهلــدف من الدخــول يف عقود اآلجــال هو االحتــامء والتحوط 

 مــن أثر تغري أســعار الســلع واألوراق املالية وأســعار الفائــدة وغريها، 

وتقليل املخاطر)1(.

الفرع الثاين: احلكم الرشعي لعقود اآلجال )البيع مع تأجيل البدلني(:

أوالً: فيام يتعلق بكون هذه العقود غري نمطية، ال تأثري له يف احلكم، طاملا 

كان العقد صحيحًا من جهة الرشع، بأن اســتوىف األركان والرشوط وتوافر 

الرضا من اجلانبني، وكان املبيع مما يباح االنتفاع به رشعًا.

ثانيًا: فيــام يتعلق بتأجيل البدلني، فقد ســبق تفصيل الــكام فيه عند 

احلديــث عن عقود املســتقبليات، فا تدعو احلاجة لتكــراره، حيث تأخذ 

خاصية تأجيل البدلني نفس احلكم.

)1( بزاز حليمة وهدى بن حممد - مصدر سابق - ص8.
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ثالثًا: من حيث إمكانية تداول عقود اآلجال فقد تقدم الكام بشأهنا فا 

حاجة لتكراره.

رابعًا: من حيث الغرض من إبرام عقود اآلجال وكوهنا تقصد للتحوط 

وتعويض املخاطر فتقدم الكام بشأنه أيضًا.

خاصه ما تقدم أن بيوع اآلجال )تأجيــل البدلني( غري جائزة من قبل 

الرشع، ذلك أن العقود اآلجلة التي جترى يف األسواق املنظمة وغريها ال تعد 

بيعًا وال رشاًء، حيث ال جيري التقابض بني طريف العقد)1(.

- كام أن البائع غالبا ال يملك املبيع وقت التعاقد، بل إنه يأمل رشاءه عند 

حلول أجل التسليم، وبيع اإلنسان ما ليس عنده غري جائز بنص احلديث)2( هذا 

فضا عن أن هذا البيوع تدخلها املجازفة عىل فروق األسعار عند حلول األجل، 

 وال يتحقق مقصود الطرفني )املبيع للمشرتي،  والثمن للبائع( مما يعد من الغرر 

املهني عنه)3(.

)1( قرار جممع الفقه اإلسامي يف دورته السابعة.
)2( املصدر السابق - د/ عبد الستار أبو غدة - مصدر سابق - ص17.

)3( املصدر السابق، ص17.
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- كام أن املشــرتي يف هذه العقود - غالبا - يقوم ببيع ما اشــرتاه لطرف 

آخــر قبل قبضه املبيع، ثــم يبيعه هذا األخري إىل ثالــث دون قبض، وهكذا 

إىل أن تنتهي الصفقة إىل املشــرتي األخري الذي يريد تســلم املبيع من البائع 

الــذي يكون قد باع ما ال يملك، أو أن حياســبه عىل فرق الســعر يف موعد 

التنفيذ، وهكذا يكون دور البائعني واملشــرتين غري األول واألخري مقصورًا 

 عىل قبض فرق الســعر يف حالة الربح، أو دفعه مقدار اخلسارة مما جيعلها إىل 

املقامرة أقرب)1(.

هذا وقد طرح موضوع البيع مع تأجيل البدلني للمناقشة يف ندوة الربكة 

الدورة التاســعة عرش، وانتهت إىل عدم جوازه، استنادًا إىل أنه من باب بيع 

الدين بالدين، وبيع اإلنسان ما ال يملك، ومع ذلك فقد استثنت الندوة حالة 

الرضورة وحرهتا يف صورتني: 

األوىل: األنشطة اإلنتاجية واخلدمية العامة واخلاصة، إذا ترتب عىل عدم 

إباحة تأجيل البدلني توقف أنشــتطهام، وكان يتعذر عليهام رشاء متطلباهتام 

بسعر معجل وختزينه لفرتة طويلة.

)1( املصدر السابق.ص17.
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الثانيــة: عمليات تســويق املنتجات، إذا تعذر إجياد مشــرتين يقومون 

 بســداد مجيــع الثمن ملا يشــرتونه، فربــام أدى اشــرتاط ذلــك إىل تراكم 

املنتجات وفسادها)1(.

وقد وضعت الندوة جمموعة من الضوابط لتطبيق هذا االستثناء: منها: 

1 - أن ينــص يف العقد عىل وجوب تســليم البدلني فعــًا عند حلول 
األجل.

2 - أن ال جيــرى تداول العقد مؤجل البدلــني، وأال يصار إىل املقايضة 

اكتفاًء بحصول أحد املتعاقدين عىل فرق الســعر عند حلول األجل بدالً من 

االلتزام بالتسليم.

3 - أن تتوافــر يف العقد املؤجــل البدلني الــرشوط املتعلقة بانضباط 

الوصــف وهي )الصفة واجلنس والقدر واألجل ومكان التســليم وإمكان 

وجود املبيع عند حلول األجل(.

) - أن يقتر اســتخدام الرخصة يف جمال اإلنتاج أو التســويق وليس 

لغرض املتاجرة أو املضاربة من أجل الربح.

5 - أال تستخدم هذه الرخصة يف بيع النقود يف األعامل املرفية.

)1( د/ عبد الستار أبو غدة - مصدر سابق - ص18.
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هــذا وتوجــد يف تراثنا الفقهي جمموعــة من العقود التــي حتقق فوائد 

عقود املســتقبليات وبيوع اآلجال ويف نفس الوقت تعالج اخللل احلاصل يف 

تلك العقود.

وهذه البدائل هي: 

1- بيع السلم: وفيه يتم تعجيل الثمن مع تأخري املبيع.

2- بيوع اآلجال: وفيها يتم تعجيل املبيع وتأخري الثمن.

3- عقد االستصناع.

