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 و عرفان شكر
 

متام عًل أ هعمت اميت هعمتم أ شكر أ ن أ وزعين رب  من بو عًل مننت ما وعىل امبحث، ىذا بإ

ايه منحتين ما وسداد،وعىل ثوفيق  .وثذميل امعلبات امطعاب ختطي عىل وكدرة حصة من اإ

 أ ن يسعدين" من مل يشكر امناس مل يشكر هللا"و معال بلول امرسول ضىل هللا عليو وسمل 

جناز يف املساعدة يل يد كدم ملن وامعرفان امتلدير وخامص امشكر جبزيل أ ثلدم  امعمل ىذا اإ

 :بذلهر املتواضع،وأ خص

 

 

 عون من يل كدمو ما عىل والإوسان و املرشف وال س تاذ ال خ امفاضل؛ضاحل مفتاح ادلنتور -

عداد مراحل يف ومساهدة جنازىا عىل وجشع تردد دون امفكرة ثبىن حيث امرساةل، اإ ىل اإ  أ ن اإ

جناز من أ جل والإرشاد امنطح وكدم رعايهتا واضل مث خطة، أ ضبحت  .راسة ادل ىذه اإ

 

 

أ ساثذة لكية امعلوم  الاكتطادية ببسكرة وبل خص أ ساثذة  مجليع بمشكر نذكل نٌل أ ثلدم

.  املاجس تري ختطص أ سواق مامية و بورضات

 

ثراء ىذا امبحث - ول يفوثين أ ن أ ثلدم بمشكر املس بق ل عضاء انلجنة املوكرة عىل كبوهلم اإ

 .وثوجهيو
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 الإهداء
 
 

 من اي امحلد كل الإوسان،  خلق امبيان،  ػَع َّمل  انلسان، أ غطى امؼاملني، رب هلل امحلد

 .غبد كل  لكنا امؼبد كال ما أ  قُّق   اجملد، امثناء أ هل أ هل، نلحمد هو

  تددلاًة  اإل خفناك  ما فيم،  لقًة  اإل رجوانك  ما ..بم  نٍن   سنَع  اإل دغوانك ما

مام ال ػالم، ػ  ػىل  امسالم  امتالة..امحلد فكل ..  غيدك بوػدك مام، لك  اإ  محمد اإ

 .أ مجؼني  حصبه أ هل  ػىل هللا غبد بن

ىلأ هدي مثر  : ة هجدي اإ

 

 .  فاءا حمبق......اخلدل جنق يف هبٌل جيمؼين نأ   هللا غىس امغاميان  ادلاي ر ح -

 

 .امغايل ز يج.................... املساػدة امتشجيع دل ام  هرباسه ادلرب رفيق -

 

 حلظا ه،  أ حىل امؼمر زهور  ئام   ابتسام، س يد ػًل  غبد امسالم ايمسني، اإىل- 

ػداد فرتة طيةل  لهم يف كرصت من  .ادلراسق اإ

 

طلبق املاجس تري ختتص أ سواق ماميق   اإىل لك طامب ػ   امكرام، أ سا ذيت اإىل-

 مثابر جمهتد 
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 البحث باللغة العربية ملخص
إن ظهور اذلندسة ادلالية أعطى رلال ابتكارات متعددة ومتطورة وىذا االجتاه إحتاج إليو علماء التمويل االسالمي يف 

سعيهم للتخلص من األوراق ادلالية الربوية وإستبداذلا بأخرى توافق الشريعة اإلسالمية وبذلك يتضح أن للصناعة ادلالية 
اإلسالمية فرصة اإلستفادة من ادلزايا اذلائلة اليت توفرىا اذلندسة ادلالية خاصة وأن التجربة العملية للصكوك االسالمية 

أثبتت جناحها يف كثري من البلدان االسالمية كإيران،ماليزيا،السودان غري أنو بسبب ادلستجدات والتقلبات ادلالية نتيجة 
العودلة ادلالية وحترير األسواق جعل الفقهاء ادلاليني يف حتد مستمر دلواكبة ادلستجدات وإرضاء  تطلعات ادلستثمرين دون 

اإلخالء بادلوجهات الشرعية؛فضال يف السعي إىل احلصول على ميزات تنافسية خاصة،بعدما أثبتت الصناعة ادلالية 
 في تطوير  المالية الهندسة دور"االسالمية كفاءهتا يف حتد األزمات ومن ىذا ادلنطلق متت صياغة اإلشكالية التالية

 :هبدف حتقيق رلموعة من الغايات وذلك من خالل " دراسة حالة ماليزيا والسودان:الصناعة المالية اإلسالمية
 .التعرف على ماىية اذلندسة ادلالية وسلتلف منتجاهتا ومدى تأثريىا على سوق ادلال- 

توضيح أمهية ودور اذلندسة ادلالية اإلسالمية يف تطوير منتجات جديدة وذلك من خالل اإلستفادة من جتارب االسواق - 
 .التقليدية

 :ولقد أسفرت ىذه الدراسة عن النتائج التالية
ادلالية وتطويرىا يف ظل والعمليات دف إىل حتقيق الكفاءة يف ادلنتجات تو اذلندسة ادلالية منهجا لنظام التمويل،دتع- 

 . اليت تتصف بأهنا متجددة ومتنوعةاإلحتياجات
خدمة التغطية ضد و حاجة ة وليدكانتجديدة كان أبرزىا ادلشتقات ف أدوات ماليةإبتكار دور اذلندسة ادلالية يف زاد  -
األمر الذي دعى ادلهندسون   زاد من حدة األزمات وأصبحت تشكل اخلطر بعينوتشابك معامالهتاإال أن خاطر امل

 . لإلىتمام بإسرتاتيجيات إدارة ادلخاطر وطرق قياسها ادلاليون
عملية تطويرية وتنويعية وإبداعية ألدوات التمويل يف األسواق ادلالية والنقدية اليت تتيح :ىي  اإلسالمية ادلاليةصناعةال-

شريعة اإلسالمية ،متيزت عن نظريهتا بتمسكها بضوابط الفرص التقليل من ادلخاطر والتخلي عن شرط الفائدة الربوية
 .إضافة للكفاءة اإلقتصادية

على الرغم من صدارة ماليزيا يف إصدار وتداول ادلنتجات اإلسالمية زلاليا ودوليا وإبتكار السودان دلنتجات إسالمية -
 تعاين من معيقات حتد من إنتشار اذلندسة ادلالية اإلسالمية     أصيلة، إال أن كل منهما 

اإلسالمية،الصكوك،الكفاءة اإلقتصادية،إدارة  المالية المشتقات،الصناعة المالية، الهندسة :المفتاحية الكلمات
 المخاطر
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Abstract 

The emergence of financial engineering; has given; Several areas of innovation and development, and this 

trend; is an urgent need for specialists in Islamic finance; in their quest to get rid of usurious securities and 

replace them with instruments tuned by sharia, which implies that the Islamic financial industry has the 

opportunity to benefit from the huge advantages Provided by financial engineering.  

 

Especially as the practical experience of Islamic Sukuk was giving his evidence in many Muslim as Iran, 

Malaysia and Sudan country.  

 

However, due to the trends and the volatility caused by globalization and liberalization of financial markets , 

financial Islamist lawyers put themselves in a continual challenge to monitor and meet the expectations of 

investors without deviating principles of sharia, so that in the quest to gain a competitive advantage in 

particular,after the Islamic financial industry has proved effective against the financial crisis. 
 

This point was made the following problem "The role of financial engineering in the development of the Islamic 

financial industry: a case study of Malaysia and Sudan"; aims to achieve a number of objectives:  

- Identify what financial engineering , their  different products and their impact on the capital market.  

- To illustrate the importance and role of Islamic financial engineering in the development of new products 

through to benefit from the experience of traditional markets 

  

This study yielded the following results:  

-Financial engineering is an approach to the system of funding, aims to achieve the efficiency of financial 

products and processes and its development according to the needs that are characterized as diverse and 

renewable. 

- The role of financial engineering has increased the innovation of new financial instruments, including 

derivatives that were the result of necessity and service coverage against risks, but the complexity of 

transactions has increased the severity of attacks and have become a particular financial engineers called to 

the attention of strategies and methods for measuring risk management . 

- Islamic financia industry is: a process of development and diversification of innovative financing 

instruments in the capital and money markets that allow opportunities to minimize risk and give up the usury 

of these controls Shariah add to economic efficiency. 

- Although the forefront of  MALAYSIA in issuing and marketing of Islamic products Locally and abroad, 

and despite the Islamist innovation products of  SUDAN, each of them suffer constraints limiting the spread 

Islamic financial industry. 

 

Keywords: financial engineering, derivatives, Islamic financial industry, sukuk, economic 

efficiency, risk management. 
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Résumé 

 

L'émergence de l'ingénierie financière ; a donné plusieurs domaines de l'innovation et de développement , 

Cette tendance est un besoin urgent pour les spécialistes de la finance islamique ; dans leur quête pour se 

débarrasser des titres usuraires et les remplacer par des instruments accordés par la charia, ce qui implique  

que l'industrie financière islamique a la possibilité de bénéficier des avantages fournies par l'ingénierie 

financièr, d'autant plus que l'expérience pratique des Sukuks islamiques  donnais  ses preuves dans de 

nombreux pays musulmans Comme l'Iran, la Malaisie et le Soudan. 

Toutefois, en raison de l'évolution et la volatilité financière provoquées par la mondialisation et la 

libéralisation des marchés les financiers juristes islamistes se sont mis dans un défi permanent pour suivre 

l'évolution et satisfaire les attentes des investisseurs  sans dévier des principes de la charia ;ainsi que dans la 

quête d’obtenir un avantage concurrentiel, en particulier,après que l'idustrie financière islamique a prouvé 

son efficacité contre les crises financieres.  
 

De ce point a été formulé la problématique suivante «  Le rôle de l'ingénierie financière dans le 

développement de l'industrie financière islamique: étude de cas de la Malaisie et du Soudan » 

En  visant  atteindre une série d'objectifs: 

- Identifier ce que l'ingénierie financière et ces différents produits et leur impact sur le marché des capitaux. 

- Illustrer l'importance et le rôle de l'industrie financière islamique dans le développement de nouveaux 

produits par le biais de bénéficier de l'expérience des marchés traditionnels. 
 

Cette étude a donné les résultats suivants: 

L'ingénierie financière est une approche pour le système du financement, vise à atteindre l'efficacité des 

produits et des processus financiers et son développement  en fonction  des besoins qui sont caractérisées 

comme étant variés et renouvelables . 

- Le role de l'ingénierie financière a fructifié  l'innovation de nouveaux instruments financiers, notamment les 

dérivés qui etaient le résultat de nécessité et de couverture des services contre les risques, mais la complexité 

de ses transactions a augmenté la sévérité des crises , sont devenues un danger particulier que les ingénieurs 

financiers appelés à l'attention des stratégies et méthodes de mesure de gestion des risques.  

- L'industrie financière islamique est : un processus de développement et de diversification des instruments 

de financement novateurs dans les marchés financiers et monétaires qui permettent des possibilités de 

minimiser les risques et renonce les intérêts usuraires de ces contrôles chariatique  ajouter à l'efficacité 

économique. 

- Bien que l'avant-garde de la MALAISIE dans l'émission et la commercialisation des produits islamiques 

Localement et à l'étranger et malgré  l'innovation des produits authentiques islamiste du SOUDAN, chacun 

d'entre eux souffrent des contraintes limitant la propagation de l'industrie financière islamique. 

Mots clés: ingénierie financière, produits dérivés, industrie financière islamique,Sukuks, l'efficacité 

économique, la gestion des risques. 
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 ادلقدمة العامة
 

 أ
 

 تمهيد

شهد العامل تغَتات اقتصادية ومالية نتيجة لتأثَت العودلة والثورة التكنولوجية فأدى ذلك إىل توسع أنشطة الصناعة ادلالية و 
ادلصرفية واتسعت دائرة ادلخاطر وارتفعت التكاليف؛فاندفعت ادلؤسسات إىل البحث عن منتجات مالية مبتكرة للتقليل 

 .من ادلخاطر وٗتفيض التكاليف وكذلك ٖتقيق عوائد تسمح ذلذه ادلؤسسات بالبقاء،االستمرارية ومواجهة ادلنافسة
 

وىكذا ظهرت أدوات مالية جديدة،متنوعة وفرت للمتعاملُت ادلاليُت وغَت ادلاليُت رلاالت استثمارية مستحدثة وأساليب 
مبتكرة يف التحوط من ادلخاطر؛وكان ذلك باالعتماد على أسس النظام الرأمسايل ٔتعٌت الفائدة الربوية واجملازفات غَت 

ادلقيدة شلا جعل منها بدال من أن تكون أدوات إلدارة ادلخاطر أصبحت ىي اخلطر بعينو شلا أدى إىل حدوث سالسل 
 .م واليت أخلت باستقرار وتوازن االقتصاد الكلي وأثرت على االقتصاد العادلي بأكملو2008من األزمات ادلالية منها أزمة 

 

يف خضم ىذه الظروف زاد االىتمام ٔتبادئ النظام ادلايل اإلسالمي؛فزاد االىتمام بادلصارف وادلؤسسات ادلالية اإلسالمية 
نظرا دلا ٘تتعت بو من استقرار بادلقارنة مع نظَتهتا التقليدية يف وقت األزمات وانتشرت صيغ التمويل اإلسالمي يف الدول 

األجنبية ؛ غَت أنو مع تطور النشاطات االقتصادية ادلختلفة وجدت ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية نفسها على الرغم من 
النجاح الذي حققتو سواءا من حيث حجم سوقها أومن حيث دائرة انتشارىا؛تواجو مجلة من التحديات،تأيت على 

رأسها تطوير وابتكار منتجات مالية إسالمية قادرة على منافسة ادلنتجات التقليدية وتلبية احتياجات مجيع الشرائح ومن 
ىنا جاءت الفكرة إىل فهم اذلندسة ادلالية فهما دقيقا حىت نستطيع تفهم آليات السوق الرأمسايل مث ٖتديد ما تستطيع 

 ىذه اذلندسة من تقدميو للمنتجات اإلسالمية مع احلفاظ على الضوابط الشرعية 
 تحديد إشكالية البحث -1

 

أدى ظهور اذلندسة ادلالية إىل توفَت رلاالت ابتكار متعددة ومتطورة يف أسواق ادلال وىذا االٕتاه أحتاج إليو علماء 
التمويل االسالمي يف سعيهم للتخلص من األوراق ادلالية الربوية واستبداذلا بأخرى توافق الشريعة اإلسالمية وبذلك يتضح 

أن للمؤسسات ادلالية الإلسالمية فرصة االستفادة من ادلزايا اذلائلة اليت توفرىا اذلندسة ادلالية كما أن التجربة العملية 
للصكوك اإلسالمية قد أثبتت صلاحا ىائال يف كثَت من البلدان اإلسالمية كإيران، ماليزيا، السودان وباكستان وبسبب 

ادلستجدات ادلتنوعة وادلتغَتة فإن الفقهاء ادلاليُت اإلسالميُت يف ٖتد مستمر دلواكبة ادلستجدات وإرضاء  تطلعات 
ادلستثمرين دون اإلخالء بادلوجهات الشرعية ؛ فضال يف السعي إىل احلصول على ميزات تنافسية خاصة بعدما أثبتت 
اذلندسة ادلالية االسالمية كفاءهتا يف إدارة ادلخاطر وٖتد األزمات فما ميكن أن تقدمو اذلندسة ادلالية بتجارهبا وتطورىا 
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 ب
 

للصناعة ادلالية االسالمية حديثة النشأة من أجل احلفاظ على استمراريتها؟ وانطالقا شلا سبق ذكره ميكن طرح اإلشكالية 
 ما هو دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المالية االسالمية في كل من ماليزيا و السودان؟:الرئيسية التالية

 :و تندرج ٖتت ىذه االشكالية رلموعة من االسئلة الفرعية تتمثل فيما يلي
 ىي اذلندسة ادلالية؛خصائصها؛مزاياىا وعيوهبا؟ ما*
 ما ىي أشهر منتجات اذلندسة ادلالية وما ىي سلاطرىا؟*
 ىل الصناعة ادلالية االسالمية ٗتتلف عن اذلندسة ادلالية التقليدية؟*
ىل توفر الصناعة ادلالية االسالمية يف ماليزيا و السودان مناذج ومنتجات مالية مبتكرة مطبقة أو قابلة للتطبيق *

 بادلؤسسات ادلالية االسالمية؟
 :انطالقا من التساؤالت السابقة فإن ىذه الدراسة تقوم على اختبار الفروض التالية

 :فرضيات البحث -2
 اذلندسة ادلالية ىي ابتكار حللول ومنتجات وأدوات ماليو ،هبدف التحوط من ادلخاطر وتقليل التكاليف   -
ادلشتقات ادلالية ىي من أشهر ما ابتكرتو اذلندسة ادلالية إلدارة ادلخاطر غَت أن اإلسراف يف التعامل هبا أصبح  -

 . ىو اخلطر بعينو شلا زاد من حدة األزمات ادلالية الدورية للنظام ادلايل الرأمسايل
الصناعة ادلالية اإلسالمية ىي كل عمليات التطوير واالبتكار ألدوات مالية أو آليات ٘تويلية أو حلول جديدة  -

 .إلدارة التمويل،السيولة والديون مع مراعاة ضوابط الشريعة اإلسالمية
توفر ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية مناذج قابلة للتطبيق ولكنها تعاين من عقبات عديدة ٖتد من تطورىا بسرعة يف  -

 .العديد من البلدان اإلسالمية مثل ماليزيا و السودان
  

 مبررات إختيار الموضوع  -3
 

 :مت اختيار ادلوضوع بناء على رلموعة من االعتبارات ادلوضوعية و الذاتية، ميكن التطرق اليها فيما يلي
على " الفقهية و االقتصادية"حداثة ادلوضوع و قلة الدراسات اليت تتناول ىذا البحث من خالل الزاويتُت معا  -

الرغم من وجود عدة مواضيع مشاهبة و أن ىذا ادلوضوع مل ينال القدر الكايف من البحث و الدراسة العميقة خاصة بعد 
  و تأثر االقتصاد العادلي هبا ٔتا فيها الدول االسالمية2008ظهور االزمة ادلالية العادلية 

 إبراز ٘تيز و كفاءة صيغ و أساليب االستثمار و التمويل اإلسالمية -
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 ت
 

ادلسامهة يف عملية بعث االقتصاد اإلسالمي ْتثا و تأصيال و التأكيد على مدى أمهية تطوير السوق ادلالية  -
 .االسالمية و ٖتريرىا من دائرة التخلف و التبعية للمناىج الرأمسالية

ادلسامهة يف جهود و عمليات الربط بُت الدراسات الفقهية و االقتصادية هبدف التمكن من ٕتديد و تطوير  -
 منتجات قد تكون موجودة ومل نستطع الوصول إليها أو قد يكون االجتهاد ىو مهزة الوصل لالبتكار و التطلع للجديد

 "األسواق ادلالية و البورصات"ارتباط ادلوضوع بتخصص  -
 "اذلندسة ادلالية اإلسالمية"قلة األْتاث اليت تتناول بصورة وافية  -

 

 :أهمية الدراسة -4
 

تربز أمهية ىذا البحث من خالل ما أثَت يف اآلونة األخَتة من نقاشات حول مصداقية منتجات اذلندسة ادلالية واحلاجة 
إىل اجياد منتجات ٖتقق الكفاءة االقتصادية وادلصداقية الشرعية خاصة بعد تبٍت الدول غَت االسالمية فكرة العمل وفق 
مبادئ النظام ادلايل اإلسالمي وتتجلى األمهية يف إظهار الدور الذي ميكن أن تلعبو الصناعة ادلالية اإلسالمية يف دعم 

ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية وزيادة قدرهتا التنافسية خاصة إذا ما مت تطوير وابتكار منتجات مالية إسالمية أصيلة متنوعة و 
قادرة على تلبية االحتياجات االقتصادية فموضوع صناعة اذلندسة ادلالية قضية أساسية ْتيث أصبح بقاء ادلؤسسات ادلالية 

اإلسالمية مرىونا بوجودىا،ضف إىل ذلك االضطرابات اليت مير هبا االقتصاد العادلي اليوم جعلتو خيوض يف البحث عن 
بدائل و حلول جديدة و ىو على استعداد لقبوذلا مادامت ٖتقق أىدافو شلا جعل بعض ادلؤسسات ادلالية التقليدية 

 .تستخدم أدوات التمويل االسالمية
وشلا زاد من أمهية ىذا ادلوضوع ىو إقبال العديد من الباحثُت لدراستو نظريا وعمليا يف اآلونة األخَتة خاصة بعدما تأكد 
لدى العديد من اجلهات أن النظام ادلايل االسالمي ىو البديل األمثل للنظام التقليدي وهبذا نرى الفرصة مواتية لتسليط 

 .الضوء على البدائل الشرعية وىندستها
 

كما يتميز ىذا البحث عن باقي الدراسات السابقة  ٔتحاولة مجع أىم الدراسات السابقة العربية منها و األجنبية و 
ٖتليلها حىت ضليط ونلم ّتوانب ادلوضوع وبذلك نكون قد توصلنا اىل رؤية واضحة وجلية حول الصناعة ادلالية اإلسالمية 

 ومستقبلها
 : أهداف البحث -5

 

يهدف البحث إىل ٖتقيق رلموعة من الغايات  ذلك من خالل التعرف على اذلندسة ادلالية واألسس اليت تقوم عليها، مث 
اإلدلام ٔتختلف اجلوانب ادلالية واالقتصادية ادلرتبطة ٔتنتجات الصناعة ادلالية اإلسالمية وىذا بدوره يتطلب رسم البيانات و 
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 ث
 

اإلسًتاتيجيات ادلبنية على األسس العلمية ٔتا يضمن ٖتقيق الدور ادلأمول من ىذا البحث يف إطار دعم جهود لبنات 
 :النظام االقتصادي اإلسالمي وعليو ميكن تلخيص أىداف الدراسة يف النقاط التالية

التعرف على أىم ادلنتجات و األدوات ادلالية ادلبتكرة من قبل اذلندسة ادلالية، مث الوقوف أمام منتجات و أدوات صناعة - 
 .اذلندسة ادلالية اإلسالمية ومدى و كيفية تطبيقها بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

توضيح أمهية و دور الصناعة ادلالية اإلسالمية يف تطوير منتجات جديدة وذلك من خالل االستفادة من ٕتارب - 
 .االسواق التقليدية

 .بيان مدى قدرة الصناعة ادلالية اإلسالمية على مواجهة األزمات ادلالية مقارنة بنظَتهتا التقليدية- 
 .التعرف على أىم ادلخاطر احمليطة بالصناعة ادلالية اإلسالمية- 
 .تقدمي اقًتاحات لتطوير الصناعة ادلالية اإلسالمية- 

 

 منهج الدراسة و األدوات المستخدمة -6
 

 لكونو مالئما لعرض ادلفاىيم ادلرتبطة بالفصول الثالثة األوىل الوصفي التحليليلتحقيق ىدف البحث مت انتهاج ادلنهج 
وذلك من أجل ٕتميع احلقائق وادلعلومات ادلتعلقة بادلوضوع فتحليلها مث تبويبها للوصول إىل معرفة دقيقة وتفصيلية  وفهم 

أفضل وىذا ألننا بصدد توضيح العناصر ادلرتبطة باذلندسة ادلالية عامة وتلك ادلستخدمة من طرف ادلؤسسات ادلالية 
 .اإلسالمية خاصة،مع االستعانة بادلنهج ادلقارن ألننا بصدد إجراء مقارنة بُت اذلندسة ادلالية اإلسالمية ونظَتهتا التقليدية

 أداة للتوصيف وذلك لعرض ٕتارب الدول زلل الدراسة مث انتهجنا ادلنهج االستنباطيأما يف الفصل الرابع مت استخدام 
 . لتقييم التجاربالتحليل و ادلقارنة

 كتب:بُتتنوعت  فوالتطبيقي النظري إلثراء اجلانبُت ادلصادر من رلموعة على االعتماد مت:أما األدوات ادلستخدمة
 التقارير  وكذلك ندوات،ومؤ٘ترات ملتقيات،والدراسات البحوث،اجملالت  وكذلكالفرنسية،االصلليزية،العربية اللغاتب

 رللس اخلدمات ادلالية وبَتىاد للبنك ادلركزي بالسودان وتقارير سوق اخلرطوم وتقارير ىيئة األوراق ادلالية ٔتاليزيا السنوية
 على شكل أعمدة ودوائر Excel 2010اإلسالمي بعدما ما مت تبويبها يف جداول مث إخراجها بربامج إحصائية 

  .ومنحنيات بيانية 
 

 :موقع البحث من الدراسات السابقة -7
 

يعترب موضوع اذلندسة ادلالية من ادلواضيع اذلامة؛ إال أن الكتب حول ىذا ادلوضوع وخاصة باللغة العربية الزالت غَت كافية 
لإلدلام ّتوانب ادلوضوع ،و ىذا بدوره يطرح صعوبة فهم ما يتعلق بالصناعة ادلالية بادلؤسسات االسالمية سيما بعد األزمة 



 ادلقدمة العامة
 

 ج
 

 م واليت كشفت عن عجز النظام الرأمسايل وأثبتت فشلو يف إنتاج أدوات مالية قادرة على ٕتنب األزمات  2008العادلية 
 :أو حىت مواجهتها؛ ويف حدود ما توفر لدينا من مراجع ؛ ميكن تلخيص أىم الدراسات السابقة كما يلي

-ه 1429مؤسسة الرسالة ناشرون " الهندسة المالية االسالمية بين النظرية و التطبيق"عبد الكرمي قندوز  -1
 صفحة344م كتاب من 2008

استهدف الكتاب معرفة أمهية السوقيُت النقدية وادلالية ودور اذلندسة ادلالية يف اجيادىا بينهما وإمدادمها باألدوات ادلالية 
الشرعية؛ كما تعرض اىل أىم ادلخاطر احمليطة بعمل ادلؤسسات ادلالية االسالمية ودور اذلندسة ادلالية يف إدارهتا وتوصلت 

 :دراستو إىل ما يلي
 .اذلندسة ادلالية مفهوم قدمي قدم التعامالت ادلالية لكنو من حيث التخصص و ادلفهوم حديث نسبيا*
هتدف اذلندسة ادلالية عموما اىل ٖتقيق رلموعة من االىداف تتقاطع كلها يف ضمان بقاء ادلؤسسة مستخدمة يف ذلك *

 رلموعة من األدوات و اإلسًتاتيجيات األساسية كما أن ذلا حدودا وأسسا تقوم عليها إذا مت ٗتطيها يؤدي اىل نتائج
 .خطَتة كاإلفالس و اهنيار األسواق ادلالية

 .اذلندسة ادلالية االسالمية ذلا خصائص ٘تيزىا عن اذلندسة ادلالية التقليدية*
 .ستشهد صناعة اذلندسة ادلالية اإلسالمية خالل السنوات القليلة القادمة طفرات كبَتة * 
ْتث منشور من طرف ادلعهد االسالمي للبحوث " التحوط في التمويل االسالمي" سامي بن إبراىيم السويلم  -2

 صفحة178م كتاب من 2007/ه1428البنك االسالمي للتنمية ؛ جدة ، السعودية : و التدريب 
يهدف البحث اىل تطوير أدوات إسالمية إلدارة ادلخاطر وفقا دلبادئ االقتصاد اإلسالمي؛حيث تناول سبعة فصول وكان 
الفصل السادس يتحدث عن اذلندسة ادلالية أما الفصل السابع واألخَت تعرض فيو إىل أساليب تطوير ادلنتجات من منظور 

ومن النتائج  (ادلضاربة،البيع اآلجل والسلم)إسالمي،كما احتوى البحث على ادلخاطر ادلتصلة بالعقود اإلسالمية ادلعروفة 
 :اليت توصلت إليها ىذه الدراسة ىي

 إن الشريعة اإلسالمية غنية باحللول العملية اليت ٕتمع بُت الكفاءة و ادلصداقية الشرعية*
 توضح الدراسة كيف ميكن تطوير أدوات إدارة ادلخاطر ضمن إطار ادلبادالت غَت الصفرية اليت تسمح بانتفاع الطرفُت* 
مذكرة مقدمة لنيل (دراسة حالة البنك اإلسالمي للتنمية)عقد اإلستصناع و تطبيقاته المعاصرة"أمحد بلخَت -3

درجة ادلاجستَت يف االقتصاد اإلسالمي؛جامعة احلاج خلضر،باتنة؛ كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية؛قسم الشريعة؛فرع 
االقتصاد اإلسالمي تطرق الباحث يف الفصل األول إىل التعريف بعقد اإلستصناع من خالل استعراض أىم ادلبادئ ، 



 ادلقدمة العامة
 

 ح
 

األحكام الفقهية ؛ األركان، الشروط و اآلثار كما تعرض يف الفصل الثاين إىل الوظيفة التمويلية لعقد اإلستصناع معرجا 
 .على مفهوم التمويل اإلسالمي وخصائصو لينتقل بعدىا إىل توظيف اإلستصناع يف ادلصارف مث إىل  سلاطره ومزاياه 

إنتقل بعده فِت الفصل الثالث إىل الوظيفة االستثمارية لعقد اإلستصناع و دوره يف التنمية االقتصادية مث استعرض أىم 
رلاالت تطبيق اإلستصناع يف األنشطة االقتصادية ادلعاصرة أما يف الفصل الرابع، تناول فيو ٕتربة البنك االسالمي للتنمية 

 :يف التمويل باإلستصناع ليصل يف اخلتام اىل رلموعة من النتائج واإلقًتاحات اليت ٗتدم بعض اجلوانب النظرية والعملية 
 أعطى مفهوم عن اإلستصناع الفقهي و االقتصادي و ما مييزه عن باقي العقود األخرى*
 شروط صحة عقد اإلستصناع و أنواع عقد اإلستصناع و إلتزامات األطراف يف عقد اإلستصناع*
ورقة ْتثية ألقيت  " دور الهندسة المالية االسالمية في معالجة االزمات المالية" ىناء زلمد ىالل احلنيطي  -4

ذو /25/26عمان االردن " من منظور إسالمي األزمة ادلالية و االقتصادية العادلية ادلعاصرة" العلمي الدويل حول  يف ادلؤ٘تر
 م باالشًتاك بُت جامعة العلوم اإلسالمية العادلية و ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي 2010/ ه1431احلجة

جاءت ىذه الدراسة لبيان دور اذلندسة و االسواق ادلالية االسالمية لتوفَت كل من اإلجراءات االحًتازية دلنع وقوع 
األزمات ؛ ذلك و توصلت الدراسة اىل ان ىناك ضوابط خاصة للهندسة ادلالية اإلسالمية تتمثل بااللتزام بالضوابط 

الشرعية اإلسالمية وبينت كيف ميكن توفَت تدابَت راسخة وواقعية لعدم الوقوع يف األزمات من خالل األسواق و األدوات 
 . اإلسالمية، و أن تكون اذلندسة ادلالية اإلسالمية صمام أمان ألزمات ادلستقبل ادلالية

وهبذا جاء ْتثنا ليكمل ىذه الدراسات ويسلط الضوء عن اذلندسة ادلالية التقليدية واإلسالمية وما مييز ىذه األخَتة عن 
نظَتهتا بسبب االىتمام بادللكية العامة واخلاصة معا و التعرف على ما ميكن أن، تقدمو اذلندسة التقليدية من تكنلوجيا و 

 .كفاءة للهندسة ادلالية اإلسالمية حديثة النشأة
 :صعوبات الدراسة -8

 

 قصر مدة البحث حيث جيب االدلام باجلانب الفقهي مث اجلانب االقتصادي و التطبيقي- 
 االختالفات الفقهية و ادلذىبية حول ابتكار الصناعة ادلالية- 
 غياب الكتب اليت تتناول موضوع اذلندسة ادلالية االسالمية و خاصة الكتب ادلتعلقة باجلانب االقتصادي- 

 

 :حدود الدراسة -9
  

 :تأخذ حدود الدراسة ثالثة أبعاد ميكن ٖتديدىا فيما يلي
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تناولنا صناعة اذلندسة ادلالية اإلسالمية بعد التعريج وفهم اذلندسة ادلالية التقليدية :من حيث البعد العلمي للموضوع- 
 .ومنتجاهتا

 . ركزنا على ٕتارب بعض الدول االسالمية و ىي ماليزيا مث السودان:من حيث البعد ادلكاين- 
 :وقع االختيار على كل من ماليزيا والسودان حسب تنوع وقوة األنظمة ادلالية والتوزيع اجلغرايف

٘تلك ماليزيا قطاع مايل تقليدي قوي وأقامت نظام مايل إسالمي بالتوازي وكان صلاحو مربىنا على قدرتو : النظام المالي-
العلمية والعملية كما ٘تيز بكرب حجمو أما السودان فتخلت عن النظام التقليدي و أقامت مباشرة نظام مايل إسالمي كلل 

   .بالنجاح لكنو متوسط احلجم وىذا التنوع جيعلنا نلم أكثر ّتوانب ادلوضوع
 .تقع ماليزيا يف قارة آسيا بينما السودان تقع يف قارة أفريقيا: التوزيع الجغرافي-
حىت نكشف عن مدى تأثَت األزمة ادلالية  2012 اىل 2008مت اختيار سنوات الدراسة من :من حيث البعد الزمٍت- 

 . يف ماليزيا و السودان  على النظام ادلايل اإلسالمي2008العادلية 
  خطة و هيكل البحث -10

 :مت تقسيم ىيكل البحث إىل أربعة فصول و مقدمة و خا٘تة و ذلك كما يلي
 

 اإلطار النظري للهندسة المالية:الفصل األول-
يعد الفصل األول كمدخل دلوضوع البحث نقدم من خاللو مفاىيم عامة حول التمويل،األسواق؛ماىية اذلندسة ادلالية 

وعالقتها باالبتكار ادلايل و  ركزنا بعدىا على اجلانب العلمي للهندسة ادلالية من حيث الفلسفة؛ادلبادئ ؛الدور 
رضنا إىل آثار اذلندسة ادلالية على السياسات االقتصادية وعالقتها باألزمات مث تعواإلسًتاتيجيات ؛اخلصائص واألمهية 

 .وسلاطر التطبيق اخلاطئ ذلا لنصل يف األخَت إىل نظرة و آراء بعض العلماء يف مستقبل اذلندسة ادلالية
 

  منتجات الهندسة المالية:الفصل الثاني- 
اذلندسة ادلالية مركزين على أىم أدواهتا يف سوق النقد و سوق رأس ادلال لنستهل بعدىا يشمل ىذا الفصل أىم منتجات 

آليات إدارة ادلخاطر وطرق قياسها يف ادلشتقات مث نقدم أىم منتجات ادلشتقات ادلالية  ادلستخدمة يف األسواق العادلية 
مثل العقود اآلجلة،العقود ادلستقبلية وادلبادالت لنبحث بعدىا يف تقنيات وىندسة  اخليارات ادلالية باعتبارىا من أشهر ما 

ن تضيع فرصة أدون ؛ التأمُتيهوآلجلة وادلستقبلية االعقود  عن إلضافة اليت قدمتها اخلياراتصممتو اذلندسة ادلالية نظرا ل
 لألسعاراالستفادة من التقلبات اإلجيابية 
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 الصناعة المالية اإلسالمية :الفصل الثالث- 
نتناول يف الفصل الثالث ماىية الصناعة ادلالية وفق ادلنهج اإلسالمي وتارخيها؛خصائصها وما مييزىا عن نظَتهتا التقليدية 

