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ملخص البحث

احلمد هلل رب العاملني والصاة والســام عىل خاتم األنبياء واملرســلني، 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني: وبعد:

لقد هدفت الدراســة إىل بيان طبيعة عقود اخليارات يف األســواق املالية، 

ملعرفــة حكمها الرشعي. حيث تم عرض آلية العمــل يف هذه العقود، كام هو 

واقع فعــًا، يف ضوء افرتاضــات معينة. وقد تبني أن عقــود اخليارات عقود 

معاوضة فيها غرر فاحش فتكون باطلة رشعًا. وأن بعضها فيه بيع ما ال يملك. 

ومن ثم فهي ليست وسائل رشعية لتنمية املال، واحلفاظ عليه. 

وتبني أهنــا تقوم عىل نقل عبء خطر معني من طــرف إىل طرف آخر، يف 

حني يبقى الفــرد متحمًا لعبء اخلطر يف بعضها. كــام تبني أن بعضها هيدف 

إىل حتقيق الربح، وأن بعضها اآلخر هيدف إىل املحافظة عىل مســتوى اقتصادي 

معني للفرد. 
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مفاتيح الدراسة:

- املشتقات املالية. 

- عقود الغرر.

- التحوط.

- إدارة اخلطر. 

- اخليارات املالية.



5

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. مـحـمــد سـعــدو الـجــــرف

احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسام عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 

سيدنا حممد، وعىل آله وأصحابه أمجعني. 

وبعد:

فيعــد حفظ املال مــن جانبي الوجــود، والعدم مــن مقاصد الرشيعة 

الرضورية، ويعد التحوط، أو االحتياط للمســتقبل من وســائل حفظ املال 

يف الرشعية اإلســامية. ولعل من وســائل التحوط الرشعية، أو االحتياط 

للمستقبل، ما جاء يف سورة يوسف: ﴿ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ﴾ ]يوســف: 47-48[. وتعد املعامات عىل 

اختافها، والبيوع من بينها من أســباب نقل امللكية من طرف لطرف آخر. 

وقد رشعت لســد حاجات الناس، املتمثلة يف حصــول كا املتبايعني عىل 

ما عند الطرف اآلخر عىل ســبيل التملك. ومن هنــا كانت املعامات عىل 

اختافها، والبيوع مــن بينها، من قبيل املقاصد احلاجية. والبيوع منها ما هو 

حمــدد، حيث يتحقق منها لكا املتعاقدين مقصده من العقد بشــكل كامل، 
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حيــث يعلم كل متعاقد فيها مقدار ما يأخذه، ومقدار ما يعطيه، وأجل تنفيذ 

ذلك، ومن ثم يعلم كل متعاقد مقدار الكسب، أو مقدار اخلسارة التي تعود 

عليه. ومن البيوع أيضًا ما هــو احتاميل، حيث يتحقق فيها املقصد من العقد 

لكا املتعاقدين بشــكل يســر، وربام ال يتحقق فيها القصد من العقد ألحد 

العاقدين، أو كليهام، ومن ثــم يعلم املتعاقد عند التعاقد مقدار ما يعطيه، أو 

مقدار ما يأخذه بدقة، ويعلم مقدار الكســب، أو اخلســارة التي تعود عليه 

من العقد، لتوقف ذلك عىل واقعة احتاملية مستقبلية الوقوع. وقد أصبحت 

العقود االحتاملية، أو عقود الغرر يف الوقت احلارض وسيلة لتجنب اخلسارة 

املحتملة، أو للتحوط من اخلســارة املحتملة. حيث يتــم االتفاق فيها عىل 

حتويل اخلســارة املحتملة من أحد املتعاقدين، إىل املتعاقد اآلخر، نظر مقابل 

مايل حيصل عليــه من قبل التحويل. ومن ثم، ال يتحقــق فيها غالبًا املقصد 

مــن العقد ألحد العاقدين، أو كليهام، واملتمثــل يف حصول كل متعاقد عىل 

ما عند صاحبه عىل ســبيل التملك. كام ال يستطيع أي طرف أن حيدد مقدمًا 

مقــدار ما يعطيه، أو مقدار مــا يأخذه، ومن ثم حتديد مقدار الكســب، أو 

اخلسارة التي تعود عليه من العقد، لتوقف ذلك عىل واقعة احتاملية مستقبلية 
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الوقوع. وهناك العديد من أدوات وأســاليب التحوط املتاحة للمستثمرين 

يف الوقت احلارض. فلقد كانت هناك طفرة كبرة يف توفر املشتقات املالية يف 

الثامنينيات هبدف التحوط، مع انتشــار مقايضات سعر الفائدة، واملشتقات 

املاليــة األخرى. وتم تطويــر وثائق واتفاقات نموذجيــة ألنواع حمددة من 

املشــتقات املالية من قبــل اهليئة الدوليــة للمقايضات واملشــتقات املالية 

)ISDA(. وقــد كان هذا االختصار يشــر يف الســابق إىل )هيئة املتعاملني 

بمقايضة ســعر الفائدة( بينام تغر املسمى اآلن ليشر اختصار )ISDA( إىل 

)اهليئة الدولية للمقايضات واملشتقات املالية(. ولقد نتج عن استخدام اتفاق 

رئيس نموذجي، وكذا اســتخدام اتفاقات فردية وفقًا ملعامات املشــتقات 

املالية الفردية نشــوء أسواق ثانوية كبرة، خاصة باملنتجات باملشتقات املالية 

حول العامل. ويمكن وفقًا للبعــض ألدوات التحوط املايل يف ظل األزمات 

املالية أن حتمي الفرص االســتثامرية للعديد من املستثمرين. ولعل من أبرز 

أدوات، أو أســاليب التحوط يف الوقت احلارض: وثائــق التأمني، والعقود 

الثمينة، والعمات  لتشمل: جماالت الطاقة، واملعادن  توسعت  التي  اآلجلة 

األجنبية، وتقلبات أسعار الفائدة. وهناك أيضًا عقود املقايضة، واخليارات، 

وبطاقات اخلصم.
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فروض الدراسة:

1- عقود اخليارات املالية وسيلة إلدارة اخلطر.

2- عقود اخليارات املالية عقود معاوضات فيها غرر فاحش.

3- تعتمد عقود اخليارات املالية عىل نقل عبء خطر معني، من طرف، 

إىل طرف آخر.

4- هتدف عقود اخليارات املالية إىل جتنب اخلسارة كليًا.

5- هتدف عقود اخليارات املالية إىل جتنب اخلسارة جزئيًا.

6- هتدف عقود اخليارات إىل حتقيق ربح ألحد طرفيها، أو كليهام.

أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل إثبات صحة أو خطأ الفروض السابقة. ومن ثم، بيان 

مدى مرشوعية هذه العقود للتحوط، واملحافظة عىل املال، وتنميته.

منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة عىل املنهج االستقرائي. حيث يتم عرض عقود اخليارات 

املاليــة، كام يتم العمل هبا فعًا، ثم بيان التكييف الفقهي هلذه العقود. بمعنى 
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هل تدخل يف عقود املعاوضات، أم املشاركات، أم غرها. وهل تشتمل عىل 

الغرر، وما هو نوع الغرر يف حال وجوده.

حدود الدراسة: 

تشمل الدراسة عقود اخليارات املالية.

مصطلحات الدراسة:

عقد املعاوضة: هو العقد الذي يأخذ فيه كا املتعاقدين مقابًا ملا أعطى. 

حيث حيصــل فيه كل واحد مــن العاقدين عىل ما عند صاحبه عىل ســبيل 

التملك. ويقصد منه يف الغالب تنمية املال. 

الغرر الفاحش: هو ما خفيت عنا عاقبته. وهو ماله ظاهر حمبوب وباطن 

مكروه. وهو ما اســتوى فيه جانبا الوجود والعدم. وال يتحقق معه املقصد 

من العقد غالبًا، ألحد طرفيه، أو كليهام. 

عقد الغرر: هو عقــد معاوضة فيه غرر فاحش. فهــو عقد غلب عليه 

الغرر حتى صار يعرف به.

التحوط: يقال: حتوط فانًا، أي حاطه، بمعنى حفظه وتعهده بجلب ما 

ينفعه ودفع ما يرضه. ويقال حتوط يف األمر إذا احتاط وحذر. 
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التحوط يف الشــؤون املالية: هو موقف يتخذ يف سوق معني، يف حماولة 

للتعويــض عن التعرض لتقلبات األســعار يف ســوق آخــر، هبدف تقليل 

التعرض للمخاطر غر املرغوب فيها.

عقد التحوط: عقد يتم بمقتضاه جتنب خماطر اخلسائر املالية، أو تقليلها 

قدر اإلمكان، ســواء بتحويل عبء املخاطر من طرف إىل طرف، أو بإبقائها 

عىل عاتق املتحوط.

املشتقات املالية: هي عقود تتم تســويتها يف تاريخ مستقبيل. حيث تعد 

نوعًا من أنواع العقود املســتقبلية، أو صورة مــن صورها. وهي ال تتطلب 

اســتثامرات مبدئية، أو تتطلب مبلغًا مبدئيًا صغــرًا، مقارنة بقيمة العقود. 

وتعتمد قيمتها )املكاســب، واخلســائر( عىل األصل موضوع العقد )تشتق 

قيمتها من قيمة األصل حمل العقد، ولذلك ســميت باملشــتقات(، وحتديد 

سعر معني للتنفيذ يف املستقبل.

الدراسات السابقة:

1- إســرتاتيجيات إدارة املخاطر يف املعامات املاليــة. د. بلعزوز بن 

عــيل. جملــة الباحــث - عــدد 07. 2010/2009. تعرضت الدراســة 
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ألهم اســرتاتيجيات التحوط وإدارة املخاطر. فابتــدأت بعرض تعريفات 

املخاطرة ومسبباهتا وتقســيامهتا، ثم إدارة املخاطر، وأهم طرق التعامل مع 

املخاطرة ســواء بالتحويل، أو بالنقل، أو القبــول، أو غرها. ثم انتقلت إىل 

االســرتاتيجيات املســتخدمة إلدارة املخاطر، أو للتحوط، ومنها املشتقات 

املالية واستخداماهتا للتحوط. وقد وجدت الدراسة أن العقود املؤجلة التي 

ال يراد منها التســليم وإنام التسوية عىل فروق األسعار ال تفرتق عن الرهان 

من الناحيــة القانونية، والختتلف عن القامر ألهنــا ال تولد قيمة مضافة، بل 

جمــرد مبادلة يربح منها طــرف وخيرس اآلخر. وهي تتعلق بســلع وأصول 

مهمة، ومؤثرة يف النشــاط االقتصادي، ويترضر من جراء تقلباهتا الكثر من 

الناس. وواقع األمر أن املجازفة هي الغالبة عىل هذه املشتقات، إذ تعترب أحد 

أهم أداة للتحوط، ومن أهم أسباب األزمات املالية العاملية.

2- بحوث امللتقــى الرابع للمنتجــات املالية اإلســامية باخلرطوم، 

بعنــوان: التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسســات املالية اإلســامية. 5- 6 

أبريل. 2012. ومنها:

1 ، 2- إدارة املخاطر بالصناعة املالية اإلسامية مدخل اهلندسة املالية. 

د. بن عيل بلعزوز.
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2 ، 2- نمــوذج لقياس خماطر املصارف اإلســامية بغرض احلد منها. 

الدكتور حممد البلتاجى.

3 ، 2- ضوابط رصف العمات وبدائل التحوط املرشوعة يف املؤسسات 

املالية اإلسامية. د.عبدالباري مشعل.

4 ، 2- مراجعــة لنظرية املخاطرة يف االقتصاد اإلســامي ودورها يف 

ابتكار وتطوير منتجات إدارة املخاطر بالصناعة املالية اإلســامية. الدكتور 

عبد الكريم أمحد قندوز.

5 ، 2- عقود اخليارات وإدارة املخاطر يف أســواق الســلع. د. إبراهيم 

أمحد أونور.

6 ، 2- التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسامية. د. بدر 

الدين قريش مصطفى.

3- املشتقات املالية: دراسة فقهية. د. خالد بن عبد الرمحن نارص املهنا. 

مطبوعات كريس سابك لدراســة األسواق املالية اإلسامية رقم 23-03، 

1434، 2013. هدفت الدراســة إىل بيان احلكم الرشعي للتعامل باألنواع 

املختلفة للمشــتقات املالية التي استحدثت يف األسواق املالية املعارصة، عرب 
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دراسة أصوهلا الرشعية، ومن ثم التطبيق عىل فروعها. وهي بيوع اخليارات، 

والبيوع اآلجلة واملســتقبلية، واملبادالت، وعقود تثبيت أسعار الفائدة. وقد 

انتهت الدراســة ببيان اآلثار املرتتبة عىل استخدام بيوع املشتقات، والبدائل 

املقرتحة للتحوط املايل. 

4- بحــوث الدورة احلاديــة والعرشين ملؤمتر جممع الفقه اإلســامي 
الدويل. الرياض. 1435. 2013. ومنها:

1 ، 4- حممد عيل القري بن عيد. التحوط يف العمليات املالية.

2 ، 4- عبد اهلل حممد العمراين. التحوط يف العمليات املالية.

3 ، 4- سامي بن إبراهيم السويلم. ضوابط التحوط يف العمليات املالية.

4 ، 4- صالح بن عبد اهلل بن محيد. غرض التحوط يف املنتجات املالية.

5 ، 4- حممــد ســعدو اجلــرف. عقــود التحوط تطبيقــات معارصة 
لعقود الغرر.

5- املشــتقات املالية: ســمر عبد احلميد رضوان)1(. كتاب تناول فيه 

الباحث عــددًا من عقود املشــتقات املالية مثل اخليارات، واملســتقبليات، 

)1( ســمر عبد احلميد رضوان. املشــتقات املالية ودورهــا يف إدارة املخاطر، ودور 
اهلندســة املالية يف صناعة أدواهتا. دراســة مقارنة بني النظــم الوضعية، وأحكام 

الرشيعة اإلسامية. ط1. القاهرة. دار النرش للجامعات. 1426هـ- 2005م. 
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واملبادالت. حيــث تناوهلا بالوصــف والتحليل، ثم تناوهلــا ببيان احلكم 

الرشعي هلا، حيث انتهى إىل حتريمها ملربرات خمتلفة، ختتلف من عقد آلخر.