)- بيوع املرابحات.

املطلب الثالث:  االختيارات:

وفيه فرعان:

األول: تعريف عقود االختيارات وبيان خصائصها وأنواعها:

أوالً: تعريف عقود االختيارات: 

االختيــارات: يف اللغة مجــع اختيار، ويعنى به طلــب خري األمرين أو 

الشيئني، ومنه: اإليثار واالنتقاء.
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واخليــارات: مجع خيار، وهو احلق يف إمضاء العقد أو فســخه بســبب 

مسوغ رشعي أو بسبب اتفاق.

واخليارات أو االختيارات يف النظم املعارصة: حق رشاء أو بيع سلعة ما 

يف تاريخ حمدد بسعر متفق عليه.

ومضمونه: اتفاق بني طرفــني يتعهد بموجبه الطرف األول )البائع( أن 

يعطى للطرف الثانى )املشــرتي( احلق يف رشاء أو بيع ســلعة أو ورقة مالية 

حسب رشوط منصوص عليها يف العقد)1(.

ويعرفــه البعض من الباحثني بأنه: عقد يلتزم من خاله طرف برشاء أو 

بيع أصل من األصول املالية بثمن حمدد يف تاريخ حمدد )أو خال فرتة حمددة( 

مقابل رسم، ويكون دافع الرســم باخليار إن شاء باع )أو اشرتى( وإن شاء 

مل يفعل)2(.

كام يعرفه البعض بأنه: عقد يعطي ملشــرتيه حق رشاء، أو بيع سلعة، أو 

ورقة مالية، يف تاريخ حمدد بسعر متفق عليه مسبقًا.

)1( د/ عىل القره داغي - مصدر سابق - صـ18.
)2( د/ حممد القري - إدارة املخاطر يف املعامات املالية املعارصة. مصدر سابق.
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كام عرف بأنــه: عقد يمثــل حقًا للمشــرتى )وليس التزامــًا( يف بيع 

أو رشاء يشء معــني بســعر حمدد )ســعر التعاقد أو املامرســة( خال فرتة 

زمنيــة حمددة، ويلــزم بائعــه ببيــع )أو رشاء( ذلك اليشء بالســعر املتفق 

 عليه خــال تلك الفــرتة مقابل مبلغ حمدد يدفعه مشــرتي العقد يســمى 

بعاوة الصفقة)1(.

ويعرف أيضًا بأنه: عقد يتضمن حقًا يتمتع به املشــرتي، والتزامًا يقدمه 

البائع، فيدفع املشرتي ثمنًا مقابل متتعه بذلك احلق، ويقتيض اآلخر هذا الثمن 

مقابل تعهده والتزامه، ينتج عن هذا احلق إرادة قابلة للبيع أو التداول، وثمن 

االختيار ليس جزءًا من ثمن السلعة أو السهم الذي يقع عليه االختيار)2(.

ويعرف كذلك بأنه: عقد يربم بــني طرفني يعطي ألحدمها حقًا، وليس 

التزامًا برشاء، أو بيع كمية حمددة من أصل مايل معني مســتقبًا وبسعر حمدد 

مسبقًا يسمى سعر املامرسة )3(.

)1( بزاز حليمة وهدى بن حممد - مصدر سابق - صـ9.
)2( د/ حممد عىل القري بن عيد - بحث بعنوان )األسهم، االختيارات، املستقبليات( 

جملة جممع الفقه اإلسامي الدويل - العدد السابع - جـ1 /211.
)3( د/غزال العوسى - مصدر سابق - صـ165.
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كام قدم جممع الفقه اإلســامي صيغة لتعريــف االختيارات بأهنا: عقد 

بعوض عىل حــق جمرد خيول صاحبه بيع يشء حمدد، أو رشاءه بســعر معني 

طيلة مدة معلومــة، أو يف تاريخ حمدد، إما مبارشًة، أو من خال هيئة ضامنة 

حلقوق الطرفني)1(.

 ويرتجح لدينا تعريف جممع الفقه اإلسامي حيث اشتمل عىل عنارص 

عقود االختيارات و شموله ملعاين املعرف. 

ثانيًا: خصائص عقود االختيارات: 

من خال التعريفات السابقة لعقود االختيارات يتضح أنه هلذه العقود 

خصائص تتميز هبا، وهي: 

1 - االختيارات عقود: 

حيث تأخذ االختيارات شكل العقد املربم بني طرفني بائع ومشرٍت.

2 - املبيع يف عقد االختيار حق جمرد هو )حق اخليار( : 

)1( عبد الوهاب إبراهيم ســليامن/ االختيارات - جملة جممع الفقه اإلسامي - العدد 
السابع جـ1/ 279. د/وهبه الزحيىل - 251.
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حيــث يكون املبيع يف تلك العقود هو حق اخليار )أي احلق يف الرشاء أو 

البيع وليس األصل املايل( )1(.

3 - ثمن اخليار: 

حيث تتضمــن عقود االختيارات أو اخليارات ثمنــًا حلق اخليار يدفعه 

مشــرتي هذا احلق، مع األخذ يف االعتبار أن هــذا الثمن ال يعد ضمن ثمن 

هذا األصل املايل يف حال اختيار رشائه، وإنام هو ثمن حلق اخليار.

) - االلتزام من جانب واحد: 

تتضمن عقود االختيارات التزامًا من جانب واحد )بائع حق اخليار( .

5 - تداول حق اخليار: 

 يرتتب عىل إنشــاء العقــد وبيع حق االختيار وجــود إرادة قابلة للبيع 

والتــداول يف األســواق املالية)2(، بحيــث يأخذ احلق املجــرد هذا، صفة 

األداة املالية.