إذ قدمت الصناعة ادلالية اإلسالمية  لنبُت بعدىا أنواع منتجات الصناعة ادلالية اإلسالمية من أدوات وعمليات ٘تويلية،
 ادلنتجات ادلالية زلاكاة على تقوم أخرى ومنتجات الفقو اإلسالمي من استنباطها مت أصيلة منتجات بُت متنوعة منتجات

الشريعة مث تطرقنا إىل تقنيات و عمليات إصدار الصكوك والتحديات اليت  وأحكام ضوابط وفق تكييفها التقليدية،مع
 .تواجهها وأساليب إدارة سلاطرىا بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

 

 دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المالية اإلسالمية في كل من ماليزيا و السودان:الفصل الرابع- 
نتناول  يف ىذا الفصل ٖتليل ىيكل الصناعة ادلالية اإلسالمية لدوليت ماليزيا و السودان،بعدما نتناول دور اذلندسة ادلالية 

من خالل طرح منتجات جديدة وإدارة ادلخاطر  وتطوير سوق ادلال وٖتقيق التنمية يف تطوير الصناعة ادلالية اإلسالمية 
مث تناولنا ٕتربة كل من ماليزيا والسودان يف رلال صناعة ادلالية اإلسالمية على التوايل و  من خالل االستثمارات احلقيقية

 .م2012 و2011؛2009،2010؛2008ذلك خالل سنوات 
  .مث ختمنا البحث ٓتا٘تة تضمنت النتائج واختبار الفرضيات مث توصيات وآفاق البحث



 

لهندسة اإلطار النظري ل: الفصل األول
 المالية



 لهندسة الماليةاإلطار النظري ل: الفصل األول

 

2 

 

 
 تمهيد 

 

ذل تقدًن اجملاؿ النظرم للهندسة اؼبالية حىت نتعرؼ على ماىيتها كما ىو كاقعها ككيف كاف إنسعى من خبلؿ ىذا الفصل 
  ىي نتائج كـباطر التطبيق اػباطئ ؽبا ككيف سيكوف مستقبلها أثرىا على االقتصاد ،اؼبؤسسات كأسواؽ اؼباؿ كما

 . ببعض اؼبصطلحات ك اؼبفاىيم الضركرية ُب سوؽ اؼباؿاؼبعنوف باإلطار النظرم للهندسة اؼبالية  األكؿفصلاؿكسنستهل 
دبفاىيم عامة حوؿ التمويل،األسواؽ ك اؽبندسة :اؼببحث األكؿحيث سيتم تقسيم الفصل إذل ثبلث مباحث،بداية لبص 

اؼبالية ك اليت نعتربىا مصطلحات سبهيدية كأساسية ُب حبثنا ٍب نعرؼ اؽبندسة اؼبالية كاالبتكار كالعبلقة بينهما ُب سوؽ 
 اؼببادئ ك الفلسفة اليت تقـو عليها اؽبندسة اؼبالية كاإلسًتاتيجيات اليت تستخدمها اؼببحث الثايناؼباؿ،بينما نتناكؿ ُب 

 .باإلضافة اذل التعرؼ على األىداؼ اؼبرجوة من استخداماهتا لنحدد بعد ذلك دكرىا
 على االقتصاد كاؼبؤسسات كاألسواؽ اؼبالية موضحُت تقنيات كآثار تطبيق اؽبندسة اؼبالية إذل اؼببحث الثالثكنتعرض ُب 

كاقعها كمسانبتها ُب تأجيج حدة األزمات ككذلك ـباطر التطبيق اػباطئ ؽبا لنصل أخَتا إذل كجهة نظر بعض الباحثُت 
 .ُب رؤية مستقبل كآفاؽ اؽبندسة اؼبالية كباالعتماد على أرائهم سنقدـ البديل من كجهة نظرنا
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:   و الهندسة الماليةق،األسوامفاىيم عامة حول التمويل:المبحث األول
حىت نتوصل إذل ماىية اؽبندسة اؼبالية سنقدـ بعض اؼبفاىيم كىي ُب نظرنا ضركرية لكل عناصر اؼبوضوع؛ؽبذا السبب 

تعرضنا للتمويل كأسواؽ اؼباؿ كمطلب سبهيدم حىت يسهل علينا توضيح الًتابط الوثيق بُت آلية التمويل كأسواؽ اؼباؿ ك 
ؽبذا السبب عرضنا ُب اؼبطلب الثاين ماىية اؽبندسة اؼبالية ث كذلك عمليات االبتكار اليت تنشط هبا حركية أسواؽ اؼباؿ 

  .تناكلنا ُب اؼبطلب الثالث االبتكار اؼبارل ك عبلقتو باؽبندسة اؼبالية
 

مدخل تمهيدي للتمويل و أسواق المال :المطلب األول
ذل مفاىيم حوؿ تعريف التمويل،طرقو،مصادره كالتعرؼ إذل ثبلثة فركع حيث خصصنا الفرع األكؿ إقسمنا اؼبطلب األكؿ 

على مزاياه كمساكئو كمن خبلؿ مساكئو قدمنا البديل حيث تطرقنا ُب الفرع الثاين إذل التمويل اإلسبلمي أما الفرع الثالث 
 .مدخل سبهيدم لؤلسواؽ اؼباليةمن خبللو قدـ فؼ

 

  :التمويل:الفرع األول
يعرؼ التمويل بأنو عملية انتقاؿ لرؤكس األمواؿ ُب كقت اغباجة إليها من أصحاب الفوائض اذل أصحاب العجز عن 

 األمثل للموارد اؼبتاحة كربقيق العوائد ُب مستول مقبوؿ من االستغبلؿمن أجل 1طريق قنوات الوساطة بشىت أنواعها
اؼبؤسسات اإلنتاجية،العائبلت،القطاع "اػبطر فهو يشمل تلك العمليات ككسائل اإلقراض اليت سبكن العوف االقتصادم

،فالتمويل يقـو بعملية الربط بُت عارضي رؤكس (ليست أصوال  عينية)من تلبية احتياجاتو ،من رؤكس األمواؿ "اغبكومي
 فالثاين تنشط فيو السوؽ اؼبالية على اؼبدل 2األمواؿ كطالبيها بطريقتُت رئيسيتُت نبا التمويل اؼبباشر كالتمويل غَت اؼبباشر

أما األكؿ فتنشط فيو السوؽ النقدية  3الطويل هبدؼ سبويل األصوؿ اؼبالية ك تقـو هبذه الوظيفة مؤسسات الوساطة اؼبالية
على اؼبدل القصَت كيكوف اؼبتدخل الرئيسي ىو البنك اؼبركزم كمع زيادة اغباجة للتمويل تطور النشاط االقتصادم بفعل 

 .العوؼبة تداخل نشاط السوقُت ُب بعضهما البعض كتنوعت مصادر التمويل
:   التمويلؤسساتم:أوال

: يبكن تقسيم مصادر التمويل إذل مصارؼ تقليدية كأسواؽ مالية

                                                 
1
  PAMELA PETERSON DRAKE FRANK J. FABOZZI “The Basics of Finance:an introduction to financial 

markets, business finance and portfolio management” John Wiley & Sons 2010 ;P 14 
2

 41-93:ص–،ص 2007 دار الشركؽ للنشر ك التوزيع ،عماف األردف،"مؤسسات ، أوراق،بورصات: األسواق المالية"ؿبمود ؿبمد الداغر 

 18، ص2002 الدار اعبامعية،اإلسكندرية،مصر،"البورصات و المؤسسات المالية" عبد الغفار حنفي كرظبية قرياقص 3
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تعترب اؼبصارؼ ُب صورهتا اؼبعاصرة امتدادا للصيارفة كاؼبرابُت القدامى،إذ يقـو البنك بدكر الوساطة :1البنوك التقليدية- 1
بُت األعواف االقتصادية أم عارضي كطاليب التمويل حيث يبنح البنك سعر فائدة للمودعُت مقابل تنازؽبم عن السيولة 

النقدية كما يفرضها على الدائنُت لقاء تنازلو عن السيولة النقدية لصاغبهم،كتطورت البنوؾ عرب عدة مراحل لتشمل 
: األنواع التالية

تقبل الودائع اليت يبكن السحب عليها بواسطة الشيكات كظبيت بالبنوؾ التجارية القتصار 2: البنوك التجارية1-1
نشاطها ُب البداية على سبويل األنشطة التجارية غَت أنو بعدىا تعاملت مع كافة منشآت اجملتمع على اؼبدل القصَت  

 تتخصص ُب سبويل نشاط اقتصادم معُت، نتيجة لظركؼ التمويل ُب كل ؾباؿ من ؾباالهتا :  البنوك المتخصصة1-2
.  ذك طبيعة متباينة، عادة ما تقدـ قركضا طويلة األجل باستثناء بنوؾ سبويل التجارة اػبارجية كىي ال تقبل الودائع

من الصعب إعطاؤىا تعريفا ؿبددا كذلك لتعدد األنشطة اليت تضطلع هبا حاليا كتنشط بكثرة :   بنوك االستثمار 1-3
ُب الدكؿ الرأظبالية ليشمل التمويل احمللي كإدارة االستثمارات كتقدًن اؼبشورة ُب اجملاالت االندماجية بُت الشركات كسبويل 

. عمليات البيع اآلجل،كما تلعب دكرا ىاما ُب األسواؽ اؼبالية الدكلية 
نشأت أساسا بغرض ذبميع اؼبدخرات الشعبية كبالتارل تعترب ىذه البنوؾ اقرب كسيلة للمدخر من :  بنوك االدخار1-4

. ذكم الدخوؿ الصغَتة إليداع أموالو فيها
 األنشطة احتياجاتإف كجود سوؽ ماؿ يعترب أداة ىامة لتعبئة اؼبدخرات أك اؼبوارد كتوجيها لتلبية :األسواق المالية- 2

،كبطبيعة اغباؿ يتوقف أداء الوظيفتُت السابقتُت على مدل تقدـ االقتصاد الوطٍت كمدل تطور سوؽ اؼباؿ،ك 3اؼبختلفة
يشمل صبيع الوسطاء كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبختلفة باإلضافة إذل سوؽ النقد كنظرا ألنبيتو سنخصو بالشرح الحقا 

:  مزايا و مساوئ التمويل: ثانيا 
 :باؼبقابل كانت لو مساكئ أيضا نذكر منها سبيز التمويل الرأظبارل دبزايا ك

تكمن أنبية التمويل ُب اعتباره اآللية اليت توفر االحتياجات اؼبالية البلزمة للمؤسسة كاؼبمارسات اليت تسمح :المزايا- 1
 حياة استمرارية التمويل أيضا ُب اغبفاظ على ـ يساها، كمحبسن استخداـ ىذه األمواؿ كربقيق عوائد مالية عالية

.  ُب موقع تنافسيق، كبقائاؼبشركع

                                                 
1

 215 -216: ص - ، ص 2003الدار اعبامعية مصر "مقدمة في النقود وأعمال البنوك واألسواق المالية"ؿبمود يونس كعبد اؼبنعم مبارؾ 
 .18-14: ص-  ، ص2005دار اعبامعة اعبديدة ، اإلسكندرية،"إدارة البنوك" ؿبمد سعيد أنور سلطات 2
بلقايد  بكر أيب كمالية ،جامعة نقود،بنوؾ االقتصادية،زبصص العلـو ُب دكتوراه أطركحة  "-قياسية دراسة- النامية الدول في المالية األسواق فعالية"حاسُت  بن اعمر بن  3

 10 ، ص 2012/2013،تلمساف ،اعبزائر ، 
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 كما يلعب التمويل دكرا فعاال ُب ربقيق سياسة التنمية كذلك عن طريق توفَت رؤكس األمواؿ البلزمة القباز ـبتلف 
الربامج كاؼبشاريع اليت يًتتب عنها توفَت مناصب شغل جديدة تؤدم إذل القضاء على البطالة كربقيق التنمية االقتصادية 

 .للببلد ك كذلك ربقيق الرفاىية للمجتمع
سعر تعتمد البنوؾ ك السوؽ اؼبالية ُب أداء نشاطها كحجم معامبلهتا على متغَتين أساسيُت نبا :مساوئ التمويل- 2

مع العلم أف ىذاف اؼبتغَتاف يعداف سبباف رئيسياف ؼبختلف األزمات اليت يشهدىا النظاـ اؼبارل الفائدة والمضاربة 
.      كاالقتصادم العاؼبي

الفائدة ىي الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها ـبتلف اؼبعامبلت الرأظبالية سواء ُب البنوؾ أك ُب : سعر الفائدة2-1
؛عرؼ الرأظباليوف الفائدة 1 صعوبة الوظيفة التمويليةازدادت دبدل تأثَت سعر الفائدة االىتماـاألسواؽ اؼبالية كؼبا تزايد 

بأهنا عبارة عن عائد مستلم من قبل عوف اقتصادم لديو قدرة التمويل مقابل تنازلو اؼبؤقت عن السيولة النقدية لصاحل 
:  فالعائد مؤكد كؿبقق لصاحل اعبهة الدائنة كمنو يتضح لنا ما يلي2عوف اقتصادم يعاين من عجز التمويل

كىو 3إف الفائدة تنشأ نتيجة استغبلؿ ظركؼ مدين يعاين من عجز ُب التمويل كبالتارل ىي ناذبة عن نشاط غَت منتج -
 ما ىبالف اؽبدؼ األساسي للنظاـ الرأظبارل اؼبتمثل ُب ربقيق الربح نتيجة القياـ بنشاط منتج 

 .  لدخل الناتج عن عملية اإلنتاجايستفيد الدائن من الفائدة دكف بذؿ أم ؾبهود ُب العملية كىذا يؤدم اذل سوء توزيع -
إف سهولة اغبصوؿ على العائد من خبلؿ اإلقراض بسعر فائدة يشجع مؤسسات اإلقراض على التمادم ُب عملية -

 .اإلقراض دكف األخذ بعُت االعتبار قواعد اغبيطة كاغبذر فبا يعرض أمواؿ اؼبودعُت ؼبختلف اؼبخاطر
اؼبضاربة عبارة عن نشاط اقتصادم يبارس ُب سوؽ اؼباؿ هبدؼ ربقيق ربح على اؼبدل القصَت عن : المضاربة2-2  

عمليات شراء كبيع عاجلة أك " نتيجة صفقات4ك االستفادة من الفارؽ ُب األسعار"طريق اؼبتاجرة ُب األكراؽ اؼبالية 
كتتميز عملية اؼبضاربة بارتفاع ـباطرىا إذ أف ربقيق اؼبضارب ألرباح يعتمد أساسا على صحة كدقة التوقعات "آجلة

 مضاربين ،ك اؼبضاربُت الناشطُت ُب السوؽ اؼبارل نبا نوعاف5اؼبستقبلية للمضارب حوؿ توجهات األسعار ُب السوؽ اؼبارل

                                                 
1

 31ـ، ص2011 دار الفكر اعبامعي ،اإلسكندرية، مصر، "الهندسة المالية اإلطار النظري و التطبيقي ألنشطة التمويل واإلستثمار"ؿبب خلة توفيق  
 48ـ ، ص2002، القاىرة،4، دار القلم،ط "النقود، المصارف، البورصات:فقو اإلقتصاد النقدي"يوسف كماؿ ؿبمد  2
3

البنك اإلسبلمي للتنمية كمركز أحباث اإلقتصاد اإلسبلمي جامعة اؼبلك عبد العزيز، صبادم األكذل " مدخل الى أصول التمويل اإلسالمي" سامي بن ابراىيم  السويلم  
 40ـ ،ص2011أفريل / ق1432

4
، اؼبكتبة "التحليل المالي ودراسة صافي رأس المال العامل، أساسيات اإلستثمار وتكوين وإدرة محافظ األوراق المالية: دراسات ُب التمويل"حسُت عطا غنيم    

 37 ، ص2005األكاديبية ،مصر،
5
 ABDELHAKIM CHAIB«La finance islamique, entre opportunisme et pragmatisme »mémoire magistére 

,option :Monaie ;Finance,Banque, dirégé par Boudjemaa Rachid,département des siences conomiques,UNIV.Mouloud 

Mammeri TIZI –OUZOU,Algerie ; P-P 25-26 
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الذين يوظفوف سيولة نقدية كبَتة ُب السوؽ " بنوؾ،صناديق االستثمار ، شركات مالية "كىم كبار اؼبتدخلُت مثل:كبار
يتمثلوف أساسا ُب :مضاربين صغارك1كبالتارل يبلكوف قدرة تأثَت كبَتة على التوجهات اغبالية كاآلجلة لعمليات السوؽ،

أفراد أك شركات صغَتة اغبجم كىم األكرب عددا كأقل حجما كتأثَتا من اؼبضاربُت الكبار ككما يتميز سلوكهم بالتبعية 
. اؼبطلقة لسلوؾ كتوجهات اؼبضاربُت الكبار

بينت التجارب العاؼبية كالتطبيق العملي بأف اؼبضاربة ىي العامل الرئيسي اؼبسبب غباالت عدـ االستقرار كحدكث 
إف معظم التداكالت اآلجلة كالعاجلة ُب السوؽ يقـو هبا اؼبضاربوف فبا يعٍت أف :لتاليةااألزمات كذلك بسبب االعتبارات 

. أداء السوؽ يتحدد بشكل كبَت بسلوؾ كتوجهات اؼبضاربُت
الذم ينتهجو اؼبضاربُت يؤدم إذل سوء زبصيص اؼبوارد ُب السوؽ اؼبارل حيث تًتكز معظم 2إف سلوؾ القطيع -

 تؤدم ُب حالة انفجارىا إذل 3اؼبعامبلت كالتداكالت ُب قطاعات معينة ُب السوؽ كىو ما يؤدم إذل تكوين فقاعات مالية
 كقوع أزمات مالية ُب السوؽ اؼبارل على غرار أزمة قطاع التكنولوجيا اليت شهدىا سوؽ اؼباؿ األمريكي 

إف تطور اؽبندسة اؼبالية كظهور اؼبشتقات اؼبالية شجع اؼبضاربُت على التوجو كبو التداكالت اآلجلة كىي عمليات شراء  -
كبيع مستقبلية لؤلكراؽ اؼبالية ما يؤدم إذل تعاظم اؼبخاطر اؼبصاحبة ؽبذا النوع من اؼبعامبلت نتيجة حالة عدـ التأكد اليت 

 .  تصاحبها كبالتارل ازدياد فرص كقوع األزمات اؼبالية
كىكذا تبُت لنا بأف السبب الرئيسي ؼبختلف األزمات اؼبالية اليت يشهدىا النظاـ اؼبارل العاؼبي إمبا يكمن ُب اعتماد نظاـ 
التمويل الكبلسيكي على سعر الفائدة كاؼبضاربة كأسلوبُت أساسُت ُب ـبتلف اؼبعامبلت اؼبالية،كظهر ُب اآلكنة األخَتة  

ؼبعامبلت الربوية كاؼبضاربات الغَت مشركعة تبٌت أساليب سبويل مرنة ربقيق أرباح ُب إطار ضوابط اـر يحنظاـ سبويل جديد 
. موضوعية تراعي ظركؼ ـبتلف اعبهات،كيقـو على مبدأ اؼبشاركة  كىذا ما سنوضحو ُب الفرع الثاين

 : التمويل اإلسالمي :الفرع الثاني
إف ذبربة نظاـ التمويل اإلسبلمي تسمح بتحقيق التوازف كربط التدفقات اؼبالية بالتدفقات اغبقيقية ُب االقتصاد فبا يبنع 

حدكث تضخم ُب التدفقات اؼبالية اليت تعد السبب الرئيسي ؼبختلف األزمات  
: ماىية التمويل اإلسالمي:أوال

                                                 
1

األسباب ،النتائج، ربليل اقتصادم شرعي، سلسلة : ـ1997أزمة البورصات العاؼبية ُب اكتوبر "ؾبلة  " التفسيراإلسالمي ألزمة البورصات العالمية"ؿبمد عبد اغبليم عمر 
   96، ص 1997 نوفمرب 22اؼبنتدل مركز صاحل كامل لئلقتصاد اإلسبلمي جبامعة األزىر ، 

2
سلوؾ القطيع مصطلح مارل يطلق على ربركات اؼبضاربُت ُب السوؽ اؼبارل اليت تشبو إذل حد ما  ربركات القطيع نتيجة للًتابط الشديد بُت سلوكات  اؼبضاربُت الكبار  

 .كالصغار
3

لبعض القطاعات االقتصادية  ارتفاعات قياسية كغَت طبيعية ُب " أسهم ،سندات" الفقاعة اؼبالية مصطلح اقتصادم يطلق على اغبالة اليت تشهد فيها أسعار األكراؽ اؼبالية  
 .السوؽ اؼبارل نتيجة عمليات اؼبضاربة عليها ُب السوؽ



 لهندسة الماليةاإلطار النظري ل: الفصل األول

 

7 

 

 أك كسائل الدفع مع تأجيل البدؿ اؼبقابل أك بدكف بدؿ أصبل كيكوف 1التمويل اإلسبلمي ىو تقدًن السلع أك اػبدمات
 كما يتحوط التمويل اإلسبلمي بثبلث قواعد أساسية كىي 2التمويل ألىداؼ إنتاجية أك استهبلكية أك رحبية أك تربعية

 .3اػبسارة التملك ك الواقعية كاؼبشاركة ُب الربح ك
ربرًن الربا؛ربرًن اؼبيسر كالغرر،ربرًن بيع احملرمات؛االشًتاؾ ُب الربح كاػبسارة ككذلك :كللتمويل اإلسبلمي طبسة أركاف كىي

 ؛فالرحبي يعتمد على آليات 4ذل أصل حقيقي مرتكزا ُب عملياتو على قطاعُت،قطاع رحبي كآخر خَتمإإسناد كل سبويل 
اؼبراحبة،اإلجارة،السلم اإلستصناع،اؼبشاركة،اؼبزارعة،اؼبساقاة،التورؽ،كغَتىا،أما القطاع اػبَتم فيعتمد على الزكاة،الوقف، 

  .كالتكافل5الصدقات،النفقة،القرض اغبسن
تعترب مؤسسات التمويل اإلسبلمي مؤسسات مشتقة من نظاـ التمويل الكبلسيكي :مؤسسات التمويل اإلسالمي:ثانيا

إال أهنا مؤسسات معدلة زبضع ُب صبيع معامبلهتا ؼببادئ الشريعة اإلسبلمية كدبعٌت أصح فإف صبيع اؼبعامبلت 
الكبلسيكية اؼبوافقة للشريعة اإلسبلمية ىي معامبلت إسبلمية كضمن ىذا اإلطار فإف اؼبؤسسات اؼبشكلة لنظاـ التمويل 

: اإلسبلمي اغبديث تتمثل فيما يلي
ىي مؤسسات تعمل على جذب اؼبدخرات من أفراد اجملتمع كتوظيفها ُب إطار الشريعة :المصارف اإلسالمية-1

 . اإلسبلمية دبعٌت استبعاد الفوائد الربوية كاالستثمار ُب اؼبشاريع اغببلؿ كربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية
: يبكن تصنيف اؼبصارؼ اإلسبلمية كفقا للمعيار الوظيفي إذل:  أنواع المصارف اإلسالمية1-1

. كىي اليت تتخصص ُب تقدًن التمويل للمشركعات الصناعية:مصارف إسالمية صناعية- 
. كىي اليت يغلب على توظيفاهتا النشاط الزراعي:مصارف إسالمية زراعية- 
 كىي اليت تقـو جبذب الودائع كاستثمارىا فضبل عن أداء اػبدمات اؼبصرفية اؼبختلفة        :مصارف إسالمية تجارية-
عقد شركة مضاربة بُت إدارة الصندكؽ اليت "  بأهنا 6تعد صناديق االستثمار اإلسبلمية:صناديق االستثمار اإلسالمية- 2

،يدفع اؼبكتتبوف مبالغ نقدية معينة إذل إدارة الصندكؽ (أصحاب اؼباؿ)تقـو بالعمل فقط كبُت اؼبكتبتُت فيو
                                                 

1
،البنك اإلسبلمي للتنمية، اؼبعهد اإلسبلمي للبحوث ك التدريب 13حبث ربليلي رقم " مفهوم التمويل في اإلقتصاد اإلسالمي،  تحليل فقهي و إقتصادي"منذر قحف،  

 12 ـ ص 2004  3 ىجرم ط 1425
2
 http://monzer.kahf.com/books/arabic/al-iqtisad_al- islami_ilman_wa_nizaman.pdf 

                                       س15 على الساعة 10/01/2014 تاريخ التصفح يـو 69ص"اإلقتصاد اإلسالمي علما و نظما" ر قحف، ذمن
3
 ABDELHAKIM CHAIB«La finance islamique, entre opportunisme et pragmatisme » ;Op-cit ;P 40 et plus. 

4
 Abdel-Maoula CHAAR « LA STRUCTURATION DES STRATEGIES AU SEIN DE CHAMPS EN VOIE  

D’INSTITUTIONNALISATION: LE CAS DES BANQUES ISLAMIQUES AU LIBAN » Thèse de doctorat de l’université 

Paris-Est Sciences de Gestion,2011, P-P 54-55 
5

 29مرجع سابق، ص " مدخل الى أصول التمويل اإلسالمي" سامي بن ابراىيم  السويلم  

6
 20، ص1999مؤسسة شباب اعبامعة ،اإلسكندرية،"صناديق االستثمار دراسة وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالمي"أضبد بن حسُت بن اضبد اغبسٍت 

http://monzer.kahf.com/books/arabic/al-iqtisad_al-%20islami_ilman_wa_nizaman.pdf


 لهندسة الماليةاإلطار النظري ل: الفصل األول

 

8 

 

،فتتوذل ىذه األخَتة ذبميع حصيلة االكتتاب اليت سبثل رأس ماؿ اؼبضاربة كتدفع للمكتتبُت صكوكا بقيمة معينة (اؼبضارب)
سبثل لكل منهم حصة شائعة ُب رأس اؼباؿ فتقـو اإلدارة باستثماره بطريق مباشرة ُب مشركعات حقيقية ـبتلفة كمتنوعة،أك 

بطريق غَت مباشر كبيع كشراء أصوؿ مالية كأكراؽ مالية كأسهم الشركات اإلسبلمية كتوزع األرباح احملققة حسب نشرة 
االكتتاب اؼبلتـز هبا من كبل الطرفُت،كأف حدثت خسارة تقع على اؼبكتتبُت بصفتهم أرباب اؼباؿ مادل تقصر إدارة 

 .الصندكؽ فإف قصرت يقع الغـر عليها
يبكن اعتبار صندكؽ الزكاة أداة مالية ؽبا أنبيتها ُب اؼبساعدة على التخفيف من حدة االضطرابات :صندوق الزكاة- 3

. النقدية كيتوقف على طرؽ استعماؿ ىذه األداة اؼبالية أثناء ربصيل اإليرادات من أكعية الزكاة اؼبتنوعة
 

: أىم آليات التمويل اإلسالمي:ثالثا
على الرغم من بساطة أنواع أدكات التمويل اإلسبلمية نظريا فإهنا قد تصبح أحيانا مركبة كيرجع ذلك إذل استخداـ 
: اؽبندسة اؼبالية بًتكيب أك تشكيل أدكات جديدة تلبية لرغبات عمبلئها البلمتناىية كالغَت ؿبدكدة،كمن بُت اآلليات

 اؼبضاربة ،اؼبشاركة ، اإلجارة اؼبنتهية بالتمليك،  اإلجارة التشغيلية،القرض اغبسن، اؼبراحبة
 سوؼ نتعرض بالشرح لكل ىذه األليات ُب الفصل الثالث

: الفرق بين التمويل اإلسالمي و الكالسيكي:رابعا
: التمويل اإلسبلمي عن التقليدم ُب ىبتلف

أساليب التمويل اإلسبلمية تنقل التمويل من أسلوب الضماف كالعائد الثابت إذل أسلوب اؼبخاطرة كاؼبشاركة فالغنم - 
. بالغـر كال ؾباؿ ىنا الستفادة طرؼ على حساب آخر بذلك وبقق التمويل اإلسبلمي معيار العدؿ ُب اؼبعامبلت

 إذ تؤدم إذل تضخيم النشاط 1سعر الفائدة ىو ربا ؿبـر شرعا فضبل على أنو عملية دخيلة على النظاـ البشرم- 
. التمويلي باؼبقارنة مع النشاط اإلنتاجي أما أساليب التمويل اإلسبلمية فهي تغلب النشاط اإلنتاجي على النشاط اؼبارل

. ىي بيع غرر ؿبـر شرعا ألهنا هتدؼ إذل اؼبتاجرة ُب أصل دل يتحقق بعد"الشراء كالبيع الآلجل"اؼبضاربة اآلجلة - 
تنوع أساليب التمويل اإلسبلمية كتعددىا يزيد من كفاءهتا إذ توجد أساليب للتمويل قائمة على التربعات كالرب - 

كاإلحساف كأساليب للتمويل قائمة على اؼبشاركات،كأساليب سبويل أخرل قائمة على االئتماف التجارم كما تعتمد  على 
أساس دراسات اعبدكل من الناحية االقتصادية ٍب زبضع لؤلكلويات اإلسبلمية من ضركريات كحاجيات كربسينات فبا 

. وبقق زبصيصا أمثل للموارد كوبقق ما يصبو إليو البلد من تنمية اقتصادية كاجتماعية مستدامة
                                                 

1
 Amr Abou-Zeid « La gestion des fonds de fonds islamique de capital investissement pour le développement des 

pays arabes » Directeur de la thèse de doctorat : Bernard de Montmorillon Université Paris Dauphine, 2008/2009 ,P38 
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أسواق المال :الفرع الثالث
صموده أماـ  بعدما تعرفنا على التمويل الكبلسيكي ك مزايا كـباطره ٍب مقارنتو بالتمويل اإلسبلمي الذم أثبت كفاءتو ك

العامة،لبص الفرع  األزمات نتيجة اللتزامو بالضوابط الشرعية كسعيو كراء ربقيق العدالة كالتوازف بُت اؼبلكية اػباصة ك
  .الثالث بتقدًن سبهيد عن مفهـو كأدكات سوؽ اؼباؿ هبدؼ تبسيط اؼبصطلحات قبل التعرض ؼباىية اؽبندسة اؼبالية

: نشأة أسواق المال ومفهومها: أوال
  كُب بريطانيا ظهرت1724 ُب فرنسا ُب عاـ ،ظهرت سوؽ األكراؽ اؼبالية ألكؿ مرة مع انطبلقة الثورة الصناعية

ٍب ،  بورصة نيويورؾ ُب ككؿ سًتيت1821،ٍب ظهرت بعدىا ُب الواليات اؼبتحدة ُب عاـ  1776بورصة لندف ُب عاـ 
ـ ككانت بورصة باريس ىي السوؽ اؼبالية األىم عاؼبيان حىت قياـ الثورة  1878تلتها بورصة طوكيو ُب الياباف ُب عاـ 

،كمع هناية عقد الثمانينات من القرف اؼباضي تغَت ترتيب 1 بورصة لندف اؼبرتبة األكذل ُب العادلاحتلتالفرنسية،بعدىا 
 بورصة أك سوؽ على الضيق دبعناه اؼبالية السوؽ مصطلح كيطلق البورصات الدكلية لصاحل الواليات اؼبتحدة كالياباف

 أك متوسطة أك قصَتة آلجاؿ كانت سواء اجملتمع ُب اؼبالية التدفقات ؾبموع الواسع على دبعناه يطلق كما،اؼبالية األكراؽ
 السوؽ ، َب اؼبالية ؼبنظماتا ك ىي أساسية ركائز ثبلث على اؼباؿ سوؽ كيقـو ، كمؤسساتو كقطاعاتو أفراده بُت طويلة

 . 2السوؽ ربكم الىت السوؽ ، السياسات أدكات
أك 3عبارة عن تنظيم يتم دبوجبو اعبمع بُت البائعُت كاؼبشًتين لنوع معُت من األكراؽ اؼبالية :"كتعرؼ السوؽ اؼبالية بأهنا

ألصل مارل معُت،إما عن طريق السماسرة أك الشركات العاملة ُب ىذا اجملاؿ؛كقد تكوف موجودة ُب موقع مادم أك تكوف 
  .ببساطة عبارة عن شبكة حاسوبية كىاتفية أم أف كجودىا يكوف افًتاضي

بأهنا احملرؾ الرئيسي للنمو االقتصادم ُب الببلد إذ أف التطور االقتصادم يرتبط بشكل كثيق بوجود سوؽ "كعرفت أيضا
 4مالية مزدىرة كمتطورة

 اليت الثركة  أساس على األعواف أصحاب العجز كالفائض اؼبارل،للتعامل فيو كعرفت كذلك بأهنا ذلك اإلطار الذم يلتقي
 5الطرفُت  من كل عائد زبص عليها،كاليت يتفقوف

                                                 
1

 5، ص  2009 ، ماجستَت إدارة أعماؿ،كلية االقتصاد- جامعة دمشق" األسواق المالية" حساف اؼبتٍت 
2

 58 ـ ص 2004 جدة،كالتدريب، للبحوث اإلسبلمي للتنمية ،اؼبعهد اإلسبلمي البنك"اإلدارة اإلستراتيجية  في البنوك اإلسالمية"اؼبغرىب الفتاح عبد اغبميد عبد 
3

 164،ص2004 ،عماف،3دار كائل للنشر، ط " اإلطار النظري و التطبيقات العملية:إدارة االستثمارات " ؿبمد مطر 
 6، ص2000،اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، طرابلس،لبناف، 2اعبزء " العمليات المصرفية و السوق المالية"  خليل اؽبندم 4

5
 F.LEROUX « Marchés internationaux des capitaux » Montréal, 2eme édition, 1995, p: 03. 
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: مفهوم األوراق المالية وأنواعها: ثانيا
 كثيقة تعطي مالكها اغبق ُب اغبصوؿ على تدفقات نقدية مستقبلة؛كما تصنف األكراؽ اؼبالية"كتعرؼ الورقة اؼبالية بأهنا 

: 1أكراؽ سوؽ النقد كسوؽ رأس اؼباؿ،أكراؽ مشتقة،صكوؾ إسبلمية كمؤشرات:كفقان لزمن استحقاقها كمصدر قيمتها إذل
: ،كأىم أنواعها(مدة سرياهنا سنة أك أقل)ىي ديوف قصَتة األجل :أوراق سوق النقد- 1
أذكنات اػبزينة اليت تصدرىا اغبكومة  -
 .األكراؽ التجارية كىي سند دين مكتوب،كغالبان ما يكوف بضمانة بنك ما-
شهادات اإليداع اليت ىي أيضان سند دين مكتوب يصدره البنك  -
ديوف قصَتة األجل يقدمها البنك لتمويل معامبلت معينة،غالبان لعمليات االستَتاد كالتصدير؛سوؼ :قبوالت البنك-

. لبص بالدراسة أىم مبتكرات اؽبندسة اؼبالية ُب سوؽ النقد
األسهم : ، كتشمل 2ىي أكراؽ مالية طويلة األجل تصدر من قبل الشركات أك اغبكومات :أوراق سوق رأس المال- 2

بنوعيها العادية كاؼبمتازة،ك السندات،سوؼ ال لبص األسهم ك السندات بالدراسة بإعتبار أف ىذه األكراؽ ظهرت قبل 
. أف يظهر مفهـو اؽبندسة اؼبالية كلكننا سنتعرض بالبحث ُب مستحدثاهتا بإعتبارىا مبتكرات للهندسة اؼبالية

ىي عقود تأٌب قيمتها من كرقة مالية أخرل،أك من معدؿ الفائدة ُب السوؽ،أك من سعر سلعة :المشتقات المالية- 3
عقود اػبيار كالعقود اؼبستقبلية كعقود اؼببادالت كىذا ما سنخصو :كتشمل اؼبشتقات3معينة،أك من مؤشر مارل معُت ،

 . من ابتكار4بالبحث كالتحليل ُب الفصل الثاين باعتبار اؼبشتقات من أعظم ما توصلت إليو اؽبندسة اؼبالية

ىي كثائق متساكية القيمة سبثل حصصان ُب ملكية أعياف أك منافع أك "الصكوؾ اإلسبلمية :الصكوك اإلسالمية- 4
خدمات أك ُب كحدات مشركع معُت أك نشاط استثمارم خاص،كذلك بعد ربصيل قيمة الصكوؾ كقفل باب االكتتاب 

. ؛سوؼ لبصها بالدراسة باعتبارىا ابتكار ك صناعة مالية جديدة5كبدء استخدامها فيم أصدرت من أجلو
: مؤشرات السوق المالية-5

ىو قيمة عددية يقاس هبا التغيَت ُب األسواؽ اؼبالية،كيعرب عن اؼبؤشر كنسبة مئوية للتغَت ُب زمن ما مقارنة مع :المؤشر

                                                 
1
 - Frank J. Fabozzi & Pamela P. Peterson. Financial Management and Analysis. New Jersey: John Wiley & Sons, 

Inc. 2003. 
2

 12 ، ص، مرجع سبق ذكره" "العمليات المصرفية و السوق المالية" خليل اؽبندم  
 66 ؛ ص 2005/2006 رسالة دكتوراه زبصص علـو إقتصادية،جامعة اعبزائر " تفعيلها وسبل العربية المالية األوراق أسواق معوقات " رشيد  بوكساين3
 296ـ  ص2006،عماف ،األردف،4دار كائل للنشر ، ط"اإلطار النظري و التطبيقات العملية: إدارة اإلستثمارات" ؿبمد مطر4
5

         ؾبلة األقتصاد اإلسبلمي العاؼبية على" سياستا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين" سامر قنطقجي - 
 http://www.giem.info/article/details/ID/167#.U4SGbXJ5Ojg   le 12/05/2014 13h 12min.اؼبوقع
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،األمر الذم يعكس األسعار ُب السوؽ اؼبالية كاذباىها ك ىو يقـو على عينة من أسهم اؼبنشآت اليت يتم 1زمن أساس
بطريقة تتيح للمؤشر أف يعكس اغبالة اليت  عليها  (االتساع+ اغبجم )تداكؽبا ُب السوؽ اؼبالية،ك يتم اختيار العينة

:  2السوؽ،من أىم اؼبؤشرات العاؼبية
 Dow-Jones : من بورصة نيويورؾ % 30وبتوم ىذا اؼبؤشر على ثبلثُت كرقة مالية سبثل. 
 S&p500 : من القيمة السوقية لؤلسهم اؼبتداكلة ُب بورصة نيويورؾ % 80وبتوم على مئة كرقة مالية سبثل. 
 FT-30 :وبتوم ىذا اؼبؤشر ثبلثُت من األكراؽ اؼبالية األكثر أنبية ُب بورصة لندف. 
 Nikkei : من رظبلة بورصة طوكيو% 70 كرقة مالية سبثل حوارل  225وبتوم على. 