خطة الدراسة:

املبحث األول: اخليارات املالية، واالختيار، واخليار الفقهي.

املبحث الثاين: أقسام اخليار باعتبار احلقوق التي ينشئها عقد اخليار.

املبحث الثالث: أقسام اخليار باعتبار األصل حمل عقد اخليار.

املبحث الرابع: أقسام اخليار باعتبار أسواق املبادالت.

املبحث اخلامس: أقســام اخليار باعتبار تاريخ التنفيذ )نامذج أو أساليب 

اخليارات(. 

املبحث السادس: أنواع أخرى من اخليارات.

املبحث السابع: نامذج التقويم أو التسعر. 

املبحث الثامن: مآل، أو نتيجة العقد من حيث الربح، واخلسارة.

املبحث التاسع: التكييف الفقهي لعقود اخليارات.

•     •     •
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املبحث األول

اخليارات املالية واالختيار واخليار الفقهي

أوالً: اخليار يف الفقه اإلسالمي: 

هو طلب خر األمرين من إمضاء البيع، أو الفســخ. وهو عىل ســبعة 

أقسام: 

1- خيار املجلس: ويثبت يف البيــع، والصلح، واإلجارة، وغرها من 

املعاوضات، التي يقصد منها املال. وهو حق للمتبايعني معًا. ومدته من حني 

العقد إىل التفرق باألبدان. وإن أسقطاه سقط. وإن أسقطه أحدمها بقي خيار 

اآلخر. فإذا تفرقا لزم البيع.

2- خيار الرشط: أن يشرتط املتبايعان، أو أحدمها، اخليار إىل مدة معلومة. 

فيصح، ولو طالت. ومدته من حني العقد إىل أن تنتهي املدة املرشوطة. وإذا 

مضت مدة اخليار ومل يفسخ املشرتط املبيع لزم البيع.

3- خيار اختاف املتبايعني: كام لو اختلفا يف قدر الثمن، أو عني البيع، 

أو صفتــه، ومل تكن بينة فالقــول قول البائع مع يمينه. وخير املشــرتي بني 

القبول، أو الفسخ.



عقود اخليارات املالية يف الفقه اإلسالمي16

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

4- خيار العيب: هو ما ينقص قيمة املبيع. فإذا اشرتى سلعة ووجد هبا 

عيبًا فهو باخليار، إما أن يردها ويأخذ الثمن، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب. 

فتقّوم السلعة ســليمة، ثم تقّوم معيبة، ويأخذ الفرق بينهام. وإن اختلفا عند 

من حدث العيب، كعرج، وفساد طعام، فقول بائع مع يمينه، أو يرتادان.

5- خيــار الغبن: وهو أن يغبن البائع، أو املشــرتي، يف الســلعة، غبنًا 

خيرج عن العادة، والعرف. وهو حمرم. فإذا ُغبن فهو باخليار بني اإلمســاك، 

والفســخ. كمن انخدع بمن يتلقى الركبان، أو بزيادة الناجش الذي ال يريد 

الرشاء، أو كان جيهل القيمة، وال حيسن املامكسة يف البيع فله اخليار.

6- خيــار التدليــس: وهو أن يظهــر البائع الســلعة بمظهر مرغوب 

فيــه وهي خالية منــه. مثل إبقاء اللبــن يف الرضع عند البيــع ليومهه بكثرة 

اللبــن، ونحو ذلك. وهــذا الفعل حمرم. فــإذا وقع ذلك فهــو باخليار بني 

 اإلمســاك، أو الفســخ. فإذا حلبها ثم ردها، رد معها صاعًا من متر، عوضًا 

عن اللبن.

7- خيار اإلخبار بالثمن متى بان خاف الواقع، أو بان أقل مما أخرب به. 

فللمشرتي اخليار بني اإلمســاك وأخذ الفرق، أو الفسخ. كام لو اشرتى قلاًم 
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بامئة، فجاءه رجل وقال: بعنيه برأس ماله، فقال: رأس ماله مائة ومخســون، 

فباعه عليه، ثم تبني كذب البائع فللمشــرتي اخليــار. ويثبت هذا اخليار يف 

التولية، والرشكة، واملرابحة، واملواضعة. وال بد يف مجيعها من معرفة البائع، 

واملشرتي، رأس املال.

 :Choice ثانيًا: االختيار

هو املفاضلة بني جمموعة اختيارات، أو نتائج، أو احلكم عليها، بناًء عىل 

اعتبارات معينة، واختيار واحد منها أو أكثر )تفضيل نتيجة، أو أكثر(. ومنه 

عىل سبيل املثال: اختيار املسافر للمســار، أو الطريق الذي يوصله إىل نقطة 

معينة. واختيار ما يقدم يف وجبة العشــاء، أو الغــداء. واختيار، أو تفضيل 

مرتشح من بني جمموعة من املرتشحني لنيل وظيفة معينة، بناًء عىل اعتبارات 

معينة. واختيار نتيجة معينة، أو تفضيــل نتيجة معينة، يعني التضحية بباقي 

االختيارات، أو النتائــج. وتصنف القرارات املتخــذة بالنظر إىل آلية اختاذ 

القرار إىل: رشــيدة أو عقانية، وبدهيية أو حدســية، ومعرفيــة أو واقعية، 

ومركبة. ويمكن تصنيــف االختيارات بالنظــر إىل نتائجها وتأثرها. ومن 

ثم يمكن تصنيــف االختيارات بالنظر إىل هذه االعتبارات إىل: جتارية تتخذ 
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من قبل املرشوع)1(، وشــخصية، واســتهاكية)2( تتخذ من قبل املستهلك. 

 وهــذا يمكن من حتديد القرارات ذات الصلــة أو ذات العاقة، والتي تؤثر 

يف االختيار. 

:Options ثالثًا: اخليارات

عقود اخليــارات أدوات اســتثامر بــاألوراق املالية يف أســواق املال. 

 وهــي يف نفــس الوقــت وســيلة للتحــوط. وتنــدرج حتت مــا يعرف 

باملشتقات املالية)3(. 

)1( مثل اختيار مــاذا ينتج املرشوع وبأي كمية ينتج. حيث خيتار من بني عدة منتجات 
ممكنة، ومن بني عدة كميات ممكنة.

)2( مثل اختيار الســلعة املستهلكة من بني عدة سلع متاحة، واختيار الكمية املستهلكة 
من السلعة من بني عدة كميات متاحة.

)3( هــي عقود تتم تســويتها يف تاريخ مســتقبيل. حيث تعد نوعًا من أنــواع العقود 
املســتقبلية، أو صورة من صورها. وهي ال تتطلب اســتثامرات مبدئية أو تتطلب 
مبلغًا مبدئيًا صغرًا مقارنة بقيمة العقود. وتعتمد قيمتها )أي املكاسب أو اخلسائر( 
عىل األصل موضوع العقد )أي تشــتق قيمتها من قيمة األصل حمل العقد ولذلك 
سميت باملشــتقات. حتديد سعر معني للتنفيذ يف املســتقبل. ويتضمن العقد عادة 
حتديــد الكمية التي يطبق عليها الســعر، وحتديد الزمن الــذي يرسي فيه العقد، 
وحتديد حمل العقد والذي قد يكون: ســعر فائدة حمددًا، أو ســعر ورقة مالية، أو 
سعر ســلعة، أو ســعر رصف أجنبي. وتتمثل هذه العقود يف: األسواق اآلجلة، 

واألسواق املستقبلية، وأسواق اخليارات، وأسواق املبادلة.
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واخليار عقد، أو ورقة مالية مشتقة، متنح حاملها احلق، وليس االلتزام، 

 Strike برشاء، أو بيع ورقه مالية )سهم مثًا( بسعر معني يسمى سعر التنفيذ

Price )1(. حيث يشــرتي املتعامــل بموجبها حــق رشاء، أو بيع، عدد من 

أسهم رشكة معينة عند سعر معني، هو سعر التنفيذ خال مدة معينة، ويدفع 

مشرتي اخليار ثمنًا هلذا احلق Premium. ويلتزم بائع اخليار يف املقابل برشاء، 

أو بيع األصل املتفق عليه، بالسعر املتفق عليه، إذا طلب مشرتي اخليار تنفيذ 

العملية. ويســمى اخليار الذي يتيح لصاحبه أو مشرتيه حق رشاء أصل مايل 

معني خيار الرشاء Call Option. ويســمى اخليــار الذي يتيح لصاحبه، أو 

مالكــه، حق بيع أصل مايل معني، خيار البيع Put Option. وعىل الرغم من 

ممارســة اخليارين عمليًا، إال إن خيار الرشاء هو األكثر انتشارًا. واخليارات 

أوراق مالية مشتقة ليس هلا قيمة يف ذاهتا، وإنام تستمد قيمتها من األداة املالية 

التي يقع عليها االختيــار. وعقود اخليارات قابلة للتداول، إذ حيق لصاحب 

)1( ال يملك املستثمرون الذين يشرتون اخليارات شيئًا حمددًا سوى حقًا خيوهلم رشاء، 
أو بيــع كمية حمددة من األوراق املالية، يف تاريخ الحق. ويكون بائع اخليار ملتزمًا 
بالرشاء )يف حالة خيــار البيع(، أو بالبيع )يف حالة خيــار الرشاء(، وفقًا لرشوط 

العقد بينه وبني املشرتي.
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اخليــار أن يبيعه لطرف آخر بثمن مســمى بينهام. وهــي متكن أصحاهبا من 

الدخــول يف صفقات ضخمة يف املســتقبل، وال يدفع مــن قيمتها إال حق 

اخليار، لتنفيذ تلك الصفقات يف املستقبل. وامتاك األوراق املالية املذكورة 

يف عقد اخليار ليس هدفًا، بل يتم التعامل يف الغالب بالفرق الســعري. وإذا 

أرص طرف عىل االســتام )وهو أمر غر وارد غالبــًا(، يقوم الطرف اآلخر 

برشائها بســعر الســوق الســائد وقت التنفيذ، وهو نفس السعر الذي يتم 

احتســاب الفرق بناًء عليه، فتكون املحصلة واحدة. أما إذا كان التعامل عىل 

مؤرش كان االستام، أو التسليم، مســتحيًا. ومن ثم، يمكن تعريف عقد 

اخليار بأنه: )عقد بني طرفني مها: مشــرتي اخليار، وبائع اخليار. يتم بموجبه 

حتويل عبء خطر معني)1( من الطرف األول، إىل الطرف الثاين، نظر مقابل 

مايل معني، يدفعه الطرف األول للطرف الثاين. ويتمثل قبول التحويل عمليًا 

يف تعهــد الطرف الثاين ببيع، أو رشاء أصل معني من الطرف األول، بســعر 

معني، يف تاريخ معني، أو فرتة زمنية معينة(. وكل عقد خيار عقد بني طرفني. 

حيث يتم التعاقد بموجب رشوط اخليار املوضحة يف العقد. وهي رشوط قد 

تكون معقدة. وحيتوي كل عقد عىل األمور اآلتية كحد أدنى: 

)1( يتمثل اخلطر هنا يف تقلب سعر األصل املايل حمل العقد. 



21

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

 أ. د. مـحـمــد سـعــدو الـجــــرف

- هل حامل، أو مالك اخليار، حامل حلق البيع، أو حق الرشاء. 

- ونوع، وعدد وحدات األصل حمل التعاقد. 

- ســعر التنفيذ، وهو السعر الذي سيتم بموجبه بيع األصل، أو رشاؤه 

يف تارخ التنفيذ.

- تاريخ انتهاء عقد اخليار.

- رشوط التسوية: هل سيحصل املتعاقد عىل األصل فعًا أم سيحصل 

عىل قيمة األصل. 

- املبلغ اإلمجايل الذي سيتم دفعه من قبل مشرت اخليار لبائعه.

وتصنف اخليــارات يف الفكر املايل املعارص، إىل عدة أقســام، أو أنواع، 

بالنظــر إىل عدة اعتبارات. وســيتم تناول كل جمموعــة جيمعها وصف، أو 

اعتبار معني، يف مبحث مستقل.

رابعًا: ثمن اخليار:

هو الثمن املدفوع من قبل مشرتي حق اخليار، لبائع هذا احلق، يف مقابل 

أن يكــون للطرف األول حق مطالبة الطــرف الثاين يف أي وقت خال مدة 

العقد بأن يشــرتي منــه، أو يبيع له األصل حمل التعاقــد، وفقًا لنوع العقد، 
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وصفته)رشاًء كان، أم بيعًا، أم مزدوجًا(، أو أن يفسخ العقد بإرادته املنفردة، 

إذا رأى أن األسعار تتحرك يف غر صاحله. ويكون مشرتي عقد خيار الرشاء 

عادة مضاربًا عىل صعود ســعر األصل حمل التعاقد. ويكون مشــرتي عقد 

خيار البيع عادة مضاربًا عىل هبوط ســعر األصــل حمل التعاقد. فإن اجتهت 

أسعار الســهم يف اجتاه توقعات املشــرتي فإنه يطالب البائع بالتنفيذ، ولن 

يطالب املشرتي البائع بالتنفيذ يف احلالة املعاكسة، وخيرس من ثم مقابل اخليار. 