)1( عبد الفتاح حممد صاح - موقع االقتصاد العادل - صـ3.
)2( د/ حممد عىل القري بن عيد - مصدر سابق - صـ211 - عبد الفتاح حممد صاح 

- مصدر سابق - صـ3.
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6 - التنفيذ مستقبًا: 

إن حق اخليار املباع يف العقد ال يســتعمل وقت إبرام العقد، وال يف زمن 

قريــب كاليوم واليومني والثاثة، وإنام يســتعمل يف زمــن الحق قد يصل 

إىل شهور.

7 - سعر بيع األصل املايل يتحدد وقت إبرام العقد.

8 - املتعهــد بالبيع يف اختيار الرشاء غالبــًا ال يكون مالكًا لألصل املايل 

عند إبرام عقد االختيار، وكذلك صاحب حق البيع يف اختيار البيع)1(.

9 - يف عقود االختيار يكون ربح أحد األطراف خسارة الطرف الثاين)2(، 

وهو ما يسمى باملعاملة الصفرية.

ثالثًا: أنواع عقود االختيارات:

أوالً: أنواع االختيارات بحسب املصدر: 

تتنوع االختيارات بحسب املصدر إىل: 

)1( د/ حممد عىل القري بن عيد - مصدر سابق - صـ212 - عبد الفتاح حممد صاح 
- مصدر سابق - صـ). 

)2( د/ عىل القره داغي - مصدر سابق - صـ22.
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1- خيارات متنحها الرشكات لبعض العاملني لدهيا: وذلك بأن تعطي 

الرشكة للعاملني لدهيا أو لبعضهم احلق يف رشاء عدد من أسهمها بسعر حمدد 

سلفًا، ويكون اهلدف هو تشجيع العاملني عىل العمل اجلاد املستمر، حيث إن 

األرباح الناجتة عن أعامهلم أو بعضها، ســتعود عليهم، مما يدفع العاملني إىل 

زيادة اإلنتاج، وجيوز ملن له احلق يف الرشاء بيع هذا احلق جمددًا.

2- االختيار الذي تبيعه رشكة معينة إىل مستثمرين جدد، بحيث يكون 

هلم احلق يف رشاء جمموعة من أسهمها بسعر حمدد سلفًا )عادًة يكون أقل من 

السعر السائد( خال مدة معينة، وجيوز أيضًا تداول هذا للحق.

3- اختيــارات متنحها ســلطة الســوق أو الســامرسة أو املتعاملون يف 

الســوق، بحيث يعطي حلامله احلق يف رشاء أو بيع عدد من األصول املالية 

خال فرتة حمددة، وجيوز بيع وتداول هذا احلق)1(، مع األخذ يف االعتبار أن 

إدارة السوق تكون ضامنة لوفاء األطراف بالتزاماهتم، كام ال يشرتط وجود 

العاقة املبارشة بني األطراف، وإذا تم تداول هذه اخليارات خارج الســوق 

فإن رشوط هذه اخليارات التي تصدرها البورصة تكون خاضعة للتفاوض.

)1( د/ عىل القره داغي - مصدر سابق - صـ22.
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)- اختيارات متنحها رشكة ما إىل حاميل أســهمها ملدة شهر أو شهرين، 

وذلك بمنحهم حق رشاء أسهم جديدة يف إصدار جديد بسعر أقل من السعر 

السائد، وذلك تشجيعًا هلم عىل التامسك، ومنعًا من دخول مسامهني جدد.

ثانيًا: أنواع االختيارات بحسب املحل: 

تتنوع االختيارات بحسب املحل إىل: 

1- اختيارات األســهم: وهي عبارة عن شهادة تعطي حلاملها احلق يف 

رشاء أو بيع األسهم.

2- اختيارات السندات: وهي عبارة عن شهادة تعطي حلاملها احلق يف 

رشاء أو بيع سندات.

3- اختيارات العملة األجنبية: وهي عبارة عن شــهادة تعطي حلاملها 

احلق يف رشاء أو بيع عملة أجنبية.

)- اختيــارات املؤرش: وهي عبارة عن شــهادة تعطي حلاملها احلق يف 

التعامل بيعًا ورشاًء عىل مؤرش معني.
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ثالثًا: أنواع االختيارات بحسب طبيعتها: 

وتتنوع االختيارات بحسب طبيعتها إىل: 

1 - اختيــار الرشاء: وبمقتضاه يعطي لصاحبه احلق يف رشاء عدد معني 

من وحدات أصل مايل بســعر حمدد سلفًا )ســعر املامرسة( وذلك يف تاريخ 

حمدد يسمى تاريخ االستحقاق.

2 - اختيــار البيع: وبمقتصاه يعطي لصاحبه احلق يف بيع عدد معني من 

وحدات أصل مايل معني بسعر حمدد سلفا يف تاريخ حمدد مسبقا )1(.

وىف كلتــا احلالتني يكون بائع حق اخليار خاضعًا لقرار مشــرتيه )خيار 

بيع كان أم خيار مشــرتي( فمشرتي حق اخليار يامرسه أوال يامرسه، حسب 

تقديره للفوائد املرتتبة عىل ممارسته هلذا احلق.

وتوضيح ذلك، أن مشــرتي حق الرشاء مثًا يقوم باملطالبة بتنفيذ العقد 

ومــن ثم احلصول عىل األصل املايل حمل التعاقد إذا كان ســعر األصل املايل 

)1( د/ غزال القوسى - مصدر سابق - ص165، د/ عىل القره داغي - مصدر سابق 
- ص 21.
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بالســوق يف تاريخ االســتحقاق أصبح أعىل من الســعر املتفق عليه، حيث 

يستفيد صاحب هذا احلق من فروق األسعار.

أما إذا كان سعر األصل املايل يف تاريخ االستحقاق أقل من السعر املتفق 

عليه يف عقد االختيار، فإن مصلحة مشــرتي خيار الرشاء أال يطالب بتنفيذ 

العقد ألن تنفيذه سوف يصيبه بخسارة مالية.