كُب حاؿ ما اتسمت السوؽ اؼبالية بقدر من الكفاءة،فإف اؼبؤشر اؼبصمم بعناية لقياس حالة السوؽ اؼبالية ككل من شأنو 
:  ُب3أف يعكس اغبالة االقتصادية العامة للدكلة حيث تكمن أنبية اؼبؤشرات

. إعطاء فكرة سريعة عن أداء احملفظة اليت يستثمر هبا مستثمر ما من خبلؿ اؼبقارنة بُت مؤشر احملفظة كمؤشر السوؽ-
اغبكم على أداء اؼبديرين أحملًتفُت إذ يبكن للمستثمر الذم يستخدـ التنويع الساذج لؤلكراؽ اؼبالية أف وبقق عائد يعادؿ -

تقريبان عائد السوؽ الذم يعكسو اؼبؤشر كىذا يعٍت أف اؼبدير احملًتؼ الذم يستخدـ أساليب متقدمة ُب التنويع يتوقع منو 
 .أف وبقق عائدان أعلى

 فإذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العبلقة بُت بعض اؼبتغَتات االقتصادية كبُت 4التنبؤ باغبالة اليت ستكوف عليها السوؽ-
. اؼبتغَتات اليت تطرأ على اؼبؤشرات فإنو قد يستطيع التنبؤ مقدمان دبا ستكوف عليو حاؿ السوؽ ُب اؼبستقبل

 

ينقسم سوؽ اؼباؿ إذل سوؽ رأس اؼباؿ ك سوؽ النقد :أنواع سوق المال:ثالثا
يعرؼ سوؽ رأس اؼباؿ بأنو السوؽ الذم يتم فيو تداكؿ األكراؽ اؼبالية اليت تصدرىا منظمات : سوق رأس المال-1

: 5األعماؿ كيتكوف ىذا السوؽ من
 ىو سوؽ تنشأ فيو عبلقة مباشرة بُت مصدر الورقة اؼبالية كبُت اؼبكتتب األكؿ ":سوق اإلصدار" السوق األولي1-1

 

                                                 
1

 93ـ،ص2008منشأة اؼبعارؼ،اإلسكندرية،مصر،"أساسيات اإلستثمار وتحليل األوراق المالية"منَت ابراىيم ىندم 
 11مرجع سابق ذكره ، ص “  ألسواق المالية” حساف اؼبتٍت2
 112، مرجع سبق ذكره ،ص"ساسيات اإلستثمار وتحليل األوراق الماليةأ"منَت ابراىيم ىندم 3
4

 114مرجع سابق، ص "تفعيلها وسبل العربية المالية األوراق أسواق معوقات " رشيد بوكساين 
5

 131: ؿبمود يونس، عبد اؼبنعم مبارؾ، مرجع سبق ذكره، ص 



 لهندسة الماليةاإلطار النظري ل: الفصل األول

 

12 

 

هبدؼ ذبميع اؼبدخرات ك ربويلها إذل استثمارات جديدة أم أف األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة " أم بُت اؼبقرض ك اؼبقًتض1"فيها
. 2ُب ىذا السوؽ تكوف أكراقا جديدة ؿبلها استثمارات جديدة

، كىو يعرب 3ىو السوؽ الذم يتم فيو تداكؿ األكراؽ اؼبالية بعد االكتتاب فيها من قبل حامليها ": السوق الثانوي1-2
عن اؼبكاف الذم تتم فيو صبيع اؼبعامبلت بيعا كشراءا من األكراؽ اؼبالية بعدما ًب إصدارىا كطرحها ُب السوؽ األكلية ، ك 

يظم ظباسرة :يتكوف من ظباسرة مسجلُت بالبورصة،سوؽ ثاين:سوؽ أكؿ منظم)أربعة أسواق تنقسم األسواؽ الثانوية إذل 
األسواؽ غَت اؼبنظمة ؼبختلف أكباء العادل،سوؽ ثالث كيتكوف من بيوت السمسرة من غَت أعضاء األسواؽ اؼبنظمة كؽبم 

اغبق بالتعامل باألكراؽ اؼبسجلة كسوؽ رابعة تتكوف من اؼبؤسسات االستثمارية الكبَتة اليت تتعامل بدكف كساطة 
كتستعمل الشبكة اإللكًتكنية كىكذا يتضح بأف السوؽ الثانوم قد تكوف منظمة  كؽبا مكاف ؿبدد للتعامل كقد تكوف 4

كما يبكن تقسيم 5غَت منظمة دبعٌت ال كجود ؼبكاف تعامل بل تتم العمليات من خبلؿ اؽبواتف كالشبكات اإللكًتكنية
كىنا تنتقل ملكية الورقة للمشًتم فورا عند إسباـ الصفقة :سوق حاضرة:سوؽ رأس اؼباؿ من حيث أجاؿ اؼبعامبلت إذل 
يطلق عليها اسم سوؽ العقود اؼبستقبلية كىي تتعامل أيضا :سوق آجلةكذلك بعد أف يدفع قيمة الورقة أك جزء منها ك 

ُب األسهم كالسندات كلكن من خبلؿ عقود كاتفاقيات يتم تعينها بتاريخ الحق دبعٌت أف يدفع اؼبشًتم قيمة الورقة 
. 6كيتسلمها ُب تاريخ الحق،كالغرض من كجود ىذه األسواؽ ىو زبفيض كذبنب تغيَت السعر

،ففيها يًتكز عرض كطلب 7كىي سوؽ يتم من خبلؽبا إصدار كتداكؿ رؤكس األمواؿ قصَتة األجل:سوق النقد- 2
كيبكن أف مبيز ُب سوؽ النقد 8األمواؿ القابلة لئلقراض لفًتة أقل عن السنة،مقابل دفع أك تلقي فائدة من قبل البنوؾ

: سوقُت نبا
يتم فيها اغبصوؿ على األمواؿ اؼبراد توظيفها آلجاؿ قصَتة بأسعار فائدة تتحدد حسب مصدر : السوق األولي2-1

. ىذه األمواؿ كقوة اؼبقًتض كظبعتو اؼبالية
هبرم فيها تداكؿ اإلصدارات النقدية قصَتة األجل بأسعار تتحدد حسب قانوف العرض : السوق الثانوي2-2

                                                 
1

 193مرجع سابق ذكره،ص" اإلطار النظري والتطبيقات العملية: إدارة اإلستثمارات"ؿبمد مطر 
2

 40ـ ، ص2033/2004الدار اعبامعية اإلسكندرية،" اإلستثمار ُب بورصة األكراؽ اؼبالية" عبد الغفار حنفي 
3

 305مرجع سبق ذكره ص" البورصات و المؤسسات المالية"عبد الغفار حنفي كرظبية قرياقص  
4

 68مرجع سبق ذكره، ص "  اإلستثمار في بورصة األوراق المالية" عبد الغفار حنفي ،  
5

 306مرجع سبق ذكره ص " البورصات و المؤسسات المالية "عبد الغفار حنفي كرظبية قرياقص 
6

 135 ـ،ص 2003هباء الدين للنشر ك التوزيع،قسنطينة، اعبزائر، "االقتصاد النقدي والمصرفي"ؿبمود سحنوف 
7

 268مرجع سبق ذكره، ص" البورصات و المؤسسات المالية"عبد الغفار حنفي كرظبية قرياقص  
8
 PAMELA PETERSON DRAKE FRANK J. FABOZZI “The Basics of Finance:an introduction to financial 

markets, business finance and portfolio management” Op-cit, P-P 26-27 
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يتم :سوق الخصم:كالطلب،كيتكوف سوؽ النقد الثانوم من سوقُت فرعيُت حسب نوع العمليات اليت تتم ُب كل منهما
اليت من أنبها األكراؽ التجارية العادية 1فيها خصم أدكات االئتماف قصَتة األجل بسعر فائدة أقل من قيمتها االظبية 

كىي إصدارات تصدرىا الشركات ذات السمعة التجارية اغبسنة،كشركات التأمُت كبعض (الكمبياالت كالسندات)
سبثل ىذه القركض صبيع أنواع القركض اليت تعقد ألجاؿ قصَتة :سوق القروض قصيرة األجلالشركات غَت اؼبصرفية ك 

تًتاكح بُت أسبوع كاحد كسنة كاملة،كيكوف قوامها األساسي من اؼبشركعات كاألفراد من ناحية كاؼبصارؼ التجارية كبعض 
. مؤسسات اإلقراض اؼبتخصصة ُب منح االئتماف قصَتة األجل من ناحية أخرل

 

مصدرك األكراؽ :إف اؼبتعاملوف ُب األسواؽ اؼبالية يتوزعوف إذل عدة أطراؼ:األطراف المتعاملة في األسواق المالية:رابعا
.  اؼبالية كالتجارية،عارضو األمواؿ باإلضافة إذل الوسطاء

مثاؽبا اؼبؤسسات االقتصادية اليت تصدر األسهم سواء لرفع رأظباؽبا أك لتوسيع نشاطها :مصدرو األوراق المالية- 1
جبلب االدخار العمومي،أما مصدرك السندات فهم خصوصا الدكلة كمؤسسات اإلقراض أك اؼبؤسسات اؼبالية،اليت تريد 

 رفع طاقاهتا اإلقًتاضية،كاؼبؤسسات اليت ترل فيها إمكانية تدعيم أمواؽبا الدائمة دكف التعليق كثَتا بالقرض البنكي 
 .عارضو األمواؿ فهم يتوزعوف إذل ثبلثة أطراؼ :عارضو األموال- 2
عادة تستثمر األسر مدخراهتا ُب األسواؽ اؼبالية ، نظرا إلمكانية اسًتجاع الشكل النقدم ُب أم : األسر و التجار2-1

كقت،عكس االستثمار العقارم ، إال أنو تدخل األسر كاألشخاص عادة ُب األسواؽ اؼبالية تتم ُب استعماؿ مدخراهتم ُب 
  كجعل البورصة ُب متناكؽبم2مؤسسات أك مشاريع معينة خاصة،ُب حاالت اؼبدخرات البسيطة

كتضم ىذه الفئة عادة مؤسسات التأمُت،صناديق التقاعد كالضماف االجتماعي : المستثمرون التأسيسيون2-2
 . مثل اعبمعيات كالبنوؾ كاؼبؤسسات:عارضون آخرونكصناديق الودائع باإلضافة اذل 

يتمثلوف ُب البنوؾ أساسا كبعض اؽبيئات اؼبرخص ؽبا من القياـ بالعمليات ُب :الوسطاء في األسواق المالية- 3
 :،كىؤالء يتدخلوف على مستويُت3األسواؽ اؼبالية لفائدة العارضُت كاؼبشًتين للقيم دبقابل

 يعتربكف مستثمرين لعارضي األمواؿ يقوموف بإقباز عملياهتم كيساعدكهنم ُب اغبصوؿ : على مستوى المصدرين3-1
. 4على التصروبات الضركرية،كيضمنوف ؽبم قباح إصدارىم

                                                 
1

 130مرجع سبق ذكره ، ص " االقتصاد النقدي و المصرفي"ؿبمود سحنوف  

2
   37 ، ص  مرجع سبق ذكره"العمليات المصرفية و السوق المالية " خليل اؽبندم  
3

 38 ، ص مرجع سبق ذكره ،حسُت عطا غنيم   
4

     185مرجع سابق ذكره ،  ص " اإلطار النظري والتطبيقات العملية :إدارة االستثمارات"ؿبمد مطر 
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البنوؾ اػباصة تكوف نقابة تضمن بيع ىذه السندات اؼبصدرة من : على مستوى التوظيف لألسهم والسندات3-2
طرؼ زبائنها،كأحيانا تشًتم اؼبتبقي منها،باإلضافة إذل تدخل البنوؾ ىناؾ متدخلوف آخركف كىم أعواف الصرؼ ، حيث 

. 1يقوموف بتنفيذ أكامر الزبائن اليت تصلهم عن طريق البنوؾ
 فمن خبلؿ ىذا العرض يتضح جليا دكر كأنبية السوؽ اؼبالية ُب تدكير عجلة االقتصاد مكملة بذلك التمويل الذاٌب 

كالتمويل بواسطة القرض اؼبصرُب؛كماؽبا مهمة ضماف سيولة االدخار اؼبعبأ كتسعَت قيمة األكراؽ اؼبالية؛كحىت تؤدم 
. األسواؽ اؼبالية كظيفتها؛تستخدـ آليات سوؼ نعرضها بقصد التعرؼ على إجراءات التعامل فيها

 أك اؼبستثمركف يصدرىا ـبتلفة أكامر خبلؿ من اؼبالية األكراؽ سوؽ عمليات تتم :المال عمليات أسواق:خامسا
األمر السوقي كاألمر احملدد :قسمُت إذل األكامر ىذه الوسطاء،كتقسم إذل اؼبالية لؤلكراؽ اؼبالكوف

. 2ينفذ األمر دبجرد استبلمو من العميل كبأفضل سعر يتوفر بتاريخ التنفيذ :The market Orderاألمر السوقي- 1
 The Limited Orderاألمر المحدد - 2
 العملية من أجل تنفيذ للوسيط توجو أكامر كىي(Price limit orders):التنفيذ  لسعر المحددة  األوامر2-1 

 يبينو ؿبدد سعر حسب  أك(Market order)،السوقي باألمر اغبالة ُب ىذه األمر السوؽ،كيسمى ُب لو متاح سعر بأفضل
   (Limit order)3. احملدد باألمر ىذه اغبالة ُب كيسمى اؼبستثمر

 ؿبددة زمنية فًتات ُب تنفيذىا ليتم تصدر أكامر كىي (Time limit orders):التنفيذ  لوقت المحددة  األوامر2-2
،كتنفذ أكامر ؿبددة غالبنا اؼبستثمر،تكوف قبل من  Week or)بأسبوع أك شهر أكامر ؿبددة يـو كاحد،أك خبلؿ العملية ليـو

Monthorder) أم ُب الوسيط قبل من اؼبالية التصرؼ باألكراؽ هبوز ال إذ مفتوحة األكامر ىذه تكوف األحياف كبعض 
 .4فبكن كقت

 نذكر منها أكامر اإليقاؼ كأكامر حرية التصرؼ:الخاصة األوامر بعض- 3
 (Stop Order):االيقاف  أوامر  3-1

 معُت،كذلك إذل مستول السعر كصوؿ عند الشراء أك البيع عمليات تنفيذ عدـ أك السمسار بتنفيذ تلـز األكامر كىذه
 . 5حدكثها يبكن إضافية خسائر ذبنب أك ربقيقها ًب أرباح على باحملافظة رغبة

                                                 
1

 59 ، ص مرجع سبق ذكره" العمليات المصرفية والسوق المالية " خليل اؽبندم  
2

 189مرجع سابق ذكره، ص " اإلطار النظري والتطبيقات العملية: إدارة اإلستثمارات"ؿبمد مطر 
3

 60مرجع سابق،ص "األسهم و السندات:أساسيات اإلستثمار وتحليل األوراق المالية"منَت إبراىيم ىندم 
4

 94، ص2005الدار اعبامعية،اإلسكنذرية،مصر،"أسواق المال و تمويل المشروعات"عبد الغفار حنفي ك رظبية قرياقص 
 62مرجع سابق ذكره، ص " األسهم و السندات:أساسيات اإلستثمار وتحليل األوراق المالية" منَت إبراىيم ىندم5
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 ضمن مناسبا يراه ككما اغباؿ مقتضى حسب السمسار يتصرؼ األكامر ىذه خبلؿ من:التصرف حرية أوامر  3-2
 .اؼبستقبلية كالتوقعات اغبالية أكضاع السوؽ

العالقة التشابكية لسوق المال : سادسا
 إال أف آثارىا السلبية كخيمة كىذا يعود لبلقتصادعلى الرغم من أنبية سوؽ اؼباؿ بالنسبة :السوق المالية واالقتصاد- 1

: لتشابك ك عوؼبة أسواؽ اؼباؿ كمن أىم الفوائد اليت ربققها األسواؽ اؼبالية القتصادىا الوطٍت
 1 المزايا1-1
.  تعترب السوؽ اؼبالية أداة عبمع اؼبدخرات كاستثمارىا ُب أماكن أكثر أمانان ربت إشراؼ الدكلة-
. إعطاء مؤشر عن اذباىات األسعار كظركؼ االستثمار كمعدالت االدخار-
جذب رؤكس أمواؿ خارجية للمشاركة ُب شركات ؿبلية كفقا لقوانُت االستثمار كاإلجراءات اإلدارية اؼبنظمة للنشاط -

. االقتصادم
التقليل من ـباطر التضخم كاالنكماش اؼبارل،حيث تعترب البورصة اغبقل الذم تعمل فيو الدكلة لتحقيق االستقرار -

. لتغيَت كمية النقود ؼبعاعبة التضخم كاالنكماش(عمليات السوؽ اؼبفتوحة)النقدم عن طريق بيع كشراء األكراؽ اؼبالية 
ألف السوؽ اؼبالية تساىم ُب توسيع قاعدة اؼبسانبُت فإف الشركات تسعى إذل استقطاب : ربفز حوكمة الشركات-

.  2مسانبُت أكثر ػبدمة أىدافها التوسعية، كمن أىم معايَت استقطاب اؼبستثمرين كفاءة اإلدارة كالشفافية ُب عملها
  السلبيات 1-2

:  3كبالرغم من ىذه الفوائد،فإف للسوؽ اؼبالية بعض اآلثار السلبية على االقتصاد يبكن تلخيص أنبها دبا يلي
. اإلفراط ُب عمليات اؼبضاربة حوؿ سوؽ اؼباؿ فبا حوؽبا إذل ساحة تبادؿ الثركة بدال من إنتاجها- 
إذ يتسبب ضخ السيولة ُب السوؽ اؼبارل خصوصان أثناء فًتات صعود السوؽ :غياب السيولة عن االقتصاد اغبقيقي- 

كارتفاع األسعار ُب تشجيع الناس على اؼبضاربة ُب السوؽ،كبالتارل نبلحظ تباطؤ ُب نشاطهم االقتصادم خبلؿ تلك 
. الفًتات

ففي عملية شراء األكراؽ اؼبالية يتم شراء األكراؽ اليت يظن أهنا مرحبة بدالن من شراء :األسواؽ اؼبالية منقطعة عن الواقع- 
 إذ أف الشركة ال ربتاج أف تكوف راحبة بل يكفي كاإلعبلفاألكراؽ اؼبرحبة فعبلن،كيؤدم ىذا الفارؽ إذل اؼببالغة ُب الدعاية 

                                                 
1

 345-344ص -، ص  مرجع سبق ذكره،"النقود، المصارف، البورصات:فقو اإلقتصاد النقدي"يوسف كماؿ ؿبمد   
2 http://ar.wikipedia.org/wiki    / 45سا11 على 14/02/2014تاريخ االطبلع المالية _األوراق_سوق.  كيكيبيديا

 .نفس اؼبرجع سابق  3
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.  أف توىم الناس أهنا راحبة فبا يزيد من ثقة اؼبستثمرين الذين يسعوف لشراء أكراقها اؼبالية
: السوق المالية والمدير المالي- 2

ن اؼبدير اؼبارل ُب اؼبنشأة من اغبكم على أدائو ككفاءتو ُب عملو؛أم التعرؼ على القيمة -  إف كجود السوؽ اؼبالية يبكِّ
 .السوقية لؤلسهم الشركة كىل قاـ اؼبدير اؼبارل بتعضيم ثركة اؼبسانبُت أـ ال

يعلم إمكانية  (اؼبستثمر)يساعد سوؽ اؼباؿ اؼبدير اؼبارل للمنشأة على بيع إصدارىا من أسهم أك سندات ألف اؼبشًتم  -
. إعادة بيع األسهم اليت يبتلكها ُب السوؽ اؼبالية بسهولة كيسر عند حاجتو للنقود السائلة

 تسمح سوؽ اؼباؿ بتقدًن حصائص األكراؽ اؼبالية من خبلؿ نوعُت من التحليل نبا التحليل األساسي ك التحليل  -
القياـ بالتحليل على ثبلثة مستويات األكؿ مستول االقتصاد العاـ كذلك  1الفٍت؛ حيث يتضمن التحليل األساسي -

إخل، كاؼبستول الثاين .... بتحليل اؼبؤشرات االقتصادية مثل الناتج احمللي اإلصبارل كأسعار الفائدة كمعدالت البطالة
يتضمن ربليل الصناعة أك القطاع اليت تنتمي إليو اؼبنشأة هبدؼ معرفة مدل رحبية كجاذبية ىذه الصناعة كاؼبستول الثالث 
يشمل ربليل اؼبنشأة من حيث األصوؿ كالرحبية ككفاءة اإلدارة كمعرفة حقيقة اؼبوقف اؼبادم للشركة من حيث نقاط القوة 
كالضعف كالتجانس،كيتضمن التحليل الفٍت دراسة حركة أسعار األسهم كحجم التداكؿ كاذباىات السوؽ لتوقع اذباىات 

 .األسعار ككمية العرض كالطلب ُب اؼبستقبل
2األمواؿ أسواؽ رؤكس ُب اغباصلة االكبرافات من صبلة تعود األزمات إذل:  السوق المالية واألزمات المالية-3

 

خبلؿ أقل من شهرين معلنان بذلك بداية  % 20 البفض مؤشر داء جونز ؼبتوسط الصناعة دبعدؿ 1929ففي عاـ 
فبا %   11حدكث الكساد العظيم،كاستمر االلبفاض ُب أسعار األكراؽ اؼبالية ؼبدة ثبلث سنوات إذل أف كصل اؼبؤشر إذل

كاف عليو ُب بداية الكساد،كخبلؿ تلك الفًتة أفلست العديد من الشركات كانتشرت البطالة كفشل اؼبدينوف ُب الوفاء دبا 
عليهم من التزامات كالبفض حجم االستثمار كأعلنت الكثَت من البنوؾ إفبلسها،كما كشفت التحقيقات عن حدكث  

 أبرز صور االكبراؼ اليت ف، ـكاكبرافات كفبارسات غَت أخبلقية ُب تلك األسواؽ يعتقد أهنا سببان رئيسيان ُب حدكث األزمة
:  3انتابت التعامل ُب األكراؽ اؼبالية ُب تلك الفًتة

ىو خلق تعامل كنبي على سهم ما بالتواطؤ بُت مستثمر ـبادع كبعض أصدقائو هبدؼ :Wash Saleالبيع الصورم - 
. التخفيض من سعر سهم معُت أك رفعو

                                                 
1

 14 صمرجع سابق ذكره،" ألسواق المالية”حساف اؼبتٍت 
2

 180مرجع سابق، ص "تفعيلها وسبل العربية المالية األوراق أسواق معوقات " رشيد بوكساين 
 303-302ص -ـ، ص2002أبو ظيب للطباعة ك النشر،" إدارة األزمات في بورصات األوراق المالية العربية والعالمية والتنمية المتواصلة" عماد صبلح سبلـ 3
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قياـ شخص ما بالعمل على شراء كل أك معظم الكميات اؼبعركضة : Corner the Marketالشراء بغرض االحتكار - 
. ألكراؽ؛كذلك بغرض ربقيق نوع من االحتكار يبكنو فيما بعد من بيع الورقة للراغبُت ُب شرائها بالسعر الذم يراهامن 

كىي اؼبمارسات غَت األخبلقية من قبل السمسار ذباه أحد عمبلئو كذلك بإبراـ : Churningاستغبلؿ ثقة العمبلء - 
. صفقات نيابة عنو،أك تشجيعو على إبراـ صفقات على أساس معلومات مضللة مستفيدان من عموالت ىذه الصفقات

. كما أدت عمليات اؼبضاربة الشديدة ُب األسواؽ اؼبالية إذل اهنيار عدد من اؼبؤسسات اؼبالية كالشركات-
كبالرغم من اختبلؼ أسباب األزمة اؼبالية العاؼبية اغبالية عن أسباب أزمة الكساد العظيم كغَتىا من األزمات إال أهنا 

كجود بعض اؼبمارسات غَت األخبلقية ُب األسواؽ اؼبالية،فعمليات اؼبضاربة الشديدة كالتعامل باؼبشتقات اؼبالية ُب تشًتؾ 
لك قد جعل من أسواؽ اؼباؿ دمكران للمقامرة شبيهة بتلك اليت ُب مونيت  كالقياـ بعمليات البيع على اؼبكشوؼ كبيع ما ال يبم

.  كارلو ك الس فيغاس كلكن بإقرار حكومي
إف حالة االضطراب االقتصادم اليت أثارهتا أسواؽ اؼباؿ :كأستشهد بقوؿ الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزم القائل

األمريكية كضعت هناية القتصاد السوؽ اغبرة ك إف فكرة القوة اؼبطلقة لؤلسواؽ كمنع تقييدىا بأم قواعد أك بأم تدخل 
  1.سياسي كانت فكرة ؾبنونة،كفكرة أف السوؽ دائمان على حق كانت أيضان فكرة ؾبنونة

: السوق المالية والشريعة اإلسالمية- 4
اؼبدينة  ُب حيث أف ثاين مؤسسة قامت بعد اؼبسجد االقتصاد كدكره ُب بالسوؽ يؤمن االقتصاد اإلسبلمي

كانوا من  الصحابة ال بل أف العديد من التجارة عن الصحابة"لو كسلمآصلى اهلل عليو ك" كدل ينو النيب2 السوؽ اؼبنورة ىي
كعثماف بن عفاف كغَتىم كبعد ىجرة النيب صلى اهلل عليو كسلم من مكة إذل اؼبدينة  أبو بكر الصديق، األغنياء مثل

 .اؼبنورة أقاـ اؼبسلموف فيها سوقا إثر تعنت ذبار اليهود،كفرضهم رسوما على من يدخل أسواقهم
كما خضعت سوؽ اؼبسلمُت للرقابة على اؼبوازين كاؼبكاييل كالسلع للتأكد من عدـ الغش للكم أك النوع ، كهنى صلى 

لدخوؿ السوؽ  كما حارب االحتكار بشدة لذلك ربددت األسعار بقول الطلب (رسم)اهلل عليو كسلم عن فرض جزية 
  .كالعرض التنافسية اػبالصة،كدل هبد صلى اهلل عليو كسلم مربرا للتسعَت حينما سئل عن ذلك ؼبا غبل السعر

كرأل بعض الفقهاء فيما بعد جواز التسعَت ُب السوؽ إذا ساده االحتكار لتحقيق مقصد العدؿ ُب الشريعة،كذبسدت 
تشريعات تنظيم سوؽ اؼبدينة فيما بعد دبا يعرؼ بنظاـ اغبسبة،كأصبح احملتسب فيما بعد مسؤكال عن مراقبة السوؽ 

كبعد ىدـ اليهود للقبة اليت بناىا الرسوؿ األكـر كقطعوا أطناهبا،رد عليهم عمليا فقاؿ متحدثا عن  كحسم اػببلفات فيها

                                                 
1
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_islamique   le 13/01/2014 à  10h45 

2
  http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%80%9308   06/02/2013 à 19h26 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_islamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_islamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance_islamique
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%80%9308%20%20%2006/02/2013
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كاختار مكانا فسيحا بأطراؼ اؼبدينة بعيدا عن احملاؿ " سوقا ىو أغيظ من ىذاـكاهلل ال ضربن لو"كعب بن األشرؼ
كقد ظلت ىذه السوؽ  1"سوقكم ىذا ، فبل ينقصن كال يضربن عليكم خبراج"السكنية  كقاؿ صلى اهلل عليو ك سلم نعم 

كدل يبدأ  طيلة عهد الرسوؿ كعهد اػبلفاء الراشدين عبارة عن فضاء حر من دكف بناء،ىبضع ُب تدبَته لنظاـ سنة اؼبساجد
 ·البناء ُب األسواؽ إال على عهد معاكية بن أيب سفياف الذم سن تأجَت أماكن السوؽ

: ا، كقالوذل السوؽ ؼبمارسة التجارة كتفرغوا ؽبا تفرغا كامبل نسوا أمورىم األخرلإذا ما انصرفوا إككاف الصحابة الكراـ 
 . ذل التجارةإدبعٌت اػبركج "أؽبانا الصفق باألسواؽ" 

 األكراؽ اؼبالية جذكر بناء سوؽ مارل لؤلكراؽ اؼبالية اإلسبلمية إذل تاريخ ظهور فكرة أسلمت د؛ تعوأما ُب العصر اغبديث
 من أكائل كأكرب  بعد إيرافاإلسبلمي حيث تعترب ماليزيا ككضعها ُب قالب إسبلمي بضوابط شرعية كفق أسس االقتصاد

 ًب عندما الستينات أكائل ُب اإلسبلمي اؼباؿ رأس سوؽ اإلسبلمية بعدما أنشأت الدكؿ اليت تنشط فيها السوؽ اؼبالية
حيث طرحت فكرة سندات اؼبقارضة ألكؿ مرة من طرؼ الدكتور سامي  1962نوفمرب،ٍب ُب اغبجاج صندكؽ ىيئة إنشاء
سنة  (13)باألردف بالقانوف رقم  ضبود دبناسبة قيامو بإعداد مشركع قانوف البنك اإلسبلمي األردين الذم صدر حسن

( 10)اؼبقارضة إلعمار األمبلؾ الوقفية حيث صدر القانوف رقم   ـ ٍب تبٍت فكرة إصدار قانوف خاص لسندات1978
 ـ؛بعدىا تلقت ذبربة اؼبصارؼ اإلسبلمية خبلؿ السنوات األخَتة ترحيبان كقبوالن ُب كثَت من بلداف 1981لسنة 

العادل،كىذا االنتشار الواسع للمصرفية اإلسبلمية دل يكن كليد الصدفة،كإمبا ىو ؿبصلة للمراحل اليت مر هبا تطور الصناعة 
( Le Journal De Finances) ُب مقالو،بصحيفة Roland Laskine عرض ركالف السكُت 2اؼبالية اإلسبلمية،

،كىذا بعد كقوع الرأظبالية ُب ـباطر 3«ىل تأىلت ككؿ سًتيت العتناؽ مبادئ الشريعة اإلسبلمية»الذم يرأس ربريرىا 
أدت هبا لضركرة اإلسراع بالبحث عن خيارات بديلة إلنقاذ الوضع،كقدـ سلسلة من اؼبقًتحات اؼبثَتة ُب مقدمتها تطبيق 

مبادئ الشريعة اإلسبلمية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية كمعتقداهتا الدينية،كذكر ُب ىذا الصدد البعض من تلك 
،كمنع االقًتاض بفائدة كالناظر دبوضوعية إذل اؼبمارسات غَت (البيع على اؼبكشوؼ)اؼببادئ مثل ربرًن بيع ما ال يبلك 

األخبلقية كأنواع التعامبلت اليت سانبت حبدكث األزمة اؼبالية هبد أف الشريعة اإلسبلمية قد ضبطتها كمنعت حدكثها هبذا 

                                                 
1

 24 ـ ،ص 2004مؤسسة الرسالة ناشركف ،بَتكت ،لبناف،" فقو األسواق : سلسلة فقو المعامالت "سامر مظهر قنطقجي  
  اذل287موقع اجملبلت االكاديبية العلمية العراقية برعاية دائرة البحث من"معوقات عمل المصارف اإلسالمية وسبل المعالجة لتطويرىا"مصطفى ناطق صاحل مطلوب 2

  على اؼبوقع   ـ ،2012 ، سنة 332
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6101 

3   http://archives.investir.fr/2008/jdf/20080925ARTJDF00004-"wall-street-mur-pour-adopter-les-principes-de-la-charia-".php    en 

date du 12/05/2014 à 6h52 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6101
http://archives.investir.fr/2008/jdf/20080925ARTJDF00004-%22wall-street-mur-pour-adopter-les-principes-de-la-charia-%22.php
http://archives.investir.fr/2008/jdf/20080925ARTJDF00004-%22wall-street-mur-pour-adopter-les-principes-de-la-charia-%22.php
http://archives.investir.fr/2008/jdf/20080925ARTJDF00004-%22wall-street-mur-pour-adopter-les-principes-de-la-charia-%22.php
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 كمن1الشرعية للضوابط كالبنوؾ اؼبؤسسات ىذه زبضع أف فينبغي اؼبالية إسبلمية السوؽ تكوف لكي يتجلى بوضوح 
 مالية أكراؽ توجد مادل إسبلمية مالية أكراؽ أسواؽ توجد فلن،الواسع اؼبعٌت بتحقق يرتبط الضيق اؼبعٌت ربقق أف اؼبعلـو

 يبنح إسبلمي جهاز أك تصدرىا،كبنك مركزم إسبلمية مالية مؤسسات توجد مادل األكراؽ ىذه توجد إسبلمية،كلن
 . بإصدارىا ترخيصا

كهبذا نكوف قد تعرفنا عن اجملاؿ الذم سنخصو بالدراسة ُب إطار اؽبندسة اؼبالية لنتفرغ بعدىا اذل ماىية اؽبندسة اؼبالية 
  