وال يقوم بائع اخليار بتوقيع العقد أصًا ما مل يكن متيقنًا أن األمور ستســر 

لصاحله. فإن صدقت توقعاته قبض الثمن مقدمًا عند توقيع العقد وهو ثمن 

اخليار. وإذا خالفت األســعار توقعاته فإنه يمنى بخسائر فادحة تتوقف عىل 

حركة السوق، واجتاهات األسعار. ويتم حتديد ثمن اخليار بالتفاوض. فكلام 

كان سعر التعاقد مرتفعًا يف خيار الرشاء كلام انخفض ثمن اخليار، والعكس 

بالعكس. ألن ارتفاع ســعر التعاقد يؤدي إىل تضــاؤل فرص تنفيذه. وكلام 

تضاءلت فــرص تنفيذ العقد كلام انخفضت درجة املخاطرة بالنســبة لبائع 

اخليــار، وكلام تضاءلت درجة املخاطرة كلام تضاءل الثمن املدفوع وهو ثمن 

اخليار. وتوجد يف املقابل عاقة طردية بني سعر التعاقد، وبني ثمن اخليار يف 

خيار البيع. ألن انخفاض سعر التعاقد يؤدي إىل تضاؤل فرص تنفيذه، ومن 
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ثم انخفاض درجة املخاطرة، فانخفــاض ثمن اخليار. وهناك عاقة طردية 

أيضًا بني مدة العقد، وبني ثمن اخليار. فكلام طالت مدة العقد كلام كان ذلك 

سببًا يف زيادة ثمن اخليار. حيث تزيد احتامالت فرص تنفيذ العقد كلام طالت 

مــدة العقد. ومن ثم زيادة املخاطرة بالنســبة للبائع، والتي تقتيض احلصول 

عىل ثمن أعىل يتناسب مع حجم املخاطرة.

خامسًا: األرباح واخلسائر يف سوق اخليارات: 

يمتلك مشرتي عقد االختيار فرصة حتقيق مكاسب حمتملة غر حمدودة، 

وتكون خسارته القصوى حمدودة بمقدار العاوة التي يدفعها لرشاء احلق يف 

االختيار. ومع ذلك فإنه بينام يظل مشرتي عقد االختيار حمتفظًا بكل املكاسب 

املحتملة، فإن املكاسب املحققة سوف تنخفض بمقدار سعر اخليار. ويكون 

حمرر العقد، أو بائعــه، عىل العكس من ذلك. فخســارته غر حمددة بمبلغ 

معني، يف حني أن مكســبه حمدود بمقدار ما حيصل عليه من عاوة. ومن ثم 

يطلب حمرر العقد سعرًا للعقد وهو العاوة ليقوم بتحرير عقد االختيار)1(. 

ويتم توضيح ذلك عىل النحو اآليت:

)1( يمكن أن يســتخدم املستثمر العقود املســتقبلية للحامية ضد املخاطر املنتظمة، كام 
يستخدم عقود االختيار  للحامية ضد املخاطر غر املنتظمة.
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* خيار الرشاء: 

- يدفع مشــرتي خيار الرشاء العاوة ومتثل تكلفة بالنسبة له، ويقبض 

البائع العاوة، ومتثل بالنسبة له ربحًا.

- خسارة مشرتي اخليار )املستثمر( حمدودة بقيمة العاوة، وأرباح البائع 

حمدودة بقيمة العاوة.

- إذا ارتفع ســعر الســهم الســوقي عن ســعر التنفيذ فإن الفرق بني 

ســعر السهم الســوقي، وســعر التنفيذ، يمثل ربحًا ملشــرتي اخليار )ألنه 

 اشرتى الســهم بأقل من ســعره يف الســوق(. ويمثل الفرق خسارة لبائع 

خيار البيع. 

* خيار البيع: 

- يدفع مشــرتي خيار البيع العاوة ومتثل تكلفة بالنســبة له. ويقبض 

البائع العاوة ومتثل ربحًا بالنسبة له.

- خسارة املشــرتي )املســتثمر( حمدودة بقيمة العاوة، وأرباح البائع 

حمدودة بقيمة العاوة.
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- إذا انخفض سعر السهم السوقي عن سعر التنفيذ فإن الفرق بني سعر 

السهم الســوقي، وسعر التنفيذ يمثل ربحًا ملشــرتي اخليار)ألنه باع السهم 

بسعر أعىل من سعره يف السوق(. ويمثل الفرق خسارة لبائع خيار البيع. 

وتكون خســائر مشــرتي اخليار حمدودة )قيمة املكافأة(، وأرباحه غر 

حمدودة. فهي مفتوحة ملشــرتي خيار الرشاء، تزيد مع ارتفاع القيمة السوقية 

للسهم. ومغلقة ملشــرتي خيار البيع، تنخفض مع انخفاض القيمة السوقية 

للســهم إىل أن تصل إىل الصفر )نظريًا(. واخليارات أدوات إدارة خماطرة ال 

تثبت األسعار، وإنام حتمي أولئك الذين يشرتوهنا ضد حتركات األسعار غر 

املــوايت. وتتيح هلم بذات الوقت إمكان حقيق الربح من حتركات األســعار 

املواتية. وسوف خيتار املشــرتي اعتامدًا عىل حركة سعر األصل حمل العقد، 

بديًا من بني ثاثة بدائل إلهناء مركزه باخليار وهي: تنفيذ اخليار، أو عكس 

اخليار من خال بيعه بالبورصة، أو تركه لتنتهي صاحيته با قيمة.ومشرتي 

اخليار ربام يقرر إبرام صفقة عكسية يف سوق اخليارات جلني األرباح يف حال 

ارتفاع قيمة األصل حمل اخليار، أو إليقاف اخلســارة يف حال انخفاض قيمة 

األصل حمل اخليار، يف حماولة منه السرتداد جزء من مبلغ العاوة املدفوعة. 

ويمكن إبرام الصفقة العكسية يف أي وقت لغاية استحقاق اخليار.

•     •     •



عقود اخليارات املالية يف الفقه اإلسالمي26

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

املبحث الثاني

Option Rights أقسام اخليار باعتبار احلقوق اليت ينشئها عقد اخليار

ينقسم اخليار وفق هذا االعتبار، أو املعيار، إىل: 

1- خيار الرشاء)Call Option )1: هو عقد، أو ورقة مالية متنح مشرتهيا 

احلــق )وليس اإلجبار، أو االلتزام( يف رشاء أصل مايل معني، أو ســلعة، أو 

عملة معينة، بســعر حمدد يســمى )ســعر التنفيذ(، وذلك خال فرتة زمنية 

تسمى تاريخ االســتحقاق )يتم حتديدها يف العقد(. وال يتضمن هذا العقد 

التزام مشــرتي حق اخليــار بتنفيذ الرشاء. وإنام يتضمــن حصوله عىل حق 

الرشاء الذي له أن يامرســه يف أي حلظة يريدها خال الفرتة املحددة. ويدفع 

مشــرتي اخليار لبائع اخليار مقابل ذلك مبلغًا يسمى سعر اخليار، أو العاوة 

Premium.  وهذا املبلغ ثابت يتم حتديده يف العقد، عىل شــكل نسبة مئوية 

)1( يمكن اعتبار ما يقوم به بعــض رشكات الطران من هذا القبيل. فإذا أردت رشاء 
تذكرة طران مثًا، ومل ترغب يف الرشاء فورًا، فإن بعض رشكات الطران تعطيك 
مهلة مقدارها 72 ســاعة لتقرر الرشاء بنفس الســعر، وذلك مقابل مبلغ إضايف. 
ومن ثم، يكون للمســافر حق احلصول عىل التذكرة بنفس السعر. وهو هبذا يريد 
احلصول عــىل فرصة للتفكر باختاذ القرار املناســب، مــن رشاء التذكرة، وعدم 
الرشاء. وهو يرغب يف عدم حتمل خطر إمكان زيادة السعر خال املدة املمنوحة.
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من قيمة حمل العقد. وهذا املبلغ غر قابل لاســرتداد، وهو ليس جزءًا من 

ثمن الصفقة املتفق عليها عند التعاقد. ويضمن رشاء هذا النوع من اخليارات 

احلق للمستثمر يف رشاء املوجود األساس )سهم مثًا( بسعر حمدد، وثابت، 

وهو ســعر التنفيذ، مهام ارتفع سعر السهم السوقي. أما إذا كان سعر السهم 

يف تاريخ استحقاق اخليار أدنى من سعر التنفيذ، فإن مشرتي اخليار لن ينفذ 

خياره، ومن ثم خيرس ســعر اخليار، أو العاوة، التي دفعها لبائع اخليار. وال 

جيــوز للبائع الرتاجع عن الصفقة ألنه قبض ثمــن اخليار أو العمولة. حيث 

يتضمن العقد التزام بائع حق اخليار بتنفيذ الصفقة عند الطلب بالثمن املحدد 

يف العقد. ويقوم املشرتي )املستثمر( برشاء خيار الرشاء عادة إذا توقع ارتفاع 

سعر السهم خال تاريخ االستحقاق. ومن أشهر أنواع هذا اخليار:

1 ، 1- خيار الرشاء املغطى Covered call: معاملة جتري يف أســواق 

املال، يكون فيهــا بائع خيار الرشاء مالكًا لألصل حمل العقد. فإذا اشــرتى 

التاجر األصل حمل العقد يف نفس الوقت الذي باع فيه خيار الرشاء،  فإن هذا 

الترصف يسمى سياسة الرشاء والبيع ”buy-write” strategy. وتتمتع هذه 

السياســة بنفس العائد لعملية بيع خيار البيع. ومن ثمن يتم تسليم األصل 
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حمل العقد إذا قرر مشرتي اخليار التنفيذ. وحيصل بائع اخليار عىل عائد يتمثل 

يف ثمن اخليار. وإذا استمر ســعر األصل مستقرًا، أو ارتفع، فإن بائع اخليار 

ســيحتفظ بثمن اخليار كربح، ويمكن أن يزيد الربح حتى يف حالة عدم بيع 

اخليار. وإذا انخفض ســعر األصل فإن اخلطــر املحيط باملك األصل يكون 

غر حمدود، وســيعاين من اخلســارة. وياحظ هنا أن ثمن اخليار يامثل ثمن 

اخليار يف حالة اخليار غر املغطى.

شكل رقم )1(

عوائد، وأرباح، رشاء أصل، وإصدار، أو بيع، خيار رشاء
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2- خيار البيع Put Option : هو عقد، أو ورقة مالية متنح مشرتهيا احلق 

)وليس اإلجبار، أو االلتزام( يف بيع موجود معني، بسعر حمدد، يسمى )سعر 

التنفيذ(، وذلك خال فرتة زمنية تســمى تاريخ االســتحقاق )يتم حتديدها 

يف العقد(. أي أن مشرتي هذا احلق )حق البيع( هو صاحب األصول املالية 

التي عرضها للبيع باخليار. ويدفع مشــرتي اخليــار لبائع اخليار مقابل ذلك 

مبلغًا يســمى )ســعر اخليار أو العاوة(. وهذا املبلغ ثابــت، يتم حتديده يف 

العقد. ويضمن رشاء هذا النوع من اخليارات احلق للمستثمر يف بيع املوجود 

األساس )سهم مثًا(، بسعر حمدد، وثابت، وهو سعر التنفيذ، مهام انخفض 

سعر السهم السوقي. أما إذا كان سعر السهم يف تاريخ استحقاق اخليار أعىل 

من ســعر التنفيذ، فإن مشــرتي اخليار لن ينفذ خياره، ومن ثم، خيرس سعر 

اخليار، أو العاوة التي دفعها لبائع اخليار. وأما قابض ثمن اخليار وهو الذي 

ســيقوم برشاء األســهم، أو األوراق املالية األخرى، إذا قرر الطرف األول 

ذلك، فهو جمرب عىل الرشاء خال الفرتة املتفق عليها، ألنه قبض ثمن اخليار. 

ويقوم املشــرتي )املســتثمر( برشاء خيار البيع عادة إذا توقع انخفاض سعر 

السهم خال تاريخ االستحقاق. ومن أشهر أنواع هذا اخليار:
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 Naked put (also called( املـغـطـــى  غـــر  اخلـيـــار   .2.1

an uncovered put: هــو خيار بيع. حيث ال يملــك بائع اخليار األصل 

حمل العقد. فإذا مل يقم مشــرتي اخليار بالتنفيذ قبل تاريخ انتهاء اخليار، فإن 

بائــع اخليار حيتفظ بثمن اخليار. ونظرًا لألخطــار املحيطة بالعقد، فإنه نادرًا 

ما يتم اســتخدامه منفردًا. حيث يستخدم هذا اخليار مع جمموعة أخرى من 

اخليارات. ويمكن ملشــرتي اخليار إجبار بائــع اخليار عىل رشاء األصل حمل 

العقد بسعر التنفيذ املحدد بالعقد، إذا كان السعر السوقي لألصل حمل العقد 

أقل من سعر التنفيذ يف اليوم الذي ينتهي فيه اخليار. وسيحقق يف هذه احلالة 

ربحًا يتمثل يف الفرق بني الســعر السوقي لألصل، وبني سعر التنفيذ. أما إذا 

تساوى السعر السوقي يف يوم التنفيذ مع سعر التنفيذ، أو زاد عنه، فإن العقد 

لن ينفذ، وسيحتفظ بائع اخليار بثمن اخليار املحدد بالعقد. ويمكن أن يزداد 

ثمن اخليار إذا حترك ســعر األصل هبوطًا أثناء فــرتة العقد، )يتوقف ذلك 

عىل مقدار االنخفاض يف الســعر، وعىل مقدار الوقت الذي مر من العقد(. 

وتتحقق أقىص خســارة لبائع اخليار إذا وصل سعر األصل إىل الصفر. وهنا 

تتمثل اخلســارة يف سعر التنفيذ مطروحًا منه ثمن اخليار. وال تكون اخلسارة 

هنا غر حمددة كام يف حالة خيار الرشاء غر املغطى.
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 :Compound option or split-fee option 3- عقــد اخليار املركب

هو عقد خيار الحق، عىل عقد خيار سابق، عىل نفس األصل. ويتضمن عائد 

تنفيذ هذا اخليار قيمة خيار آخر. ويكون هلذا اخليار تارخيي انتهاء، وســعري 

تنفيذ. وتستعمل اخليارات املركبة عادة يف أسواق العمات، وأسواق العائد 

الثابــت، حيث يوجد اخلطر، باعتبار أن اخليار حيمــي من املخاطر. كام يعد 

وسيلة حتوط للمرشوعات ضد عدم قبول عطاءاهتا، أو عروضها التجارية. 