أما من يشــرتي خيار البيع، فإنه ال يقبل عىل املطالبة بتنفيذ العقد إال إذا 

كان ســعر األصل املايل يف تاريخ االستحقاق أقل من السعر املحدد يف عقد 

االختيار )سعر املامرسة(، ألنه سوف جيني أرباحًا ماليًة، ومن املناسب هنا أن 

نذكر أن هذه احلالة، هي التي يرفض فيها مشرتي األصل املايل تنفيذ العقد.

وخالصه ما تقدم: 

أن احلالة التي يطالب فيها املشــرتي بتنفيذ العقــد هي ذات احلالة التي 

يرفض فيها البائع تنفيذه، وعكس ذلك، احلالة التي يرفض املشــرتي تنفيذ 

العقــد هي ذات احلالة التــي يطالب فيها البائع بتنفيــذه، بمعنى أن الفائدة 

ال تعم االثنني. فإذا كانت ألحدمها ربحا كانت لآلخر خسارة.
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الفرع الثاين: احلكم الرشعي لعقود االختيارات:

إذا أردنا التعرف عىل احلكم الرشعــي لعقود االختيارات أو اخليارات 

فمن املستحسن - كام تعودنا - أن نناقش خصائص هذه العقود، من املنظور 

الرشعي، ذلــك أن حقيقة اليشء يبــني من خصائصه، وقــد تقدم إيضاح 

هذه اخلصائــص، ونعيدها هنا إمجــاال، كي يبني احلكــم عليها، وذلك يف 

النقاط التالية: 

أوالً: االختيــارات عقود تتم بني طرفني، وقد يدخل إليهام طرف ثالث 

من باب الضامن لرتتيب الوفاء بالتزاماهتا أو تعهداهتام )1(.

ومن ثم، فإن كون االختيارات عقودًا شأهنا شأن أي عقد يربم بني طرفني 

ال تأثري له يف احلكم ما دامت أركان العقد ورشوطه الرشعية قد حتققت وجيب 

 الوفــاء هبا التزاما بقول اهلل تعــاىل..﴿  ڑ  ک ﴾ )2( كام أن األصل يف 

العقود اجلواز.

)1( د/ عىل القره داغي - مصدر سابق - ص 19.
)2( سورة املائدة آية رقم )1( .
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ثانيًا: عقود االختيارات تتضمن بيع حق جمرد: 

أي أن حمــل العقد يف االختيارات حق منفصل عن األصل املايل )املبيع( 

الذي يعطي عىل أساسه حق اخليار )1(.

وبمعنــى آخر فإن حق االختيار يف هذه احلالة يباع ويشــرتي جمردًا عن 

األصل املايل )املبيع( .

وبيان احلكم: يقــول الزركيش »اعلم أن احلقوق ال تورث جمردًا ابتداًء، 

وإنام تورث تبعًا لألموال كام يف اخليار«)2(.

ويقول ابن نجيم احلنفي »احلقوق املجردة ال جيوز االعتياض عنها كحق 

الشفعة فلو صالح عنه بامل بطلت ورجع به، ولو صالح املخرية بامل لتختاره 

بطل وال يشء هلــا، ولو صالح إحدى زوجتيه بامل لترتك نوبتها مل يلزم، وال 

يشء هلا«)3(. ويقول ابن عابدين »وبيع احلقوق منفردة ال جيوز«))(.

)1( د/ عىل القره داغي - مصدر سابق - ص )2.
)2( املنثور يف القواعد للزركيش ج2 ص57 النارش وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية 

الكويت ط2 05)1 حتقيق د/تيسري فائق.
)3( األشباه النظائر - ابن نجيم احلنفي - دار الكتب العلميه - بريوت - ص212.

))( رد املحتار - ابن عابدين )/118.
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وىف البدائع )احلقوق املفردة ال تتحمل التمليك وال جيوز الصلح عنها( 

ويف رشح الزيــادات للرسخيس: »وإتاف جمرد احلق ال يوجب الضامن ألن 

االعتياض عن جمرد احلق باطل«)1(.

واخلاصة أن احلق املجرد ال جيــوز االعتياض عنه، عند بعض احلنفية، 

وقال آخرون منهم أن احلق إذا كان قد رشع لدفع الرضر فا جيوز االعتياض 

عنه، وإذا كان ثبوته عىل وجه الرب و الصلة فيكون ثابتا لصاحبه أصالة فيصح 

االعتياض عنه)2(.

وعند الشافعيه واحلنابلة، أن احلق الذي ال يؤول إىل املال أو ما ليس عينا 

وال منفعة كحق الشفعة وحق خيار الرشط وهبة الزوجة يومها لرضهتا فهذا 

ال جيوز االعتياض عنه )3(.

أما عند املالكيه، فيؤخذ من املســائل التي وردت عندهم، أهنم جييزون 

أخــذ العوض من كل حق ثبت لإلنســان، فيجوز عندهــم االعتياض عن 

)1( بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع للكاســاين - دار الكتاب العــريب ط2 - 
1982ج6ص190، رد املحتار )/18).

)2( املوسوعة الفقهية الكويتية - ج 18 - ص32.
)3( املصدر السابق - 18/ 32.
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الشفعة وعن هبة الزوجة يومها لرضهتا)1( وهي روايةأيضا عن اإلمام أمحد، 

وعند ابن تيمية كذلك )2(.

 ومما تقــدم يتبني لنا اخلاف يف مدى جواز بيــع احلقوق املجردة، ومع 

ذلك يمكننــا القول بجواز أخذ العوض عن حــق االختيار املجرد، كام هو 

رأي املالكية.