ماىية الهندسة المالية : المطلب الثاني
   الذم ربتاج إليو اؼبؤسسات اؼبالية على اختبلفها كذلك لتلبيةاالبتكاراؽبندسة اؼبالية ىي مصدرا من مصادر اإلبداع ك 

  ُب ظل اؼبنافسة الشرسة كعلى ىذا األساس سيتماالستمرارية ضماف البقاء كؼ، هبدحاجيات اؼبتعاملُت كاؼبؤسسات
. نشأة اؽبندسة اؼبالية كعوامل ظهورىا ٍب نتطرؽ لبعض تعريفات صبلة من اؼبفكرين:التطرؽ إذل النقاط التالية

 : نشأة الهندسة المالية: الفرع األول 
إف التطورات ُب االقتصاد العاؼبي منذ السبعينات من القرف العشرين كما عرفتو التعامبلت االقتصادية من ربرير مارل شامل 

،جعل من األسواؽ (أسعار الصرؼ ، الفوائد ، حقوؽ اؼبلكية كالثورة التكنولوجية لوسائل اإلعبلـ كاالتصاؿ)لؤلسعار 
اؼبالية كمؤسسات الوساطة اؼبالية ؿباطة دبخاطر مالية أثرت بشكل كاسع على عوائد استثماراهتا الشيء الذم استدعى 

الصناعة اؼبالية من أجل استحداث طرؽ ك اسًتاتيجيات سبويلية جديدة تسمح بتلبية رغبات اؼبتعاملُت ُب األسواؽ اؼبالية 
مع ربقيق تدفقات نقدية معتربة الستثماراهتم سواء كانوا أفرادا،منشآت،مؤسسات مالية أك حكومات كىذا ما عرؼ بثورة 

االبتكارات اؼبالية ُب إدارة اؼبخاطر كعمليات التحوط،كىكذا يتضح لنا بأف اؽبندسة اؼبالية نشأت ُب كسط اقتصادم 
عاؼبي عمتو اؼبخاطر كالتغَتات اؼبستمرة ُب القيم االقتصادية اعبزئية كالكلية،كُب ظل ىذه الظركؼ ظهرت اغباجة لبلنتقاؿ 

إذل اقتصاد مارل متطور يولد مصادر استثمارية جديدة ك ىبدـ مصاحل األفراد كاؼبؤسسات،الدكؿ أيضا؛كما يعزز 
 . التكتبلت االقتصادية

 كالدفع ترجع إذل حقبة االئتماف صكوؾ متطورة  ُب استخداـ قديبة جدا،حيث كجدت أدلة على االبتكارإف فبارسة 
، كما استوعب مفهـو 2كلقد كثق ذلك ُب رسائل التجار كاليهود ُب القاىرة(1099-1095 )اغبملة الصليبية األكذل مابُت

تنويع اؼبخاطر كالقياس الكمي ؼبخاطر التأمُت ُب القرف الرابع عشر كقد تضمنت رسائل التاجر كاؼبصرُب اإليطارل 

                                                 
 43 ص ، 1999 عماف كائل، دار " األردن في والمصرفية المالية التشريعات " إظباعيل، الطراد 1

2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستيَت ُب العلـو التجارية،  " حدود الهندسة المالية في تفعيل استراتيجيات التغطية من المخاطر المالية في ظل االزمة"نواؿ بوعكاز  

 25 ، ص 2010/2011دراسات مالية ك ؿباسبية معمقة،  جامعة فرحات عباس، سطيف:زبصص
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أما ما يبيز اؽبندسة اؼبالية 1فرانشيسكو داتيٍت تعليمات مفصلة إذل ككبلئو عن كيفية تنويع اؼبخاطر كالتأمُت على البضائع 
 تتطلب بعض القدرات  االستثمارات من االستفادةاغبديثة ىو اإلدارة الكمية لعدـ اليقُت،فكل من تسعَتة العقود كتعظيم 

األساسية ُب النمذجة اإلحصائية غباالت الطوارئ اؼبالية ، فاغبجم كالتنوع ككفاءة األسواؽ التنافسية اغبديثة ذبعل من 
.   النمذجةاستخداـالضركرم 

كذلك باالستعانة ببعض األكاديبيُت  (بورصة نيويورؾ لؤلكراؽ اؼبالية)كُب مطلع الثمانينات بدأت بورصة ككؿ سًتيت 
ُب البحث عن كيفية تطوير منتجات أسواؽ اؼباؿ   Rechard-Rolly ك fisher blacKذكم الشهرة العلمية الواسعة مثل  

كذلك لتلبية حاجات اؼبتعاملُت اؼبتزايدة كاؼبتجددة ، ككانت كلما زادت اؼبنتجات تعقيدا كلما زادت االستعانة 
باألكاديبيُت كُب منتصف الثمانينات أخذت ىذه العملية الوليدة إظبا أكثر قبوال كانتشارا كىو اؽبندسة اؼبالية،كىكذا ظهر  

 2مفهـو اؽبندسة اؼبالية بشقيو العلمي كاألكاديبي على أنو مفهـو حديث غَت أف اؽبندسة اؼبالية قديبة قدـ التعامل اؼبارل
 كذلك لبلرتقاء بصناعتها حيث ضم 1992كبعد ظهور مفهومها ًب انشاء اإلرباد الدكرل للمهندسُت اؼباليُت ُب عاـ 

 عضو من شىت أكباء العلم يبثلوف اؼبمارسُت كاألكاديبيُت كاؼبهنيُت ُب احملاسبة كالتمويل كاالقتصاد كالقانوف 2000اإلرباد 
. 3كتكنولوجيا اؼبعلومات ،حيث قاـ اإلرباد بصياغة ؾبموعة من اؼبعايَت لصناعة اؽبندسة اؼبالية ترتكز على النظرية كالتطبيق

. 4كحىت نتفهم أكثر نشأة اؽبندسة اؼبالية سنتطرؽ إذل عوامل ظهورىا
: عوامل ظهور الهندسة المالية:الفرع الثاني

من العرض السابق نستنتج بأف اؽبندسة اؼبالية جأت من أجل تقدًن العوف لطاليب التمويل كذلك بتخفيف أك زبليص 
اؼبتعاملُت من القيود التشريعية اؼبفركضة عليهم ألف ؽبذه القيود تكلفة ربد من نشاط اؼبنشآت كتعرقل توسعاهتم كتقلل 

كفبا ساعد  »  اغباجة أـ اإلخًتاع « ُب ربليل متميز لنهضة اؽبندسة اؼبالية بقولو(Silber)أرباحهم كىذا ما ػبصو سيلبػػر
 :5على إنزاؿ مفهـو اؽبندسة اؼبالية إذل أرض الواقع عوامل عديدة كأنبها

إف ظهور االحتياجات اعبديدة كاؼبتطورة لوسائل سبويل :ظهور احتياجات مختلفة للمستثمرين وطالبي التمويل:أوال

                                                 
1
  Sergio M.Focardi, Frank J « Financial Modeling and investement management » New Jersey Wiley & sons 2004 P10 

 دراسة مقارنة بُت النظم الوضعية ك احكاـ الشريعة "المشتقات المالية و دورىا في ادارة المخاطر و دور الهندسة المالية في صناعة أدواتهاظبَت عبد اغبميد رضواف  2
 92اإلسبلمية دار النشر للجامعات القاىرة ، ص

دراسة تطبيقية على اؼبستثمرين ُب قطاع غزة،مذكرة مقدمة لنيل "سوق فلسطين لألوراق المالية في ضوء منتجات الهندسة المالية آليات تنشيط" خالد ؿبمد نصار 3
 103 ،ص 2006شهادة اؼباجستَت بكلية التجارة،زبصص ؿباسبة كسبويل ،اعبامعة االسبلمية ،غزة فلسطُت،

االزمة اؼبالية الراىنة ك البدائل اؼبالية ك اؼبصرفية "اؼبلتقى الدكرل الثاين" الهندسة المالية كمدخل لتطوير صناعة المنتجات المالية االسالمية" بوعافية رشيد كابراىيم مزيود  4
 5معهد العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،اعبزائر،ص ، اؼبركز اعبامعي خبميس مليانة 2009 مام 6-5، يومي "النظاـ اؼبصرُب االسبلمي أمبوذجا:
5

 16، ص 1999دار أؼبعارؼ االسكندرية"الهندسة المالية باستخدام المشتقات و التوريق :دارة المخاطرإالفكر الحديث في " منَت ابراىيم ىندم 
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ـبتلفة من حيث التصميم كتواريخ االستحقاؽ جعل من الصعب على مؤسسات الوساطة بصورىا التقليدية إشباع 
األسواؽ العاؼبية ،كما أف 1 لسد اغباجات اؼبتجددةلبلبتكاررغبات اؼبستثمرين كاؼبتعاملُت ُب سوؽ اؼباؿ فظهرت اغباجة 

كصوؿ اؼبعلومة  اؼبتعددة كاؼبنفصلة إذل سوؽ مالية ال متناىية تنعدـ فيها اغبواجز الزمانية كاؼبكانية كيصل مداىا إذل مدل
ابتكركا أداة جديدة   حركة ؾباؿ اؼبهندسُت اؼباليُت كأصبحوا كلماكاتسعت االحتياجاتاؼبرسلة فأصبح من السهل تصميم 

 . قاعدة اؼبشاركُتالتساع2إال ككجدكا من يطلبها كيقبلها
ُب سوؽ اؼباؿ مدل قدرة السوؽ على  (Effectiveness) يعٍت مفهـو الفعالية :ظهور مفهومي الكفاءة والفعالية:ثالثا

 اؼبدل الذم تستطيع فيو ىذه السوؽ مقابلة (efficiency) اؼبشاركُت فيها بينما تعٍت الكفاءة احتياجاتمقابلة 
االحتياجات بتكلفة قليلة كبسرعة عاليتُت فهذاف اؼبعياراف يأخذاف أنبية أكرب ُب حالة توسع قاعدة اؼبشاركُت كتوجو 

. 3األسواؽ لتقدًن اػبدمات اعبديدة للعمبلء كمبادالت أسعار الفائدة ربل ؿبل إعادة سبويل القركض
 . كإهباد أدكات إدارة اؼبخاطر كذباكز قيود السياسة النقديةاالبتكاردفعت إذل ربفيز :حدة المنافسة:رابعا

: مساىمات البحث العلمي:خامسا
 الذم (Markowiz-1952)إف التحليل الدقيق ؼبفهـو النظرية اؼبالية يستقرأ العديد من أعماؿ منظرم ىذه النظرية أمثاؿ 

الذم قدـ مبوذج تسعَت اؼبوجودات اؼبالية،ككذلك العاؼباف   (sharpe، 1964 )كضع أساسا ؼبقدمة النظرية اغبديثة ك
(1973 ،BlacketScholes) اللذاف تناكال موضوع تسعَت اػبيار كطريقة تقييم اػبيارات اؼبالية ، كالعادل (1982 ،Engler )

الذم طور مفهوما جديد ُب عملية تأطَت النموذج كتقوًن اؼبخاطر كساعد ُب ذلك أيضا اغباسوب من ذبميع كحفظ 
. 41990كربليل البيانات بطريقة سهلة منذ 

أدت التقلبات الشديدة ُب أسعار الفائدة إذل سبكُت اؽبندسة اؼبالية من ابتكار فكرة أسعار :تقلبات أسعار الفائدة:سادسا
 السندات كاألسهم اؼبمتازة  اؼبستحدثة اليت يتغَت فيها معدؿ الكوبوف مع تغيَت ابتكارالفائدة اؼبتغَتة أك العائمة كبالتارل 

.  األسهمباختيارأسعار الفائدة إضافة إذل مواجهة تكلفة الوكالة غبقوؽ اؼبلكية بتوصل اؽبندسة اؼبالية إذل ما يسمى 
 . اؼبارل كردة فعل للتشريعات كالقيود القانونية كالضريبية خاصةاالبتكارظهر :التشريعات مصدر اإللهام:سابعا
 بفرض قراراهتم االقتصاديةىم كبار اؼبسانبُت الذين يهيمنوف على اؼبؤسسات  :ظهور المستثمرين المؤسساتيين: ثامنا 

                                                 
 2008،23 ، االردف ، التوزيع الوراؽ للنشر ك" الهندسة لمالية و ادواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية"  ىاشم فوزم دباس العبادم1
األزمة االقتصادية العاؼبية من منظور  ”:حبث مقدـ إذل اؼبؤسبر الدكرل الرابع بالكويت حوؿ " الهندسة المالية واضطراب النظام المالي العالمي" عبد الكرًن أضبد قندكز 2

 5ص،  Global Economic Crisis from Islamic  2010 ديسمرب  15/16“ االقتصاد اإلسبلمي
3

                          77ظبَت عبد اغبميد رضواف، مرجع سابق، ص  
 27 ىاشم فوزم دباس العبادم، مرجع سابق ذكره، ص 4
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. 1على الشركة كىم وباكلوف تقليص التكاليف باللجوء إذل سبل كتقنيات جديدة لتمويل أنشطتها كالرافعة اؼبالية
كانت التقلبات العنيفة ُب أسعار الصرؼ مدعاة لتطوير الصرؼ اآلجل كالبحث :بريتون وودز:إنهيار اتفاقية: تاسعا

. 2عن آلية التحوط ضد ـباطر تقلبات أسعار الصرؼ
 ككاف ذلك ُب بداية الثمانينات فبا أدل إذل زيادة سريعة ُب معدالت أسعار الفائدة فأندفع:زيادة حدة التضخم:عاشرا

 .اؼبهندسُت ُب البحث عن أدكات تقلل من حدة التضخم كزبفض من أسعار الفائدة ك التكاليف
 االهنيارات اؼبتتالية دفعت اؼبستثمرين بالبحث عن ضباية:إنهيار أسواق األوراق المالية العالمية المتتالية:حديا عشر

. أصوؽبم من خبلؿ أسواؽ اؼبشتقات
: تعاريف الهندسة المالية:الفرع الثالث

 معظم تعاريف اؽبندسة اؼبالية مستخلصة من كجهات نظر الباحثُت الذين قاموا بتطوير النماذج كالنظريات أك مصممي 
. اؼبنتجات اؼبالية كسوؼ نتطرؽ إذل البعض من ىذه التعاريف

  :تعريف الهندسة المالية من وجهة نظر اإلدارة المالية: أوال 
 كىي العملية الكمية التحليلية اؼبصممة لتحسُت العمليات اؼبالية للمؤسسة كذلك من خبلؿ استخداـ النماذج الكمية

تعظيم قيمة اؼبؤسسة ك إدارة ؿبفظة األكراؽ اؼبالية كاألخذ بعُت :3كالربامج التقنية حيث تشمل ؾبموعة النشاطات التالية 
  اإلعتبار اؼبخاطر التنظيمية كالسياسية ككذلك تنظيم صفقات اؼببيعات بشكل يراعي مصاحل كل من الزبوف كالشركة ك

 .تنظيم صفقات الشراء بشكل يوازف مصاحل كل من اؼبوارد كالشركة
 : تعريف الهندسة المالية من وجهة نظر األسواق المالية: ثانيا 

ىي عملية كصف كربليل البيانات احملصلة من السوؽ اؼبالية بطريقة علمية حيث تأخذ عادة شكل اػبوارزميات أك 
،كما يعود إستخداـ اؽبندسة اؼبالية 4كأسهم اؼبستقبليات النماذج كتستخدـ خاصة ُب العمبلت كتسعَت اػبيارات

 5القرارات  ازباذ على اؼبهندسُت اؼباليُت بفهم أفضل للسوؽ اؼبالية حيث أف دقة اؼبعلومات كسرعتها أساسية ُب
  :تعريف الهندسة المالية من وجهة نظر المؤسسات المالية: ثالثا 

                                                 
 3مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت،زبصص نقود ك بنوؾ،جامعة اعبزائر " 2007الهندسة المالية وأثرىا على االزمة المالية العالمية لسنة " اؼبانسبع رابح أمُت 1
 40، ص 2011،
دور الهندسة المالية في خفض مخاطر المحافظ المالية،تحليل دور استراتيجيات الخيارات في بناء محفظة التحوط في السوق المالي القطري " ربيع بوصبع العائش2

  19، ص 2011/2012،مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت،زبصص مالية السوؽ،قسم علـو التسيَت، جامعة قاصدم مرباح ، كرقلة ، اعبزائر، "2007/2011للفترة 
3

  ك ما فوؽ27 ،من ص 2008مؤسسة الرسالة ناشركف ، لبناف،  "الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق" عبد الكرًن قندكز - 
4
  Jack marshall ,phd. Co.Founder of the international association of financial engineering (IAFE) and it’s executive 

director from 1992 to 1998 « what is financial engineering » 
5

 .68عبد الكرًن قندكز ، مرجع سابق ص  
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اليت تواجو : تعترب اؽبندسة اؼبالية مدخبل نظاميا يستعمل من قبل اؼبؤسسات اؼبالية للوصوؿ غبلوؿ مناسبة للمشكبلت
:  1ـبتلف عمبلئها كتتضمن طبس خطوات

 2التعريف بطبيعة اؼبشكلة كمصدرىا االساسي: التشخيص - 
.إهباد اغبل األفضل أك ؾبموعة من األدكات اعبديدة ُب ضل النظاـ اغبارل للمؤسسة: التحليل-   
.إنتاج أدكات مالية جديدة: اإلنتاج-   
.ربديد تكلفة اإلنتاج ك ىامش الريح: التسعَت-   
.إهباد أداة تبلئم متطلبات العميل ك اؼبفاضلة بُت اؼببادالت: التخصيص-   

: التعريف الشامل للهندسة المالية : رابعا 
تتضمن اؽبندسة اؼبالية التطوير كالتطبيق اؼببتكر للنظرية (:IAFE)تعريف الجمعية الدولية للمهندسين الماليين-1

اؼبالية كاألدكات اؼبالية إلهباد حلوؿ للمشاكل اؼبالية اؼبعقدة كاالستغبلؿ الفرص اؼبالية فهي ليست أداة بل ىي اؼبهنة اليت 
 .3تستعمل األدكات كتشكل بنيتها

ىي عملية تطبيق للقواعد العلمية كالنماذج الرياضية ُب شكل قرارات حوؿ :(ZviBodie)تعريف بودي-  2
 4التوفَت،اإلستثمار،االقًتاض،اإلقراض كإدارة اؼبخاطر

يعرؼ اإلبداع الذم يعتربه القدرة على اػبلق كاالبتكار كاللذاف يتطلباف من أجل :"Jakobiak"تعريف جاكوبياك- 3
 كثقافية مناسبة،ٍب النظر الذم يأخذ شكل مقدمة فعلية ؼبا ًب تطويره كاكتشافو داخل اجملاؿ اجتماعيةالتطور عوامل 

. 5أخذ شكل أفكار تعكس التقدـ من جهة أخرلم ذماالقتصادم كاؿ
 6عرؼ اؽبندسة اؼبالية بأهنا تشمل ثبلثة أنواع من األنشطة:تعريف سامي إبراىيم السويلم- 4

ابتكار أدكات مالية جديدة مثل بطاقات االئتماف - 
ابتكار آليات سبويلية من شأهنا زبفيض التكاليف اإلجرائية لؤلعماؿ مثل التبادؿ من خبلؿ الشبكة العاؼبية  - 
 ابتكار حلوؿ جديدة لئلدارة التمويلية مثل إدارة السيولة أك الديوف أك إعداد صيغ سبويلية ؼبشاريع معينة تبلئم الظركؼ- 

                                                 
1
 Robert Merton "A functional perspective of Financial inter médiation a research Financial  management,vol 24 ,1995,  

p,p28-29 
2

 التسيَتؾبلة العلـو االقتصادية كعلـو "التحوط من مخاطر االسواق الصاعدة،دراسة حالة السوق الكويتية للخيارات الهندسة المالية و"ؿبفوظ جبار ك مريبيت عديلة  
 23،ص 2010 سنة 10العدد 

3
 22نواؿ بوعكاز، مرجع سابق،ص  

4
 ZVI Bodie3 what is Financial Engineering ?2005 www Fenens.com  

5
 Francois Jakobiak « l’intelligence économique »2eme tirage, édition d’organisation, paris 2006, p244 

 5 ص 0200 مركز البحوث شركة الراجحي اؼبصرفية لبلستثمار ديسمرب "اإلسالميصناعة الهندسة المالية نظرت في المنهج "سامي السويلم 6
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. احمليطة باؼبشركع كاالبتكار اؼبقصود ىو ذلك اعبديد الذم وبقق الكفاءة كاؼبثالية
التطبيق العملي ؼببادئ علمية لصياغة حلوؿ عملية للمشاكل :كاستنادا إذل ىذه التعاريف نستنتج بأف اؽبندسة اؼبالية ىي

اؼبالية انطبلقا من تصميم،ابتكار،تطوير تقنيات،منتجات مالية كخدمات مفيدة،كبالتارل ىي فن يبكن فبارستو إذا توفرت 
اؼبعرفة كالتفكَت ُب ؾباؿ اإلدارة اؼبالية يقدـ ؾباالت جديدة إلدارة اؼبخاطر عرب إصدار أكراؽ مالية مستحدثة أك اقًتاح 

آليات لرفع كفاءة السوؽ اؼبارل،فهل ىذا يعٍت بأف اؽبندسة اؼبالية ىي االبتكار اؼبارل؟إف ىذا السؤاؿ يفرض علينا التعرؼ 
.  على االبتكار اؼبارل حىت كبدد العبلقة بينهما

 

يعٍت االبتكار لغة اؼببادرة إذل الشيء كاإلسراع إليو أم :االبتكار المالي وعالقتو بالهندسة المالية:المطلب الثالث
أما االبتكار اصطبلحا   يعٍت الوصوؿ إذل نتائج إبداعيةاالبتكارماإلقداـ على فعل يسبق بو صاحبو بقية الناس كالتفكَت 

إنتاج شيء جديد على أف يكوف أصيبل كمبلئما للواقع كذك مضموف كوبل مشكلة من اؼبشكبلت  فيعٍت عملية خلق أك:
بأنو قدرة الفرد على ذبنب الطرؽ التقليدية ُب التفكَت مع إنتاج "(Torrance)كوبض بالقبوؿ االجتماعي فعرفو تورانس

 .أصيل كجديد يبكن تنفيذه أك ربقيقو
  ماىية االبتكار المالي: الفرع األول 

 فَتل بيًت 1 يعٍت ببساطة كل ما ىو جديد كغَت مألوؼ كخارج عن حدكد اؼبعرفة السابقة:مفهوم االبتكار المالي: أوال 
بأف االبتكار اؼبارل ىو كظيفة ؿبدكدة من اؼبشاريع كبأهنا ىي الوسائل اليت سبكن صاحب "Peter Drucker"درككر

 أما 2اؼبشركع من خبلؽبا أف يبدع موارد جديدة تنتح ثركة أك يعطي للموارد اؼبتاحة إمكانية كإضافة ػبلق الثركة 
 3:  اؼبارل هبباالبتكار يرل بأف االقتصاديةصاحب نظرية التنمية "جوزيف شومبيًت:االقتصادم

أف هبلب إذل السوؽ منتجا جديدا متميزا عن غَته كلو كزف ُب األنبية  -
 .أف يقدـ فنا إنتاجيا متقدما ك أف يفتح أسواقا جديدة -

 4 اؼبارل ىو أم تطوير جديد ُب نظاـ مارل كطٍت أك دكرلاالبتكاربينما يرل كل من فرنكلُت ألُت كغالُت ياغو،بأف 

                                                 
1
 Hussein kotby « financial engineering for islamic banks the option approch »institute of middle eastern studies niigata-

ken,japan 1990,217p 
2
 Peter Ferdinarnd Drucker " the discipline of innovation " Harvard Besiness revieu , Nov , dec 1998.p149. 

 .78مرجع سابق ذكره، ص " ظبَت عبد اغبميد رضواف  3
4
  Fran klin Allen and Glenu yago, Financing the futur Market-Based Innovations for growth, series on Financial 

innovation , new jerbey wharton school Publishing Milken , Institute , 2010.P8.   
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 كاالبتكار حبدكد معينة فبل هبب تقييده بتعريف ؿبدد دالتقيي ىو عدـ االبتكاراألساس ترل الباحثة دبا أف  كعلى ىذا
اؼبارل ىو ببساطة كل ما ىو جديد كغَت معركؼ ُب األساليب اؼبالية أك األدكات أك اؼبؤسسات أك األكراؽ ك اليت تضع 

 بدائل جديدة ؼبتخذم القرارات
 اؼبارل تعقيدا كأصبح من الصعب فهم ما وبدث من كقت آلخر غَت أنو ال االبتكار ازداد: الماليةاالبتكاراتأنواع :ثانيا

:  ىبرج من األبعاد الثبلثة
 اؼبستخدمُت النهائيُت من حيث اؼبخاطر الحتياجاتربويل األصوؿ اؼبالية إذل منتجات أكثر تطورا أك أقل كفقا - 1

. (اعبماعية مثل إبداع أدكات مالية مبتكرة كبسيطة كأدكات إدارة احملافظ الفردية أك) ضمن مدة معينةكاالستثمار
 .(غَت اؼبنظمة ُب السوؽ اؼبنظمة أك)إهباد آليات لتسعَت األدكات اؼبالية- 2
 كضع بنك 1986تطوير التكنولوجيا البلزمة لتداكؿ ىذه األدكات كتوفَت صبيع اؼبعلومات ذات الصلة كُب سنة - 3

 " اؼبارل ُب كتابةاالبتكار كصنف (Lewellyn)التسويات الدكلية نظاما لتصنيف االبتكارات اؼبالية ٍب جاء لولُت 
 كقدـ تصنيفا آخر  2002 عاـ (Perez) كبقي ىذا اذل أف جاء " اؼبالية ُب اػبدمات اؼبعرفية كالشركاتاالبتكارات

:  المالية االبتكاراتتصنيف : ثالثا 
 .1التصنيف األكؿ كىو تصنيف بنك التسويات الدكلية مع إضافات لولُت - 1

 اليت تقلل من اؼبخاطر الكامنة أك سبكن حاملها من التحوط ضد خطر االبتكاراتىي :ابتكارات نقل المخاطر- 
 CDSمثل عقود مبادلة التعثر عند السداد 2معُت 

ىي ابتكارات لديها القدرة على زيادة سيولة األكراؽ اؼبالية كاألصوؿ مثبل األصوؿ اؼبورقة : تعزيز السيولةابتكارات- 
. ذبعل من اؼبمكن بيع القركض ُب السوؽ الثانوية فبا يوفر ؼبؤسسات اإلقراض القدرة على تغَت ىيكل ؿبفظتها

ىي أدكات سبنح خصائص األسهم للموجودات حيث أف طبيعة خدمة الديوف فيها ؿبددة :ابتكارات توليد األسهم- 
سلفا،كما يتم ربديد معدؿ العائد ألصل مارل بناءا على أداء اعبهة اؼبصدرة مثل مبادلة الديوف باألسهم 

 حيث يدفع اؼبشًتم للبائع جزء من أقساط التأمُت مقابل اف يتعهد البائع CDSمثل عقود :ابتكارات التأمين- 
 .بتعويض اؼبشًتم ُب حاؿ حدكث خلل ما

تغَت ىيكل اػبطر  كذلك من خبلؿ تقدًن إدارة اؼبخاطر كتوسيع فرص اإلقراض أك:ابتكارات إدارة األصول والخصوم-

                                                 
1

 5مرجع سابق، ص " حدود الهندسة المالية في تفعيل استراتيجيات التغطية من المخاطر المالية في ظل االزمة"نواؿ بوعكاز  
 مؤسبر 5العدد .ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية ،اعبامعة" االبداع المالي في االسواق ألمالية البنك الضامن أ نموذجا اطار معرفي و صفي" صبلح الدين ؿبمد امُت 2

 225 اذل 205 من 2013الكلية لسنة 
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ُب اؼبيزانية العمومية للبنك 
مثل الرىوف العقارية :االبتكارات التمويلية للمؤسسات المالية- 
. مثل توريق البنك لبعض قركضو:ابتكارات توليد االئتمان- 
:  تصنيفا بديبل لبلبتكارات اؼبالية كىو موضح ُب اعبدكؿ التارل 2002 عاـ (Perez)إقًتح  التصنيف الثاني -2

،تصنيف االبتكارات المالية 1الجدول رقم 
 أمثلة نوع االبتكار المالي

 ، وشركات المساىمةاالستثماريقروض البنوك، رأس المال  أدوات ابتكارية لمساعدة األنشطة الحقيقة
 السندات أدوات لمساعدة الشركات على النمو أو التوسع

 التحويالت البرقية ، فحص الحسابات الشخصية، أجهزة الصراف اآللي ، الخدمات المصرفية اإللكترونية تحديث الخدمات المالية
 صناديق اإلستثمار، السندات واإلكتتابات ـ المشتقات وصناديق التحوط أدوات ىادفة للربح ونشر اإلستثمار والمخاطر

 المبادالت ، العقود اآلجلة ، عمليات الدمج وعمليات اإلستحواذ أدوات إلعادة تمويل األلتزامات أو تعبئة األصول
 .مراجحة العمالت األجنبية ، المالذات الضربية ، الصفقات خارج الميزانية (محل تساؤل )ابتكارات مشكوك فيها 

Source : Yuan K. chou and Martin S. Chin " Financial Innovations and Technological  Innovation as Twin Engines of economie 
Grwth" University of Melbourne, Australia, January 9/2004 P10 

:  المالي وأىميتو في األسواق المالية االبتكارقيمة :الفرع الثاني
 غَت مرغوب فيو بطبيعة اغباؿ كىذا إف دّؿ االستقرار كعدـ االستقرار يتضمن التغيَت كالتغيَت يتضمن عدـ االبتكارإف 

 ال يطلب لذاتو كليس ىدفا ُب نفسو،بل ىو كسيلة لتوليد قيمة مضافة كىذه االبتكارعلى شيء فإمبا يدؿ على أف 
 إهبابية كؽبذا كاالقتصادية ؿبمودا عندما تكوف آثاره اؼبالية االبتكار فسيكوف ىذا االستقرارالقيمة تعادؿ سلبيات عدـ 

أف اؼبعيار النهائي  (lewellyn )كيعتقد لويلُت 1االقتصاد بسبب آثارىا السلبية على انتقاد اؼبالية ؿبل االبتكارات كانت 
فأشار إذل أف  (Miller 1986) اؼبارل ىو اؼبدل الذم يزيد من كفاءة الوساطة اؼبالية أما ميلراالبتكارعند اغبكم على 

 اؼبارل قد سار بوتَتة سريعة خاصة ُب العشرينات اؼباضية حيث دل يكتفي بإصدار أكراؽ جديدة،كظهرت أسواؽ االبتكار
.  كالتنظيمالضرائب ؼببلمح قانوف استجابة اغبديثة ىي االبتكاراتجديدة أيضا،كىو يرل بأف ىذه 

ردا على اؼبشككُت ُب االبتكارات اؼبالية كىو من أكثر الكتاب ربمسا  (Robert Merton) كما يقوؿ ركبرت مَتتوف
االبتكارات تعترب قوة دافعة للنظاـ العاؼبي كبو ىدفها "يرل بأف2للمشتقات اؼبالية كاغبائز على جائزة نوبل ُب االقتصاد

  اؼبتمثل ُب زيادة الكفاءة االقتصادية كعلى كجو اػبصوص االبتكارات اليت تنطوم على اؼبشتقات كمع ذلك ال

                                                 
1

 ـ 2008بنك التنمية االسبلمية، اؼبعهد االسبلمي لبحوث التدريب،جدة،مكتبة اؼبلك فهد الوطنية،"التحوط في التمويل االسالمي"سامي ابراىيم السويلم 
 108-107:ص-ص

 12-11 بوعكاز نواؿ، مرجع سابق، ص ص 2
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 يبكن ربسُت الكفاءة عن طريق اؼبنتجات اؼبشتقة على كبو فعاؿ دكف تغَتات متزامنة ُب البنية التحتية اؼبالية الداعمة ك
اؼبتمثلة ُب الوسطاء كاألسواؽ اؼبالية فتطوير ىذه البنية التحتية قد ال يكوف اعبزء األكثر إثارة لبلبتكارات اؼبالية كلكنو  

 كجد إلكماؿ أسواؽ 2فهو يرل أف قيمة االبتكار اؼبارل كأنبيتو تكمن ُب أنو(Peter tufano) أما بيًت تيفانو1مهم جدا
ىي بطبيعتها غَت مكتملة كىو كسيلة ؼبعاعبة اىتمامات االطراؼ ذات اؼبصلحة كمشكل عدـ سباثل اؼبعلومات فهو كسيلة 

تستطيع من خبلؽبا األطراؼ تقليل تكاليف اؼبعامبلت كالبحث كالتسويق ك ىو رد على الضرائب كالقوانُت كما أف 
  .سنحدد عبلقتو باؽبندسة اؼباليةك3التطورات التكنولوجية ربفز االبتكارات كىي عامبل أساسيا ُب النمو االقتصادم

 عالقات االبتكار المالي بالهندسة المالية :أوال
  يرل بأف االبتكار اؼبارل هبب أف يساىم ُب ربسُت األداء االقتصادم من خبلؿ ثبلث(MASON1995)أما ماسوف

كهبيب مَتتوف على "ربقيق الكماؿ للسوؽ،زبفيض تكلفة اؼبعامبلت كربسُت السيولة كزبفيض تكلفة الوكالة:"4مداخيل
إف اؽبندسة ىي كسيلة لتنفيذ االبتكار كىي منهج مصوغ ُب صورة نظاـ أك ؾبموعة "فيقوؿالعبلقة بُت اؽبندسة كاإلبتكار 

من األفكار كاؼببادئ تستخدمو مؤسسات أك شركات اػبدمات اؼبالية إلهباد حلوؿ أفضل ؼبشاكل مالية معنية تواجو 
عمبلئها،فاؽبندسة اؼبالية كاالبتكار اؼبارل نبا عمليتاف متكاملتاف تعتمد كل كاحدة منهما على اآلخر ،فاغباجة تدفع 

لبلبتكار كاالبتكار اؼبارل يعتمد على اؽبندسة اؼبالية لتوظيف النماذج،ٍب تتم عملية طرحها أخَتا ُب األسواؽ ُب صورة 
فاؽبندسة اؼبالية ىي مبادئ كاسًتاتيجيات لتطوير اغبوؿ اؼبالية اؼببتكرة كعلى ىذا 5أدكات مالية كخدمات ؽبا فضل األسبقية

 عالقة الهندسة المالية باالبتكارات المالية 1الشكل   : األساس نلخص العبلقة بُت اؽبندسة كاالبتكار اؼباليُت كما يلي

عركض                                                                               طلبات             
                        اؼبهندسُت                       اؼبستثمرين

اؼباليُت                                                                                         
                                                                        

 
 من اعداد الباحثة باالعتماد على اؼبعلومات السابقة ك تعريف سامي السويلم للهندسة اؼبالية

                                                 
1
Robert Merton”financial innovation and management and regulation of financiaj institutions” jurnal of banking and 

finance, volume 19, Issue 3-4,1995 p470-471 
2
Peter tufano”financial innovation paper,the division of research of havard business school,june 16

th
 2002,appear as a 

chapter in George Constantin,Milton Harris and Rene Stuez, the handbook of the economics of finance north Holland , 

2004,p10  
 81 ـ ، ص2001 مكتبة العبيكاف،"يالتكنولوج باالبتكارنظرة جديدة الى النمو اإلقتصادي و تأثره "فريدريك ـ شرر تعريب على أبو عمشة  3
 19، ص 1999،دار اؼبعارؼ االسكندرية،مصر 1ج "الهندسة المالية باستخدام المشتقات و التو ريق:الفكر الحديث في ادارة المخاطر" منَت إبراىيم ىندم 4
 .83ص "مرجع سابق "  ظبَت عبد اغبميد رضواف  5