وهي تعطــي صاحبها حق رشاء، أو بيع خيار آخــر. وهي أربعة أنواع عىل 

النحو اآليت:

.Call on Call (CoC( 1 ، 1 ، 3- عقد خيار رشاء عىل خيار رشاء

 Call on Put (CoP) or 2 ، 1 ، 3- عقــد خيار بيع عىل خيــار رشاء
.caput option

.Put on Put (PoP) 3 ، 1 ، 3- عقد خيار بيع عىل خيار بيع

.Put on Call (PoC) 4 ، 1 ، 3- عقد خيار بيع عىل خيار رشاء

:Double Option 4- عقد االختيار املزدوج

يوجد هذا اخليار يف أسواق السلع فقط. وهو جيمع بني خيار البيع، وبني 

خيار الرشاء. فيصبح حلامله احلق يف أن يكون مشــرتيًا لألصل حمل التعاقد، 
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أو بائعًا له، وذلك وفق مصلحة املشــرتي. فإذا ارتفعت األسعار خال فرتة 

العقد كان مشــرتيًا. وإذا انخفضت كان بائعًا. ويتقــاىض بائع اخليار عادة 

ضعف ثمن خيار الرشاء، أو ضعــف ثمن خيار البيع، نظرًا لعظم املخاطرة 

التي يتعرض هلا بائع اخليار. وينقسم هذا العقد إىل قسمني:

1 ، 4- عقــد اختيار مزدوج ال يتغر فيه ســعر الرشاء عن ســعر البيع 

Straddle: وخيول صاحبه أن يشرتي من، أو يبيع إىل بائع اخليار عددًا معينًا 

من األسهم املسامة يف العقد، بســعر معني خال فرتة العقد. وينقسم بدوره 

إىل قسمني:

- عقد مرجح الرتفاع األسعار Strap: يتضمن العقد رشاء عقود خيار 

رشاء، أكثر من عقود خيار البيع. كأن يشرتي مثًا عقدي خيار رشاء، وعقد 

خيار بيع واحد، وذلك إذا توقع املشرتي حترك األسعار صعودًا. فيقدم عىل 

ذلك خشية تقلب األسعار يف غر صاحله.

- عقــد مرجح النخفاض األســعار Strip: يتضمن العقد رشاء عقود 

خيار بيع، أكثر من عقود خيار الرشاء. كأن يشــرتي مثًا عقدي خيار بيع، 

وعقد خيار رشاء واحد، وذلك إذا توقع املشــرتي حترك األســعار هبوطًا. 

فيقدم عىل ذلك خشية تقلب األسعار يف غر صاحله.
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2 ، 4- عقــد اختيــار مزدوج يتغر فيه ســعر الرشاء عن ســعر البيع 

Strangle: عقــد يتضمن عقد خيار رشاء، وعقد خيار بيع يف نفس الوقت، 

وعىل نفس الورقة املالية حمل التعاقد، ولنفس الفرتة الزمنية، مع وجود سعر 

للرشاء، وسعر للبيع.

5- خيــار بمضاعفة الكميــة Option to double : يمكن هذا العقد 

صاحبــه من مضاعفة الكمية التي اشــرتاها، أو تلك التــي باعها، إذا رأى 

أن العقد لصاحله، خال مدة العقــد. ويتقاىض بائع هذا احلق عادة ضعف 

ثمن اخليار الذي يتقاضاه، ســواء أكان خيار بيع، أم خيار رشاء، نظرًا لزيادة 

املخاطر التي يتعرض هلا. وينقسم هذا العقد بدوره إىل قسمني مها:

Call-of-more- 1 ، 5- حــق رشاء الكمية املتعاقد عليهــا أو ضعفها

option : خيول هذا احلق لصاحبه رشاء ضعف الكمية املســامة يف العقد، إذا 

رغب يف ذلك.

Put-of-more- 2 ، 5- حــق بيع الكمية املتعاقــد عليها أو ضعفهــا

option : خيــول هذا احلق لصاحبه بيع ضعف الكمية املســامة يف العقد، إذا 

رغب يف ذلك.

•     •     •
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املبحث الثالث

Underlying Assets  أقسام اخليار باعتبار األصل حمل عقد اخليار

ينقسم عقد اخليار هبذا االعتبار إىل:

Equity option :1- عقد خيار رشاء أو بيع األسهم

Bond option :2- عقد خيار رشاء أو بيع السندات

3- عقد خيار رشاء أو بيع املســتقبليات Future option: حيث يكون 

حمل العقد هنا ما يســمى عقود املستقبليات)1(. ويتمثل خيار البيع هنا يف بيع 

عقود املستقبليات. ويتمثل خيار الرشاء يف املقابل يف رشاء عقود املستقبليات. 

ويتمثل ســعر التنفيذ يف سعر العقد املستقبيل الذي يتم به التداول، بافرتاض 

تنفيذ اخليار. 

)Futures contracts )1، أو كام تعرف اختصارًا Futures. هي عقد بني طرفني، لبيع، 
أو رشاء أصل مايل معني، بسعر يتفق عليه عند التعاقد،)the futures price( عىل 
أن يتم التنفيذ يف تاريخ مستقبيل )دفع الثمن وتسليم األصل املتعاقد عليه(، يسمى 
تاريخ التســليم، أو التنفيــذ. وحيث إن العقد دالة يف األصــل حمل العقد، كانت 
املستقبليات مشتقات مالية. ويتم تداول املستقبليات يف أسواق خاصة هبا. وحيقق 
مشــرتي املستقبليات أرباحًا إذا اجته سعر األصل املتفق عليه صعودًا. ويف املقابل، 

حيقق البائع أرباحًا إذا اجته سعر األصل حمل التعاقد هبوطًا.  
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4- عقــد خيار املرتبــط بمؤرش Index option: يرتبــط  خيار املؤرش 

 بســعر مؤرشات موســعة تضم عددًا كبــرًا من الرشكات مثــل مؤرش)1(

 S&P 500 Index، أو مؤرش Russell 3000 Index )2(، أو بسعر مؤرشات 

تقترص عىل صناعة معينة مثل صناعة التعدين، أو صناعة أشباه املوصات. 

ويعطي هذا اخليار صاحبه احلق يف التداول وفقًا ملؤرش ســوق معني بســعر 

معــني، بحلول تاريخ معني. فخيار الرشاء يعطــي صاحبه حق الرشاء وفقًا 

للمؤرش. وخيار البيع يعطي صاحبه حق البيع وفقًا للمؤرش. ومن ثم يتوقف 

الربح، واخلسارة، يف هذا اخليار عىل سعر اإلقفال اليومي. وليس عىل السعر 

)1( هو مؤرش Standard & Poor's 500، وهو مؤرش أمريكي لسوق األسهم. ويضم 
أكرب 500 رشكة من حيث القيمة الســوقية. وذلك من بني الرشكات املدرجة يف 
 ،(New York Stock Exchange NYSE) بورصة نيويورك لــألوراق املاليــة
والذي يســمى أحيانًا Big Board. واملدرجة يف بورصة ناسداك لألوراق املالية 
NASDAQ Stock Market، ويرمــز هلا بـ  NASDAQ. وهي ســوق لتداول 

األسهم. وهي ثاين أكرب سوق أمريكي ويف العامل من حيث القيمة السوقية، وحجم 
التداوالت. 

)2( مؤرش ســوق أسهم خاص باألسهم األمريكية. ويضم أكرب 3000 رشكة أمريكية 
من حيث القيمة الســوقية. والتي متثل 98% تقريبًا من األســهم املستثمر فيها يف 

سوق األسهم األمريكية.
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الدارج أثناء ســاعات العمل. فإذا تم تنفيذ اخليار قبل إغاق الســوق فإن 

مشرتي اخليار سيكسب، أو خيرس، بمقدار الفرق بني سعر اإلغاق، وسعر 

التنفيذ. فإذا كان ســعر اإلغاق أكرب من ســعر التنفيذ فإن مشــرتي اخليار 

سيعاين من خســارة. وإذا كان ســعر اإلغاق أقل من ســعر التنفيذ، فإن 

مشرتي اخليار سيحقق أرباحًا. ولذلك يتم التنفيذ عادة بعد إغاق السوق.  

Commodity option 5- عقد خيار رشاء أو بيع السلع

6- خيار رشاء، أو بيــع العمات: عقود مبادلــة أو رصف العمات 

األجنبية Foreign-exchange option: هي مشــتقة مالية تعطي صاحبها 

احلق، وليس االلتزام، يف رصف، أو مبادلة عملة معينة بأخرى، بســعر متفق 

عليه، يف تاريخ معني. فعىل ســبيل املثال: عقد خيار مبادلة جنيه إســرتليني 

بــدوالر أمريكــي GBPUSD، يعطــي صاحبه احلق يف بيــع مليون جنيه 

إســرتليني مثًا، ورشاء مليوين دوالر أمريكي بتاريخ 31 ديسمرب 2015. 

وهنا يكون ســعر الرصف دوالرين للجنيه الواحــد. ويعد هذا العقد خيار 

 GBPUSD رشاء للدوالر، وخيار بيع للجنيه. ومن ثم فهو يمكن أن يسمى
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put، كام يمكن أن يســمى USDGBP call. فإذا كان سعر الرصف يف 31 

ديســمرب هو أقل من دوالرين للجنيه، وليكــن 1.9 دوالرًا مقابل اجلنيه، 

وهذا يعنــي أن الدوالر يف وضع أقوى من اجلنيه، فإنه ســيتم تنفيذ اخليار، 

وهذا يســمح ملالك اخليار بالبيع الفوري للجنيه اإلسرتليني بسعر 2 دوالر 

للجنيه، ثم إعادة رشاء اجلنيه بالســعر الســوقي بواقع 1.9 دوالر للجنيه. 

فيحصل حامل اخليار عىل ربح مقداره 0.1 دوالر يف كل جنيه. 

•     •     •
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املبحث الرابع

Trading Markets أقسام اخليار باعتبار أسواق املبادالت

ينقسم هذا اخليار بناًء عىل هذا االعتبار إىل:

Exchange- 1- عقود خيارات مدرجة وقابلة للتــداول يف البورصة

 : listed optionsوتعرف أيضًا باســم اخليارات املدرجة traded options

Exchange- وهي نوع من املشتقات املدرجة والقابلة للتداول يف البورصة

traded derivatives وهــي ذات عقود نمطية أو موحدة. وتتم تســويتها 

من خال غرف املقاصة Clearing house، وهي مضمونة التنفيذ من قبل 

Options Clearing Corporation (OCC). وعاوة عىل نمطية العقود، 

أو توحيدها، فإنه يوجد أيضًا نامذج تسعر دقيقة. وتشمل اخليارات املدرجة 

ما يأيت:

Stock options  1 ، 1- خيارات األوراق املالية

  bond options Interest 2 ، 1- خيارات السندات ومعدالت الفائدة

 Interest rate تشــمل اخليارات عىل أســعار الفائــدة : & rate options

option اخليارات اآلتية:
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- خيار املقــرتض Borrower’s option call: عقد خيول صاحبه حق 

احلصول عىل قرض معني، بسعر فائدة معني، وألجل معني، يف تاريخ الحق 

جيري حتديده سلفًا. ويعطي هذا العقد لصاحبه أسوة بباقي اخليارات احلق يف 

تنفيذ، أو فسخ العقد. وال يقتيض العقد تسليم القرض، فإن ذلك ليس أمرًا 

مستهدفًا. إذ تقترص التسوية عىل تسوية األرباح، واخلسائر، نقدًا. فهو خيار 

عىل أسعار الفائدة، وإن سمي خيار املقرتض جوازًا)1(.

)1( هناك أنواع أخرى من عقود اخليارات مثل: عقود خيار صناديق االســتثامر)تقوم 
صناديق االســتثامر بإنشــاء عقود خيار رشاء مقابل األســهم اململوكة هلا. حيث 
 يقبــض الصنــدوق عنــد التعاقد ما يســمى ثمن اخليــار، أو عــاوة املخاطرة 
)Premium option price)، ويلتــزم ببيع الورقة املالية حمل التعاقد وفقًا لســعر 
التعاقد املســمى يف العقد. إذا رغب مشــرتي حق اخليار يف تنفيذ العقد(. وعقود 
اخليار املغطاة )يوصف االختيار بأنه مغطى عندما يمتلك البائع رصيدًا من األصل 
حمل التعاقد، يكفي للوفاء بالتزاماته عند طلب تنفيذ العقد، وتســليم األصل حمل 
التعاقد، إن كان العقد خيار رشاء، أو لديه السيولة الكافية، للوفاء بالتزامه عند طلب 
تنفيذ العقد وكان العقد خيار بيع. وبيع حقوق الرشاء املغطاة اســرتتيجية شائعة 
لزيادة عوائد حمافظ املاليــة، وبخاصة يف الفرتات التي يتوقع فيها انخفاض عوائد 
املحفظة. وال تعني التغطية درءًا ملخاطر صعود األســعار، مما يضطر مدير املحفظة 
إىل تصفية حمفظته بسعر يقل عن سعر السوق. وهي أقل خماطرة من عقود اخليار غر 
املغطاة(. وغر املغطاة )يوصــف العقد بأنه غر مغطى، أو عارNaked، عندما ال 
يكون لدى بائع  حق اخليار رصيد من األصل حمل التعاقد، يسمح له بتنفيذ التزامه 
 عند طلب تنفيذ العقد، وتسليم األصل حمل التعاقد يف حالة خيار الرشاء، أو مل  = 
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 Stock market index 3 ، 1- خيارات مؤرشات أســواق األســهم

options

.Options on futures contracts 4 ، 1- خيارات العقود املستقبيلة

Callable bull/bear contract، CBBC -1 ، 4:  أداة مالية مشــتقة 

يصدرها طرف ثالث، غالبًا ما يكون بنكًا اســتثامريًا، متنح املستثمر قروضًا 

لاســتثامر يف األصول حمــل عقد اخليار. وقد ظهــرت ألول مرة يف أوروبا 

وأسرتاليا يف العام 2001، وهي منترشة اآلن يف بريطانيا، وأملانيا، وسويرسا، 

وإيطاليا، وهونج كونــج. تصدر هذه العقود عادة عند ســعر يمثل الفرق 

بني الســعر احلايل أو الســوقي، لألصل حمل اخليار Spot price وبني سعر 

التنفيذ Strike price وهو السعر املستخدم يف عقود اخليارات واملستقبليات 

لعقود CBBC مضافًا إليه عاوة متثل تكلفة التمويل. ويكون ســعر التنفيذ 

عادة مســاويًا، أو أقل، من السعر الســوقي، يف حالة املراهنة عىل الصعود، 

=  تكن لديه الســيولة النقدية الكافية للوفاء بالتزاماته عند طلب التنفيذ يف حالة 
خيــار البيع. وتعد العقــود غر املغطاة اســرتاتيجية للمضاربة غــر املحدودة، 
Highly Speculative Strategy  وال ختــرج عــن كوهنــا حمــض مضاربة عىل 

اجتاهات األسعار(. 
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وأعىل منه يف حالة املراهنة عىل اهلبوط من Call price ســعر إعادة الرشاء، 

أو االسرتداد، أو سعر التقويم، أو ســعر الطلب. وتنتهي هذه العقود عادة 

عند تاريخ حمدد سلفًا. أو يتم إهناؤه من قبل اجلهة املصدرة عندما يبلغ سعر 

األصل حمل اخليار سعر االسرتداد، أو إعادة الرشاء، أو سعر التقويم، أو سعر 

الطلب Call price قبل انتهاء مدة العقد. وهناك نوعان من هذه العقود مها: 

- Callable bull contract يكون املســتثمر مشرتي هذا العقد مراهنًا 

عىل صعود ســعر األصل حمل عقد اخليار. ومن ثــم حياول حتقيق أرباح من 

خال ارتفاع السعر.