ثالثًا: عقود االختيار تتضمن التزاما من جانب واحد: 

فبائع حق االختيار هو امللتزم، أما مشــرتي حــق االختيار فليس عليه 

التزام، فقد يرى املطالبة بتنفيذ الصفقة إذا كان ســعرها يف الســوق احلارض 

أعىل من سعر املامرسة املتفق عليه يف عقد االختيار، وقد يرى عكس ذلك إذا 

ســعر الصفقة يف السوق احلارض أقل من سعر املامرسة، وهنا يكون بائع حق 

االختيار رهن مشيئة مشرتيه الذي يقصد إىل الربح.

والرأي فيه: أن خيار الرشط جائز رشعًا عند اجلمهور حلديث حبان بن 

)1( حاشــيه الدســوقي عــىل الرشح الكبــري 1/2)3 )وذلك قياســا عــىل أن حق 
الشفعةيورث كاألموال( بداية املجتهد 218/2.

)2( املوسوعة الفقهية الكويتيه - 33/18.
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منقذ وفيه )ولــك اخليار ثاثًا( )1( وملا روي يف حديــث ابن عمر: »البيعان 

باخليار مامل يفرتقا إال بيع اخليار«)2(، ومدته عند اإلمام مالك »ليس له قدر يف 

نفســه وإنام يتقدر بقدر احلاجة حسب اختاف املبيعات، وذلك مما يتفاوت 

بتفاوت املبيعات«)3(.... وقال أمحد وأبو يوســف وحممد بن احلسن: »جيوز 

اخليار ألي مدة اشــرتطت، وبه قــال داود«))(، وعند اإلمام مالك والثورى 

ومجاعــة، ال باس باخليار املطلق ويكون اخليار أبــدًا )5(، وعليه فإذا اعتمدنا 

الــرأي القائل بجواز االختيار - وهو رأى اجلمهور - واعتمدنا كذلك املدة 

الطويلــة أو املطلقة - كام هو عند املالكية - فتخرجيًا عىل ذلك، يمكن القول 

بأنه ال بأس بأن يكون االلتزام من جانب واحد يف عقود االختيارات، وذلك 

مدة االختيار.

)1( ســنن ابن ماجه، كتاب األحكام حديث رقم 2355 - ســنن الدار قطني حديث 
رقم 220 - سنن البيهقي كتاب البيوع.

)2( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب البيوع حديث رقم 2005: صحيح مســلم 
كتاب البيوع: حديث رقم 1531.

)3( حاشية الدسوقي 91/3، القوانني الفقهية البن جزي ص 273.
))( بدايه املجتهد 250/2، املســوط 0/13)، بدائع الصنائع 5/)17، املغني البن 

قدامة 585/3، كشاف القناع 302/3.
)5( املصادر السابقة - 250/2. 
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خامسًا: تداول حق االختيار: 

اســتنادًا إىل القول بجواز توريــث حق اخليار - كام هــو رأى املالكية 

والشــافعية)1( - وكام اخرتنــا جواز أخذ العوض عنه، فــام تداوله إال نوعًا 

من البيوع.

سادسًا: ممارسة حق االختيار تتم مستقباًل:  

بمعنى أن عقد االختيار الذي يتم إبرامه ال يســتعمل وقت إبرام العقد، 

وإنام يستخدمه صاحبه يف تاريخ مســتقبيل، قد يطول وقد يقر، وهو عقد 

منفصل عن عقد البيع، فللخيار ثمنه، وللصفقة ثمنها.

وقد مرَّ قول املالكية ومن معهم ممن جييزون اخليار ملدة طويلة، واتســاقًا 

مــع هذا القول يمكننا القول بأنه ال بأس من هذه الوجهة أن يســتعمل حق 

اخليار أو االختيار يف زمن مستقبيل طال أم قر.

)1( رشح اخلــريش عــىل خمتــر خليل )/28، حاشــية الدســوقي عــىل الرشح 
الكبري103/3، بداية املجتهد 252/2، 253املهذب للشــريازي257/1، هناية 

املحتاج للرميل.
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سابعًا: بيوع االختيارات تتضمن بيعًا مستقبليًا.

بل هو العقد األصيل الذي من أجله أبرم هذا العقد. فلوال وجود العقد 

املستقبيل عىل أصل مايل مل تتجه إرادة املتعاقدين إىل عقد االختيار.

وقــد رأينــا من قبــل أن عقود املســتقبليات غــري جائزة ملــا فيها من 

تأجيل البدلني.

ثامنــًا: املتعهد يف بيع حق االختيــار - غالبًا - ال يملــك األصل املايل 

املتعاقد عليه)1(:

ويف هذه احلالة يكون عقد االختيار مرتبطًا ببيع املعدوم أو بيع اإلنســان 

ما ليس عنده وهو منهي عنه ملــا فيه من الغرر، ويف احلديث: »ال حيل بيع ما 

ليس عندك«)2(.

وهنا ننبــه إىل أن اخليار اجلائز ملدة طويلة أو اخليار املطلق إنام يتعلق ببيع 

جائــز مع وجود املبيع. أما يف عقود االختيــارات فإن اخليار تعلق بعقد غري 

جائز كام تقدم.

)1( د/ عىل القره داغي - مصدر سابق - 22.
)2( سبق ختريج احلديث.
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تاسعًا: عقود االختيارات تنضوي ضمن املبادالت الصفرية:

وهي تلــك املبــادالت التي إن ربح أحــد الطرفني خــرس الثاين، فا 

ربــح لاثنني معــًا، وهــذا رضب من املخاطــرة واملقامــرة، ألن كا من 

بائع حــق االختيار ومشــرتيه خياطر ضــد مصلحة اآلخر، ممــا يعرف يف 

علم املحاســبة )باملبــادالت الصفريــة( )1(، وهذه صورة مــن صور أكل 

 أمــوال الناس بالباطل الذي ال تبيحه رشيعة اإلســام، ملــا فيه من ربح ما 

مل يضمن.