 :تصًيى 

برامج تقنية   -

 نماذج احصائية كمية ورياضية   -

 استراتيجيات -

طرق وأساليب تطويرأدوات  -

 وتقنيات

 عذو تًاثم انًعهىياث وتقهباث السعار  الهندسة المالية 

 

: االبتكاراث انًانيت 

 ابتكار أوراق يانيت.1

ابتكر عًهياث .2

 تًىيهيت

ابتكار حهىل .3

انًتعهقت  نهًشاكم 

 بانشركاث

 تشذد في انقىانين واألنظًت ارتفاع تكانيف انًعايالث

 انًغاالث في تكانيف انىكانت 

 الوسيلة  تعدد المشاكل الحل 
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 اإلبتكار المالي من المنظور األسالمي: الفرع الثالث 
رنا لِقلَّلذِقينَو  قَوالموا رَوبُّبكممْ  أَونْػزَوؿَو  مَواذَوا اتػَّلقَوْوا  قاؿ اهلل تعاذلىلكَوقِقيلَو لِقلَّلذِقينَو  يػْ ذِقهِق  أَوْحسَونموا خَو نْػيَوا ُبِق ىَو  سَونَوةه  الدُّب ارم  حَو رَوةِق  كَولَودَو ره  اآْلخِق يػْ خَو

﴾سورة النحل اآليةىل دَوارم  كَولَونِقْعمَو  ﴾ توجو اآلية الكريبة اؼبسلمُت بأف يكوف  شعارىم طلب خَت الدنيا ك ٣ٓاْلممتَّلقِقُتَو
كىي بطبيعة اغباؿ تقيد السلوؾ البشرم كذلك بتحديد دائرة 1اآلخرة،ذلك ألف الشريعة اإلسبلمية نظاـ متكامل للحياة

 كربث عليو كالقيود أيضا ك االبتكاراؼبمنوعات كاحملرمات لكن ُب نفس الوقت تًتؾ العناف لدائرة اغببلؿ فالقيود ربفز 
 لؤلنشطة اؼبالية كانت القيود التنظيمية االبتكارات اغبقائق كالدليل على ذلك أنو أحد أىم اغبوافز كراء الستكشاؼسيلة 

ابَو النَّلارِق  سَونَوةن كَوقِقنَوا عَوذَو رَوةِق حَو سَونَوةن كَوُبِق اآلخِق نْػيَوا حَو همم مَّلن يػَوقموؿم رَوبػَّلنَوا آتِقنَوا ُبِق الدُّب نػْ أمكلَوػئِقكَو ؽبَومْم * كالقوانُت كقاؿ عز كجلىلكِقمِق
﴾سورة سَوبمواْ كَوالّلوم سَورِقيعم اغبِقسَوابِق يبه فبَِّّلا كَو  ُب اإلسبلـ هبب أف االبتكار﴾ فعملية 202 – 201اآليتُت  ىل:البقرة نَوصِق

  2تقـو على منهجية مدركسة تتفق ككحدات زمانية تناسب التطور ك التقدـ السريع ُب األسواؽ من خبلؿ منطلقات أنبها
كحيد اؼبعايَت اؼبتبعة،إهباد العناصر الكفأة كتأىيل العاملُت،توفَت السياسات الداعمة كتفعيل اإلطار اإلشراُب ك ت: مايلي

تنظيمو،كمن خبلؿ ىذا اؼببحث  نستنتج بأف التمويل يتطلب كجود مؤسسات مالية كىذه األخَتة تتطلب كجود أسواؽ 
 .مالية كاإلطار التطبيقي ألنشطة التمويل كاألسواؽ اؼبالية ىو اؽبندسة اؼبالية مستخدمة ُب ذلك اإلبتكار اؼبارل

أساسيات حول الهندسة المالية  : المبحث الثاني 
سًتاتيجياهتا كأىدافها كماىو إ البد من معرفة فلسفة كمبادئ اؽبندسة اؼبالية كماىي  اؽبندسة اؼباليةمفهـوحىت يكتمل 

 مطلب أكؿ نشرح فية أركاف اؽبندسة اؼبالية كاؼبطلب الثاين ،ؽبذا السبب قسمنا اؼببحث الثاين إذل ثبلث مطالب، ىادكر
 . نعرؼ فيو إسًتاتيجياهتا كأىدافها ليكوف اؼبطلب الثالث حوصلة اؼبطلبُت األكلُت كىو يشمل دكر اؽبندسة اؼبالية

 أركان الهندسة المالية: المطلب األول
طة الفكرية اليت تساىم ُب نشكىي ؾبموعة األ" Engineering':إف كلمة ىندسة مصطلح مشتق من كلمة إقبليزية 

تصميم العمل بطريقة عقبلنية كعملية مع ضماف تكامل ـبتلف التنظيمات اليت تساعد على ربقيقو ، فظهور اؽبندسة 
 أكثر من عائد من الصفقات استغبلؿكمفهـو جديد ُب عادل اؼباؿ أتاح إمكانية "Financial Engeering"اؼبالية 

اليومية لؤلدكات اؼبالية كبالتارل فهي عملية تطويرية كؽبا الفضل ُب تنشيط البورصات اؼبالية كالعاؼبية ىذا فضبل عند األثر 
 .الذم أحدثتو ُب التفكَت اإلسًتاتيجي للمنشآت اؼبالية كاؼبصرفية كظهور األسواؽ اؼبالية الناشئة كاؼبراكز اؼبالية العاؼبية
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 107مرجع سابق ذكره، ص " التحوط في التمويل اإلسالمي"سامي بن إبراىيم السويلم، 
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 مجاالت وفلسفة الهندسة المالية:الفرع األول
ضمنتو من تصميم كابتكار أدكات مالية جديدة ، كأساليب تعامل مستحدثة تسانبت عمليات اؽبندسة اؼبالية دبا 

 ًب باإلضافة إذل صياغة حلوؿ مبتكرة ؼبواجهة اؼبشاكل التمويلية ُب حل العديد من مشاكل التمويل ُب األسواؽ اؼبالية
 .حصرىا من قبل الباحثُت  إذل ثبلث ؾباالت ظبيت باجملاالت النظرية

باجملاالت النظرية للهندسة  1رئيسية ظبيت فضاءىا ُب ثبلث ؾباالت ة اؼبارلاحصر مهندسو:المجاالت النظرية:أوال
يشمل ىذا اجملاؿ ابتكار حلوؿ خبلقة مبدعة للمشكبلت :حلول مبتكرة لمواجهة مشاكل التمويل:المجال األول

سًتاتيجيات جديدة إلدارة اؼبخاطر اؼبالية،أك إعادة ىيكلة  إ ابتكار)اؼبالية،اليت تواجو منشآت األعماؿ مثاؿ 
 تقدـ ىذه اغبلوؿ ا، كم إذل مبط اؼبلكية اػباصةالنمط اؼبساىمعادة اؽبندسة ككذلك عملية ربويل الشركة من إ:اؼبؤسسات

  2سًتاتيجيات مبتكرة إلدارة ىيكل األصوؿإ
من شأف ىذه األساليب زبفيض تكاليف اؼبعامبلت فضبل عن :تطوير أساليب مالية مستحدثة:المجال الثاني

 يأٌب ىذا التطور نتيجة لتغَتات تشريعية أك تنظيمية مثاؿ د، كؽ الكفء للموارد اؼباليةالستخداـاألساليب اؼببتكرة 
 3التسجيل على الرؼ كالتعامل اإللكًتكين:

كيشمل تلك األدكات اليت ًب تطويرىا بالدرجة األكذل للوفاء باحتياجات :تقديم أدوات مالية مبتكرة:المجال الثالث
،اؼبشتقات كاؼبشتقات اؼبشتقة كغَتىا كما 4اؼبستثمرين كالشركات اؼبالية الكبَتة مثل األسهم ك السندات اؼبستحدثة

كيستحيل ألم باحث مهما عبل قدره أف يتناكؿ على سبيل اغبصر كافة أدكات اؽبندسة اؼبالية اليت  قدمتها مراكز البحث 
 غَت أنو يبكن القوؿ بأهنا تنقسم إذل أدكات كعمليات مالية تقليدية مثل شهادات اإليداع كأخرل مستحدثة من كاالبتكار

األدكات اؼبالية التقليدية كأخرل مبتكرة كخَت مثاؿ عنها ىو اؼبشتقات اؼبالية،حيث اف اغبديث عن اؽبندسة اؼبالية ارتبط 
،كىذا ما دعانا اذل البحث عن فلسفة عند الباحثُت ُب السنوات األخَتة باؼبشتقات ككأف اؽبندسة اؼبالية ىي اؼبشتقات

  .كمبادئ اؽبندسة اؼبالية

                                                 
1

، جانفي 1العدد: ؾبلة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة اإلسكندرية ، مصر  " العوامل المؤثرة على قرار تبنى استخدام المشتقات المالية" يسرل حسُت خليفة -  
 .2 ص 2009

أثر استخدام المشتقات المالية ومساىمتها في احداث األزمة المالية العالمية ،دراسة حالة ، سوق الكويت لألوراق المالية الفترة الممتدة “  بن عيسى عبد القادر2
 مذكرة ماجستَت ،علـو التسيَت ، زبصص مالية السوؽ ، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت ،جامعة قاصدم ”2010 إلى غاية ديسمبر 2006من جانفي 
 .48 ،ص 2012-2011مرباح كرقلة 

 15ص ،  توزيع منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ،بدكف سنة نشر"الهندسة المالية بإستخدام التوريق والمشتقات: الفكر الحديث في إدارة المخاطر" منَت إبراىيم ىندم 3
ؿبور التمويل اإلسبلمي مقابل التمويل التقليدم، مؤسبر كلية العلـو اإلدارية الدكرل " الهندسة المالية و إظطراب النظام المالي العالمي"   عبد الكرًن أضبد قندكز، حبث 4

 7 ، ص 2010 ديسمرب16-15 االجتماعية جامعة الكويت؛كلية العلـو اإلدارية ك "إسبلمي العاؼبية من منظور االقتصاديةاألزمة " الرابع، اذباىات عاؼبية
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 :فلسفة الهندسة المالية:ثانيا
كالتبادؿ كالتوافيق 1(اؼبنتجات اؼبالية)ترتكز فلسفة اؽبندسة اؼبالية على التحليل كالقرارات الدكلية اػباصة باألدكات اؼبالية

عملة أخرل حسب  سندات بأسهم أك اؼبختلفة اليت ربقق أعلى عائد كأقل ـباطرة كذلك بتبديل أسهم بأسهم أخرل أك
هبدؼ الوصوؿ إذل  إدارة اؼبنتجات اؼبالية اعبديدةكإدارة عناصر اؼبركز اؼبارل 2تقلبات األسواؽ كربركاهتا كذلك من أجل

  الدكتور فوزم دباس العبادمعرضكلتوضيح فلسفة اؽبندسة اؼبالية 3أعلى قيمة للمشركع كبأقل التكاليف كأدىن اؼبخاطر
 فلسفة اؽبندسة اؼبالية: 2الشكل رقم :ـبطط قدمناه ُب

 فلسفة اؽبندسة اؼبالية: 2الشكل رقم 
 
 

 32ـ ،ص 2007مؤسسة الوراؽ للنشر كالتوزيع ،،عمات " كأدكاهنا بالًتكيز على اسًتاتيجيات اػبيارات اؼباليةاؼباليةاؽبندسة " دباس العبادم ىاشم فوزم: اؼبصدر

ىي سبب تعد  حسب بعض العلماء كاؼبفكرين إذل أسس عامة كقسمتتقـو اؽبندسة اؼبالية على ؾبموعة من األسس 
. 4كجود اؽبندسة اؼبالية كأسسا خاصة كىي اليت تكفل ربقيق أىداؼ اؽبندسة اؼبالية كاليت كضعت ألجلها

  مبادئ الهندسة المالية:الفرع الثاني 
 العقائد الدينية باستثناء كالتجدد ُب صبيع اجملاالت لبلبتكارتقـو على الدعوة :األسس العامة للهندسة المالية:أوال

 كابتكارهبدؼ توفَت بدائل ـبتلفة تناسب أدكات كاحتياجات اؼبتعاملُت كىذا ما بُت بأف ؾباؿ الفكر اإلنساين ىو اإلبداع 
بدائل كاشتقاؽ أدكات ككسائل جديدة ، كلكن حىت تتجنب اؽبندسة اؼبالية اؼبخاطر ُب حالة عدـ تقيدىا،ال بد من أف 

. كعة من األسس اػباصةـتعتمد على مج
:  ىناؾ مسلمات أساسية ُب اؽبندسة اؼبالية يبكن إهبازىا فيما يلي:األسس الخاصة للهندسة المالية:ثانيا

 الونبية أك غَت الفعلية من مضاربات كتضخم ُب األسعار االقتصاديةهبب أف يكوف الربح حقيقي بعيدا عن األنشطة * 
. كفبارسات مالية غَت عادية

يعترب التمويل ُب مشركعات األعماؿ نشاط كسيط بغرض اإلنتاج كالتشغيل لتحقيق عائد مناسب يفوؽ تكلفة التمويل * 
. كيغطي اؼبخاطر كبنود التكلفة

                                                 
  كما فوؽ121:ص - ، ص2009 الدار أعبامعية االسكندرية،"لماليةا المشتقات و الهندسة"فريد النجار  1
 33-32:ص- ىاشم فوزم دباس العبادم، مرجع سآبق ص2
 234  ، ص2004 مؤسسة شباب أعبامعة، اإلسكندرية، "البورصات والهندسة المالية"فريد النجار  - 3
 36-35ص - مرجع سابق ذكره، ص" بين النظرية والتطبيق اإلسالميةالهندسة المالية"  عبد الكرًن قندكز4

 انهنذست انًانيت

 إدارة انًنتجاث انًانيت انجذيذة إدارة بنىد انًركز انًاني 

 أعهى عائذ -  

 أقم تكهفت- 

 أدنى يخاطرة - 
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اؼبنشآت اؼبالية دبختلف أنواعها ىي أجهزة كسيطة ػبدمة عجلة اإلنتاج كربقيق التوازف النقدم ليقابل التوازف ُب السوؽ * 
. (سوؽ السلع كالعمل فبا يؤدم إذل التشغيل األمثل ؼبوارد الدكلة )اغبقيقي 

هبب أف تدار الوظيفة اؼبالية بًتكيز على اؼبتغَتات الداخلية بالشركة كاألبعاد البيئية احمليطة دبا وبقق التوازف ك اإلستقرار 
. ستخداماتو اإلقتصاديةإكالرحبية كالتحكم ُب اؼبخاطر اؼبالية كزبفيض تكلفة التمويل كتنمية مصادر بديلة للتمويل ك

 .أف يكوف اؼبنتج أك العملية ابداعي حقا كمبتكرا جديدا* 
. هبب أف سبكن ىذه اؼبنتجات أك العمليات اؼبتعاملُت من إقباز عمليات دل تكن بإستطاعتهم القياـ هبا* 
 .أف ذبعل اؽبندسة اؼبالية األسواؽ أكثر كفاءة كأف تزيد من ثركة حاملي األسهم أك مصدريها أك حىت الوسطاء* 
 قرارات ربديد ىيكل رأس اؼباؿ من حيث اغبجم كمصادر:يبكن تقسيم قرارات اإلدارة اؼبالية لعدد من اجملاالت مثل* 

 . 1التمويل
 من األصوؿ اؼبختلفة لضماف الرحبية أكحل اؼبشكبلت اؼبالية كربليل االستخداماتزبصيص األمواؿ اؼبتاحة على * 

. النشاط اؼبارل
. هبب قياس النتائج اؼبًتتبة على القرار اؼبارل من حيث العائد كاؼبخاطر كالتكلفة ُب األجلُت الطويل كالقصَت* 

 باإلضافة اذل أركاهنا اػباصة كالعامة كانت ىناؾ عدة عوامل حفزت على انتشارىا كتطورىا
 العوامل المحفزة النتشار الهندسة المالية:الفرع الثالث

 :  ك تطورىا2سنقدـ بعض العوامل اليت اشًتؾ فيها االقتصاديوف ك اليت كانت فعبل حاظبة ُب انتشار اؽبندسة اؼبالية
 .الرغبة ُب إدارة اؼبخاطر_
اإلستفادة من اؼبزايا الضريبية ،فالضرائب يبكن أف تكوف دافعا لتطور ك إنتشار اؽبندسة  اؼبالية ك ذلك من خبلؿ ؿباكلة _

اؼبؤسسة إخضاع أرباحها القل قدر من الضرائب من خبلؿ إعداد صيغ سبويلية ؼبشاريعها هتدؼ إذل اإلستفادة من 
 :زبفيضات ُب الضرائب،كذلك من خبلؿ مايلي 

 .عن طريق األكراؽ اؼبالية اليت زبفض اغبجم الكلي للضرائب اؼبدفوعة من قبل الشركة
 .مركنة تقدير األرباح ك اػبسائر لؤلعراض الضريبية :إختيار توقيت الضريبة 

 .زبفيض تكاليف اإلصدار ك الوكالة_
 .أسعار الفائدة ك أسعار الصرؼ(تغَتات)تقلبات _

                                                 
1

 37مرجع سابق ذكره، ص "  بين النظرية والتطبيق اإلسالميةالهندسة المالية" عبد الكرًن قندكز،  
2
  Imad Shehab “The Banking and Financial implications of Financal Engineering in the Arab Region” union of 

Arab Banks, Lebanan, 1996; P 8 



 لهندسة الماليةاإلطار النظري ل: الفصل األول

 

32 

 

 .التقدـ التكنولوجي ،كتعترب التكنولوجيا سببا رئيسيا ُب إنتشار اؽبندسة اؼبالية ك اؽبندسة اؼبالية الدكلية _
أدركت بورصة ككؿ سًتيت منذ البداية إذل منتصف التسعينات هبب أف 1ففي الواليات اؼبتحدة :البحث األكاديبي_

 يكوف اؼبتعاملوف فيها على دارية دبهارات الرياضيات كبعض تدريبات اؼبالية،كىنا بدأت اعبامعات بالرد على
 حاجة ماسة لنوع جديد من التدريب ػبرهبي الدراسات العليا،كما أدارت اؼبؤسسات اؼبالية ُب الواليات اؼبتحدة ىذا

 .اؼبطلب ببدء برامج اؼباسًت ُب اؽبندسة اؼبالية
انفتاح االقتصاديات الدكؿ اآلخذة ُب النمو ُب آسيا كأكركبا على التجارة الدكلية أدل إذل اتساع األسواؽ كزيادة _

 .الطلب على التمويل الدكرل ألنشطة التجارة ك اإلستثمار
فطبيعة اؼبشركع يبكن أف تكوف حافزا للهندسة اؼبالية،كمن :مصادرة االبتكار ليست موحدة عرب اؼبشاريع ك الصناعات_

أمثلة ذلك أف تطور اؽبندسة اؼبالية تطور بشكل كثيق باؼبؤسسات اؼبالية كخاصة اؼبصارؼ نظرا لطبيعة عملها اليت 
 .تستدعي أحيانا كجود كظيفة متخصصة ُب اؽبندسة ك االبتكار اؼباليُت

 . كمتطلبات طلب سوؽ اؼبنتجة اؼبشركع، اؼببلئمـقوة كحجم السوؽ، حج_
كما ًب اإلشارة فيما سبق حوؿ أسباب ظهور اؽبندسة اؼبالية فإف القوانُت ك التعليمات،يبكن :(البيئة القانونية)التعليمات_

أف تعوؽ اؼبتعاملُت االقتصاديُت عن ربقيق أىدافهم االقتصادية سواء ما تعلق منها بالربح أك بالسيولة أك تقليل اؼبخاطر 
 ...كربفز التعليمات اؼبؤسسات على ذباكز ىذه القيود القانونية من خبلؿ تطور األدكات كالعمليات اليت ربقق أىدافها

كاليت من خبلؽبا يبكن عزؿ أك فرز اؼبخاطر اؼبعقدة اليت تتجمع ,إبتداع طرؽ جديدة لفهم كقياس ك إدارة اؼبخاطر اؼبالية -
 .حبيث يبكن إدارة كل ـباطرة فيها بشكل مستقل كبكفاءة أعلى,سوية ُب االدكات اؼبالية التقليدية 

 االمر الذم من شأنو,دبا ىبدـ أغراضهم ُب بناء ؿبافظ اكثر تنويعا ,دعم اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسات اؼبالية للعلماء-
 .زيادة قاعدة عمبلء ىذه اؼبؤسسات 

تعزيز فرص اإليرادات كاألرباح الناصبة عن تنويع ؿبافظ اؼبؤسسات اؼبالية من األدكات اؼبشتقة،من عوائد استثمارية ك -
كذلك من خبلؿ قياـ اؼبصارؼ بعمليات التحوط ك اؼبضاربة كصناعة االسواؽ ك ,رسـو ك عموالت خدمات كغَتىا

 تكوين اؼبراكز اؼبالية   
  بشراء خيار ُب سوؽ العمبلت لكي وبميو ،كلغاية سقف معُت من األسعار،من احتماؿ التعرض       ةقياـ مدير احملفظ-

لتقلبات غَت مواتية ُب أسعار العمبلت األجنبية فبا قد يؤدم شراء ىذا اػبيار إذل تقليل ربقيق اؼبكتسبات الناشئة عن 
 .2شراء أسهم أجنبية،كلكنو يسمح مع ذلك بتحقيق نتائج إهبابية لؤلمواؿ اؼبطلوب استثمارىا

                                                 
1
 Imad Shehab “The Banking and Financial implications of Financal Engineering in the Arab Region” Op-Cit;P9 

2
 ؾبلة اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة  للصناعة اؼبصرفية العلربية، ارباد اؼبصارؼ العربية ،لبناف، "ماىيتها وأنواعها،وطرق إدارة مخاطرىا: المشتقات المالية"عدناف اؽبندم  

 19صـ، 1996
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 قياـ مدير اؼبالية ُب الشركة دببادلة التدفق اؼبتمثل دبدفوعات الفائدة على التزامات ذات أسعار فائدة متغَتة ك الغرض- 
 ُب اؽبيكل(كزيادة االلتزامات ذات الفائدة اؼبتغَتة )من ىذه العملية ىو إما تقليل نسبة االلتزامات ذات الفائدة الثابتة 

 .اؼبارل للشراكة أك لتقليل عبء مدفوعات الفائدة الثابتة إذا ما البفضت أسعارىا
ػبيارات أك لصكوؾ شراء األسهم،لكي تتاح ؽبم فرص (فبن يرغبوف ُب اقتناء حقوؽ ملكية معينة)شراء اؼبستثمرين -

 (كذلك بعد ربسُت اكضاع الشركة انذاؾ)مستقبلة لشراء األسهم بسعر ال يساكم سول جزء من سعرىا السائد مستقببل 
كلكن ىناؾ ـباطر فقداف قيمة اػبَتات أك الصكوؾ ككل إذ ما البفضت أسعار األسهم ُب السوؽ مستقببل إذل 

 .  مستويات متدنية تقل عن مستول الشراء احملدد ُب اػبيار أك الصك
تقليل الكلفة لكل من اؼبصدرين ك اؼبستثمرين ُب األدكات اؼبشتقة ،مع رفع عوائد االستثمار كتنوعها ، إذل جانب -

 .توسيع ؾبموعة بدائل التمويل كاالستثمار اؼبتاحة ؽبم كتقليل ـباطر اػبسارة 
إستراتيجيات وأىداف الهندسة المالية :الثانيالمطلب 

حىت تطبق اؽبندسة اؼبالية مبادئها تعتمد ُب ذلك على اسًتاتيجيات متنوعة بغرض ربقيق أىدافها كيقصد  
: باإلسًتاتيجيات ما يلي 

 :  الهندسة الماليةتإستراتيجيا:األولالفرع 
يقصد هبا التشغيل الفعاؿ ؼبصادر كاستخدامات األمواؿ ككذلك التشغيل الديناميكي للمنتجات اؼبالية اعبديدة عن طريق 

: كىي تعتمد على1الصفقات اليت تعقد ألكامر تنفيذ ُب اؼبستقبل
 متغَتة، ؿاألجل، أصواألصوؿ اؼبادية كاؼبالية قصَتة كطويلة ) ربديد عناصر القوة الداخلية للمشركع أك اؼبؤسسة اؼبالية -

. اػبصـو القصَتة كالطويلة األجلاؼبلكية،حقوؽ ثابتة،أصوؿ 
 كالتمويل داخل أسواؽ اؼباؿ كخارجها االستثمار ربديد فرص -
 ذبنب التهديدات كاؼبخاطر اؼبالية ُب األدكات اؼبالية  -
 من تغَتات األسعار ُب أسواؽ اؼباؿ الدكلية ُب تعديل ؿبفظة اإلستثمار لزيادة العائد كخفض اؼبخاطر االستفادة -
 2 بناء كإعادة بناء اؼبنظومة اؼبالية ُب ضوء التغَتات الداخلية كاػبارجية لسوؽ اؼباؿ كالبيئة احمليطة-
 من القيمة الزمنية  االستفادةة كذلك هبدؼ صأكراؽ القبض كالدفع كاؼبقا+  أكراؽ مالية: إدارة اؼبنظومة اؼبالية اليومية*
 إذل ربط سبويل األصوؿ اؼبتداكلة قصَتة األجل لكل عناصر األصوؿ اؼبتداكلة ؼهتد:األجلإدارة اؼبنظومة اؼبالية قصَتة *

 (التسويات كاؼبقاصة– تذبذبت أسعار الصرؼ كالفائدة )للنقود 

                                                 
 133-132 : ص-ص مرجع سابق،، " و الهندسة الماليةتالمشتقا»النجار فريد  1
 48 ىاشم فوزم دباس العبادم، مرجع سابق، ص2
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 التغَت ُب أسعار الفائدة كأسعار الصرؼ كمعدالت التضخم خبلؿ العاـ اذباىات من االستفادةكاػبصـو اؼبتداكلة بغرض 
 :علىالواحد كبذلك فهي تقـو 

إدارة األكراؽ اؼبالية سريعة التسويق كإدارة القركض قصَتة األجل -      
إدارة النقدية كإدارة اغبساب اعبارم بالبنك -       

 إدارة الضرائب كالرسـو ك إدارة التغَتات كاألزمات اؼبالية كالضمانات كالتسويات كاؼبقاصة اؼبالية-      
. إدارة الرحبية كاؼبركز اؼبارل ُب األسواؽ اؼبالية -      

من مصادر سبويلية طويلة األجل  ( اؼباديةاالستثمارات ) 1 إدارة اؼبنظومة اؼبالية طويلة األجل لضماف سبويل األصوؿ الثابتة*
 ُب األصوؿ الثابتة فاالستثمار (القركض الطويلة كاؼبتوسطة–اػبصـو –حقوؽ اؼبلكية ، األسهم العادية كاؼبمتازة  )

 فرص اإلستثمار كربديد تكلفة اختياركاآلالت كاؼبعدات كاألراضي كاؼبباين كالسيارات كغَتىا وبتاج إذل إدارة فعالة ُب 
 أك شراء األصل أـ استئجاره ك الشراء نقدا أـ بالتقسيط ككذلك إدارة كل مصدر من اإلىبلؾالتمويل كـبصصات 

 قرارات زيادة رأس اؼباؿ كاألرباح احملتجزة كنوع العمبلت كإهباد أـ إصدار أسهم  جديدة باالقًتاضمصادر التمويل سواء 
 ىا كاؼبناىج بغرض ربقيق أىداؼ منةاإلسًتاتيجيكتعتمد اؽبندسة اؼبالية ىذه  الرىونات كغَتىا كالضمانات ك
 :أىداف الهندسة المالية : الفرع الثاني 

 :تسعى اؽبندسة اؼبالية إذل ربقيق أربعة أىداؼ أساسية تتمثل ُب
 من خطر االحتماء،أك ىو 2الغرض من التحوط ىو التقليل من اؼبخاطر اليت يبكن أف ربدث:"Hedging" التحوط:أوال

تقلبات األسعار سواء كانت أسعار اؼبواد األكلية كالبضائع أـ أسعار صرؼ العمبلت أـ أسعار األكراؽ اؼبالية كذلك 
. من خبلؿ ؾبموعة من اؼبنتجات اؼبالية اليت أبدعتها اؽبندسة اؼبالية

إف اؽبدؼ الرئيسي من التحوط ىو إدارة اؼبخاطر كالتحكم فيها كيكوف ذلك باستخداـ ؾبموعة من األساليب اليت تًتكز 
ؾبملها على التنويع ُب األصوؿ اؼبالية أك نقل اؼبخاطر إذل أطراؼ أخرل من خبلؿ اإلستثمار ُب منتجات مبتكرة ؽبذا 

 الغرض أك عن طريق ذبنب ىذه اؼبخاطر كلية بالتأمُت عليها،كللتحوط من ـبتلف اؼبخاطر اليت قد تواجو اؼبستثمرين 
 3ىناؾ إسًتاتيجيتُت

                                                 
1

 39:عبد الكرًن قندكز؛مرجع سابق، ص 
2
 Asyraf wajdi dusuki, shabnam Mokhtar" the concept and operations of as a hedging mechanism for islamic 

financial institutions » international shari’ah academy for islamic finance;malysia,2010 – p3 
. 322-321مرجع سابق ،ص ص : ظبَت عبد اغبميد رضواف -  3
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 للمستثمر بأف يبيع ةاإلسًتاتيجيحيث تسمح  ىذه   "Short hedge"إستراتيجية التحوط باستخدام مركز قصير-1
 دبركز قصَت ُب االحتفاظأصبل ماليا أك سلعة كفق عقد ينفذ مستقببل ، فيتجنب ـباطر البفاض  األسعار من خبلؿ 

كسعر  (السعر اؼبنخفض )السوؽ اؼبستقبلي ، كوبقق ذلك الربح اؼبتمثل ُب الفرؽ بُت السعر السوقي لؤلصل أثناء التنفيذ 
 البفاضعملية البيع على اؼبكشوؼ حيث يقـو اؼبستثمر الذم يتوقع :مثاؿ (السعر اؼبرتفع )البيع اؼبتفق عليو ُب العقد 

القيمة السوقية ألكراؽ معينة باقًتاض تلك األكراؽ من السمسار كبيعها ُب الوقت اغباضر،على أف يقـو بشرائها عند 
.  قيمتها،ٍب تسليمها للمقرض ُب الوقت اؼبتفق عليو كيستفيد من الفرؽ بُت السعرينالبفاض

 للمستثمر بأف يشًتم أصبل ةاإلسًتاتيجيكتسمح ىذه  "long hedge" إستراتيجية التحوط باستخدام مركز طويل- 2
 دبركز طويل ُب السوؽ االحتفاظ األسعار من خبلؿ ارتفاع، فيتجنب ـباطر 1ماليا أك سلعة كفق عقد ينفذ مستقببل

كسعر البيع اؼبتفق  (السعر اؼبرتفع)اؼبستقبلي،كوبقق بذلك الربح اؼبتمثل ُب الفرؽ بُت السعر السوقي لؤلصل أثناء التنفيذ 
 2(السعر اؼبنخفض)عليو ُب العقد 

تعترب اؼبضاربة عملية تداكؿ األكراؽ اؼبالية هبدؼ ربقيق الربح من توقعات األسعار ُب : speculation" المضاربة :ثانيا
،كؽبذا يبكن النظر إذل 3 على اؼبعلومات ارل هبمعها اؼبضارب كوبللها أك ُب بعض األحياف اليت يصنعهااعتمادااؼبستقبل 

اؼبضاربة من كجهيت نظر ـبتلفتُت فمن جهة يسعى اؼبضاربوف إذل ربقيق أرباح قصَتة اؼبدل بناءا على ربركات األسعار  
 أف اؼبضارب يعترب الطرؼ ا،مباؼبستقبلية كمن جهة أخرل فإف اؼبضاربوف يقدموف خدمات مالية تتمثل ُب ربمل اػبطر

 .الذم تنتقل إليو ىذه اؼبخاطر
 من التغَتات اليت ربدث لبلستفادةصوريُت ال بغرض اإلستثمار كلكن "شراء بيع أك"كما يبكن تعريفها على أهنا عملية 

 بُت القيمة السوقية لؤلكراؽ االرتباطُب القيمة السوقية لؤلكراؽ اؼبالية ُب األجل القصَت جدا،إذ ينخفض بشدة معدؿ 
. اؼبالية من ناحية كبُت القيمة اغبقيقة من الناحية األخرل

 كىو Bullish اؼبضارب على الصعود د،فنجكىبتلف اؼبضاربوف باختبلؼ توقعاهتم بشأف أسعار األصوؿ اؼبالية اؼبتداكلة
 بشراء أكراؽ مالية ُب الوقت اغباضر على أف يبيعها بسعر ـ،فيقواؼبضارب الذم يعتقد أف األسعار تأخذ اذباىا تصاعديا

مرتفع مستقببل ؿبققا رحبا من الفرؽ بُت السعرين 
 فيقـو ببيع األكراؽ اؼبالية ُب اغباضر االلبفاض فهو الذم يعتقد أف األسعار تتجو كبو bearishأما اؼبضارب على اؽببوط 

. على أمل شرائها بسعر أقل ُب اؼبستقبل
                                                 

1
 Constantin Zopoundis ;Michael Doumpos ;Panos m.Paradalos « hand book of financial engineering,Nov 2007 –P 260 

2
 Constantin Zopoundis ;Michael Doumpos ;Panos m.Paradalos « hand book of financial engineering,Op –Cit 261P 

3
 .112، ص 2010دار الفكر ، عماف  ،“ األسواق المالية والنقدية في عالم متغير" السيد متورل عبد القادر  
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 Arbitrage المراجحة:ثالثا
من بُت العمليات اليت سبكن بعض اؼبستثمرين من اغبصوؿ على أرباح ال يبكن ألم كاف اف وبصل عليها 1تعترب اؼبراجحة

كذلك بسبب عدـ التوازف ُب السوؽ،حيث يقـو اؼبستثمر بشراء السلعة ذات السعر اؼبنخفض ُب سوؽ ٍب بيعها ُب سوؽ 
آخر تكوف فيو ىذه السلعة مرتفعة الثمن كىو بذلك يستفيد من الفرؽ بُت السعرين كىذه العملية كفيلة بإرجاع السوؽ 

 األسعار اؼبرتفعة كهتدؼ اؽبندسة اؼبالية من خبلؿ كالبفاض ُب األسعار اؼبنخفضة ارتفاعبسبب حدكث 2إذل حالة التوازف
اؼبراجحة إذل ابتكار فرص خالية من اؼبخاطر ُب ظل سوؽ تتميز بعدـ الكفاءة دبعٌت كجود تباين ُب األسعار بُت ـبتلف 

األسواؽ كىي فرصة لزيادة معدالت العائد اؼبتوقعة كزبفيض تكلفة التمويل إذل مستول ؿبدد من اؼبخاطر غَت أهنا ال زبلو 
 3من اؼبخاطر ألهنا تقنية ربتوم على إجراءات متزامنة لعمليات الشراء كالبيع

 أفضل مزيج من اختيارفن كعلم :يبكن تعريف إدارة األصوؿ كاػبصـو على أهنا :  إدارة األصول والخصوم:رابعا
. االصوؿ حملفظة أصوؿ اؼبنشأة كأفضل مزيج من اػبصـو حملفظة اػبصـو

 مزيج من ؿبفظة األصوؿ إال أف ذلك تغَت سباما منذ السبعينات حىت اختياركلقد ركزت اؼبؤسسات منذ زمن بعيد على 
. أعطت اإلسًتاتيجيات اغبديثة يدا طليقة للمنشآت على خصومها