- Callable bear contract يكون املســتثمر مشرتي هذا العقد مراهنًا 

عىل هبوط ســعر األصل حمل عقد اخليار. ومن ثم حيــاول حتقيق أرباح من 

خال هبوط السعر. 

2- عمليــات اخليار غر املدرجة يف البورصــة، أو خارج البورصة، أو 

خارج الســوق الرســميOptions Over-the-counter وتســمى أيضًا 

Dealer options خيارات الوســطاء أو الســامرسة. وهي التي يتم تداوهلا 

بــني طرفني. وال تكون مدرجة، أو مســجلة يف البورصــة. وهي ال ختضع 



عقود اخليارات املالية يف الفقه اإلسالمي42

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

لقواعد السوق. ويتم تصميمها باالتفاق بني الطرفني، لتحقيق مصلحة أي 

من الطرفني. ويكون أحد طريف املعاملة عىل األقل مؤسســة مالية مرموقة. 

 Interest ويشــمل هذا النوع من اخليارات: خيــارات معدالت الفائــدة

 Currency cross rate وخيارات أســعار الرصف املشتقة ،rate options

 Swaptions. Options  وخيــارات مبادالت أســعار الفائــدة ،options

.on swaps

•     •     •
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املبحث اخلامس

Option styles )أقسام اخليار باعتبار تاريخ التنفيذ )مناذج أو أساليب اخليارات

تنقسم اخليارات وفقًا هلذا االعتبار إىل:

 :European option 1 ، 5- النمــوذج، أو النمط،  أو اخليار األورويب

وفيه يكون حامل حق اخليار حمصورًا يف تاريخ حمدد، هو آخر مدة اخليار. وال 

يستطيع تنفيذ اخليار إال يف هذا التاريخ.

 :American option 2 ، 5- النموذج، أو النمط، أو اخليار األمريكي

هو الذي يعطي حلامله احلق يف رشاء، أو بيع، عدد من األســهم، أو األوراق 

املالية، خال فرتة حمددة، وبسعر حمدد مسبقًا. ويمتاز هذا األسلوب باملرونة 

الكبرة لصاحب اخليار. فهو ليس حمصورًا بتاريخ حمدد. وإنام بفرتة حمددة.

3 ، 5- نمــوذج، أو نمط، أو خيار برمــودا Bermudan option: يتم 

تنفيذ عقود اخليــار بموجب هذا النمط يف تواريخ حمددة فقط. ويســتخدم 

 Interest rate options  عــادة يف عقــود خيــارات معــدالت الفائــدة

 وخيارات مبادالت أســعار الفائدة، وأســواق املبــادالت، أو املقايضات

.Swaps markets  
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4 ، 5- النموذج، أو النمط، أو اخليار اآلســيوي Asian option: يتم 

حتديد سعر السداد بناًء عىل متوسط األسعار اجلارية لفرتة معينة من الزمن)1(.

5 ، 5- اخليار الثنائي أو املزدوج Binary option: ويسمى خيار الكل 

أو ال يشء All-or-nothing option وهو خيار يتم فيه التنفيذ الكامل، إذا 

كان األصل حمل العقد يلبي الرشوط املحددة، أو وفق الرشوط املحددة عند 

تاريخ االنتهاء، أو عند موعد التسليم، وإال فإن العقد ينتهي بدون قيمة، أو 

بدون تنفيذ. 

 :Chooser Options 6 ، 5- عقــود خيارات أصحــاب االختيــار

هي عقــود خيار تعطــي صاحبها مدة زمنيــة معينة لتحديــد نمط اخليار. 

هل هو اخليــار األورويب مثًا. وهل هو خيار بيــع، أم خيار رشاء. ويتمتع 

صاحب العقد بحق املفاضلة حتى تاريــخ حمدد يطلق عليه تاريخ التفضيل 

Choice Date يتحــول العقد بعده إىل عقد اختيــار رشاء، أو بيع نمطي، 

 تبعًا لرغبة مالك عقد اخليار. وتسمى هذه العقود بعقد اختيار وفقًا لرغبتك

 )1( يدخــل حتــت اخليــارات املعقــدة Exotic option، كام يدخل حتت ما يســمى
.Path dependent option 
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 As-you-like-it-option ويقــدم الســامرسة العديد من أنــواع العقود 

التفاضلية يف األســواق غر املنظمةOver-the-Counter-Market  وتفيد 

هذه العقــود يف تقديم التغطية ضــد املخاطر املســتقبلية املحتملة الوقوع. 

 The وتضم عقود االختيــارات التفاضلية ثاثة تواريخ هي: تاريخ التقويم

Valuation Date، وتاريخ املفاضلة Choice Date والتي جيب عىل مالك 

العقــد التقرير خاهلا مــا إذا كان يرغب يف حتويل العقــد إىل اختيار بيع أو 

.Expiration Date اختيار رشاء، وتاريخ انتهاء الصاحية

7 ، 5- خيــار اللعبة Game option: هو خيار يمكن لبائعه إلغاء عقد 

اخليار يف أي وقت يشاء، مقابل دفع العائد، ودفع مقابل لإللغاء.

8 ، 5- اخليار املعقد Exotic option: هي جمموعة اخليارات املشــتملة 

 Look- عىل هياكل مالية معقدة. ومن أشــهر أنواع هذه اخليارات ما يسمى

back options )1()عقــد خيــار بيــع، أو رشاء، يتم حتديد ســعر التنفيذ 

 فيه بعد تنفيــذ العقد(. ويتوقف فيه مقدار العائد عــىل أفضل )أقل أو أكثر

)1( يدخل حتت هذا النوع من اخليار  ما يسمى اخليار الرويسRussian option   وهو 
خيار يمكن حامله من النظر إىل فرتة ســابقة غر حمدودة لتقلب سعر األصل حمل 

العقد.
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 Maximum or minimum( ثمــن لألصل حمل العقد، خال مدة اخليار. 

ويمكــن هذا اخليار حامله من النظر يف الفرتة املاضية لتحديد العائد. وهناك 

نوعان من هذا اخليار مها: اخليار بســعر تنفيذ عائــم، أو غر حمدد، واخليار 

بسعر تنفيذ حمدد With floating strike and with fixed strike. ويتمثل 

العائد هنا يف الفرق األقىص بني الســعر الســوقي عند التنفيذ، وبني ســعر 

التنفيذ املعوم. وال يعاين حامل هذا اخليار من اخلسارة أبدًا. ومن ثم كان ثمنه 

أكثر بكثر من ثمن اخليار العادي. وال تعد هذه اخليارات خيارات فعلية أو 

حقيقية، ألنه يمكن دائاًم تنفيذها من قبل حاملها. ويتحدد ســعر التنفيذ يف 

خيار الرشاء عند أقل سعر لألصل حمل العقد. ويتحدد سعر التنفيذ عند أعىل 

سعر لألصل حمل العقد يف خيار البيع.  ويكون سعر التنفيذ ثابتًا إذا كان عىل 

النمط األورويب. ويتميز هذا اخليار بعد التنفيذ بســعر يوم التنفيذ. ويتمثل 

العائد يف الفرق األقىص بني الســعر األمثل لألصل حمل العقد، وبني ســعر 

التنفيذ. وخيتار حامل خيار الرشاء تنفيذه عادة عندما يكون ســعر األصل يف 

أقىص قيمة له. وخيتار حامل خيار البيع تنفيذه عندما يكون سعر األصل حمل 

العقد يف أدنى قيمة له. ومن أنواع هذا اخليار:
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 :Barrier Options 1 ، 8 ، 5- عقود االختيارات احلدودية أو املقيدة

هو نوع من اخليارات يتوقف تنفيذه عىل وصول، أو جتاوز سعر األصل حمل 

 Knock-out العقد، ســعرًا حمددًا ســلفًا. ويطلق عىل هذا اخليار مصطلح

ويعني أن العقد ينتهي بدون قيمة إذا جتاوز ســعر األصل حمل العقد ســعرًا 

حمددًا، وهــذا يعني ربحًا حمدودًا حلامل اخليار، وخســارة حمدودة لبائع، أو 

مصدر اخليــار. ويطلق عليه مصطلح Knock-in  ويعني أن العقد ال معنى 

أو ال قيمــة له إال إذا وصلت قيمــة األصل حمل العقد ســعرًا معينًا. ويعد 

هذا اخليار خيــارًا معقدًا Exotic option  ألنه أكثــر تعقيدًا من اخليارات 

األمريكية، واألوروبية، األساس. ويعد هذا اخليار أيضًا نوعًا من اخليارات 

املعتمدة عىل مســار الســعر  Path-dependent ألن قيمته تتغر بتغر قيمة 

األصل حمــل العقد، خال فــرتة العقد. ومن ثم تتوقــف نتيجة العقد من 

حيث الربح، واخلســارة، عىل حركة مسار ســعر األصل حمل العقد. وقيمة 

اخليار املقيد أقل عادة من قيمة اخليار غر املقيد. وهناك أربعة أنواع من هذه 

اخليارات هي:
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- Up-and-out: يطلــق هــذا املصطلح عىل عقد اخليــار عندما تكون 

القيمة الســوقية لألصل حمل العقد أقل من مستوى معني، ثم تصعد إىل أن 

.knocked out تتجاوزه، ويصبح العقد الغيًا

- Down-and-out: يطلــق هذا املصطلح عىل عقد اخليار عندما تكون 

القيمة الســوقية لألصل حمل العقد أعىل من مستوى معني، ثم تبدأ اهلبوط، 

.Null and void أو النزول حتت هذا املستوى، ويصبح اخليار باطًا وملغيًا

- Up-and-in: يطلق هذا املصطلح عىل عقد اخليار عندما تكون القيمة 

الســوقية لألصل حمل العقد أقل من مستوى معني، ثم تصعد إىل أعىل إىل أن 

.Activated تتجاوزه، ويصبح اخليار ساري املفعول

- Down-and-in: يطلــق هذا املصطلح عــىل عقد اخليار عندما تكون 

القيمة الســوقية لألصل حمل العقد أعىل من مستوى معني، وتبدأ يف اهلبوط، 

أو النزول، ويصبح العقد ساري املفعول.

2 ،  8 ، 5- خيــار القيد املــزدوج Double barrier option: يتضمن 

العقد ســعرين حمددين يرتتب عىل جتاوز سعر األصل حمل العقد، تنفيذ، أو 

عدم تنفيذ العقد.
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 Cumulative Parisian 3 ، 8 ، 5- خيــار القيد البارييس الرتاكمــي

barrier option:  يتوقــف تنفيذ العقد، أو عــدم تنفيذه، عىل إمجايل الفرتة 

الزمنية التي مكثها ســعر األصل حمل العقد، أعىل، أو أسفل السعر املحدد. 

 The payoff of ويتوقــف العائــد الرتاكمــي، أو املتجمع هلــذا العقــد

a cumulative Parisian option عــىل إمجايل الفــرتة الزمنية التي مكثها 

سعر األصل حمل العقد، أعىل، أو أسفل السعر املحدد.

 Standard Parisian barrier 4 ، 8 ، 5- خيار القيد البارييس العادي

option: يتوقف تنفيذ العقد، أو عدم تنفيــذه، عىل أقىص فرتة زمنية مكثها 

سعر األصل حمل العقد، عىل التوايل، أعىل، أو أسفل السعر املحدد. ويتوقف 

 The payoff of a standard العائــد الرتاكمي، أو املتجمــع هلذا العقــد

Parisian option عىل أقىص فرتة زمنية مكثها سعر األصل حمل العقد، عىل 

التوايل، أعىل، أو أسفل السعر املحدد.

9 ، 5- إعــادة اخليار Re-option: تتحقق إعــادة اخليار عندما تنتهي 

 مــدة عقد اخليــار دون تنفيذه. ومن ثــم، يمكن ملالك األصــل حمل العقد 

إعادة اخليار. 
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10 ، 5- خيار النظر للخلــف Look back option: هو خيار يعتمد 

عىل املسار الزمني للسعر. حيث يستطيع صاحب خيار الرشاء، رشاء األصل 

بأقل ســعر خال فرتة زمنية سابقة معينة، ويستطيع صاحب خيار البيع بيع 

األصل بأعىل سعر خال فرتة زمنية سابقة معينة.