عارشًا: إضافة ملا تقدم، فإن يف عقــود االختيارات وتداوهلا مضاربات 

تؤدي إىل ارتفاع أسعار السلع يف أماكنها قبل أن تصل إىل أيدي املستهلكني، 

مما يقع عبؤه عىل كاهل املستهلكني)2(.

حادي عرش: كذلك فــإن عقود االختيارات وغريها من املســتقبليات 

ال ختدم العملية اإلنتاجية حيث ال يشــرتط لتامم هذه العقود وجود األصل 

)1( د/ ســامي سويلم - املشــتقات املالية - أدوات للتحوط أم للمجازفة - النسخة 
اإللكرتونية - نسخة إلكرتونية. 

)2( د/عبد السميع أمحد إمام - مصدر سابق - 127.
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املــايل )املبيع( . وما يتصوره البعض من دور هلــذه العقود يف توفري التمويل 

للعمليــات اإلنتاجية، فهــو تصور مبالغ فيه، حيــث ينعكس أثر ذلك عىل 

ارتفاع األســعار وزيادة حدة التضخم. وقد علمنا أن الترشيع اإلســامي 

هيدف إىل حتقيق املنافع من خال إنتاج حقيقي ومبادلة حقيقية اســتنادًا إىل 

قاعدة الغنم بالغرم. 

املطلب الرابع: عقود املبادالت )املقايضة(:

متهيد: متثل عقود املقايضه أحد األدوات التي تستخدم لتغطية املخاطر: 

ومن أكثر استخداماهتا، تغطية خماطر تغري سعر الفائده.

وتعــد عقود املبــادالت عقودًا ملزمــًة لطرىف العقد عــىل عكس بيوع 

اخليارات، وال يتم تســوية األرباح واخلسائر يوميًا كام يف عقود املستقبليات، 

وال يتم تســويتها مرة واحدة كــام يف عقود اآلجال، وإنام هي سلســلة من 

العقود الحقة التنفيذ، يتم تسويتها عىل فرتات دورية )شهرية، وربع سنوية، 

ونصف سنوية()1(.

)1( منتدى املحاسب العربى )الكرتونى( .



أدوات التحــوط يف املعـامالت املـالية وأحكامها الشـرعية82

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

وفيه فرعان:

األول: تعريف عقود املبادالت وبيان خصائصها وأنواعها:

أوالً: التعريف بعقود املبادالت: 

تعرف عقود املبادالت بأهنا: اتفاق بني طرفني أو أكثر لتبادل سلسلة من 

التدفقات النقدية خال فرتة مستقبلية)1(.

وقيل بأهنا: التــزام تعاقدي يتضمن مبادلة نوع معني من التدفق النقدي 

أو موجود معني، مقابل تدفق نقدي أو موجود آخر، وذلك بموجب رشوط 

تنفيذ معينة يتفق عليها عند التعاقد )2(.

وقيل أهنــا: التزام تعاقدي بــني طرفني يتضمن مبادلــة نوع معني من 

التدفــق النقدي أو أصل معني يمتلكه أحد الطرفــني مقابل تدفق نقدي أو 

أصل يمتلكه الطرف اآلخر بالسعر احلايل وبموجب رشوط يتفق عليها عند 

التعاقد عىل أن يتم تبادل األصل حمل التعاقد يف تاريخ الحق )3(.

)1( جملة االقتصاد اإلســامي العاملية. املشــتقات املالية بني التنظري والتطبيق - نسخة 
إلكرتونية.

)2( جملة االقتصاد اإلسامي العاملية. املشتقات املاليه بني التنظري والتطبيق.
)3( أيمن حممد عاطف حممد. املشتقات املالية وأنواعها وأمهيتها االقتصاديه وخماطرها 

االستثامريه )نسخة إلكرتونية( .
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وقيــل بأهنا: اتفاق بني طرفني عىل تبادل قــدر معني من األصول املالية 

أو العينيــة يف احلارض، عىل أن يتم التبــادل العكيس لألصل يف تاريخ الحق 

حمدد مسبقا )1(.

 ثانيًا: خصائص عقود املبادالت: 

من التعريفات الســابقه لعقود املبادالت )املقايضه( يمكننا استخاص 

أهم خصائص تلك العقود.

أوالً: عقود غــري نمطية: بمعنى أن عقود املبــادالت حمصلة التفاقات 

ثنائية بني )طريف العقد(.

ثانيًا: عقود ملزمة. تتميز عقود املبادالت عن غريها من املشتقات املالية 

بكوهنا عقودًا ملزمة لطرىف العقد.

ثالثًا: املبيع يف عقود املبادالت تدفقات نقدية يف الغالب.

أي أن أغلب عقود املبادالت يكون املبيع فيها تدفقات نقدية )أى مبادلة 

نقد بنقد( ويف قليل منها يكون املبيع بعض األصول كاألوراق املالية.

)1( د/ بلعــزوز بن عــيل - إســرتاتيجية إدارة املخاطر يف املعامات املالية )نســخة 
إلكرتونية( .
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رابعــًا: يتضمن عقد املبــادالت الواحد تكرار التدفقــات النقديه بني 

طريف املعاملة.

خامســًا: يتضمــن عقــد املبــادالت تبادل األصــل حمــل التعاقد يف 

تاريخ مستقبيل.

ثالثًا: أنواع عقود املبادالت: 

تتنوع عقود املبادالت إىل: 

1 - مبادلة العمات )وتسمى مبادلة أسعار الرف( وتتضمن عملية 

مبادلة بني عملتني معينتني برشاء أحدمها وبيع األخرى، عىل أســاس السعر 

الفوري، ويف الوقت نفســه إعادة بيع األوىل ورشاء الثانية بموجب ســعر 

املبادلة )السعر اآلجل( التي يتم حتديده وفق الفرق القائم بني أسعار الفائدة 

السائد حينئذ عىل اإليداع واإلقراض لكل من العملتني )1(.