: كتوجد طبس مفاىيم أساسية لفهم إدارة األصوؿ كاػبصـو كإستيعاهبا مثل 
كلضماف قباح اسًتاتيجية إدارة ، كـباطر التوقف عن الدفعاالستحقاؽالسيولة ،اؽبيكلة ، حساسية أسعار الفائدة ، *

كثَتا ما يقًتف قباح :األصوؿ كاػبصـو ، فإنو يقًتح االسًتشاد ببعض األسس كاؼببادئ ُب تطبيق اؽبندسة اؼبالية منها
عمليات التصويب الفٍت كإعادة اؽبندسة اؼبالية للمشركعات بإجراء تغَتات جوىرية ُب اإلدارة كالتنظيم كالتكنولوجيا 

. اؼبستخدمة حىت يكوف طلبا فعاال كمتزايدا على اإلنتاج
ت العادية أك حىت اسواء ما تعلق باألكراؽ اؼبالية التقليدية كاألسهم ك السند:مقارنة  البدائل اؼبختلفة بُت اؼبلكية كالديوف*

كمن خبلؿ األىداؼ اؼبرجو ربقيقها من اؽبندسة اؼبالية يتضح بأف ؽبا دكر رئيسي  4األنواع اعبديدة من األكراؽ اؽبجينة
 .ُب تنشيط كتفعيل أسواؽ اؼباؿ

 في المؤسسات و األسواقدور الهندسة المالية :الفرع الثالث
 تسعى اؽبندسة اؼبالية إذل قياـ اؼبؤسسات  برسم سياسات مالية قوية كابتكار منتجات كأدكات مالية جديدة كآليات

                                                 
1
Imad Shehab “The Banking and Financial implications of Financal Engineering in the Arab Region”Op-Cit;P12  

2
 Salih N. Neftci « Principles of financial engineering » september 2/2008 ; 2

éme
 edition.NEW YORK :P-P :40-41 

3
 .42مرجع سابق، ص " ربيع بوصبيع العائش 
 34مرجع سابق، ص " نواؿ بوعكاز 4
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مرنة تتفاعل كتستفيد من التغَتات ُب أسواؽ اؼباؿ العاؼبية كاإلقليمية كاحمللية فبا تطلب من اإلدارات 1سًتاتيجياتإك
   أقساـ البحوث كالتطوير ُب حقل اؼبنتجات كاألدكات اؼبالية كيساعد على قياـء، إنشاكاؼبنشآت اؼبالية اغبديثة

 من أىم األدكار اليت: اؼبارلكاالستقرارالبحوث قاعدة بيانات مالية تسمح باحملاكاة كالتجارب بغرض ربقيق الرحبية كالنمو 
: تقـو هبا اؽبندسة اؼبالية ما يلي

 األمواؿ بكفاءة ذبعلها تتفوؽ على استخداـ الشركة على ة، قدريقصد باؼبنافسة اؼبالية:خلق المنافسة المالية:أوال
 .لفرص اإلستثمار اؼبتاحة  أفضل ؼبصادر التمويل كتشغيل أحسناختياراؼبنافسُت من خبلؿ 

 باؼبنافسة اؼبالية لزيادة القوة اؼبالية كربسُت اؼبركز اؼبارل بصفة دكرية االىتماـاؽبندسة اؼبالية دفعت الشركات إذل كما أف 
: بعدد من اؼبؤشرات منها (القدرة التنافسية)كدائمة،كما تقاس اؼبنافسة اؼبالية 

  عائد اإلستثمار ك ارتفاعالبفاض تكلفة التمويل -
  مؤشر السيولة ك ارتفاعالبفاض ـباطر اإلستثمار -
 ربسُت العبلقات اؼبالية بُت الشركات كالبنوؾ ك(اؼببيعات  للشركة)زيادة القيمة السوقية  -
يعترب التمويل عصب الشركة كالطاقة احملركة عبميع الوظائف كاألعماؿ إذ يساند كظائف :تمويل أىداف الشركات : ثانيا

 السليم ؼبصادر التمويل بأقل تكلفة كربديد ـباطر كقرار االختياراإلنتاج كوبرؾ عجلتو،غَت أنو هبب التحقق من 
اإلستثمار اؼبثارل الذم يعطي عائدا مناسبا على األمواؿ اؼبستثمرة كـباطر ؿبسوبة كتنافسية ألف التمويل ىو الدكرة الدموية  

 (التكتيكية)ُب الشركات كاؼبؤسسات هبب أف يضخ األمواؿ بدقة ُب القنوات اؼبختلفة حىت وبقق األىداؼ التشغيلية 
 .(االستثمارية)كاألىداؼ اإلسًتاتيجية 

يعٍت مصطلح إعادة ىيكلة الشركات دبفهومو العريض ىو عملية تعديل أك تغيَت ُب :إعادة ىيكلة الشركات:ثالثا
،أك ُب شكل ملكية شركات االعماؿ بصورة غَت مألوفة كلذا قبد 2العمليات أك ُب أسلوب اإلدارة أك ىيكل رأس اؼباؿ

كللهندسة اؼبالية ُب إعادة ىيكلة أساليب تقليدية كالتوسع  3" إعادة اؽبيكلة"بأف اؼبطلوب من اؽبندسة اؼبالية ىو
إذل شركات خاصة كنقل  (شركة اؼبسانبة) كأسلوب آخر ظهر ُب الثمانينات ىو ربويل الشركات  االمتبلؾ كباالندماج

: ك ما يعرؼ باػبوصصة كىناؾ عدة مظاىر إلعادة اؽبيكلة نذكر منهاأملكيتها من عدد كبَت إذل عدد صغَت من اؼببلؾ 

                                                 
1

 18اؼبانسبع رابح أمُت ، مرجع سابق، ص  
 139،140:ص- مرجع سابق، ص،1الجزء " الهندسة المالية بإستخدام التوريق و المشتقات: الفكر الحديث في إدارة المخاطر"منَت براىيم ىندم 2

3
 Joseph Antoine,Marie Claire CAPIAU-HUART “Dictionnaire des marches financiers”Boek université,Belgique, 

pages Bleus-2010 P-P 249-250 
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ىو دمج ؾبموعة من الشركات مع بعضها البعض لتكوف شركة ذات شخصية اعتبارية (:Mergers) االندماج -1
. ،كمن أشكاؽبااالندماججديدة ، كيعٍت ذلك بالضركرة تقييم األصوؿ كأسعار األسهم كالسندات كتوطئة لعملية 

 االندماج كيتضمن منشأتُت تعمبلف ُب نفس النشاط كيكوف ىذا (Horizontal.M) االندماج األفقي 1-1
 2 نذير احتكاراالندماج على أال يكوف ىذا 1لتحقيق مزايا اغبجم الكبَت كزبفيض التكاليف

نتاج متتابعة إيتم بُت شركتُت تعمبلف ُب أنشطة سبثل مراحل ( vertical.M) الرأسياالندماج  1-2
كىذا هبدؼ ربقيق  (كإندماج شركة منتجة للمواد اػباـ مع شركة أخرل تنتج سلع هنائية تعتمد على ىذه اؼبواد ) 

. اإلستقرار ُب التدفقات النقدية نظرا للوفرات ُب اؼبصاريف اإلدارية كاؼببيعات
 كىو أسلوب يسمح بتنويع نشاط الشركة هبدؼ اغبد من ( :Conglomerate.M) اإلندماج المختلط  1-3

، كعادة ما وبتاج ىذا النوع من 3تقلبات التدفقات النقدية، كما من شأنو أف يساىم ُب الصمود أماـ النقابات العمالية
. اإلندماج إذل اختيار األسلوب األمثل كربديد اإلجراءات اؼبرحلية

 إف التوسع باإلمتبلؾ ىو صورة من صور السيطرة كتبدأ جهود (Public offerings )اإلمتالك أو السيطرة - 2
التوسع دبحاكلة إمتبلؾ جزءا أك كل أسهم شركة أخرل أك امتبلؾ أصوؽبا حيث ال تقتضي إجراءات التملك بشراء 

كُب حالة فشل  (friendly Take over )األصوؿ سول موافقة أغلبية اؼبسانبُت على  أساس أف السيطرة سلمية 
كيبكن أيضا اللجوء إذل ىذا األسلوب (Hostile Take over )4ؿباكلة السيطرة السلمية تلجأ الشركة للسيطرة العداكنية

كيتم باإلتصاؿ مباشرة حبملة األسهم "  Bear hug" "عناؽ الدب" دكف ؿباكلة للسيطرة السليمة كىذا ما يطلق عليو 
. للشركة اؼبستهدفة مباشرة دكف إشعار جمللس اإلدارة

تعترب اػبوصصة من أرقى عمليات اؽبندسة اؼبالية ُب ؾباؿ إعادة اؽبيكلة الشاملة للشركات إذا سبكن :  الخوصصة -3
عددا قليبل من األفراد من إمتبلؾ الشركة بعد التخلص من مئات اآلالؼ من ضبلة أسهمها كذلك غبد أدىن من اؼبوارد 

الذاتية اؼبتاحة ؽبم ، كإمكانية ربقيق أرباح غَت عادية ُب الوقت الذم يشًتم بو السهم بقيمة قد تزيد كثَتا عن قيمتو 
. السوقية لكوهنا عملية ربقق مكاسبا للجميع 

إذل ضرركرة  (أسعار العمبلت )لقد أدل تنوع اؼبخاطر ُب الصادرات كآثار تقلبات الصرؼ:تمويل الصادرات : رابعا
استخداـ اؽبندسة اؼبالية بغرض زبفيض تكلفة التمويل كاؼبخاطر كتوفَت ضمانات اإلئتماف كتعتمد منتجات اؽبندسة اؼبالية 

                                                 
 142 ، مرجع سابق، ص1ج"الهندسة المالية بإستخدام التوريق و المشتقات: الفكر الحديث في إدارة المخاطر"منَت براىيم ىندم 1
 .406 مرجع سابق ،ص “ البورصات والهندسة المالية“ فريد النجار 2
 143، مرجع سابق، ص1ج" الهندسة المالية بإستخدام التوريق و المشتقات: الفكر الحديث في إدارة المخاطر" منَت براىيم ىندم3
 145سابق، صاؿرجع نفس ادل 4
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مصادر ،طبيعة الصادرات كاػبدمات اؼبعاكنة كطبيعة اؼبخاطر السياسية ُب الدكلة اؼبستوردة:على1ُب سبويل الصادرات
كما تستخدـ اؽبندسة اؼبالية خليط ،تكلفة التمويل كأسعار الفائدة اؼبقًتحةاالئتماف،ىيكل  ككذلك اػبدمات،الصادرات

من أسعار الفائدة كضمانات اإلئتماف لتغطية اؼبخاطر كيتم سبويل الصادرات إما مباشرة أك عن طريق خصم الكمبياالت 
كخطابات الضماف أك توفَت مقابل ألسعار الفائدة أك إعادة اإلقراض كهتتم  

اؽبندسة اؼبالية بتوفَت مصادر سبويل متعددة للصادرات بغرض بناء ؿبفظة ذات ضمانات عالية كـباطر متدنية كسبويل 
مناسب كيسمح ذلك باستخداـ عدة عمبلت كعدة أسعار صرؼ كتغطية شاملة دبخاطر العمبلت اؼبختلفة  

كيقصد هبا تلك العملية اليت يتم من خبلؽبا تعريف اؼبخاطر كربديدىا كقياسها كمراقبتها : إدارة المخاطر : خامسا
:  كذلك هبدؼ ضماف ما يلي2كالرقابة عليها

أف عملية إزباذ القرارات اؼبتعلقة بتحمل اؼبخاطر تتفق مع األىداؼ اإلسًتاتيجية للمؤسسة اؼبالية   -
 أف العائد اؼبتوقع يتناسب مع درجة اػبطر -
 أف زبصيص رأس اؼباؿ كاؼبوارد يتناسب مع مستول اؼبخاطر -
 أف القرارات اؼبتعلقة بتحمل ـباطر كاضحة كسهلة الفهم -
 3أف حوافز األداء اؼبطبقة ُب اؼبؤسسة اؼبالية منسجمة مع مستول اؼبخاطر -
إف إدارة اؼبخاطر تكتسي أنبية كبَتة لدل اؼبؤسسات اؼبالية، حيث سبكنها مسبقا من ذبنب اآلثار السلبية اليت يبكن  -

 .4أف تًتكها ـبتلف أنواع اؼبخاطر اؼبالية
نظرا ألنبية السيولة ُب أداء ـبتلف العمليات كاألنشطة كالوفاء دبختلف اإللتزامات كجب على : إدارة السيولة : سادسا

ألف نقص السيولة أك كجود فائض فيها ال ىبدـ اؼبؤسسة حيث أنو ُب حالة 5اؼبؤسسات اؼبالية أف توليها أنبية خاصة 
كبالتارل ضياع عوائد كاف من اؼبمكن اغبصوؿ   اؼبطلوبة يؤدم إذل ضياع فرص الرحبية6ارتفاع نسبة السيولة عن السيولة

ُب اؼبؤسسات ،عليها لو أف ىذه األمواؿ كانت قد استثمرت كما يشَت فائض السيولة إذل عدـ كفاءة اإلدارة النقدية
اؼبالية أما ُب حالة العجز ُب السيولة فهذا يؤدم بضياع فرص استثمار ال يبكن تعويضها كإضطرار اؼبؤسسة اؼبالية إذل 

                                                 
  146 مرجع سابق، ص “ البورصات والهندسة المالية“ فريد النجار 1
رضا سعداهلل :عثماف بكر أضبد، مراجعة د:  ترصبة د5كرقة مناسبات رقم " تحليل قضايا في الصناعة المالية االسالمية:ادارة المخاطر" طارؽ اهلل خاف، حبيب أضبد 2

 35 ، ص 2003،مكتبة اؼبلك فهد،جدة 
. 118،ص 1،2010،دار الراية ،عماف" ادارة مخاطر المحافظ االستثمارية"مهند حنا نقوال عيسى  - 3

4
 Constantin Zopoundis ;Michael Doumpos ;Panos m.Paradalos, op cit from P :157    

5
 Imad Shehab “The Banking and Financial implications of Financal Engineering in the Arab Region”Op-Cit;P13 

6
حبث مقدـ خبلؿ الدكرة العشركف للمجمع الفقهي اإلسبلمي، رابطة العلم اإلسبلمي ،  " المعايير واألدوات: إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية " حسن شحاتة -  

 .17-16،ص ص 2010 ديسمرب 29-25مكة اؼبكرمة 
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 قائمة قبل أجلها فبا يؤدم إذل حدكث خسارة أك ضياع فرص رحبية كاف يبكن استثماريةالتصرؼ ُب تسييل مشركعات 
 1:ؽبذا قبد أف إلدارة السيولة أىداؼ متنوعة منها ،ربقيقها ُب الظركؼ العادية

تسيل األكراؽ اؼبالية كبيع األصوؿ دكف ربمل خسارة   -
 توريق أصوؿ بغرض إصدار صكوؾ،لتحقيق عوائد ؾبدية للمستثمرين كتغطية جزء من العجز ُب اؼبوازنة  -
 .  ُب التعامل معها كذلك من خبلؿ اإلدارة اعبيدة ؼبوجوداهتماستمرارىمتقوية ثقة اؼبتعاملُت مع اؼبؤسسة كبالتارل  -
  عند اغباجة كضباية اؼبؤسسة من اؼبخاطر الكبَتة على اؼبدل الطويلاالضطرارمضباية األصوؿ من عملية البيع  -
 . ُب تاريخ استحقاقهاكاالستثمارات كربصيل الذمم كالتمويبلت بالتزاماهتاقدرة اؼبؤسسة على الوفاء  -
 . العسر اؼبارل عنهاكإبعاد اؼبؤسسة استمراريةاغبفاظ على  -

تنشط اؼبؤسسات اؼبالية ُب بيئة تفرض عليها الكثَت من القيود القانونية كالتنظيمية،كىو :تجاوز القيود القانونية:سابعا
،ككاف ذلك من خبلؿ استخداـ اؽبندسة اؼبالية فما ىي آثارىا 2األمر الذم جعلها تفكر ُب اهباد حلوؿ مناسبة لتجاكزىا

 الثالث ؼببحثكماىي آفاقها؟ ىذا ما سنحاكؿ تقديبو ُب ا
     تقنيات و آثار تطبيق الهندسة المالية:الثالثالمبحث 

بعدما تعرفنا  على مبادئ ك دكر اؽبندسة اؼبالية اتضح بأف ؽبا أنبية خاصة ك دكر عظيم ُب تفعيل كتنشيط أسواؽ اؼباؿ 
أيضا،فتم تقسيم اؼببحث الثالث اذل ثبلث مطالب ليظم  كىذا كاف دبثابة احملفز للتعرؼ عن تقنياهتا،آثارىا مستقبلها

خاطر التطبيق مباؼبطلب الثالث ٍب لبص الثاين آثار اؽبندسة اؼبالية  اؼبطلب كوبدد تقنيات اؽبندسة اؼباليةاؼبطلب األكؿ 
 .،حيث أهنا سبلح ذك حديناػباطئ للهندسة اؼبالية كآفاقها

  تقنيات الهندسة المالية:األولالمطلب 
 اؼبؤسسات اؼبالية كذلك من خبلؿ زبفيض التكاليف كسرعة تنفيذ ءمن الواضح جدا مسانبة اؽبندسة اؼبالية ُب ربسُت آدا

. العمليات كربقيق اؼبكاسب كسنعرض فيما يلي بعض العمليات اليت ابتكرهتا اؽبندسة اؼبالية خاصة ُب سوؽ اؼباؿ
 : العمليات المستحدثة في سوق المال:األولالفرع 

قدمت اؽبندسة اؼبالية إذل سوؽ اؼباؿ عمليات مبتكرة ك جديدة متنوعة منها عملية التسجيل على الرؼ،الشراء اؽبامشي، 
 :البيع على اؼبكشوؼ، اؼبتاجرة باغبزمة،التداكؿ اإللكًتكين ك غَتىا سنخص أنبها بالدراسة

                                                 
 دراسة ربليلية نقدية حبث مقدـ خبلؿ الدكرة العشركف للمجمع الفقهي اإلسبلمي ، رابطة "اإلسالمية ادارة السيولة في المصارف " اكـر الؿ الدين ك سعيد بوىراكة -1

 10،ص 2010 ديسمرب 29-25العلم اإلسبلمي مكة اؼبكرمة 
2

مذكرة ماجستَت ُب العلـو التجارية زبصص "دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية االسالمية:دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية االسالمية"أماؿ لعمش 
 25 ،ص 2011/2012مالية ك ؿباسبة معمقة، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر،
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كانت الطريقة التقليدية ىي أف تتقدـ منشأة ما من أجل :(registration on the shelf)التسجيل على الرف:أوال
 العاـ هبب أف تتقدـ بطلب تسجيل لدل ىيئة األكراؽ اؼبالية كالبورصة كىذه األخَتة تقع لبلكتتابطرح أكراؽ مالية 

،كلنا أف نتصور اعبهد كالوقت كالتكلفة  1عليها مسؤكلية تأكيد البيانات كمدل جودة الورقة اؼبالية اؼبطركحة لبلكتتاب
 حىت االنتظاراليت تصاحب توفَت تلك البيانات ُب كل مرة تريد اؼبنشأة إصدار اؼبزيد من األكراؽ اؼبالية كىذا فضبل عن 

تعطي ىيئة األكراؽ اؼبالية كالبورصة قرارىا ُب الرفض أك اؼبوافقة،كاعًتافا بعبء التكاليف الثابتة للتسجيل استجابت عبنة 
 1982األكراؽ اؼبالية كالبورصات ُب الواليات اؼبتحدة لوجهة نظر اؼبهندسُت اؼباليُت كذلك من خبلؿ تعديل أجرم ُب عاـ 

 كاليت تسمح للمنشآت اليت تصدر أكراقا مالية من حُت إذل آخر كىي عادة منشآت كبَتة بأف 415دبقتضى القاعدة 
تقدـ طلب تسجيل رئيسي،يتضمن خطة زمنية إلصدار أكراؽ مالية ما،حيث تغطي اػبطة فًتة زمنية معينة على أف يتم 

اإلصدار على دفعات،ىذا كيقدـ طلب التسجيل مصحوبا بالرسـو اؼبقررة كتلـز تلك القاعدة اعبهة اؼبصدرة  
بتحديد بيانات الطلب ُب كل مرة تقرر فيها طرح اصدار جديد كيطلق على ىذه العملية بالتسجيل على الرؼ،إذ يظل 

. 2طلب التسجيل الرئيسي احملفوظ لدل ىيئة األكراؽ اؼبالية كالبورصة سارم اؼبفعوؿ ؼبدة طويلة تصل إذل عامُت
قبح اؼبهندسوف اؼباليوف ُب تقدًن صياغة بديلة لنشاط السمسرة التقليدية هبدؼ زبفيض التكلفة :سمسار الخصم:ثانيا

 خدمات ة كتنوعكيقصد بو بيت السمسرة الذم يقدـ لعمبلئو خدمات ؿبدكدة،مستبعدا كثر3كىي ظبسار اػبصم
ؼ،فسمسار اػبصم يعطي خدمات ُب حدىا األدىن تقتصر على األعماؿ الكتابية مؿاالسمسرة التقليدية مرتفعة التك

اػباصة بأكامر البيع كالشراء كلذلك فهي منخفضة التكاليف،كىذا النوع مبلئما ألكلئك اؼبستثمرين الذين يتخذكف قراراهتم 
بأنفسهم كإلعطاء فكرة عن مدل ضآلة اػبدمة اليت يقدمها ىؤالء السماسرة أم ظباسرة اػبصم،فقد يكوف من الواجب 

: اإلشارة للخدمة الكاملة اليت تقدمها بيوت السمسرة التقليدية
توفر للعميل خزائن خاصة غبفظ مستندات ملكية األكراؽ اؼبالية،كتقـو بكل العمليات اليت يريد : الحفظ والحماية-1

.  العميل أف يقـو هبا من شراء أك بيع فهو ال ينقل األكراؽ ُب كل مرة يريد ابراـ صفقة
. توفَت للعميل أحدث اؼبعلومات كفقا لتقارير خرباء ـبتصُت: توفير المعلومات-2
يعتمد عليها العميل ُب بيع كشراء األكراؽ ككذلك ُب عمليات اؼبضاربة ُب سوؽ السلع  :االتجار خدمة -3
تقـو بيوت السمسرة التقليدية حىت بإدارة ؿبفظة العميل :  النصح والمشورة -4

                                                 
1
  http://www.startimes.com/f.aspx?mode=f&member=2396418   

د13س22 على 12/11/2013تاريخ االطبلع " الهندسة المالية"منتديات ستار تايبز  
  ك ما فوؽ223، مرجع سابق، ، ص 1ج" الهندسة المالية بإستخدام التوريق و المشتقات: الفكر الحديث في إدارة المخاطر"منَت براىيم ىندم 2
 233سابق، صاؿرجع نفس ادل 3
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 كتقدًن اؽبدايا الفاخرة مثبل:  الخدمات اإلضافية -5
األصل ُب اؼبعامبلت اؼبالية أف تشًتم الورقة اؼبالية ٍب تبيعها هبدؼ ربقيق :(short selling) البيع على المكشوف:ثالثا

الربح غَت أف اؽبندسة اؼبالية أكجدت عملية مغايرة كىي أف تقًتض األكراؽ اؼبالية أكال ٍب تبيعها كعندما تنخفض قيمتها ُب  
،كعادة ما يكوف 1السوؽ يعاد شراء ىذه الورقة كيسمى ىذا النمط البيع على اؼبكشوؼ ٍب ترد بعد ذلك إذل مقرضها

 من اؼبقرض كقابل للرد من اؼبقًتض،كما يلعب السمسار دكرا بارزا ُب ىذا لبلستدعاءقرض البيع على اؼبكشوؼ قابل 
: 2الشأف،فعمليات البيع على اؼبكشوؼ تستخدـ ألغراض عدة غَت اؼبضاربة مثل

 .ضماف ربقيق الربح كتأجيل سداد الضريبة عن األرباح* 
 3إف التغطية باستخداـ البيع على اؼبكشوؼ ربمي اؼبستثمر من ـباطر البفاض أسعار االكراؽ اليت يبلكها:التغطية* 

كىي نوعاف تغطية كاملة كأخرل غَت كاملة فالكاملة تعٍت بأف اؼبستثمر الذم يشًتم عددا من األكراؽ بغرض اإلستثمار 
. يبيع عدد مساكيا من ذات األسهم على اؼبكشوؼ كبذات السعر

. أما التغطية غَت الكاملة فهي إذا دل يتحقق شرط تساكم عدد األسهم اؼبشًتاة كاؼبباعة على اؼبكشوؼ كبذات السعر
ىي عملية موازنة كاغتناـ فرص كجود فركقات ُب أسعار أكراؽ مالية ما ُب بورصتُت ـبتلفتُت حبيث يتم شراء :اؼبراجحة* 

. 4األكراؽ ذات السعر اؼبنخفض كتباع على اؼبكشوؼ ُب بورصة أخرل بسعر مرتفع لتحقيق األرباح
 قد وبدثوا ارتفاع Bulls لؤلسعار كبَتة جدا فاؼبضاربوف على الصعود ارتفاعإف عمليات البيع على اؼبكشوؼ ُب حالة 

كنبي اصطناعي ُب سعر السهم من خبلؿ احتكار السهم أك األسهم اؼبتقلبة السعر،كىذه العملية ربدث عند معرفة أف 
اؼبضاربُت حباجة البائعُت على اؼبكشوؼ بشراء األسهم هبدؼ تغطية عمليات البيع فاؼببلذ األخَت ىو اؼبضاربة على 
،ك ارتفاع األسعار كىناؾ أشكاؿ متعددة من الصراعات بُت اؼبضاربُت مثل إشاعة األخبار الكاذبة ُب الصحف كغَتىا

 قامت الياباف بإجراءات تأديبية ضد 2002فعلى سبيل اؼبثاؿ ُب سنة الغرض ىو أف يشًتم اآلخركف ما يركجو اؼبضاربوف 
ػبرؽ قوانُت البيع على  (األجنبية كاحمللية)اثنيت عشر شركة ظبسرة من أكرب الشركات العاملة ُب ؾباؿ تداكؿ األكراؽ اؼبالية 

أحد أىم أدكات لرسم السياسة النقدية ُب الياباف (البيع على اؼبكشوؼ)اؼبكشوؼ كبعدىا أصبحت ىذه العملية 
 كىذا نتيجة عمل اؽبندسة اؼبالية اليت قامت بعملية التداخل ةبأداء البورصكالعادل،فغالبية اؼبصرفية العاؼبية تتأثر بدرجة كبَتة 

. كاالرتباط بُت األسواؽ اؼبالية كالنقدية
                                                 

1
 112خالد ؿبمد نصار ، مرجع سابق ص 
  250 ، مرجع سابق، ، ص1ج" الهندسة المالية بإستخدام التوريق و المشتقات: الفكر الحديث في إدارة المخاطر" منَت براىيم ىندم2
 27 مرجع سابق صربيع بوصبيع العائش، 3
4

 265 ص 2007 ، 2اآلردف،ط ’دار الشركؽ للنشر ك التوزيع،عماف"األسواق المالية، مؤسسات ،أسواق، بورصات"ؿبمود ؿبمد الداغر 
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 حصل اإلرباد الوطٍت لتجار األكراؽ اؼبالية على موافقة ىيئة األكراؽ اؼبالية كالبورصة 1971بعد :التداول اإللكتروني:رابعا
 يربط بُت كافة اؼبشًتكُت ُب النظاـ مهما كاف موقعهم،فيقـو السمسار  1على استخداـ النظاـ اإللكًتكين للتداكؿ

اؼبفوض من طرؼ العميل بطرح األسعار سواء كانت خاصة بشراء األسهم أك بيعها ، كذلك من خبلؿ شبكة اإلعبلـ 
 :2اآلرل كاالنًتنت ك من أىم مزايا االستثمار عرب االنًتنت

البفاض تكاليف االستثمار ك السمسرة - 
سهولة ك سرعة االتصاؿ ك التسوية - 
اؼبعلومات الواسعة - 

: السوق الموحدة:خامسا
  إلدخاؿ تعديبلت على قوانُت1975 الكونغرس األمريكي عاـ استجابؿباكلة لرفع كفاءة كسيولة أسواؽ رأس اؼباؿ 

األكراؽ اؼبالية ، أعطت دبقتضاىا ىيئة األكراؽ اؼبالية كالبورصة صبلحية التصرؼ من أجل توحيد كافة األسواؽ،بشبكة 
لكًتكنية لزيادة السرعة كانتقاؿ رؤكس األمواؿ بسرعة كحرية ؽبذا فقد نشطت اؽبندسة اؼبالية لتحقيق حلم السوؽ إ اتصاؿ

: اؼبوحد حيث كضعت أربع ركائز أساسية
 .مركزية التقارير عن كافة الصفقات اليت ترـب ُب صبيع األسواؽ- 
 .مركزية اؼبعلومات عن أسعار الشراء كالبيع- 
 .اؼبنافسة اؼبفتوحة لكافة صناع السوؽ لكل كرقة- 
كامر أكانت اؼبتاجرة ُب أسواؽ رأس اؼباؿ ذبرم على أسهم فردية دبعٌت :المتاجرة بالحزمة أو متاجرة البرنامج:سادسا

 نشطت اؽبندسة اؼبالية كقدمت عملية 1975البيع كالشراء ال يتضمن سول أسهم منشأة معينة ،دكف غَتىا ، كُب عاـ 
اؼبتاجرة باغبزمة حيث يتضمن األمر تشكيلة من أسهم عدد من اؼبنشآت اؼبقيدة ُب البورصة كىذه العمليات تناسب أكثر 

 كتطبق اؼبنشأة عملية اؼبتاجرة باغبزمة عندما تعتـز تغيَت االستثماراؼبؤسسات اؼبتخصصة ُب اإلستثمار مثل صناديق 
ضافية  إالتشكيلة اليت تتكوف منها احملفظة اؼبالية أك ُب حالة تغيَت اإلدارة القائمة على احملفظة أك ُب حالة توفَت موارد مالية 

سحب جزء من اؼبوارد اؼبتاحة طبعا كذلك دبا وبافظ على نسبة اؼبوارد اؼبستثمرة ُب كل سهم داخل التشكيلة،كما  أك
. أهنا آلية للحد من اػبسائر

كل متعامل ُب البورصة سواء كاف مستثمرا أـ مضاربا يقـو بفتح :(Margin purcharses)الشراء الهامشي:سابعا
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حساب نقدم ُب شركة السمسرة يشبو اغبساب اعبارم لدل البنك التجارم أما اغبساب اؽبامشي فيشبو اغبساب 
 شركة السمسرة حق تقدًن األكراؽ  االتفاؽكيبنح ىذا " عميلاتفاؽاعبارم اؼبدين حيث يوقع اؼبستثمر عقدا يطلق عليو 

 باستخداـ حساب اشًتيتاؼبالية للبنوؾ التجارية كرىن أك كضماف للحصوؿ على قركض كيشًتط أف تكوف ىذه األكراؽ 
فإذا اعتمد اؼبستثمر أك اؼبضارب ُب سبويل شرائو لؤلكراؽ على أموالو الذاتية فيسمى ىذا بالتمويل النقدم أما إذا ،1ىامشي

" الشراء اؽبامشي"موؿ استثماره كجبزء من مالو كاعبزء اآلخر يقًتض من أحد البنوؾ،فيسمى بالتمويل النقدم اعبزئي أك
 .كينشأ عن ذلك تكبد تكاليف ثابتة مثل فوائد القركض ك توزيعات األسهم اؼبمتازة

 دبعٌت اؼبتاجرة بأمواؿ الغَت هبدؼ ربقيق الربح 2"الرفع اؼبارل" مفهـو باستخداـكالتمويل اؽبامشي يسمح للمستثمرين 
غَت أف التوسع ُب عمليات التمويل باؽبامش دكف استخداـ األساليب العلمية سيساىم ُب أحداث األزمات اليت قد 

 السليب لو ير حيث يظهر التأث1929 الكلي فهذا األسلوب أدل إذل أزمة الكساد الكبَت عاـ االقتصادتؤدم إذل اهنيار 
عندما تبدأ األسعار باؽببوط حينها يسارع السماسرة إذل مطالبة عمبلئهم بسداد الفركقات حفاظا على نسبة اغبدكد فإف 

.  عجزكا على ذلك يقـو السماسرة ببيع األكراؽ اؼبالية اؼبودعة لديهم كضماف كىذا بدكره يؤدم إذل زيادة ىبوط األسعار
 واقع الهندسة المالية :الفرع الثاني

إف األسواؽ اؼبالية كتطورىا حقيقة كاقعية نظرا للتزايد اؼبستمر غبجم اؼبعامبلت اؼبالية،ىذا كناىيك عن األنواع كاألصناؼ 
 اغبقيقي باالقتصاداؼبتعددة لؤلدكات اؼبالية كاؼبصدرة ؿبليا كدكليا ، فهذا التوسع ظبح للمعامبلت اؼبالية بالتحكم حىت 

 اؼبارل من زيادة الدين كالذم أصطلح على تسميتو بالرافعة اؼبالية ُب قاموس اؽبندسة اؼبالية،كىذا االبتكارحيث زاد 
 3التوسع ُب الدين لو تفسَتاف

مكانية اغبصوؿ على كل ما تريده كُب كقت قصَت إ ىو :األول 
أنك تستطيع اغبصوؿ على ماتريده دكف أك دبقابل ضئيل جدا،كىكذا انكسرت حواجز اغبيطة كاغبكمة كباع ذبار :الثاني

منتجاهتم السامة ليس فقط للسذج كاعبهلة،بل كأيضا للشركات اعبشعة "ىيماف مينسكي"الدين كما كصفهم الباحث
. كاألفراد العقل أيضا

 أف الشكل اؼبوارل يعرض كيستدؿ على كاقع اؽبندسة اؼبالية من خبلؿ اؼبقارنة بُت قيمة منتجاهتا كالثركة العاؼبية ككذلك
 يبُت حجم اؼبعامبلت اؼبالية؛فبا يدفع الفضوؿ عندنا كالتساؤؿ عن ماىية اؼبشتقات كما ىو السر ُب إحتياج النظاـ
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 الدكرل ؽبذه اؼبنتجات؟     
 2007-1998مبو الثركة العاؼبية مقارنة بنمو اؼبشتقات بُت :3 الشكل رقم 

 
 /http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009 :اؼبصدر

 حوؿ األزمة اؼبالية الراىنة ك البدائل اؼبالية ك اؼبصرفية،اؼبركز 2009/مام/5/6اؼبلتقى الدكرل الثاين يومي "اؼبشتقات اؼبالية من منظور النظاـ اؼبارل االسبلمي "أماؿ حاج عيسى ك فضيلة حويو
 14اعبامعي ػبميس مليانة، معهد العلـو اإلقتصادية ك علـو التسيَت،اعبزائر ، ص

 Peter"ثار ىذه النقطة الدكتور سامي ابراىيم السويلم ُب كتابو صناعة اؽبندسة اؼبالية حيث نشر حديث لػ كما أ
drucker" منشورا ُب ؾبلة"Economist" اؼبوت  ربت عنواف اإلبتكار أك1999 عاـ"innovate or die"   يشَت ُب ىذه

اؼبقالة اذل أف الصناعة اؼبالية تعاين اليـو من التدىور كالًتاجع نظرا لكوف اؼبؤسسات اؼبسيطرة على اػبدمات اؼبالية دل تقدـ 
أم ابتكار ذك أنبية على مدل ثبلثُت سنة،حيث أف ىذه اؼبؤسسات بدال من قيامها بتقدًن خدمات مالية لعمبلئها 