 Cliquet 11 ، 5- خيــار جتميــد الربــح، أو رفع الســعر تدرجييــًا

option or ratchet option: هو خيار معقد Exotic option. يتكون من 

سلسلة، أو جمموعة متتالية من اخليارات مؤجلة البداية. ويكون اخليار األول 

نشــطًا أو فاعًا فورًا. ويكون اخليار الثاين نشــطًا أو فاعًا عند تنفيذ اخليار 

األول. وهكذا بالنسبة لباقي السلسلة. ويكون العقد متعادالً )يتساوى سعر 

التنفيذ مع السعر السوقي لألصل( عندما يصبح نشطًا، أو فاعًا. 

 :Vanilla option 12 ، 5- خيار الفانيليا اخليار البســيط أو الســهل

ويطلق هذا املصطلح عىل أي خيار ال يشــمل هيــاكل معقدة. حيث يملك 

حامل اخليــار عادة حق التنفيذ وهذا يتطلب تنفيذ بنــود االتفاق املايل فورًا 

بني الطرفني. ففي خيار الرشاء يتم رشاء األصل املايل، أو السلعة، من البائع  

بســعر التنفيذ، وهو السعر املحدد بالعقد من بائع اخليار. ويتم يف خيار البيع 

بيع األصل املايل، أو السلعة، لبائع اخليار بالسعر املحدد بالعقد. 
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13 ، 5- اخليار املزدوج Binary option: هو خيار اســتثامري شــائع 

حيث يتوقع املســتثمر هل سرتفع السعر أم ســينخفض خال فرتة زمنية 

معينــة قادمة. بدالً من رشاء أصل يأمل أن يرتفع ســعره. فإذا اجته الســعر 

صعودًا كام توقع فإنه جيني أرباحًا، وإذا اجته هبوطًا بعكس توقعاته فإنه خيرس 

نقوده. وتدل كلمة مزدوج عىل أي نشــاط له خيــاران فقط. ففي حالة هذا 

اخليار فإن املســتثمر إما أن يكســب، أو خيرس كامل استثامره. قد يبدو األمر 

خطرًا للوهلة األوىل، ولكنه يف الواقع سياســة، أو اســرتاتيجية استثامرية، 

قابلة للتوقع. ألن املستثمر يعلم بالضبط مقدار الكسب، واخلسارة، املتولدة 

عن كل خيار. يتعامل الفرد الراغب يف االســتثامر يف هذا اخليار مع سمسار 

مرخــص له بالعمل يف هذا املجال. ويف هذه احلالة حيدد الفرد، وبمســاعدة 

السمسار األصل الذي يريد رشاء خيار له. ومقدار االستثامر، وتاريخ انتهاء 

اخليار. فإذا تم اخليار فام عىل املستثمر إال مراقبة حترك التعامل بذلك األصل، 

ملعرفة إذا كان اختياره صائبًا أم ال. ويعد هذا اخليار من أكثر اخليارات انتشارًا 

يف الوقت احلارض لبساطته. كام أن املستثمر يكون عىل علم باملخاطر املحيطة 

به، والتكاليف املرتبط به خال فرتة العقد. وهناك نوعان يندرجان حتت هذا 

اخليار مها:
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The cash-or-nothing option -5 ، 13 ،1: يتم بموجبه دفع مقدار 

ثابت من النقود إذا تساوى سعر التنفيذ مع السعر اجلاري لألصل حمل اخليار. 

 :Asset-or-nothing binary option-5 ، 13 ،2

Asset-or-nothing binary option-5 ، 14: يتم بموجبه دفع قيمة 

األصل حمل التعاقد.

 and fixed return options  All-or-nothing )1( وهي تســمى أيضًا

 .,options )2( digital options

•     •     •

)on the American Stock Exchange( وذلك يف  )1(
)more common in forex/interest rate markets(  وذلك يف أسواق )2(
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املبحث السادس

أنواع أخرى من اخليارات

هنــاك أنواع أخرى مهمة من اخليارات وبخاصــة يف الواليات املتحدة 

األمريكية مثل:

1- خيار Employee stock options  خيار رشاء العاملني ألســهم 

الرشكة أو برنامج متليك أسهم الرشكة للعاملني فيها: هو خيار رشاء ألسهم 

الرشكــة العادية، مضمون من قبل الرشكة، كجــزء من حزمة إغراءات، أو 

حوافز للعاملني فيها. وهــو عقد يتم بني أصحاب الرشكة، والعاملني فيها. 

وهي عقود غر نمطية، أو غر موحــدة. ويكون املدير، أو صاحب الرشكة 

بمقتىض هذا اخليار ملتزمًا بتسليم عدد من األسهم للعاملني يف الرشكة. 

2- عقــود اخليارات آجلة البدايــة Forward start option: يبدأ هذا 

اخليار يف تاريخ مستقبيل حمدد، عىل أن يتم حتديد تاريخ االنتهاء يف املستقبل. 

ويتم دفع ثمن اخليار مقدمًا. ويتم حتديد تاريــخ االنتهاء عند توقيع العقد. 

وحيث إن سعر األصل حمل العقد جمهول يف تاريخ بداية العقد، فإنه يتم حتديد 

سعر التنفيذ مستقبًا. ومن ثم قد يكون العقد مربحًا، وقد يعاين صاحبه من 
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اخلسارة، وقد يكون يف وضع تعادل. ومن ثم يمكن العقد املستثمر املعرض 

للخسارة من تأجيل تقلب األســعار. وتندرج خيارات األسهم املمتازة أو 

املضمونة Executive stock options حتت اخليارات مؤجلة البداية، ألن 

الرشكة تلتزم بضامن اخليارات للعاملني فيها يف املستقبل)1(. 

3- خيــارات العقارات: وهي خيارات تســتخدم عادة لتجميع أجزاء 

Real estate options .كبرة من األرايض

4- خيارات الســداد املبكــر:  Prepayment options وهي  ترتبط 

عادة بالقروض، أو الرهون العقارية. وتكون عادة عقود خيار رشاء. حيث 

يتيح الســداد املبكر للقرض حصول الفرد عىل إعادة متويل بسعر فائدة أقل. 

ألن الوضع االئتامين للعميل قد حتســن أو ربام النخفاض ســعر الفائدة يف 

 السوق. ويكون ســعر الفائدة الفائدة املدفوع أعىل من سعر الفائدة اجلاري 

يف السوق.

•     •     •

 a company commits to granting at-the-money options to employees )1(
in the future
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املبحث السابع

 مناذج التقويم أو التسعري

1-نموذج التسعر حيادي اخلطر باستخدام حساب التفاضل العشوائي: 

 Risk  يتم تقويم أو تســعر اخليار وفقًا ألســاليب كمية تقوم عىل مبدأ

neutral pricingالتسعر حيادي املخاطر، أو غر املتأثر باملخاطر. فا تتأثر 

قرارات الطرف حيادي املخاطر بعدم التأكــد، فيام خيتص بمجموعة نتائج 

حادث معني. ومن ثم فا فرق عنده بني النتائج ذات العوائد املتوقعة املتساوية 

إذا كان أحد االختيارات أكثــر خطورة. إذا كان هناك اختيار بني ناتج قدره 

50 دوالرًا وآخــر باحتامل قدره 50% لربــح 100 دوالر، أو صفر دوالر، 

فليــس هناك فرق لدى حيادي اخليار بني اختيــار أحد الناجتني. ويف املقابل 

يفضــل كاره، أو متجنب اخلطر، اخليــار األول. ويفضل حمب اخلطر اخليار 

الثاين. ويواجه املرشوع حيادي اخلطر احتامالت فيام يتعلق بســعر الســوق 

ملنتجاته. وهو هيتم فقط بأرباحه. ومن ثم، فهو يعظم القيمة املتوقعة ألرباحه 

)بالنظر إىل حجم العاملة املســتخدمة كمدخات، وحجم الناتج....(. أما 

فيام يتعلق بمكونات املحافظ االســتثامرية فإن املستثمر يمكنه االختيار بني 
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تشكيلة واسعة من األصول اخلطرة، حيث يستثمر يف األصول األكثر عائدًا، 

بغض النظر عن درجة خطورة هــذه األصول، مقارنة بغرها من األصول. 

وسيقوم ببيع األصول ذات العائد األقل، ليستثمر الرصيد املكون من بيعها 

يف األصول ذات العوائد األعىل. ويف املقابل فإن املســتثمر كاره، أو متجنب 

اخلطر، فإنه ســينوع بني تشكيلة واســعة من األصول مع األخذ يف االعتبار 

درجة خطورة كل أصل، وهذا سوف خيفض العائد املتوقع للمحفظة ككل. 

وستكون حمفظة حيادي اخلطر أكثر عائدًا، ولكن مع درجات كبرة التفاوت 

من حيث العوائد املمكنة.

1 ، 1- دالة املنفعة حليادي اخلطر:

    يوصف االختيار يف ظل االحتامل، أو عدم التأكد، بأنه تعظيم للمنفعة 

املتوقعــة. ويفرتض أن تكون املنفعــة دالة يف الربــح، أو يف القمية النهائية 

للمحفظة. وســتكون دالة املنفعة  مقعرة )تتزايد بمعدل متناقص( ملن يتوقع 

تعظيم منفعته، وهو كاره اخلطر. وستكون حمدبة ملحب اخلطر )تتزايد بمعدل 

متزايد(. وستكون خطية )تتزايد بمعدل ثابت حليادي اخلطر(. حيث املنفعة 

املتوقعة مســاوية للقيمــة النهائي للمحفظة. كام أن تعظيمه مســاو لتعظيم 

القيمة املتوقعة.
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شكل رقم )2(
تعد الدالة f (x)  شبه مقعرة، إذا كان اجلزءالعلوي 

يف الشكل      مقعرًا.  

شكل رقم )3(: دالة حمب اخلطر
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شكل رقم )4(
تعد الدالة باخلط األسود، أو املنحنى األسود حمدبًا فقط إذا كان اجلزء 

األخرض العلوي حمدبًا

شكل رقم )5(: يعد املنحنى األزرق، أو الدالة الزرقاء حمدبة إذا كان اجلزء 
األخرض العلوي حمدبًا
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2- حســاب التفاضــل العشــوائي Stochastic calculus: فرع من 

الرياضيات يعتمد عىل البيانات، أو العمليات العشــوائية. يستخدم لوصف 

سلوك العمليات، أو األنشطة العشوائية.

Black-Scholes-Merton -3: يعــرف أيضًا باســم. وقد قدم ألول 

مرة يف العام 1973. وهو نموذج ريايض ألسواق املال املشتملة عىل أدوات 

استثامرية. هي عبارة عن مشــتقات مالية. ويمكن من النموذج اشتقاق، أو 

اســتنباط صيغة Black-Scholes والذي يعطــي التقدير النظري خليارات 

النمط، أو النموذج األورويب)1(. 

 The Black-Scholes model was first published by Fischer  )1(
 Black and Myron Scholes in their 1973 paper, "The Pricing of

 Options and Corporate Liabilities", published in the Journal of

 Political Economy. They derived a partial differential equation, now

 called the Black-Scholes equation, which estimates the price of the

 option over time. The key idea behind the model is to hedge the

 option by buying and selling the underlying asset in just the right

 way and, as a consequence, to eliminate risk. This type of hedging is

 called delta hedging and is the basis of more complicated hedging

  strategies such as those engaged in by investment banks and hedge

=  funds
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4- نمــوذج implied volatility : التقلب الضمني لعقد اخليار يعني 

أن تقلب قيمة األصل حمل العقد عند استخدامها كمدخل يف نموذج تسعر 

اخليار مثل نموذج باك وشول،  تكون قيمته النظرية مساوية للقيمة السوقية 

احلالية للخيار. 

شكل رقم )6( نموذج التقلب الضمني

 Robert C. Merton was the first to publish a paper expanding   =      

 the mathematical understanding of the options pricing model, and

 coined the term "Black-Scholes options pricing model". Merton

 and Scholes received the 1997 Nobel Prize in Economics for their

 work. Though ineligible for the prize because of his death in 1995,

.Black was mentioned as a contributor by the Swedish Academy
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5- نمــوذج Volatility smiles: هي نامذج تقلبات ضمنية تظهر عند 

تسعر اخليارات املالية. اخليارات ذات أسعار التنفيذ املختلفة بشكل كبر عن 

األسعاراجلارية لألصل تفرض أســعارًا أعىل )وهكذا توجد تقبات ضمنية 

implied volatilities( مما تقرتحه نامذج التسعر النمطية. ومن ثم يقال إن 

in-the-  هذا اخليار تتساوى فيه أسعار التنفيذ مع األسعار اجلارية أو ختتلف

.money or out-the-money

 Stochastic volatility   6- نامذج التقلبات العشــوائية أو االحتاملية

models : الحظ الباحثون منذ أزمة 1987، أن التقلبات الضمنية للسوق 

بالنسبة للخيارت ذات أسعار التنفيذ املنخفضة أكثر منها بالنسبة للخيارات 

ذات أســعار التنفيذ املرتفعة. مفرتضة أن التقلب عشوائي أو احتاميل حيث 

يتغر وقت التقلب وكذلك مستوى السعر لألصل حمل العقد. 

 Binomial tree pricing model، Monte Carlo وهناك أيضًا نامذج

models، Finite difference models، وغرها من النامذج.

Black- ولعل النموذج األكثر اســتخدامًا هو نموذج باك آند شــول

Scholes: وهناك نامذج أخرى أكثر تعقيدًا لتوصيف volatility smile ما 
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يعرف بالتقلب البسيط. وتستخدم هذه النامذج تقنيات أو أساليب رقمية أو 

عددية )تعتمد عىل األرقام أو األعداد(. وتعتمد نامذج التقويم أو التســعر 

عادة عىل العنارص اآلتية: سعر السوق لألصل حمل العقد، سعر تنفيذ اخليار 

مقارنًا بسعر السوق in the money vs. Out of the money، تكلفة حيازة 

األصل بام فيها سعر الفائدة واألرباح أو العوائد املوزعة، تاريخ انتهاء اخليار 

مع وجــود أو عدم وجود قيود أو رشوط للتنفيذ، التقديرات أو التخمينات 

املستقبلية ألسعاراألصل حمل العقد خال فرتة زمنية معينة.