2 - مبادلةأســعار الفائدة: وهي عباره عن اتفاق بني طرفني عىل تبادل 

معــدالت فائدة متغــرية )أو معومة( بمعدالت فائدة ثابتــة عىل مبلغ حمدد 

بعملة معينة.

)1( منتديات ستار تاميز )نسخه الكرتونيه(، أيمن حممد عاطف - مصدر سابق.
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3 - املبادلة اخلياريــة: وهي عبارة عن خيار الدخــول يف مبادلة معينة 

بتاريخ حمدد يف املســتقبل، ومثاهلا: مبادلة سند ذي فائدة ثابتة بسند ذي فائدة 

متغرية يف وقت معني.

) - املبادلة اآلجلة: هي عقد ألسعار الرف أو الفائدة، إال إنه يتفق فيه 

عىل أن يتم التنفيذ مستقبًا يف تاريخ حمدد.

الفرع الثاين: احلكم الرشعي لعقود املبادالت:

تقدم أن هذا النوع من العقود ينصب عىل مبادلة وبيع العمات النقدية 

وأســعار الفوائد: كام أهنا تتضمن إمتام عملية املبادلة يف تاريخ مستقبيل، وملا 

كانــت الفوائد من الربا املحــرم رشعًا كام جاء يف قــراري »جممع البحوث 

اإلســامية باألزهر، وقرار جممع الفقه اإلســامي« وغريهــا من قرارات 

املجامع العلمية، فإن بيعها ومبادلتها ال يكون صحيحًا من جهة الرشع.

 كذلك فإن تضمــني هذه العقود إمتام عمليــة املبادلة يف تاريخ الحق، 

يدخلهــا - فوق مامــىض - يف عقود املســتقبليات والتــي اخرتنا أهنا غري 

جائــزة، ملا تتضمنــه من حماذيــر رشعية، منهــا بيع اإلنســان مااليملك، 
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 جاء عن املجلــس الرشعي هليئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية 

اإلسامية ما ييل: 

 )جيوز للمؤسسة لتوقي انخفاض العملة يف املستقبل اللجوء إىل مايىل: 

إجراء قروض متبادلة بعمات خمتلفة من دون أخذ فائدة أو إعطائها رشيطة 

عدم الربط بني القرضني( ا هـ. 

وأما باعتبارها بيعًا ورشاًء فكذلك ال جيوز الشــتامهلا عىل حماذير رشعية 

كتضمنهــا للرف اآلجل وهو ممنوع، حيث يشــرتط يف الرف التقابض 

يف املجلــس وهو غري موجود يف هذه احلالة، فهي تشــبه العقود اآلجلة عىل 

العمات، وكذلك الشتامهلا عىل بيعتني يف بيعه أو عقدين يف عقد واحد )1(، 

واهلل أعلم.

•     •     •

)1( مشــار إليه يف جملة االقتصاد اإلســامي العاملية )املشــتقات املاليــة بني التنظري 
والتطبيق(.
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اخلامتة والتوصيات

ويف اخلامتة أود األشارة إىل جمموعة من النتائج والتوصيات: 

1 - إن التحوط يف األسواق املالية مقصد رشعي وغرض مباح ال بأس 

به يف تعويض اخلسائر أو تقليصها أو تقليلها أو حتييدها.

2 - إن التحوط يكون لدفــع املخاطر التي تعرتض طريق املال وهو يف 

دائرة االستثامر وإجراء املبادالت.

3 - للتحوط أدوات كثرية ومتنوعة منها املباح رشعًا ومنها غري املباح.

) - يشرتط لصحة األداة املالية رشعًا أال تناقض مبادئ وأحكام الرشع.

5 - إن الغاية من ترتيب أحــكام املعامات املالية يف قواعد الرشع هي 

حتقيق املنافع بني الناس.

6 - األصــل يف إجراء املعامــات املالية هو العــدل املتمثل يف مقاربة 

تســاوي املنافع بني أطراف املعاملــة، فإذا اختلت قاعدة التســاوي كانت 

املعاملة إىل احلرمة أقرب ومن احلال أبعد.
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7 - بيوع املســتقبليات غري جائزة رشعا، ملــا فيها من الغرر املنهي عنه، 

واملتمثل يف بيع اإلنســان ما ليــس عنده، وملا فيها مــن تأجيل البدلني وهو 

مناقض لقواعد الرشع.

8 - البيع مع تأجيــل البدلني )بيوع اآلجال( تأخذ ذات احلكم يف بيوع 

املستقبليات من حيث عدم اجلواز.

9 - بيوع االختيارات تتضمن بيع حــق جمرد جيوز االعتياض عنه عند 

املالكيــة ومن معهم، ولكــن يعيبها أهنا تقع عىل بيوع غــري جائزة، مثل بيع 

املستقبليات وبيع اآلجال وغري ذلك مما فيه غرر بني.

10 - بيــوع املبادالت تقع عىل معامات نقدية، أو متصلة بالنقود، وال 

يتوافر هبا ضوابــط التعامل بالنقد كام حددها العلــامء، مما يبعدها عن احلل 

ويقرهبا من احلرمة.

11 - يعاب عىل مجلة هذه البيوع أهنا بيوع ومهية جتايف احلقيقة، ذلك أن 

تسليم املبيع ليس رشطا يف أغلبها، وإنام يصح البيع ولومل يتم التسليم كام هو 

واقع حاهلا.
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12 - التقوم اقتصاديــات األمم عىل املعامات الومهية، فهذا يعرضها 

للتقلبات واألزمات ومــا أكثرها يف عاملنا املعارص، وآخرهــا األزمة املالية 

.2008

13 - كام أن التمويل للمرشوعات االقتصادية ينبغي أن يقوم عىل متويل 

حقيقي وليس متويا ومهيا كام هو حال املشتقات املالية التي نحن بصددها.