ألنو ما ترحبو مؤسسة زبسره "أصبحت تتاجر ؼبصلحتها مع اؼبؤسسات األخرل لتكوف ُب النهاية أماـ مباراة صفرية
زعموا أهنا "اؼبشتقات " بأف أىم ىذه اإلبتكارات اؼبالية خبلؿ العقود الثبلثة اؼباضية كانت  Peterكيقوؿ "1مؤسسة أخرل

، كبعدىا أصبحت ىذه اؼبنتجات سلعا مبطية تعاين من صعوبة التسويق كالبفاض الرحبية غَت أنو زاد تسليط "علمية 
 إذ بعدىا تبعتها موجات متتالية من القوانُت 2008الضوء على اؼبشتقات،خاصة بعد كقوع األزمة العاؼبية لسنة 

 رفعت ىذه التشريعات اؼبقيدة  2010كالتشريعات اؼبقيدة ألم عمل مارل مشكوؾ فيو، غَت أنو ُب سنة 
 عاؼبيا حيث كضح 2003 إذل 99 حجم عقود اؼبشتقات اؼبالية اؼبتداكلة من 2004كما نشر مركز احباث ىونكونغ سنة 

 ُب  % 7.8 كالبفض إذل  %15.8 تعادؿ 1999اعبدكؿ أف ىناؾ ىبوط ُب عقود اؼبشتقات العينية حيث كانت ُب عاـ 
 كارتفعت إذل   %48.20 تعادؿ 1999، بينما اؼبشتقات اؼبالية مبت بشكل كبَت حيث كانت النسبة ُب عاـ 2003عاـ 

          2003 ُب عاـ 92.20
 

                                                 
1
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 عاؼبيا (2003-1999 )حجم عقود اؼبشتقات اؼبالية اؼبتداكلة من : 2 اعبدكؿ رقم 
 النسبة (باؼبليوف) 2003العقود اؼبتداكلة عاـ النسبة (اؼبليوف )1999عاـ  العقود اؼبتداكلة القطاع 

 %48.83 3.961 %21.66 521 مؤشرات األسهم
 23.19% 1.881 %32.97 793 معدالت الفائدة

 19.22% 1.559 %27.86 670 األسهم الفردية
 0.96% 78 %1.71 41 العمبلت األجنبية

 92.20% 7.479 %84.20 2.025 إصبارل اؼبشتقات اؼبالية
 2.88% 234 %5.70 137 احملاصيل الزراعية
 2.69% 218 %4.86 117 منتجات الطاقة

 1.44% 117 %2.95 71 اؼبعادف غَت النفيسة
 0.79% 64 %2.29 55 اؼبعادف النفيسة

 7.80% 633 %15.80 380 إصبارل اؼبشتقات العينية
 100% 8.112 %100 2.405 إصبارل اؼبشتقات 

                SOURCE (revercher Translation –from Basic Data-Research center In Hong kong Exchanges ;2004 P1  

 بورصة زبتص باؼبشتقات 30ـ من بينهم 2003 بورصة للمشتقات بنهاية عاـ 62إف التداكؿ اؼبشار إليو ىو اعبارم ُب 
السلعية ، ثبلثة عشر منها كاقعة ُب قارة آسيا كقارة أكقيانيا كسبعة ُب الواليات اؼبتحدة األمريكية كالبورصات الباقية ُب 

  بورصة زبتص ُب اؼبشتقات اؼبالية32قارة أكربا ك
 ُب نوعُت من األسواؽ يتم تبادؿ اؼبشتقات بأف  الدكتور سامي سويلم ُب كتابو التحوط ُب التمويل اإلسبلميكضحكما 

 يوضح القيمة اإلصبالية لؤلصوؿ اليت تتعلق هبا اؼبشتقات ك يظهر 4رقمكالشكل  اؼبالية اؼبنظمة كاألسواؽ اؼبفتوحة،
 تريليوف 330 إذل أكثر من1998 تريليوف دكالر ُب سنة 100التضاعف السريع غبجم األسواؽ اؼبشتقة إذ أرتفع من

 سنوات ك ىذا النمو يتجاكز مراحل مبو أم نوع من األصوؿ 7 مرات ُب خضم 3 أم تضاعف 2005دكالر ُب سنة 
 يشَت بأف نسبة 2005اؼبالية األخرل كحسب اإلحصائيات الرظبية ؼبكتب مراقبة النقد ُب الواليات اؼبتحدة ُب سنة 

 من  %2.7أكرب بكثَت من تلك اليت يراد هبا التحوط ك ىناؾ  (اؼبضاربة )اؼبعامبلت اليت تصنف ضمن اجملازفات 
 من % 97.3اؼبشتقات تستخدـ من طرؼ اؼبتعاملُت النهائُت كىم اؼبؤسسات أك الشركات غَت اؼبالية،بينما ترتكز

اؼبعامبلت لدل السماسرة ك البيوت اؼبالية ك البنوؾ الكبَتة ك ىي ترتكز ُب عدد قليل من البنوؾ كاؼبؤسسات فحسب 
 ُب الواليات اؼبتحدة كىذه البنوؾ تتعامل مع االظبية من القيمة %96نفس اؼبصدر ىي طبسة بنوؾ ذبارية ستسيطر على 

      1ةكبيوت التسوم(البورصات)نفس شروبة العمبلء كتشًتؾ ُب نفس األسواؽ
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 للمشتقات اؼبالية ُب األسواؽ اؼبفتوحة كاؼبنظمة االظبيةالقيمة :  4رقم شكل 

 
 31نقبل عن سامي ابراىيم السويلم التحوط ُب التمويل اإلسبلمي ص bis.org :اؼبصدر     

: المهارات الخاصة التي تتطلبها الهندسة المالية : الفرع الثالث
 اػباصة دبجاؿ حبوثو فعلى سبيل  يكوف شخصان كاسع اإلطبلع كاؼبعرفة كأف يتميز باؼبهاراتأفيتطلب من اؼبهندس اؼبارل 

اؼبثاؿ اؼبهندسُت اؼباليُت الذين يعملوف ُب أسهم اػبزانة ينبغي أف يكونوا على علم تاـ هبذه األدكات ك اليت تستخدـ 
لتحقيق أىداؼ التمويل،أما اؼبهندسُت اؼباليُت الذين يعملوف ُب ؾباؿ إدارة اؼبخاطر فينبغي أف يكونوا ملمُت دبنتجات 

 اآلتيةاؼبشتقات اؼبالية فيمكن اإلؼباـ دبجموعة من اؼبهارات 
1: 

   كزيادة العوائدالتقليل من اؼبخاطرةدكرىا ُب  ككئهاا كفوائدىا كمسااتومعرفة كاسعة ككاضحة باألدكات كتطبيق -1
اعتماد خلفية كاسعة ُب علم الرياضيات كاإلحصاء كاالقتصاد كالطريقة اليت من خبلؽبا : فهم جيد للنظرية اؼبالية -2

.  كغَتىا كتسعَت اػبيارات كمقاييس التحوط اؼبثاليةمثل بناء احملفظة ُب موضوعات مالية متقدمة ىذه العلـو 
.  معرفة كاسعة بالقانوف الدكرل كاحمللي فيما يرتبط باآلليات اؼبالية كاألسواؽ -3
.  خلفية قوية ُب معرفة قانوف الضريبة العاؼبي كاحمللي -4
.  علم اؼباليةُب معرفة كاسعة برباؾبيات اغباسوب كالبيانات اؼبختصة بتطوير تقنيات جديدة  -5
 .  الذم قد وبصل كاىتماـ حبل اإلرباؾدرؾعقل ـ -6
تنظيم كإعادة ىيكلة اؼبنظومة اؼبالية كفق التغَتات البيئية كتقييم االحتياجات )التحليل اؼبارل كالتخطيط اؼبارل  -7

 .(س اؼباؿأالرأظبالية كالزيادة ُب ر
ؿبفظة األكراؽ اؼبالية سريعة التسويق كأكراؽ القبض كاؼبخزكف كاآلالت كاألصوؿ – النقدية )إدارة ىيكل األصوؿ  -8

.  (الثابتة األخرل
قرارات سبويل األصوؿ عن طريق القركض قصَتة األجل كالطويلة األجل كنسب رأس اؼباؿ )إدارة ىيكل التمويل  -9

(.  لئلقراض
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 .    إدارة اؼبنتجات اؼبالية اعبديدة كمشتقاهتا -10
آثار الهندسة المالية  :المطلب الثاني  

 .زبتلف كتتعدد آثار اؽبندسة اؼبالية على اؼبتغَتات اإلقتصادية حسب مدل تأثَت صناعة االبتكار ك اإلبداع اؼبارل عليها
 اؼبارل االبتكار من أكائل الذين درسوا أثر "Minsky"يعترب مينسكي:الهندسة المالية والسياسية النقدية:الفرع األول

 كذلك االقتصادم اؼبالية يبكن أف تؤدم إذل ضعف أثرىا االبتكاراتعلى فعالية السياسة النقدية،ك ىو يرل بأف 
. 1 التاليةلبلعتبارات

 اإللزامي كمعدؿ الفائدة نظرا لقدرة اؼبؤسسات اؼبالية على ابتكار أدكات سبكنها من ذباكز االحتياطي أداءيضعف  -
 . اإللزامياالحتياطيغبل مشكلة "إعادة الشراء"القيود السياسية النقدية مثل عمليات

أك غَتىا كاغبصوؿ على السيولة دكف (Eurodollar)يبكن للبنوؾ اإلقًتض من سوؽ العمبلت األجنبية -
 .االقتصادم اإللزامي كالنتيجة ىي نقص فعالية السياسة النقدية كضعف أثرىا االحتياطيحجز 

 اؼبارل كتوقع نتائجو من الناحية العملية،ألنو عملية مستمرة تضيف عنصر عدـ باالبتكارصعوبة مراقبة كل ما وبيط  -
 ك الوسط الذم تعمل فيو البنوؾ اؼبركزية،حيث تتحتم إذل األخذ بعُت االعتبار التغَتات اليت االقتصاديةاليقُت إذل البيئة 

 .  اؼبارلاالبتكارربدث ُب 
 نتيجة عمل السياسة النقدية،كما وبتمل أف االقتصاد اؼبالية قد تغَت من الطريقة اليت يتأثر هبا االبتكاراتإف بعض  -

 .تؤدم إذل التأثَت على ؿبتول كمدلوالت اؼبؤشرات اليت يستخدمها البنك اؼبركزم للرقابة
( كاإلنتاجية االقتصاديةرفع الكفاءة )فهو نافع كمفيد عندما وبقق اؼبصاحل اؼبشركعة : اؼبارل سبلح ذك حديناالبتكار -

 من االبتكار،لكن إذا خلى االستقرارـ د عمنكزيادة الرفاىية حيث ىذه األخَتة تعادؿ أك تغطي ما قد وبدث 
 .االستقراراإلهبابيات ككاف اؼبقصود منو ؾبرد ذباكز األنظمة كزبطي السياسات لزيادة الرحبية فسوؼ يؤدم ذلك إذل عدـ 

 سوؼ يزداد األمر سوءا كمثاؽبا موقف اإلرباد االبتكاراتحينما تتبٌت البنوؾ اؼبركزية سياسات تدعم ىذا النوع من  -
  حيث قرر التدخل إلنقاذه بالتعاكف مع1998الذم تعثر عاـ (LCTM)  األمريكي من صندكؽ التحوطاالحتياطي

  مليار دكالر ؼبنعو من اإلفبلس،كىكذا تصبح اؼبؤسسات اؼبسؤكلية 3.6 من اؼبؤسسات بتسهيل سبويلي يقدر حبوارل 14 -
  يساعد زيادة كفاءة النظاـاالبتكار ىي نفسها اليت تعيق ربقيق أىدافها،كىكذا يبكن القوؿ بأف االقتصادعن استقرار 

 .اؼبارل ك ُب نفس الوقت يعقد الوسط الذم تعمل فيو السياسة النقدية
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إف اؽبندسة اؼبالية ىي اػبركج عن السائد :  والمؤسسات الماليةاالقتصاديالهندسة المالية و النمو :الفرع الثاني 
بل ىي 1 كىذا ال يعٍت بالضركرة أهنا عمل سليب االستقرار كمن ٍب ىي سبب غبدكث قدر من عدـ بابتكارىااؼبستقر 

:  إذا التزمت دببادئها األساسية االقتصادم فهي ربقق النمو االقتصادمفبالنسبة للنمو ،سبلح ذك حدين 
. تطوير منتجات كأدكات قادرة على إدارة اؼبخاطر بكفاءة -
 .تقليل تكاليف اؼبعامبلت كخلق مراكز كبَتة اغبجم ُب اؼبعامبلت ك بكلفة أقل -
 .ربسُت سيولة السوؽ بصورة عامة كاؼبتعاملُت بأدكات اؽبندسة اؼبالية بصورة خاصة كتعزيز فرص ربقيق األرباح -

أما بالنسبة للمؤسسات اؼبالية فقد ساىم التطور اؼبذىل ُب تقنية اؼبعلومة كاألدكات التمويلية إذل تراجع الفوارؽ بُت 
 بُت االندماجات ُب ظل االذباهاؼبؤسسات اؼبالية اؼبختلفة ك قل دكر الوساطة اؼبالية فًتاجع دكر اؼبصارؼ كيتأكد ىذا 

أنواع ـبتلفة من اؼبؤسسات اؼبالية حىت تصبح ؿبصلة الدمج ذكباف الفوارؽ بُت اؼبؤسسات كنظرا للقيود القانونية اليت 
فرضت على اؼبصارؼ نشأت اغباجة لتجاكز القيود كصارت البنوؾ تعتمد على أنشطة مالية تغاير أصل نشاطها اؼبصرُب 

. ك غَتىا ...االئتمافكاػبدمات اؼبالية مقابل رسـو مقطوعة أك بطاقات 
لقد ظبحت ابتكارات اؽبندسة اؼبالية بتقسيم االسواؽ اؼبالية حسب : الهندسة المالية و األسواق الماليةالفرع الثالث

حيث أف .  اذل أسواؽ النقد ك أسواؽ رأس اؼباؿاستحقاقهاك تواريخ (تقليدية أك حديثة)نوعيتها ك طبيعة األكراؽ اؼبالية 
سوؽ اؼبشتقات كاف شبو معدـك قبل السبعينيات من القرف اؼباضي لكنو مبا بطريقة مضاعفة ُب مطلع الواحد ك العشرين 

كقد تضاعف حجمها بأكثر   ـ يبنع تنظيم كتقييد أسواؽ اؼبشتقات 2000بعدما أقر الكونغرس األمريكي تشريعا عاـ 
 ك ىكذا سبكن طالبو 2008 ُب 600 اذل 2005 سنة 330 اذل 1998 تريليوف دكالر ُب 100 مرات فانتقل من 6من 

.االستثمار من اؼبتاجرة ُب األكراؽ احمللية ك الدكلية  
ك مبت ىذه األسواؽ ُب الدكؿ اؼبتقدمة كحىت الناشئة ك يبكن تفسَت إذباه اؼبستثمرين كبو أسواؽ اؼباؿ العاؼبية لعدة 

. فبيزات سواء من حيث العائد أك من حيث اػبطر ك الكفاءة
     ك لقد ساعدت العوؼبة ُب تسارع ثورة اؼبنتجات اؼبالية اعبديدة نظرا لعاؼبية االسواؽ ك التحرير اؼبتسارع لرؤكس  

. االمواؿ كربرير االسواؽ فضبل عن التنافس احملـو بُت اؼبؤسسات اؼبالية ك تسابقها على االبتكارات اؼبالية
 ك ؽبذا السبب يرل بعض الباحثُت من ضركرة االرتقاء بوعي اؼبستثمرين من خبلؿ تأسيس مؤسسات أمن مارل لتقييم

االدكات االستثمارية اؼبعركضة كما تشرح ىذه اؼبؤسسات االثار اليت تًتتب عن األزمات اليت نشأت من جراء سوء 
 .كتوفَت كل اؼبعلومات الضركرية ك البلزمة، ىذه األدكات اغبديثةاستعماؿ
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إف اؼبنتجات اؼبالية لعمليات اؽبندسة اؼبالية،اليت :مخاطر التطبيق الخاطئ للهندسة المالية وآفاقها:المطلب الثالث
كاف اؽبدؼ منها تطوير الصناعة اؼبالية من خبلؿ ابتكار آليات سبكنها من إدارة فعالة ؼبخاطر أصوؽبا،قد ربولت إذل آلية 

هتا . إلنتاج اػبطر كنقلو كتعويبو،كمضاعفة آثار األزمات،كتفاقم حدَّل
إف اغباجة الستمرارية الصناعة اؼبالية كتطورىا لتتناسب مع مستول التحوالت االقتصادية كاالحتياجات التمويلية 

االستثمارية،مرىونة باعتماد قواعد كأسس جديدة لعمليات االبتكار اؼبارل كإهباد آليات بديلة للصناعة اؼبالية،ربفظ 
 . الربوية كاجملازفات كالبيوع الصورية كالرىوف الونبية كاؼبتاجرة بالوعودايناتالتوازنات اؼبالية ،كتبتعد ُب تعامبلهتا عن اؼبد

إف اغبركية االقتصادية العاؼبية خبلؿ العقود األخَتة بينت األنبية التأثَتية الكبَتة للصناعة اؼبالية دبنتجاهتا كمستجداهتا 
كمؤسساهتا،على االستقرار االقتصادم كاؼبارل كالنقدم على اؼبستول احمللي كاإلقليمي كالدكرل،كمدل ارتباطها كتكاملها 

. مع ـبتلف أركاف اؼبنظومة اؼبؤسسية لبلقتصاد العاؼبي
 فيها تسببت اليت الكارثية اآلثار توضح اليت الواقعية األمثلة من:مساىمة الهندسة المالية في األزمات :الفرع األول

 كبديل اؼبارل العبث مصطلح أطلق الباحثُت بعض أف جدا،لدرجة كثَتة اؼبالية اؼبؤسسات قطاع على اؼبالية اؽبندسة
 :األمثلة تلك أشهر يلي اؼبؤسسات،فيما ىذه اليت تستخدمها اؼبالية للهندسة

 19 أزمة كبَتة ُب األسواؽ اؼبالية USAلقد سادت األسواؽ ُب : األسوداالثنينالمستقبلية وأزمة يوم  قاألسوا:أوال
 كانتقلت العدكل إذل أسواؽ أخرل،حيث اندفع اؼبستثمركف ُب بورصة نيويورؾ مرة كاحدة إذل بيع األسهم 1987أكتوبر 

،كسرعاف ما انتشر ىذا الذعر ُب بورصة ككؿ سًتيت إذل باقي بورصات %58متسببُت ُب ىبوط مؤشر داك جونز دبقدار 
 مليوف دكالر كاليت شكلت 800العادل كسادت الفوضى ُب أسواؽ اؼباؿ العاؼبية حيث بلغت اػبسائر ُب بورصة نيويورؾ 

كعلى الرغم من كجود عدة تفسَتات إال أنو كجدت تفسَتات متعقلة 1 من ؾبموع اػبسائر الكلية العاؼبية %26نسبة 
دبتغَتات تنظيمية كاليت من ضمنها أساليب التعامل اليت استحدثت ُب السوؽ األمريكية ُب منتصف السبعينات كما تعلق 

اؼبيزات اليت وبظى هبا   ذلك بسببف، ككا ُب أحداث ىذه األزمة ُب العادل بأسرهت، تسبببأسواؽ العقود اؼبستقبلية
 :عن السوؽ اغباضرة كمثاؽبا2اؼبستثمر ُب السوؽ اؼبستقبلية

 من قيمة العقد كىي %10ك %2إف ىامش الشراء النقدم اعبزئي للعقود اؼبستقبلية يغطى بسندات كنسبتو تًتاكح بُت - 
ُب العقود اؼبستقبلية ؛ؼنسبة صغَتة مقارنة مع ما يباثلها ُب السوؽ اغباضرة كالذم يتم ربديده من قبل البنك اؼبركزم

بسبب التسويات اليومية (خسائر حقيقية) ُب قيمة األكراؽ اليت يتضمنها العقد أرباحا حقيقية(االلبفاض)االرتفاعيكوف 
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على أهنا كنبية إال ُب حالة بيع فعلي لؤلكراؽ اؼبالية  (اػبسائر )كىذا ال وبدث ُب السوؽ اغباضرة كإمبا ينظر ؽبذه األرباح 
. ؿبل التعامل

يتميز سوؽ العقود اؼبستقبلية بالبفاض العمولة ككذلك تكلفة اؼبعامبلت كغَت ذلك من اؼبيزات اليت توضح قلة - 
. اؼبخاطرة ضمن ىذه السوؽ،كالذم جعل اؼبستثمرين يتحولوف للتعامل ُب ىذا السوؽ بشكل كبَت

كُب ىذه العقود عادة ال يتم تسليم األكراؽ اؼبالية ؿبل العقد إمبا تتم التسوية كتصفية العقد نقدا ُب تاريخ التنفيذ،كل - 
 .ذلك أثر سلبا على األسواؽ اؼبالية اغباضرة

لقد تطورت األزمات النقدية كاؼبالية اإلقليمية كالعاؼبية،بدءا بأزمة الثمانينيات اليت مسَّلت األسواؽ اؼبالية،ٍب أزمة جنوب 
ت ارتداداهتا لتصل اذل ركسيا كدكؿ أمريكا البلتينية  شرؽ آسيا اليت امتدَّل

 :اإلفراط في استخدام المشتقات:ثانيا
إف استخداـ اؼبشتقات من قبل اؼبصاريف كاؼبؤسسات اؼبالية كغَتىم من اؼبتعاملُت ُب أسواؽ العقود اؼبالية اؼبتنوعة يبكن 

 :1أف يًتتب عليو خسائر مالية باىظة قد تعرقل مسَتة عمل ىذه اؼبؤسسات جزئيا أك كليا كاألمثلة عليها كثَتة 
بلغت قيمتها ـ 1994مايو من عاـ /خبلؿ شهر ايار  خبسائرAirProducts and Chemicalsمنيت شركة امريكية - 1

. مليوف دكالر من جراء خوض غمار نفس ذبربة الشركة السابقة(60)كبو
 ملياردكالر من جراء 5،1اليابانية عتبة  (Kashima Oil)  ناىزت أرقاـ اػبسائر اؼبالية الكربل اليت غبقت بشركة- 2

اإلذبار ك التداكؿ بعقود أسعار الصرؼ 
مليار دكالر  4،1سقف(اؼبتخصصة ُب إنتاج أنواع السلع)اليابانية ( Metallgesellschaft)ذباكزت أرقاـ خسائر شركة - 3

. ُب أدكات النفط
من جراء قيامو بعملية شراء ك بيع ،(Kidder Peabody)ذباكزت خسائر أحد بنوؾ اإلستثماراألمريكية كىو - 4

. 1994أغسطس/مبليُت دكالر خبلؿ شهر اب  4للمشتقات ُب أحد صناديقو اإلستثمارية النقدية،كبو
 شركة أمريكية كربل مصنعة للسلع اإلستهبلكية إذ (Procter & Gamble" كلعل خَت دليل على ذلك خسائر شركة- 5

  نتيجة للمضاربة على ربركات أسعار الفائدة1994 مليوف دكالر خبلؿ شهر أفريل من عاـ 1.2كبو :بلغت خسائرىا 
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 مليوف دكالر 268إذل حوارل " Paine webler" بلغت خسائر احدل الشركات اؼبتخصصة ُب األكراؽ اؼبالية كىي 1كما
 ، كذلك بعدما دعمت أحد صناديقها اإلستثمارية باؼبتاجرة ُب اؼبشتقات اؼبالية 1994بُت شهرم جواف كبداية سبتمرب 

.  الربيطاين من األزمات الشديدة نتيجة إلنعكاساهتا اؼبتشعبة على دكؿ العادل "Barings"،ىذا كتعد أزمة بنك 
ُب فرع من البنك الربيطاين اؼبتواجد بسنغافورا ،باؼبضاربة ُب سوؽ العقود اؼبستقبلية " Nicolas Leeson"حيث قاـ الشاب 

 من قلة اؼبخاطرة بسبب اإلستقرار االستفادةعلى مؤشر نيكام ُب بورصيت أكساكا اليابانية كسيمكس السنغافورية هبدؼ 
 أدىن مستوياتو، كحىت يغطي نيكوالس اػبسائر اؼبؤشر إذل مع حدكث زلزاؿ كويب البفض 1995النسيب ؽبذا اؼبؤشر كُب 

قاـ ببيع عقود مستقبلية على سندات  حكومية يابانية كاليت ىي ُب حد ذاهتا خطرا ، فبا أدل إذل ارتفاع الُت الياباين أماـ 
الدكالر كباقي العمبلت ، فقاـ البنك اؼبركزم الياباين خبفض أسعار الفائدة فبا تسبب ُب تفاقم خسارة اؼبضارب نيكوالس 

كُب ظل غياب عملية الرقابة على تلك السوؽ من قبل إدارة البنك ، قاـ بإخفاء اػبسارة عن إدارة البنك ُب لندف ُب  
 مليوف دكالر كدل يتمكن البنك ربمل ىذه اػبسائر كأعلن عن 850 حىت بلغ إصبارل اػبسارة 88888حساب وبمل رقم 

 ـ 1995 فيفرم 27إفبلسو ُب 
 سًتيت ككؿ ُب استثمارم بنك أكرب  خامس(Bear Sturns)ستَتنز بَت بنك  يعترب(2008) ستيرنز بير بنك أزمة : ثالثا
 أرصدهتم يسحبوف جعلهم الذم زبائنو،األمر ثقة ُب مفاجئ اهنيار حدكث:ذلك  عن كنتج اإلفبلس حافة كصل إذل كقد

 J.P.Morgan)من  عاجلة مالية مساعدات على كاغبصوؿ االقًتاض إذل عندىا عاجل بشكل البنك فلجأ من كمدخراهتم
Chase)الفائدة خبفض نسبة (األمريكي اؼبركزم البنك) االربادم االحتياطي قاـ  البنك االحتياطي كما مع  بالتضامن 

 الرىن أزمة حل أجل من كذلك الكربل اؼبالية قاـ بتمويل اؼبؤسسات كما للبنوؾ يقدمها اليت اؼبباشرة القركض على
 .مارل اهنيار غبدث كلوال ىذا القرار العقارم

 اليت ىزَّلت القطاع اؼبارل كاؼبصرُب،ٍب أزمة الديوف السيادية ُب دكؿ االرباد األكريب كانعكاساهتا 2008 كصوال ألزمة 
كل تلك األزمات أصابت االقتصاد الرأظبارل ُب صميم أفكاره ك جوىر نظرياتو،كأظهرت . السلبية على االقتصاد الدكرل

 .2ؿبدكدية كفاءة مؤسسات صناعتو اؼبالية التقليدية ك تزايد ـباطرىا على اجملتمعات االنسانية
أنو يبكن استخدامها ُب التحوط كيبكن أيضا استخدامها ُب :كما أف الطبيعة اؼبزدكجة ألدكات اؽبندسة اؼبالية من حيث

اجملازفة كليس ُب طبيعتها ما يبيز مقصود صاحبها من استخدامها،أيضا ىذه اػباصية اؼبزدكجة ذبنح بصاحبها إذل اجملازفة 
ألهنا تتيح لو اإلسًتباح كمع قوة اغبافز للربح مقارنة حبافز التحوط قبد كثَتا من الشركات ينتهي هبا األمر للتضرر 

 إذل أف اؼبشتقات كأدكات زبفيض اؼبخاطر قد ال ARROW 2003"جملازفة كلقد أشار لُت آركابسبب خسائر 
                                                 

1
 .7 ، مرجع سابق ،ص" بوعكاز نواؿ  

2
 http://diae.net/1409  مؤسبر منتجات كتطبيقات االبتكار كاؽبندسة اؼبالية  "شبكة ضياء بواسطة 2014,  يناير29 ُكتب يوم"  le 11/05/2014 à15h00 
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كنفهم من ىذا القوؿ بأف " إهنا ؿبايدة كلكن الناس يغامركف هبا" تستخدـ دائما ؽبذا الغرض ، أم زبفيض اؼبخاطر 
 TUMPEL"اجملازفُت بدال من زبفيض اؼبخاطر يتسببوف ُب زيادهتا كأكد ىذا اغبديث أيضا تيمبل جورجَتيل

GURGERELLE  من اؼبستحيل التميز بُت الصفقات اليت ُب حقيقتها مراىنات :" من البنك اؼبركزم االكركيب ، بقوؽبا
 1" حبتة كبُت ما يهدؼ إذل توزيع اؼبوارد ضمن عمليات اإلقتصاد اغبقيقي

فاؽبندسة اؼبالية تسمح بتحديد اؼبخاطر كتبادؽبا كلكن كثرة استعماؽبا دكف ضوابط هبعلها تتناقض ك اؽبدؼ األساسي 
الذم كجدت ألجلو كتصبح أداة مقامرة كتلحق الضرر باؼبتعاملُت هبا،أيضا ال ىبفى علينا بأنو من أسباب تداعيات 

 اؼبضاربات كاؼبشتقات اؼبالية اؼببينة على ديوف عقارية ، كىذا ما بُت بأف التطبيق اػباطئ للهندسة  2008األزمة العاؼبية 
اؼبالية مع غياب الرقابة كغياب أيضا القيم األخبلقية يؤدم إذل ـباطر جسيمة كإفبلس للشركات كتدىور لؤلسواؽ اؼباؿ 

 فما ىي أىم العمليات اػبطرة؟
لقد بينت األزمات اؼبالية كالنقدية،اتساع اؽبوَّلة بُت الدائرة االقتصادية اغبقيقية كالدائرة اؼباليػػػػة كالنقديػػػة،اليت ذبلت فػػي 

 تريليوف 70 تريليوف دكالر مقابل ناتج إصبارل عاؼبي دل يتعد 700ارتفػػػػاع قيػػمة اؼبشتقات اؼباليػػػة اؼبتداكلػػػة التػػػي ذبػػػاكزت 
 األكراؽ فقط أف منتجاهتا سامة،ليس اؼبمارسُت الذين يركف قبل موضع اهتاـ،من اؼبالية اؽبندسة أصبحت،كىكذا دكالر
 ىذه أف اقًتحت اليت اؼبخاطر توريق عملية أيضا كاسع،كلكن ُب اضطراب تسببت اليت العقارية بالقركض اؼبدعومة اؼبالية

 ُب اؼبالية اؼبشتقات فشلت بينما اؼبعقدة، اؼبالية األكراؽ ُب اؽبائل النمو مواكبة ُب التوريق حيث فشل .آمنة اؼبالية األكراؽ
للهندسة  أف ذلك خبلؿ من اتضح ك،العاؼبية اؼبالية األزمة نشوب النتيجة للتحوط،فكانت فعالة كأدكات دكرىا أداء

. اؼبالية العوؼبة ظل ُبا حدكدن  اؼبالية
 :التطبيق الخاطئ للهندسة المالية:الفرع الثاني

إف اؼبقامرة كعدـ حساب اؼبخاطر كغياب الرقابة على أسواؽ اؼباؿ كعدـ تدخل البنوؾ اؼبركزية تؤدم صبيعها إذل خسائر 
 اؼبضاربة على أسعار الفائدة دكف تطبيق معايَت ـباطر السوؽ كمن أىم العمليات اػبطرة ُب التطبيق للهندسة:كبَتة مثاؽبا 

 2ما يلي: اؼبالية 
 كبنك االعتمادمثل ما قامت بو بعض البنوؾ ُب أكركبا كترتب عليو إفبلس بنك : االستثمار ُب السندات الونبية-

 اؼبقامرة على حجم الرافعة اؼبالية ُب أسواؽ إعادة الشراء كاؼبنتجات اؼبالية اؼبركبة ك ىَتاشًت االؼباين
عدـ توفر معلومات كافية عن البورصات العاؼبية للمدير اؼبارل احمللي خبصوص اؼبستحدثات اؼبالية كاؼبصرفية اليت تعتمد -

                                                 
. 56 إذل 53ص   -  ،مرجع سابق ،ص"التحوط في التمويل اإلسالمي"سامي السويلم  1
 .160-158فريد النجار ، مرجع سابق ،ص ص  2
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على اؼبشتقات اؼبالية  
 1ف قيمة االستثمار فيها ال تدفع بالكامل مقدما بل تدفع ىوامش فقطأذل إيضا اؼبخاطر ُب اؼبشتقات أترجع  -

 إذل عاـ 2005 من عاـ %184كتظهر تلك اؼبخاطرة من خبلؿ حجم اإلستثمار ُب العقود اؼبشتقة كاليت زادت دبعدؿ 
 (بليوف دكالر 11.324 بليوف دكالر إذل 5.742 أم من 2007

 اؼبنافسة الشرسة ُب أسواؽ اؼبشتقات اؼبالية ُب العادل كزبفيض اؽبوامش على عقود جديدة بتداكؿ خارج البورصة -
 اغبكومات للمشتقات اؼبالية كعنصر جاذب للعمبلت األجنبية دكف ربليل اؼبخاطر مسبقا استخداـ -
.  الطلب اؼبتزايد للبنوؾ على اؼبشتقات لتعويض خسائر العمليات التقليدية-
 خطأ التقديرات الناذبة عن استخداـ اؼبشتقات كخاصة اػبيارات كغياب اغبيطة كاغبذر ُب استخدامها -
 التعديل اؼبستمر ُب ىوامش التأمُت يشكك ُب طلب كعرض العقود اآلجلة باإلضافة إذل التقلبات السريعة ُب األسعار  -

. 2تؤدم إذل ـباطرة كبَتة
  حسب آراء بعض العلماءآفاق ومستقبل الهندسة المالية: الفرع الثالث

يتضح من العركض السابقة كبالرغم من كاقع اؽبندسة اؼبالية اؼبتدىور فإف اؼبنتجات كاألدكات اؼبالية "Drucker"رأي: أوال
اعبديدة سوؼ تزداد كتتنوع نظرا لتطور البورصات كأسواؽ اؼباؿ الدكلية،ككما أف السوؽ اؼبوحدة اؼبتشابكة كاؼبًتامية 

إف :"  إذ يقوؿ"Drucker"األطراؼ عرب العادل سوؼ تشجع على تداكؿ اؼبشتقات اؼبالية اعبديدة كىذا نستنتجو من كبلـ
 3الصناعة اؼبالية،إذا أرادت النهوض من كاقعها اؼبتدىور فأمامها طريقاف

دبعٌت هبب استبداؿ الصناعة اغبالية بعناصر كأفكار جديدة،كما : استبدال الهندسة القائمة بأخرى مستحدثة-1
 قبل أربعُت عاما،جاء اؼبهاجركف من أؼبانيا كسويسرا االكبصارحدث لسوؽ اؼباؿ بلندف بعد أف كانت ُب طريقها إذل 

 كفرنسا كأمريكا كسانبوا ُب إحيائها كجعلها من أبرز اؼبراكز العاؼبية
 4إف الطريق الثاين ىو أف تعيد اؼبؤسسات صياغة نفسها لتكوف مبدعة: تكييف المؤسسات مع الواقع الجديد-2

بأنو من اؼبمكن جدا أف يوجد اليـو من ىبطط كيعمل "Druker"كمبتكرة ؼبنتجات جديدة بالفعل كيؤكد الكاتب
 منتجات رائدة كاليت ستستبدؿ اػبدمات القائمة أكربوؽبا إذل منتجات خاسرة،ٍب  ابتكارالستغبلؿ الفرص اؼبعطلة أك

                                                 
 62 اؼبانسبع رابح أمُت،مرجع سابق ،ص 1
2

األزمة اؼبالية كاالقتصاديات العاؼبية "اؼبؤسبر العلمي الدكرل حوؿ"دور الهندسة المالية اإلسالمية في معالجة األزمات المالية"ىناء ؿبمد ىبلؿ اغبنيطي 
 9،ص2010 ديسمرب1/2عماف،األردف،"اؼبعاصرة