•     •     •
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املبحث الثامن

Money ness  مآل، أو نتيجة العقد من حيث الربح، واخلسارة

يعلم مآل، أو نتيجة العقد من حيث الربح، واخلســارة بمقارنة الســعر 

احلايل، أو املســتقبيل، لألصــل حمل العقد، بســعر التنفيــذ. وهناك ثاث 

حاالت هي:

1- وضع أو حالــة الربحيــة In- the- money:  يتحقق هذا الوضع 

إذا كان ســعر التنفيذ أقل من الســعر احلايل يف حالة خيار الرشاء، وإذا كان 

سعر التنفيذ أعىل من السعر احلايل لألصل يف حالة خيار البيع. ويكون الربح 

هنا مســاويًا للفرق بني سعر التنفيذ، وبني ســعر األصل املايل حمل العقد يف 

السوق، مرضوبًا يف عدد وحدات األصل املايل حمل العقد.

2- وضــع أو حالــة اخلســارة Out- of- the- money: يتحقق هذا 

الوضع إذا كان سعر التنفيذ أكرب من السعر احلايل يف حالة خيار الرشاء، وإذا 

كان سعر التنفيذ أقل من الســعر احلايل لألصل يف حالة خيار البيع. وتكون 

اخلسارة هنا مساوية للفرق بني ســعر التنفيذ، وبني السعر السوقي لألصل 
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حمل العقــد، مرضوبًا يف عدد وحدات األصل حمــل العقد. ومن ثم، ينعدم 

احلافز لتنفيذ اخليار، فيقوم مالك اخليار ببيعه، أو االنتظار إىل حتسن السعر.

3- وضــع التعادل: At- the- money: يتحقــق هذا الوضع يف حالة 

تســاوي ســعر التنفيذ مع الســعر احلايل لألصل حمل العقد، يف حالة خيار 

الرشاء، ويف حالة خيار البيع.

ويمكن إضافة مصطلح Deep  يف حالة اتســاع الفرق بني سعر التنفيذ، 

Deep- in-the-money, or, Deep- :والســعر احلايل لألصل. فيقال مثًا

out-of-the-money

وهناك اختافان بسيطان يف التعريف، مرتتبان عىل استعامل السعر احلايل 

 at”  :فيقال ،(forward( )1( أو السعر املستقبيل ،)spot( لألصل حمل العقد

”the money spot” or ”at the money forward

أوالً: أوضــاع، أو حاالت املضاربني يف خيارات تبادل األســهم وفقًا 

للنمط األمريكي:

 The basic trades of traded stock options (American Style)

)Forward price a price for delivery in future( سعر التسليم يف املستقبل )1(
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تشــتمل عقود اخليارات يف األســواق األمريكية عادة عىل مائة وحدة 

مــن األصل حمل العقد. ويمكن أن يكون املضــارب يف هذه العقود يف أحد 

األوضاع اآلتية:

1- مشــرتي اخليار املضارب عــىل الصعــود  Long call:  إذا توقع 

املضارب صعود سعر أصل معني، فإنه يشرتي فقط حق رشاء األصل )خيار 

الــرشاءCall option(، بســعر معني، بدالً من رشاء األصــل يف حد ذاته. 

ودون االلتزام برشاء األصل قبل تاريخ هناية العقد. فإذا كان السعر السوقي 

  )X( عند هنايــة العقد أكرب من ســعر التنفيذ )Spot Price, S( لألصــل

باإلضافة إىل ثمن اخليار املدفوع  P، فإن مقدار الربح سيكون هو الفرق بني 

السعر السوقي، وبني سعر التنفيذ، مضافًا إليه ثمن اخليار  S-X>P. فإذا كان 

السعر السوقي لألصل حمل العقد هو 100 دوالر مثًا، وكان ثمن اخليار هو 

10 دوالرات، فــإن أي ثمن يكون فوق 110 دوالرات يكون مربحًا. وإذا 

كان السعر الســوقي لألصل يف تاريخ التنفيذ أقل من سعر التنفيذ، فإنه لن 

ينفذ العقد، وسيخرس ثمن اخليار فقط. 
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شكل رقم )7(: أرباح مشرتي خيار الرشاء

2- مشرتي اخليار املضارب عىل اهلبوط Long put: إذا توقع املضارب 

انخفاض، أو هبوط ســعر أصل معني، فإنه يشــرتي فقط حق بيع األصل 

)خيــار البيع Put option(، بســعر معني. دون االلتــزام ببيع األصل قبل 

تاريخ هناية العقد. فإذا كان سعر األصل يف تاريخ انتهاء العقد أقل من سعر 

التنفيذ بمقدار يزيد عىل ثمن اخليار، فإن صاحب اخليار ســيحقق ربحًا. أما 

إذا كان سعر األصل يف تاريخ انتهاء العقد أكرب من سعر التنفيذ، فإنه لن يقوم 

بالتنفيذ، وسيخرس فقط ثمن اخليار. فإذا كان سعر الوحدة مائة دوالر مثًا، 
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وكان ثمن اخليار 10 دوالرات، فإن أي سعر يكون أكرب من 110 دوالرات 

يكون مربحًا بالنسبة له.

شكل رقم )8(: أرباح مشرتي خيار البيع

3- بائــع اخليار املضارب عىل اهلبــوط Short call: هو وضع الطرف 

الثــاين لعقد اخليار أي بائع اخليار. وهــو الوضع املقابل، أو املعاكس لوضع 

مشرتي اخليار يف احلالة األوىل: إذا توقع املضارب هبوط، أو انخفاض سعر 

الســهم، فإنه سيبيع خيار رشاء للطرف األول. ويكون ملزمًا بمقتىض العقد 

ببيــع األصل حمل العقد للطــرف األول، وهو صاحب خيــار الرشاء. فإذا 

انخفض ســعر األصل حمل العقد عن سعر التنفيذ، فإن بائع اخليار سيحقق 



عقود اخليارات املالية يف الفقه اإلسالمي68

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي 2016 م

أرباحًا بمقدار ثمن اخليار. أما إذا ارتفع ســعر األصل عن سعر التنفيذ، فإن 

بائع اخليار سيخرس بمقدار غر حمدد.

شكل رقم )9(: أرباح بائع خيار الرشاء

4- بائع اخليار املضارب عــىل الصعود Short put: إذا توقع املضارب 

صعود سعر األصل حمل العقد، فإنه سيبيع األصل، أو يبيع خيار بيع للطرف 

اآلخر. ومن ثم يكون ملزمًا برشاء األصل من الطرف اآلخر. فإذا كان السعر 

الســوقي لألصل حمل العقد يف تاريخ التنفيذ أكرب من سعر التنفيذ، فإن بائع 

اخليار ســيحقق أرباحًا بمقدار ثمن اخليار. أما إذا كان الســعر السوقي أقل 

من السعر التنفيذ، فإنه سيعاين من اخلســارة بمقدار قد يعادل سعر األصل 

حمل العقد. 
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شكل رقم )10(: أرباح بائع خيار البيع

•     •     •
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املبحث التاسع

التكييف الفقهي لعقود اخليارات

تعــد عقود اخليارات من العقود الزمنية. فلهــا تاريخ بداية تبدأ به، وله 

تاريــخ انتهاء تنتهي بنهايته. ويقوم العقد عىل حتويل عبء خطر معني، وهو 

التغر يف الســعر، من مشــرتي اخليار إىل بائع اخليار بمقابل معني. ومن ثم 

يتصف العقد بالصفات اآلتية:

- عقــد معاوضة: يعد بيع اخليار من عقــود املعاوضات املالية يف الفقه 

اإلسامي. وهي العقود التي يقصد منها تنمية املال. يتمثل طرف املعاوضة 

األول هنا يف مشرتي اخليار. ويتمثل الطرف الثاين يف مصدر، أو بائع اخليار. 

ويتمثل العوض األول هنا يف: ثمــن اخليار، وليس ثمن األصل املايل، ألهنا 

ليســت مقصودة لذاهتا. فقد يشرتهيا مشرتي اخليار، أو يبيعها، وقد ال يفعل 

ذلك. ويتمثل العوض الثاين يف اخليار، الذي حيصل عليه مشرتي اخليار من 

الطرف اآلخر. وربام يكون هذا اخليار وســيلة للوصول إىل عوض آخر غر 

مفصح عنه من قبل مشــرتي اخليار، ومن قبل بائعــه، هو الربح االحتاميل. 

فنكون أمام نقد فــوري مقابل نقد مؤجل حمتمل، قد يكون مســاويًا لثمن 
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اخليار وهو العوض الفوري، وقد يكون أقل منه، وقد يكون أكرب منه. وهنا 

تثار مســألتان مهمتان مها: هل اخليار حق بمعناه القانوين، وبمعناه الفقهي. 

وهل يدخل حتت مسمى املال فقهيًا، فتجوز معاوضته. 

احلق يف القانون:

يعــرف احلــق يف القانون بأنه: )ثبــوت قيمة معينة لشــخص بمقتىض 

القانون، فيكون هلذا الشخص أن يامرس  سلطات معينة، يكفلها له القانون، 

بغيــة حتقيق مصلحة جديــرة بالرعاية(. ويعرف أيضًا بأنــه: )تلك الرابطة 

القانونية التي بمقتضاها خيول القانون شــخصًا من األشخاص، عىل سبيل 

االنفراد، واالســتئثار، التسلط عىل يشء، أو اقتضاء أداء معني، من شخص 

آخر(. كام يعرف بأنه: )ميزة خيوهلا القانون الشــخص ويضمنها بوســائله، 

بمقتضاهــا يترصف يف قيمة معرتف بثبوهتا له، إمــا باعتبارها مملوكة له، أو 

العتبارها مســتحقة له(. ويعرف احلق الشخيص، أو االلتزام، بأنه: )سلطة 

مقرر لشــخص قبل آخر، وبمقتضاها يكون لألول أن يطالب الثاين بالقيام 

بعمل معني(. ومصادر احلق يف القانون هي: نص القانون، والعقد، واإلرادة 

املنفردة، والفعل الضار أو العمل غر املرشوع، والفعل النافع. 
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وبتطبيق التعريفات الســابقة عىل تعريف اخليــار، يتضح أن اخليار حق 

حق من احلقوق يف القانون، مصدره العقد، بني طريف اخليار.

احلق يف الفقه اإلسالمي:

عرف أ. مصطفى الزرقا احلق املــايل بأنه: )اختصاص له قيمة مالية بني 

الناس(. أو: )اختصاص مرشوع بمنفعة ذات قيمة مالية بني الناس(. أو: هو 

)اختصاص يقرر به الرشع سلطة، أو تكليفًا(. واحلق املايل هو ما تعلق باملال 

كملكية األعيان، أو الديون، أو املنافع. وهو حق شخيص، واحلق الشخيص 

)كل عاقة رشعية بني شخصني يكون أحدمها فيها مكلفًا جتاه اآلخر أن يقوم 

بعمل فيه مصلحة فيه مصلحــة ذات قيمة لآلخر، أو يمتنع عن عمل مناف 

ملصلحتــه، مهام كان مصدر تلك العاقة. فإهنا تفرس يف االصطاح الفقهي، 

ويعرب عنها، بأنه حق شــخيص للمستفيد منها، كام أهنا يف الوقت نفسه التزام 

عىل اآلخر، املكلف هبا()1(. أما احلق الشــخيص فهــو: )مطلب يقره الرشع 

لشــخص عىل آخر(. ومن تعريفات احلق أيضــًا، تعريف د. فتحي الدريني 

للحــق بأنه: )اختصاص يقرر به الرشع ســلطة عــىل يشء، أو اقتضاء أداء 

)1( انظر: مصطفى الزرقا. املدخل الفقهي العام.  ج3، ص 10-15. وانظر: املدخل 
إىل النظرية العامة لالتزامات. ص26-21. 
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من آخر، حتقيقًا ملصلحة معينة(. وعرفه الشــيخ عيسوي أمحد عيسوي بأنه: 

)مصلحة ثابتة للشخص عىل سبيل االختصاص، واستئثار، يقررها الشارع 

احلكيم(. وعرفه د. حممد احلســيني بأنه: )مصلحة يقررها الرشع لشخص 

عىل سبيل االختصاص، ويقرر هلا احلامية()1(. ويتضح من التعريفات السابقة 

أن اخليارات املالية كام تطبق يف أســواق املال املعارصة ال تدخل حتت مفهوم 

احلق يف الفقه اإلسامي)2(.

املال يف الفقه اإلسالمي:

البيع مبادلة مال بامل، فعقــد البيع جيب أن يكون حمله ماالً. فهل اخليار 

وهو حمل عقد بيع اخليار مال، لتصح مبادلته باملال.

هناك اجتاهان للفقهاء يف تعريف املال، مها: اجتاه مذهب احلنفية، واجتاه 

اجلمهور من مالكية، وشافعية، وحنابلة. عىل النحو اآليت:

 )1( انظــر: أمحــد اخلــويل. نظرية احلق بــني الفقه اإلســامي والقانــون الوضعي. 
ص 52-50.

)2( وهي وجهة نظر جممع الفقه اإلســامي الدويل يف دورة مؤمتره الســابع بجدة، يف 
الفــرتة 7-12 ذي القعدة 1412، املوافــق 9-14 مايو 1992. القرار رقم 63، 

بشأن األسواق املالية.
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اجتــاه احلنفية يف تعريف املال: املال عند احلنفية ما يصح متلكه رشعًا من 

كل يشء. وكل ما متكن حيازتة، وإحرازه، وينتفع به عادة. وبذلك يشــرتط 

عندهم عدة رشوط :

1- إمكان احليازة واإلحراز: فا يعد ماالً ما ال متكن حيازته، كاألمور 

املعنوية مثل العلم، والصحة.