)1 - ومن العيوب التي تلحق هذه البيوع أن القصد منها االســرتباح 

دون خماطــرة مع إلقاء تبعة املخاطرة عىل الطرف املقابل، يعني أن يربح أحد 

الطرفــني وخيرس اآلخر، فاربح للطرفني معا، وإنــام إن ربح أحدمها خرس 

الثاين كام مر وهذا غري جائز عىل ما نعلم واهلل أعلم..

 واهلل من وراء القصد وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

•     •     •



أدوات التحــوط يف املعـامالت املـالية وأحكامها الشـرعية90

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

1 - القرآن الكريم.

2 - صحيح البخاري.

2 - مكرر2 - صحيح مسلم.

2 - مكرر3 - مســند اإلمــام أمحد بن حنبل - دار إحيــاء الرتاث العريب - 

)1)1هـ -  1993م.

3 - سنن ابن ماجة - حممد بن يزيد القزويني - املكتبة العلمية.

) - سنن الرتمذي - دار الكتب العلمية.

5 - سنن البيهقي - دار املعارف - بريوت.

6 - اجلامع الصغري للسيوطي.

7 - املعجم الكبري للحافظ أيب القاســم بن أمحــد الطرباين - حتقيق /محدي 

عبد املجيد 1980.

8 - نيل األوطار للشوكاين.

9 - مواهب اجلليل رشح خمتر خليل - دار الفكر - الطبعة الثالثة 12)1هـ 

- 1992م.
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9 - مكــرر1 - بدائع الصنائــع يف ترتيب الرشائع للكاســاين، دار الكتاب 

العريب ط 1982م.

9مكرر2 - اإلمجاع البن املنذر - دار طيبة الرياض.

10 - حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري.

11 - بداية املجتهد وهناية املقتصد - ابن رشد احلفيد - دار الكتب اإلسامية.

12 - االختيار لتعليل املختار - عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصيل احلنفي 

- دار اخلري 19)1.

13 - رد املحتار - ابن عابدين احلنفي.

)1 - املغني - ابن قدامة املقديس.

)1- مكرر - خمتر الفتاوى املرية البن تيمية حتقيق الشيخ /عبد املجيد 

سليم، والشيخ حممد حامد الفقي، ط السنة املحمدية.

15 - فتــاوى - ابن تيمية - وزارة الشــؤون اإلســامية - اململكة العربية 

السعودية.

16 - املوسوعة الفقهية الكويتية.

17 - د/عبد السميع أمحد إمام، نظرات يف البيوع املنهي عنها - 1960م.
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18 - د/عيل حميي الدين القره داغي - األسواق املالية )البورصة( يف ميزان 

الفقه اإلسامي.

19 - د/عبد الستارأبو غدة - السلع الدولية وضوابط التعامل فيها - حولية 

الربكة - العدد احلادي عرش 30)1هـ - 2009م.

19مكرر - د/نعمة عبد اللطيف مشــهور - الــزكاة - املعهد العاملي للفكر 

اإلسامي 13)1هـ - 1993م.

20 - د/حممد القري بن عيد - األســهم، االختيارات، املســتقبليات، جملة 

جممع الفقه اإلسامي الدويل - العدد السابع 12)1هـ.

21 - د/حممد القري بن عيد - إدارة املخاطر يف املعامات املالية املعارصة.

22 - د/عيل أمحد الندوي - موســوعة القواعد والضوابط الفقهية احلاكمة 

للمعامات املالية املعارصة - دار عامل املعرفة 19)1هـ - 1999م.

23 - د/سامي بن إبراهيم السويلم - اخليار التبعي لرشاء األصول املالية - 

حولية الربكة، العدد احلادي عرش 30)1هـ - 2009م.

 )2 - د/ســامي إبراهيــم الســويلم - املشــتقات املاليــة أداة للتحــوط 

أم للمجازفة.
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25 - الشيخ /عبد الوهاب إبراهيم سليامن - االختيارات - جملة جممع الفقه 

اإلسامي، العدد السابع 12)1.

26 - بزاز حليمة، وهدى بن حممد - املشتقات املالية وخماطرها.

27 - د/بلعزوز بن عيل - إسرتاتيجية إدارة املخاطر يف املعامات املالية.

28 - د/عبد الكريم أمحد قندوز - املقصود باملشتقات املالية.

29 - غزال العويس - آليات العمل يف بورصة األوراق املالية - دار النهضة 

العربية، القاهرة.

30 - د/غزال العويس - أبعاد األزمة املالية العاملية )2008( وتداعياهتا عىل 

االقتصاد املري - دار النهضة العربية - القاهرة.

31 - عبد اهلل صالح حممد - املشتقات املالية اإلسامية بني النظرية والتطبيق.

32 - عبد الرحيم عبد احلميد الســاعايت - نحو مشــتقات إسامية إلدارة 

املخاطر التجارية - جملة الدراســات االقتصادية - جامعــة امللك عبد العزيز - 

العدد احلادي عرش 1999م.

33 - عبد اجلبار السبهاين - اهلندسة املالية وصناعة التحوط.

)3 - د/ناجي بن حسني - مقياس التجارة واملالية الدولية.
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35 - أيمــن حممد عاطــف - ماهية املشــتقات املالية وأنواعهــا وأمهيتها 

االقتصادية.

36 - زايدي عبد الســام - اهلندســة املالية - مدخل لتطور الصناعة املالية 

اإلسامية.

 37 - عبد الفتاح حممد صاح - املشــتقات املالية وحــش املالية املفرتس.

38 - منتدى التمويل اإلسامي - مفهوم املشتقات املالية واهلندسة املالية. نسخة 

إلكرتونية.

39 - منتديات ستار تايمز )نسخة إلكرتونية(.

0) - قرارات جممع الفقه اإلسامي.

•     •     •