2- إمــكان االنتفاع به عادة: فكل ما ال يمكن االنتفاع به أصًا، كلحم 

امليتة، والطعام املسموم أو الفاسد.

ومــن ثم، خترج املنافع، واحلقوق، من مصطلح املال عند احلنفية، حيث 

ال يمكـــن ادخارها،  فهي يف نظرهم ملك، ال مــال. والعرف الغالب عند 

فقهاء احلنفية أن اســم املال ينــرصف عند اإلطــاق إىل النقد، والعروض 

خاصــة. وللعادة أثر يف املالية عندهم كغرهم. ولــذا قالوا : إن املالية تثبت 

بتمول الناس كافة أو بعضهم. وأبرز مامح اجتاه احلنفية انفرادهم بأمرين، 

مها: أهنم مل جيعلوا إباحة االنتفاع رشعًا رشطًا يف املالية، مما ساقهم إىل تقسيم 

املال إىل متقوم، وغر متقوم. وأهنم اشرتطوا إمكان االدخار لوقت احلاجة، 

فأخرجوا بذلك املنافع ونحوها، من أن تكـون أمواالً. 
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اجتاه مجهور الفقهاء: املال عنــد اجلمهور هو: )ما كان له قيمة مادية بني 

الناس، وجاز رشعًا االنتفاع به يف حال السعة، واالختيار(. أو، هو: )ما كان 

له قيمة عرفًا، وجاز رشعًا االنتفاع به يف حال الســعة، واالختيار(. فكل ما 

له قيمة عرفًا، يشمل األعيان، واملنافع بام فيها اهلواء إذا ضغط يف أنابيب، أو 

الطاقة الشمسية إذا حيزت يف آالت معينة، واستغلت يف خدمة بني اإلنسان. 

وكذا احلقــوق التي يمكن االعتياض عنها بامل. كام أنه قيد إلخراج األعيان 

واملنافع التي ال قيمة هلا بني الناس، لتفاهتها كحبة قمح، أو قطرة ماء، وشم 

رائحة عطر، وما أشــبه ذلك. وقولنا: جاز االنتفــاع به رشعًا، قيد إلخراج 

ما حرم الــرشع االنتفاع به كامليتة، واخلمر واخلنزيــر. والنص عىل االنتفاع 

يف حال الســعة، واالختيار، قيد لبيــان أن املقصود باالنتفــاع هو االنتفاع 

 املــرشوع يف حال الســعة، واالختيار. ومن ثم، اشــرتط اجلمهور ضابطني 

للاملية، هي: 

1-  أن يكــون الــيء لــه قيمة بــني الناس: وهــذه القيمــة تثبت 

بوجوب الضامن عىل من أتلفه، سواء أكانت قليلة، أم كثرة.
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2- أن يكون اليء له قيمة بني الناس: وهذة القيمة تثبت بوجهني: 

1 ، 2- أن يكــون اليء قد أباح الشــارع احلكيــم االنتفاع به يف حال 

الســعة واالختيار، كاحليوانات والعقارات، أما إذا كان الشــارع احلكيم قد 

حرم االنتفاع به وبالضامن عىل من أتلفه ســواء أكانــت قليله أم كثرة، فإنه 

ال يكون ماالً.

2 ، 2- أن يكــون اليء قد أباح الشــارع احلكيــم االنتفاع به يف حال 

السعة، واالختيار، كاحليوانات، والعقارات. أما إذا كان الشارع احلكيم قد 

حرم االنتفاع به يف حال الســعة، واالختيار، كاخلمر، وحلم اخلنزير، وامليتة، 

فإنه ال يكون ماالً.

وتتمثل ثمرة اخلاف بني االجتاهني فيام يأيت:

1- املنافع ليست أمواالً عند احلنفية، ألنه ال يمكن حيازة املنفعة. إذ هي 

يشء معنــوي. فا يتصور وضع اليد عليه اســتقاالً. بينام يرى اجلمهور أن 

املنافع من األموال. ألن املنافع أســاس التقويم يف األموال، كسكنى الدار، 

وركوب السيارة. فمن غصب شــيئًا وانتفع به مدة، ثم رده إىل صاحبه فإنه 
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عىل رأى مجهور الفقهاء يضمن قيمة املنفعة. وال ضامن عليه عىل رأى احلنفية. 

ال ضامن عليه، باستثناء حاالت معينة يوجبون فيها الضامن. 

2- اخلمــر واخلنزيــر: يرى احلنفية أهنــام أموال، ولكنهــام أموال غر 

متقومة، ألهنام مما يتعامل فيه غر املســلمني. أما مجهــور الفقهاء فرى عدم 

اعتبارمها أمواالً سواء بالنسبة للمسلم أو غره، لعدم إباحة اإلسام االنتفاع 

هبام، وغر املسلم يف دولة اإلسام حكمه كحكم املسلمني. له ما هلم. وعليه 

ما عليهم.

ومن ثم، ينقسم املال إىل مال متقوم، ومال غر متقوم، عىل النحو اآليت:

1- املــال املتقوم: هو املــال الذي له قيمه يف نظر الرشيعة اإلســامية. 

والقيمة يف نظر الرشيعة اإلسامية تتحقق بأمرين :

1 ، 1- أن يكون الشارع اإلسامي قد أباح االنتفاع باملال يف حالة السعة، 

واالختيار. أي: يف الظروف العادية. وذلك مثل العقارات، واملنقوالت، إال 

ما كان حمرمًا منها.
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2 ، 1- احليازة الفعلية. وذلك بأن يكون املال الذي أباح الشارع احلكيم 

االنتفاع به حتت يد حائز بالفعل، فالســمك يف املــاء يباح االنتفاع به رشعًا، 

لكنــه ما دام يف املاء ال يعترب ماالً متقوما لعدم حيازته، فإذا اصطاده إنســان 

وحازه بالفعل اعترب ماالً متقومًا.

املال غري املتقوم :

هو املال الذي ليســت لــه قيمه يف نظر الرشيعة اإلســامية. وهو ما مل 

حيز بالفعل، أو حيز ولكن حرم الشــارع االنتفاع بــه، مثل املعادن يف باطن 

األرض، والســمك يف املاء، كام يشــمل املال الذي حيز بالفعل، لكن حرم 

الشــارع االنتفاع به يف حال الســعة واالختيار وكاخلمر واخلنزير بالنســبة 

للمسلم، إال يف حال الرضورة، كأن يصيب اإلنسان جوع شديد، أو عطش 

خيشى منه اهلاك. أما بالنسبة لغر املسلم من أهل الذمة، فإن اخلمر واخلنزير 

يعتربان ماال متقوما عند احلنفية.

ومذهــب مجهور الفقهاء غــر احلنفية، أهنام ال يعتــربان ماال متقوما يف 

حق أهل الذمة، الهنم مأمورون بأن تكــون معاماهتم عىل وفق معامات 

املســلمني. ومن نتائج تقســيم املال إىل متقوم، وغر متقوم، أن املال املتقوم 
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يصح أن يكون حمًا جلميع العقــود، كالبيع، واإلجارة، واهلبة. أما املال غر 

املتقوم فا يصح التعاقد عليه بيء من تلك العقود. فلو أن مسلاًم باع مخرًا، 

فالبيع باطل. ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.  

- عقد ملزم للجانبني: فمشرتي اخليار ملتزم عند توقيع العقد جتاه بائع 

اخليار بدفع ثمن ثبوت حق اخليار لــه. وبائع اخليار ملتزم بتنفيذ ما يتضمنه 

هذا احلق. ولكن عقد اخليار يدخل يف العقود امللزمة جلانب واحد فقط عند 

التنفيذ هو بائع اخليار، إذا اختار مشرتي اخليار التنفيذ. 

- عقد احتاميل، أو من عقود الغرر: ذلك أن املتعاقد إذا كسب شيئًا فذلك 

يف مقابل تعرضه للخسارة. وإذا خرس شيئًا فذلك يف مقابل احتامل الكسب. 

فهذا االحتامل يف الكسب، أو اخلسارة، هو األساس الذي يقوم عليه العقد. 

فعقد اخليار عقد ال يســتطيع فيه كل من املتعاقدين أن حيدد وقت إمتام العقد 

القــدر الذي أخذ، أو القدر الذي أعطى، وال يتحدد ذلك إال يف املســتقبل، 

تبعًا حلدوث أمر غر حمقق، هو ارتفاع سعر األصل حمل العقد، فيعرف القدر 

الذي أخذ، أو انخفاض الســعر، فيعرف القدر الذي أعطى، وهذا متحقق 

هنا. ألن مشــرتي اخليار هنا قد يكون مضاربًا عىل ارتفاع السعر، وقد يكون 
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مضاربــًا عىل انخفاضه. ومن ثم يتوقف موقفه من العقد من حيث الربح أو 

اخلســارة عىل ارتفاع، أو انخفاض ســعر األصل املايل، وهو أمر ال يعلم إال 

عند انتهاء العقد. وتتوفر يف عقد اخليار ضوابط الغرر الفاحش اآلتية:

- غرر يف احلصول: أي غرر يف حصول الربح بســبب ارتفاع السعر، أو 

انخفاضه. فقد يضارب حامل اخليار عىل صعود السعر، فيهبط السعر خافًا 

لتوقعه وخيرس. وقد يضارب عىل انخفاض الســعر، فرتفع الســعر خافًا 

لتوقع وخيرسه.

- غرر يف املقدار: أي يف مقدار الربح بسبب صدق توقعه. وذلك بسبب 

عدم معرفــة مقدار الفرق بني ســعر األصل يف تاريخ التنفيذ، وبني ســعر 

التنفيذ. فكلــام ازداد الفرق بينهام كلام ازداد ربح أحــد الطرفني، وازدادت 

خسارة الطرف اآلخر.

- غرر يف األجل: أي يف أجل حدوث الربح، وذلك يتوقف عىل تاريخ 

تنفيــذ العقد. فقد ينفــذ العقد، وقد ال ينفذ. وإذا نفــذ العقد فا يعلم متى 

ينفذ، إذا يتوقف ذلك عىل رغبة حامل اخليار تبعًا للحالة الســوقية لألصل 
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حمل العقــد. وهناك غرر أيضًا يف تاريخ بدء العقد، وتاريخ انتهائه، يف بعض 

أنواع اخليارات.

كــام أن الغرر يقع عىل مقصود العقد، وليس عــىل أمر تابع له. وعاوة 

عىل الغرر الفاحش الذي حييط بعقود اخليارات، فعقود اخليارات غر املغطاة 

تتضمن بيع ما ليس عند بائع اخليار. 

•     •     •
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الـنـتــائـج

1- اخليــار يف الفكــر املــايل املعارص، واخليــار يف الفقه اإلســامي، 

أدوات حتوط. 

2- االختيــار ليس عقدأ بــني طرفني، كام هو احلــال يف عقود اخليار. 

وإنــام يتضمن تفضيل نتيجة معينــة، عىل نتائج أخــرى. أو قرار معني عىل 

قرارات أخرى. 

3- اخليار املايل حق مدفوع ثمنــه، بموجب عقد بني طرفني، مها: بائع 

اخليار، ومشرتي اخليار. واخليار الفقهي جماين.

4- اخليار الفقهي حق أثبته الشارع للمتبايعني بدون مقابل، يتعلق بعقد 

بيع موجود. بينام ال يتعلق اخليار يف الفكر املايل املعارص بأي عقد بيع موجود. 

5- رشع اخليار الفقهي لدفع رضر فعيل، أو حمتمل، لسبب ما، عن أحد 

البائعني، بســبب عقد بيع موجود. واخليار املايل حق تعاقدي ثبت لصاحبه 

بمقابل، بمقتىض عقد بني بائع اخليار، ومشرتيه. ويتضمن وعدًا بعقد بيع، أو 

رشاء مستقبيل لسلعة معينة، أو أصل مايل معني، قد يصدق، وقد ال يصدق. 
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حيث يتوقف ذلك عىل رغبــة حامل حق اخليار. ومن ثم، يثبت اخليار املايل 

لدفع رضر حمتمل بسبب عقد بيع، أو رشاء، حمتمل.

6- اخليــار الفقهــي ليــس عقــدًا مســتقًا بذاتــه، وهو غــر قابل 

 للتــداول بمقابــل، أو بدون مقابــل. واخليار املــايل عقد مســتقل بذاته، 

قابل للتداول.

7- اخليــار املايل اختيار بني إبرام عقد البيــع، أو الرشاء، وعدم إبرامه. 

واخليار الفقهي اختيار بني االستمرار يف عقد البيع، وبني فسخه.

8- يتضمن اخليار املايل االختيار بني عدة أنواع، من عقود اخليارات. كام 

يتضمن االختيار بني إبرام عقد، بيع، أو رشاء، وعدم التعاقد.

9- اخليار املايل عقد موجود مســتقل بذاته، وهو األساس، أو األصل، 

وعقد البيع، أو الرشاء، حمتمل وجوده، أو تولده عنه. وعقد البيع هو األساس 

يف اخليار الفقهي، واخليار تابع، أو متولد عنه.

10- يثبت اخليار الفقهــي يف حاالت معينة. ويثبــت اخليار املايل تبعًا 

لرغبة املتعاقد.
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11- يتولــد عن اخليار املــايل احتامل ربح، أو خســارة لكا الطرفني. 

فاحتامل ربح أحد الطرفني يقابله احتامل خســارة الطرف اآلخر. وال يتولد 

عن اخليار الفقهي ربح ألحد الطرفني، وخسارة لآلخر.

12- اخليار الفقهي ال يتم بموجبه نقل عبء خطر معني من طرف آخر.

13- عقــد اخليار عقد معاوضة باطل، ألن اخليار ال يدخل يف مســمى 

املال فقهيًا، فا تصح املعاوضة عنه. أو، ال جيوز دفع املال يف مقابلته. 

ومن ثم، تثبت صحة فروض الدراسة.         

•     •     •
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