3
 18نواؿ بوعكاز ، مرجع سابق ،ص  
 47مرجع سابق ،ص "لمالية و ادواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية الهندسة" ىاشم فوزم دباس ، العبادم 4
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قد ال يكوف الوقت قد فات للمؤسسات اؼبالية الضخمة اليـو لتعود إذل االبتكار مرة أخرل :مقالو بأنو"Drukerىبتم 
كما يعد أيضا التطور اؼبستمر لتقنيات االتصاؿ كاغباسوب عوامل التغيَت الرئيسية ُب 1لكن الوقت بالتأكيد متأخر جدا

: عادل اؼباؿ بصفة خاصة، باإلضافة إذل التطورات اؼبستقبلية احملتملة ُب اجملاؿ القانوين كاؼبؤسساٌب مثاؽبا
. إمكانية زبفيض تكاليف النماذج كالربامج اليت يبكن أف تستعمل لتسعَت األدكات النمطية كاؼبقايضات ألغراض الرقابة-
كُب كل دكؿ العادل على تعلم اؽبندسة اؼبالية  (الصغَتة اؼبتوسطة كالكبَتة )قدرة مسَتم الشركات بكل أحجامها -

 كتطبيقها ُب مشاريعهم كذلك بالدعم من نظرائهم من خبلؿ األنًتنت كغَتىا من الوسائل اؼبتطورة 
كيصبح األفراد  سوؼ تصبح أدكات اؽبندسة اؼبالية أكثر سهولة كاستعماال، كقد تطاؿ حىت األفراد كاؼبؤسسات الصغَتة-

 .اؼبالية فبارسُت نشيطُت للهندسة اؼبالية كل ىذه العوامل ستؤدم ُب اؼبستقبل اذل انتشار اؽبندسة
إف التوسع ُب بناء قواعد البيانات اؼبالية كأمن اؼبعلومات،مع اذباه الشركات كبو بناء نظم :رأي فريد النجار : ثانيا

اؼبعلومات اؼبالية ك مراكز دعم القرارات اؼبالية ،ىذا جبانب إقداـ صناديق االستثمار كالبنوؾ كاؼبراكز اؼبالية ُب العادل على 
استخداـ النظم اؼبالية اػببَتة سوؼ يضاعف من حجم كنوع التداكؿ ُب االكراؽ اؼبالية كمن ٍب يؤدم إذل دكر جديد 

؛إذف ربتاج التغَتات السريعة ُب بنود اؼبركز اؼبارل كاؼبنتجات كاألدكات اؼبالية اذل أساليب جديدة ُب االدارة 2للهندسة اؼبالية
كأرباحا ُب االستثمارات اؼبالية ُب (االستثمار ُب االصوؿ الثابتة كاؼبتغَتة )اؼبالية ربقق أرباحا من النشاط االقتصادم 

االكراؽ اؼبالية ك االكراؽ التجارية ك العمبلت باؼبراجعة الدكرية كالقرارات السليمة لكل من اسعار الفائدة كأسعار الصرؼ 
ك درجات التضخم كحركة البورصات كتستخدـ اؽبندسة اؼبالية كطراز جديد مع كل تغَتات مالية مثل حاالت االندماج 

 . كالتصفية ك التوسعات كاإلفبلس كإعادة اؽبيكلة اؼبالية كغَتىا
إف النظاـ اؼبارل العاؼبي بات حباجة ماسة إذل إصبلح كما يقرر خرباؤه :رأي بعض الخبراء في النظام المالي:ثالثا

:  3كمنهم على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر
ستاذ االقتصاد ُب جامعة برينسوتن ككاف نائب رئيس ؾبلس ؿبافظي بنك أ (Alan S .Blinder ) أالف ببليندر -1

  كتب(1994-93)األمريكيةكعضو ىيئة اؼبستشارين االقتصاديُت ُب الواليات اؼبتحدة ( 1996-94) الفيدرارلاالحتياط
 إذل مشركع إصبلح من شباف مبادئ للنظاـ فيويدعو ،1999أكتوبر/عدد سبتمرب" Foreign Affairs" نقديان ُب ؾبلة مقاالن 

                                                 
 10،مرجع سابق ،ص " صناعة الهندسة المالية" سامي بن ابراىيم السويلم 1
*Druker  : كتاب من أشهر اعبرائد اليت يكتب 30أستاذ جامعي شهَت لو أكثر من ، 2005 كتوُب هناية سنة 1909ؿ كلد ُب فينا صمبساكم األ؛ىو أمريكي اعبنسية 

 .يعترب من مؤسسي علم اإلدارة (wel streat journal )فيها
2

 313مرجع سابق ذكره، ص "المشتقات و الهندسة المالية"فريد النجار 
 44 ـ، ص1999الديواف األمَتم ، الكويت، ديسمرب " المشتقات المالية في الممارسة العملية و في الرؤية الشرعية"عبد اغبميد ؿبمود البعلي  3

www.badlah.com/page-778.html 
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 األزمات من قبل أم دكلة،كالثبلثة التالية لتفعيل دكر الصندكؽ ُب  تدعو الجتناباؼبارل العاؼبي اغبارل،أكؿ أربعة منها
يعتقد حيث  كتقليل تكاليفها،كاألخَت كقائي من قبل النظاـ اعبديد اؼبقًتح لتقليل عدد األزمات -األزمات-إطفاء اغبرائق

أف أحد اؼبخارج ؼبواجهة اؼبضاربُت إذل جانب كل ما تقدـ،ىو كضع أمواؿ طائلة من العمبلت األجنبية ربت تصرؼ فرؽ 
من دخوؿ اؼبغامرة،كيعًتؼ بأف اآللية ُب غاية الصعوبة  1اإلنقاذ الدكلية إلخافة اؼبضاربُت

:  دكرل الدكتور كلياـ الرالدم يدعو إذل تأسيس نظاـ مارل جديد ُب العادلاؿبَت اخل - 2
على ضركرة صياغة نظاـ مارل عاؼبي  (فنزكيلي اعبنسية)ُب كاشنطن الدكتور كلياـ الرالدم 242أكد مدير ؾبموعة الػ 

جديد وبافظ على مصاحل الدكؿ النامية كيقلل من ىيمنة الدكؿ الصناعية الكربل كوبوؿ دكف حدكث أزمات أك ىزات 
تزعزع االستقرار اؼبارل كالنقدم ُب العادل ُب أعقاب األزمة اؼبالية اغبادة اليت ىزت دكؿ منطقة جنوب شرؽ آسيا كذكر أف 

النظاـ اؼبارل القائم كاف دائمان رىن مصاحل الدكؿ الصناعية الكربل كمسخر ػبدمة مصاغبها ،نظران ألف ىذه الدكؿ 
تستحوذ على القطاعات اؼبالية اؼبؤثرة كسبتلك العمبلت اليت تستخدـ كاحتياطات نقدية كؽبا اليد ُب عملية كضع القرار 

  .داخل اؼبؤسسات اؼبالية الدكلية،كال يبكن أف تتخذ ىذه اؼبؤسسات الدكلية قراران ىبرج عن نطاؽ رغبة تلك الدكؿ اؼبهيمنة
كأضاؼ أف اؼبقصود باؽبيكل اعبديد ىو ربديث النظاـ القائم كاؼبزج بُت اؼبؤسسات اؼبوجودة ُب النظاـ اؼبارل العاؼبي،مؤكدان 

 77 كؾبموعة الػ 24 كؾبموعة الػ 15على الدكر اؼبهم الذم تقـو بو التجمعات االقتصادية للدكؿ النامية مثل ؾبموعة الػ 
.  ُب التفاكض مع بقية دكؿ العادل األخرلىاكغَتىا ُب تعزيز موقف

 كالبديل ُب نظرىا أخرل مستحدثةا باستبدالوك من خبلؿ ىذه اآلراء استنتجت الباحثة بأف مستقبل اؽبندسة اؼبالية ىو 
تربز بدائل الصناعة اؼبالية اإلسبلمية،ُب شكل منتجات مالية كمصرفية،تقـو على اؼبالية اإلسبلمية حيث  ىو اؽبندسة

 ؾبحفة كضمانات شركطمبادئ نظاـ اؼبشاركة الذل تنتفى ُب إطاره التكاليف اؼبسبقة للتمويل كما يرتبط هبا من 
إف الصناعة اؼبالية اإلسبلمية القائمة على مبدأ االبتكار ،ظلو التصكيك القائم على األصوؿ اغبقيقية مرىقة،كيتطور ُب

 يعد من أفضل البدائل لتطوير اؽبندسة اؼبالية اليت توفر اإلسبلميالذل ترشده ضوابط اؼبعامبلت اؼبالية ُب االقتصاد 
خصوصا بعدما اؼبنتجات كاألساليب التمويلية اليت ربقق أعلى درجات الكفاءة التخصيصية كاالستخدامية للموارد،

ىي اليت تؤدم اذل انفجار الفقاعة كحدكث  (غش،غرر،ربا،قمار،ميسر)كشفت األزمات الدكرية عن اكبرافات أخبلقية 
 األزمة كال يوجد نظاـ سبويل وبـر اؼبعامبلت الغَت أخبلقية من غَت نظاـ التمويل اإلسبلمي كدبا أف الصناعة 

 اإلسبلمية حديثة مقارنة بالتقليدية فنحن نتساءؿ عما ستقدمو ىذه األخَتة من خربة ك تطور ككفاءة للصناعة اإلسبلمية
 .كؽبذا إرتأينا بأف يكوف الفصل الثاين ؿببلال ك ناقدا ألدكات اؽبندسة اؼبالية التقليدة قبل التطرؽ للصناعة اؼبالية اإلسبلمية

                                                 
 47مرجع سابق ذكره، ص،عبد اغبميد ؿبمود البعلي  1

 كتضم شباين دكؿ من أفريقيا كشباين دكؿ من أمريكا البلتينية كسبع دكؿ أسيوية إضافة إذل يوغسبلفيا اليت ذبمدت 1973 تأسست عاـ 24 اإلشارة إذل أف ؾبموعة الػ ذبدر 2
عضويتها مؤخران ، كهتدؼ ىذه اجملموعة للدفاع عن مصاحل الدكؿ النامية ُب احملافل االقتصادية كاؼبالية العاؼبية كالدخوؿ ُب حوار مستمر مع الدكؿ اؼبتقدمة لتعظيم مكاسب 

.  الدكؿ النامية 
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 خالصة الفصل األول
 من األسواؽ اليت تتغَت بسرعة كمواجهة اؼبنافسة اؼبتزايدة،ال االستفادة يتسٌت م؛ كلكتزداد األسواؽ اؼبالية تطوران كمنافسة

. اؽبندسة اؼبالية كاالبتكار :بّد من عنصرين نبا
اؼبالية كتطويرىا ُب ظل ك العمليات يهدؼ إذل ربقيق الكفاءة ُب اؼبنتجات ؛ تعد اؽبندسة اؼبالية منهجا لنظاـ التمويل

من خبلؿ أنبية دكر اؼبوازنة بُت عدة أىداؼ كمن ٍب هتا كتكمن حقيق  اليت تتصف بأهنا متجددة كمتنوعةاالحتياجات
 التحوط اؼبؤسسات ك تواجو اليت اؼبالية اؼبخاطر ـبتلف إدارةؾ مبتكرة تستوعب كل ىذه األىداؼ  كآلياتتصميم أدكات

 اؼبالية األصوؿ أسعار على اؼبضاربة ككذا الصرؼ أسعار ُب التغَت أك السائدة الفائدة أسعار ُب بالتغَت اؼبرتبطة اؼبخاطر من
 إذل إضافة التوازف حالة إذل األسعار تعيد مراجحة فرص استغبلؿ إمكانية إذل إضافة األسعار، فركؽ من عوائد لتحقيق

 .احمليطة البيئة ُب كالنقدية اؼبالية السياسات تفرضها اليت القيود ـبتلف ذباكز
 األثر الذم أحدثتو ُب باإلضافة إذلعملية تطويرية ؽبا الفضل ُب تنشيط البورصات اؼبالية كالعاؼبية ؾ اؽبندسة اؼبالية تظهر

 ك لقد حققت أىدافها  للمنشآت اؼبالية كاؼبصرفية كظهور األسواؽ اؼبالية الناشئة كاؼبراكز اؼبالية العاؼبيةاالسًتاتيجيالتفكَت 
مسانبة اؽبندسة اؼبالية ُب ربسُت آداب اؼبؤسسات اؼبالية من خبلؿ الدكر الرئيسي الذم قامت بو كهبذا اتضح جيدا 

 آثار اؽبندسة اؼبالية على اؼبتغَتات تكذلك من خبلؿ زبفيض التكاليف كسرعة تنفيذ العمليات كربقيق اؼبكاسب كتعدد
فهذا التوسع ظبح للمعامبلت اؼبالية بالتحكم حىت ،  حسب مدل تأثَت صناعة االبتكار ك اإلبداع اؼبارل عليهااالقتصادية
قاموس اؽبندسة   اؼبارل من زيادة الدين كالذم أصطلح على تسميتو بالرافعة اؼبالية ُباالبتكار اغبقيقي حيث زاد باالقتصاد

ىو امكانية اغبصوؿ على كل ما تريده كُب كقت قصَت  :األكؿ كىذا التوسع ُب الدين لو تفسَتاف اؼبالية،
ككانت كىكذا انكسرت حواجز اغبيطة كاغبكمة  تريده دكف أك دبقابل ضئيل جدا، أنك تستطيع اغبصوؿ على ما :الثاين

 النتيجة أزمات دكرية تعصف كل مرة باالقتصاد مسببة خسائر كبَتة
اتضح جليا بأف اؽبندسة اؼبالية سبلح ذك حدين فالتطبيق اػباطئ ؽبا يؤدم اذل ـباطر جسيمة كىذا ما هبعلنا نتساءؿ عن 

تكييف   كاستبداؿ اؽبندسة القائمة بأخرل مستحدثة"مستقبل اؽبندسة اؼبالية ككانت اإلجابة عند بيًتدراكر إذ يقوؿ هبب
أساليب جديدة ُب االدارة اؼبالية ككانت إجابة " ككذلك فريد النجار إذ حث على إهباداؼبؤسسات مع الواقع اعبديد

 ـ كىذا البديل يشجع الكفاءة االقتصادية كلكن بضوابط 2008الباحثة بأف ىناؾ بديل ظهر حديثا كصمد أماـ أزمة 
ألنو ُب نظر الباحثة؛ األزمات اؼبالية الرأظبالية ىي أزمات  االقتصاد كربقيق التنميةيعد من أفضل البدائل لتطوير شرعية ك

أخبلقية كحىت نبُت ىذا ارتأينا زبصيص الفصل الثاين لتحليل عمليات كأدكات اؽبندسة اؼبالية هبدؼ التعرؼ على تقنياهتا 
 .ك ربديد مزاياىا ك عيوهبا
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 تمهيد  
 األدكات،فعلى هبذه كاؼبتعاملُت الكتاب بُت جدال األكثر اؼبوضوع اؼبالية اؼبشتقات  منتجات اؽبندسة اؼبالية كخاصةسبثل

 كبصورة ينقسموف الزالوا هبا كاؼبتعاملُت الكتاب أف إال األدكات هبذه اؼبنظم التعامل على ربع قرف من أكثر مركر من الرغم
 اؼبشاكل من العديد غبل مفتاحا تعد األدكات ىذه بأف تفاؤال األكثر الفريق يرل حُت ففي فريقُت متعاكسُت إذل كاضحة

 عدـ على يصر آخر فريق ىناؾ؛اؼبخاطر إدارة يف استعماؽبا إمكانية خالؿ من كاؼبالية االقتصادية تواجو اؼبؤسسات اليت
 "ديناميت"ك اؼبفًتس اؼبالية كحش بأهنا يعرفها البعض أف حىت تصاحبها اليت الكبَتة اؼبخاطر بسبب ،إطالقا ابو التعامل

 .اؼبالية األزمات
 التعريفيف سوؽ اؼباؿ من خالؿ  اؼبالية اؽبندسة تكملة كتطبيق ؾباالت استخداـ إذل من خالؿ الفصل الثاين هندؼ
 مالؿبها طغت ظاىرة األخَتة السنوات شهدتحيث  اؼبالية األسواؽ يف اؼبتداكلة األدكات أحدث  من باعتبارىاابأدكاتو

 تعاظمؼا،بو التعامالت حجم فبا ضخم النظَت اإلقباؿ على اؼبشتقات إقباال منقطع العاؼبية،كىي اؼبالية األسواؽ على
فرص  ،كإتاحةاألسعار  يفالتغَتات ـباطر ضد للتغطية أداة أهنا على اؼبشتقات إذل ينظر،إذ اؼبالية األسواؽ على تأثَتىا
 السعر للتنبؤ كاستكشاؼ أداة كوهنا إذل جديدة،إضافة استثمار فرص إتاحة النقدية،ككذلك التدفقات لتخطيط أفضل
 .اغباضرة السوؽ يف التعاقد ؿبل األصل عليو سيكوف الذم

كيفية التعرؼ على كأساليب القياس باإلضافة اذل التسعَت هبدؼ  سنحاكؿ التعريف بأدكاهتا منذ نشأهتا اذل تطور أسواقها 
استخداـ أدكاهتا يف إدارة اؼبخاطر باألسواؽ اؼبالية كالتعرؼ على كيفية تفعيل نشاطها بابتكار اغبلوؿ للمشاكل كاؼبعيقات 

 . كتقليل التكاليف
 سنعرض فيو  األكؿحبثادل:   الثالثة التاليةباحثىذا الفصل اؼبخصص ؼبنتجات اؽبندسة اؼبالية ادل يف ك عليو سنتناكؿ

 قمنا بالًتكيز على منتجات اؼبشتقات اؼبالية كإدارة اؼببحث الثاينبعض أىم أدكات اؽبندسة اؼبالية يف سوؽ اؼباؿ أما يف 
 اؼببحث الثالثاؼبخاطر كطرؽ قياسها كتقدًن بعض أنواع اؼبشتقات اؼبستخدمة يف األسواؽ العاؼبية مث ركزنا اىتمامنا يف 

 .على ىندسة اػبيارات اؼبالية باعتبارىا من أشهر ك أحسن ما قدمتو اؽبندسة اؼبالية
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الهندسة المالية  ت أدوا:المبحث األوؿ
براز أنبية منتجات اؽبندسة اؼبالية كمدل تفعيلها كتطورىا لسوؽ األكراؽ اؼبالية إهندؼ من خالؿ ىذا اؼببحث إذل 

 العاؼبي،فبتنوع اؼبنتجات اؼبالية يتمكن اؼبستثمر من تقليل اؼبخاطر كزيادة عوائده، االقتصادباعتبارىا مصادر سبويل يف 
 سوؼ نقسمها إذل أدكات سوؽ النقد كأدكات سوؽ رأس األمر الذم سيؤدم إذل زيادة حجم اإلستثمار يف سوؽ اؼباؿ

  .اؼباؿ ك مشتقات
  في سوؽ النقدلهندسة المالية اأدوات أىم :المطلب األوؿ

: اليت عرفها سوؽ النقدسوؼ نتطرؽ إذل أىم منتجات اؽبندسة اؼبالية 
 :شهادة اإليداع القابلة للتداوؿ:الفرع األوؿ

 كاعتربت مصدرا رئيسيا لألرصدة اإلضافية يف 1961 ظهرت شهادات اإليداع يف الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة 
 كعرفت بأهنا أدكات مالية قابلة للتداكؿ يف أسواؽ اؼباؿ الدكلية تصدر يف إحدل 1 يف لندف1966مصارفها كأصدرت سنة 

بالدكالر األمريكي (Deutsche Bank)بنك أكدكتش(Bank of New york)مثل بنك نيويورؾ)اؼبؤسسات أك البنوؾ الدكلية 
 بغطاء يقابلها من األسهم احمللية،باالتفاؽ مع شركة االحتفاظأك بعمالت أجنبية أخرل متداكلة بالسوؽ اغبرة مقابل 

مصدرة ؿبلية كذلك بإيداع األكراؽ اؼبالية اػباصة لدل بنك اإليداع أك بنك اإلصدار كيتم تبادؿ ىذه الشهادات كبديل 
لألكراؽ اؼبالية األصلية كىذه الشهادة ؽبا كافة حقوؽ مالك السهم احمللي من حيث التوزيعات النقدية كالعينية كبيع 

 2إخل...األسهم 
أنواع شهادات اإليداع :أوال
كىي تلك الشهادات اليت يتم اصدارىا   American Depository receipts (ADRS) شهادات اإليداع األمريكية-1

. األجنبيةكتداكؽبا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية مقابل ايداع األكراؽ اؼبالية إلحدل الشركات 
 كىي تلك الشهادات اليت يتم  اصدارىا كتداكؽبا Global Depository Receipts (GDRS) شهادات اإليداع الدولية -2

. كذلك كفقا لشركط كمتطلبات السوؽ(خاصة يف أكربا)يف أكثر من سوؽ مارل من أسواؽ اؼباؿ الدكلية 
: خصائص شهادات اإليداع:ثانيا

                                                           
1

ص -  صمرجع سابق ذكره"دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية اإلسالمية " دور الهندسة المالية المالية في تطوير الصناعة المصرفية اإلسالمية"آماؿ لعمش- 
81-82 

2
 http://www.egx.com.eg/getdoc/85aaabc7-f701-4e3a-b998-4ff93176581b/GDR_ar.aspx  p 1 

د   45 سا ك11 على 14/02/2014:يـو  "نبذة عن شهادات اإليداع"البورصة اؼبصرية    
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 هبب أف يكوف كضعها اؼبارل جيد كما تقدـ نتائج األعماؿ لثالث سنوات سابقة لإلصدار : الشركة المصدرة -1
كتقـو الشركة اؼبصدرة بإبالغ كل اؼبعلومات اػباصة بالشركة اليت ترغب يف إصدار شهادات اإليداع لبنوؾ اإليداع كىذا 

. ما هبعلها مضمونة
ك أم عملة متداكلة يف السوؽ اغبرة يف حُت أف األسهم احمللية تكوف أتصدر بالدكالر األمريكي : عملة اإلصدار-2

. بالعملة احمللية فبا يلغي ـباطر سعر الصرؼ
تصدر شهادات اإليداع بالسوؽ اػبارجي كيتم قيدىا بالبورصات العاؼبية كتعترب بورصة نيويورؾ : القيد بالبورصة-3

. لدكليةاككذلك بورصة لندف من أكثر البورصات اليت تقيد األكراؽ األجنبية كالشهادات 
 (DTC)يف أكربا كنظاـ (clear stream) ك (Euroclear):عليها دكليا مثل تتم بأنظمة كشركط متفق: التسوية والمقاصة-4

يف الواليات اؼبتحدة  
إف الشركة احمللية توزع األرباح بالعملة احمللية يف حُت بنك اإليداع الدكرل يتوذل عملية ربويل األرباح إذل : األرباح-5

. العمالت األجنبية أك الدكالر األمريكي،كتوزيعها على مالؾ شهادات اإليداع بعد خصم الضرائب إف كجدت
 .1تتداكؿ يف األسواؽ الدكلية بكل حرية: حرية التداوؿ-6
 باألسهم احمللية كوبق استبداؽبا2يبكن غبامل شهادة اإليداع إلغاء شهاداتو أك: شراء،بيع واستبداؿ شهادات اإليداع-7

يداع جديدة قابلة للتداكؿ يف السوؽ العاؼبي،كما يبكن لو بيعها كاسًتداد إلو استبداؿ األسهم احمللية بإصدار شهادات 
. عادة شراء أخرل جديدة ككل ىذا نتيجة ؼبركنتهاإك أأموالو 

ىذه الشهادات تزيد من تنويع احملفظة اؼبالية كتقلل من اؼبخاطر كذلك بالتغلب عن :الطلب على شهادات اإليداع:ثالثا
 .مشاكل تسوية العمليات كعقبات سعر الصرؼ

كىكذا تعترب شهادات اإليداع القابلة للتداكؿ منتجا ماليا يضاؼ ؼبنتجات اؽبندسة اؼبالية كالذم يعتمد عليو يف حل 
مشاكل سبويلية عديدة فهي سبثل أكراؽ مالية ذات آجاؿ ـبتلفة تعطي غباملها مقابل ايداع مبلغ معُت كيتقاضى مقابل 

 .كسنتطرؽ بعدىا إذل اتفاقية إعادة الشراء3ذلك فائدة ؿبددة كما يستطيع تسييلها قبل تاريخ استحقاقها
 

                                                           
1
http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/laws_index/UG19362UG19363.pdf 

 le 15/02/2014 à 12h 30 min  التعامل على شهادات اإليداع الدولية الصادرةوإجراءاتقواعد  
 52 ص باإلسكندرية مصرتوزيع منشأة اؼبعارؼ "األوراؽ المالية وأسواؽ رأس الماؿ" منَت إبراىيم ىندم 2
3

اؼبؤسسات اؼبالية اإلسالمية ، الشريعة  كالقانوف اإلمارات العربية اؼبتحدة  مؤسبر"حبث مقدـ يف “شهادات اإليداع القابلة للتداوؿ رؤية اسالمية " أشرؼ ؿبمد دكابة   
 .947 – 946ص - ،ص2004،
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 :Repurchase Agreementعادة الشراءإتفاقية إ:الفرع الثاني
 أحد عقود اؼبشتقات اؼبالية يف سوؽ النقد،تعتمد على كساطة بيوت السمسرة اؼبتخصصة كىي بيع االتفاقياتتعترب ىذه 

 كسعر ؿبدد يذكر يف 1أكراؽ مالية أك أصوؿ قابلة للتسييل بسعر ؿبدد مع التعهد بشرائها من اؼبشًتم يف تاريخ ؿبدد
 قصَتة األجل لتمويل عجز مؤقت،كبذلك فهي االستحقاؽكغالبا ما تكوف فًتة 2 (Repo)  باتفاقية،كاليت تسمى االتفاقية

 ك منتج مبتكر لتسهيل اغبصوؿ على التمويل يف أم كقت من األكقات كاؽبركب من قركض فائض االحتياطي اإللزامي
الساكنة كمدهتا ليلة كاحة كأخرل مستمرة دبعٌت تتجدد يوميا إذل أف تلغى من قبل :يوجد نوعُت من اتفاقية إعادة الشراء

 .3أحد الطرفُت
 4تتكوف من :عادة الشراءإمكونات اتفاقية :أوال
أم أف يتعهد اؼبستثمر بالشراء أكمعكوسها،كذلك حسب مركزه فإف كاف يريد اغبصوؿ على السيولة فيرـب : الصيغة-1

اتفاقية تعهد بالشراء،كإف كاف يريد أف يوظف السيولة اؼبتوفرة لديو فيرـب اتفاقية عكسية  
كىو يشًتم نقدا مث يبيع باآلجل (المموؿ)المشترييبيع نقدا ك يشًتم باآلجل ك (المتموؿ) البائع -2
 يف اإلتفاقية كاؽبدؼ منها ىو توثيق الدين كمن أبرز األصوؿ Collateral))كىي عنصر الضماف : األصوؿ المالية-3

شهادات مالية مدعومة برىونات  ك(treasury bills) أذكنات اػبزانة:اؼبستخدمة يف عمليات الريبو ك الريبو العكسي ىي
 (certificate of deposits :CDS)شهادات االيداع  ك(mortage backed securities) عقارية

( term repo)ذكاألجل من يـو كاحد كتسمى الريبو ألكثر أك (over night repo)إما أف تكوف الفًتة ليـو كاحد  األجل-4
 كيقصد بو اؽبامش على اتفاقية اعادة الشراء الذم يدفعو بائع األصوؿ اؼبالية (Repo rate ) (معدؿ الريبو ) العائد -5
 أما معدؿ الريبو العكسي فهو اؽبامش على اتفاقية اعادة الشراء اؼبعاكس الذم وبصل عليو اؼبشًتم كاؼبعدؿ إما  (اؼبتموؿ)

 وبدده البنك اؼبركزم بشكل رظبي أك حسب أسعار الفائدة يف السوؽ بُت اؼبصارؼ التجارية ك الفرؽ بُت الريبو كالريبو
األعلى كاألدىن على الفائدة  العكسي هبدؼ إذل التحكم يف السعر

 

                                                           
1

 82آماؿ لعمش مرجع سابق ذكره، ص  
2
 Roland Portait et Patrice poncet “Finance de Marché:Instrument de base, produits derives,portefeuilles et 

risqué”imprimé en France edition DALLOZ,2008 P-P :100-101 
3

 153،األردف ص 2009دار اؼبستقبل للنشر ك التوزيع،" اساسيات اإلستثمار"طاىر حيدر حرداف 
4

  6-5ص - ص "أدوات إدارة مخاطر السيولة وبدائل اتفاقية اعادة الشراء في المؤسسات المالية" يوسف بن عبد اهلل الشبيلي  
    12H 00    http://www.kantakji.com/media/9373/dr-yousif-al-shubaily-1.pdf      على الساعة15/02/2014اطلع عليو يـو 
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تستخدـ للعديد من األغراض :وظائف اتفاقية إعادة الشراء: ثانيا 
 كتعديل مستول االئتمافاستخدامها كأداة للسياسة النقدية،يف عمليات السوؽ اؼبفتوحة للسيطرة على حجم - 

 .االقتصادالسيولة لغرض معاعبة حاالت التضخم كاالنكماش يف 
 توفَت السيولة العاجلة مثل اؼبقاصة اليومية بُت البنوؾ ككذلك توظيف السيولة الزائدة - 
 الريبو العكسي  من فرؽ اؽبامش بُت الريبو كاالستفادة- 

كحسابات  (Now) دكالر كأكامر السحب القابلة للتداكؿ  ك أكراؽ اليوركاالئتمافكىناؾ عدة أدكات أخرل مثل بطاقات 
 (Now super )كغَتىا من األدكات اليت ابتكرهتا قديبا اؽبندسة اؼبالية يف سوؽ النقد كما يهمنا بالدراسة يف ىذا البحث 

  .ىو عملية التوريق
يتعلق األمر بتوريق القركض اؼبصرفية كنقصد بو إمكانية ربويل ىذا النوع من األصوؿ :عمليات التوريق:الفرع الثالث

قابلة للتداكؿ يف أسواؽ رأس اؼباؿ كىي أكراؽ تستند إذل ضمانات (أسهم كسندات)اؼبالية غَت السائلة إذل أكراؽ مالية
 اؼبوجودات كاؼبطلوبات كربويل اؼبخاطر استحقاؽلقد مت اللجوء إذل التوريق لتصحيح اػبلل الناجم عن التفاكت بُت تاريخ 

. 1 للديوف إذل طرؼ آخر وباكؿ ذبزئة كتفكيك ىذه اؼبخاطر بطريقة فاعلةاالئتمانية
ىو أداة مالية مستحدثة تفيد قياـ مؤسسة مالية،وبشد ؾبموعة من الديوف اؼبتجانسة كاؼبضمونة :تعريف التوريق:أوال

 مث يعرض على اعبمهور من خال منشأة متخصصة لالكتئاب يف شكل ائتمانيابأصوؿ مث كضع يف صورة دين كاحد معزز 
 كما عرؼ التوريق باسم مشتقة سوؽ النقد2أكراؽ مالية تقليال للمخاطر كضماف للتدفق اؼبستثمر للسيولة النقدية للبنك

 الذم يعٍت جعل الديوف اؼبؤجلة يف Securitization انكليزم اقتصادمكعرفو إخالص باقر النجار بأنو تعريب ؼبصطلح 
صكوؾ قابلة للتداكؿ يف سوؽ ثانوية أم عملية ربويل طبيعة الورقة من ذبارية إذل مالية لبيعها للمستثمرين ؾذمة الغَت،

لقد 3كشركات التأمُت كصناديق التقاعد تستخدـ عملية التوريق يف سداد مقابل ؽبا ىو مًتتب عليها من جراء دين 
 من القرف العشرين حيث مت توريق عدد من القركض 1970حصلت أكؿ عملية توريق يف الواليات اؼبتحدة يف عاـ 

 لتشمل معظم التدفقات اتسعت مث االئتمانيةالسكنية مث اقتصرت على العقارات اؼبرىونة كقركض السيارات كالبطاقات 
 النقدية

                                                           
قسم العلـو اؼبالية كاؼبصرفية ، : اجمللد السادس ، كانوف الثاين  (23 )، حبث مقدـ إذل ؾبلة العلـو اإلقتصادية ، العدد ”قراءة في مفردات التوريق”إخالص باقر النجار ، 1

 .195، ص 2009كلية اإلدارة كاإلقتصاد ، جامعة البصرة ،
، ؾبلة األكاديبية العربية اؼبفتوحة ، الدمبارؾ ف العدد الثاين “ إعادة التمويل الرىني وأثره على المنظومة المالية والمصرفية في الجزائر“  عمر طالب كعبد اجمليد غويف ، 2
 .12-11:ص - ، ص2007،
 .ك ما فوؽ195مرجع سابق ص "قراءة في مفردات التوريق: "إخالص باقر النجار  3
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: أسباب ظهور التوريق-:1-1
 أزمة اؼبديونية العاؼبية كزيادة خسائر اؼبصاريف كارتفاع تكاليف تشغيلها باإلضافة اذل عبوء اؼبقًتضُت الكبار إذل  األسواؽ*

 .اؼبالية مباشرة 
  أسعار الفائدة يف فًتة السبعينات اللبفاضإنتعاش أسواؽ السندات على الودائع طويلة األجل *
 .1ظهور كانتشار مفهـو البنوؾ الشاملة اليت تسعى كراء تنويع مصادر التمويل من كافة القطاعات *
 2:طوم عملية التوريق على كجود أركاف طبسة ىي:آلية التوريق- 1-2
كجود عالقة دائنية أصلية بُت دائن كمدين كالعالقة بُت البنك اؼبقرض كالفرد أك الشركة أك اغبكومة اؼبقًتضة باإلضافة - 

. إذل رغبة الدائن يف التخلص من الدين كربويلو إذل جهة أخرل
 قياـ اعبهة احملاؿ ؽبا الدين بإصدار سندات جديدة قابلة للتداكؿ يف أسواؽ األكراؽ اؼبالية ك ذلك استناد األكراؽ اؼبالية- 

. اعبديدة إذل ضمانات عينية أك مالية ذات تدفقات نقدية متوقعة
. كجود مستثمر،الذم تشًتم السندات اعبديدة مث يقـو بتحصيل فوائدىا يف اؼبواعيد اؼبستحقة- 

تعترب الديوف اؼبولدة للدخل اؼبكوف األساسي لربنامج التوريق كالذم يتيح للمستثمر اغبصوؿ :أنواع التوريق وأساليبو:ثانيا
 3:،كيبكن تصنيف التوريق على ىذا األساس إذل نوعُت أساسُت نبا الستثمارهعلى عائد مناسب 

:  تصنيف التوريق وفقا لنوع الضماف-1 
مثل التمويل العقارم الذم يكوف العقار مرىونا  :التوريق بضماف أصوؿ ثابتة -
دبقتضى  ىذا النوع من التوريق تقـو بعض اؼبؤسسات بتوريق بعض دخوؽبا اليت :التوريق بضماف متحصالت آجلة-

ستحققها يف اؼبستقبل بنفسها أك عن طريق شركة توريق الديوف  
 تصنيف التوريق وفقا لطبيعتو -2
إنتقاؿ األصوؿ من خالؿ بيع حقيقي مقابل شهادات لنقل اؼبلكية بإعادة بيعها كتوزيع التدفقات اؼبالية كفقا غبصص -

ؿبددة،كىنا تكوف األكراؽ اؼبالية معربا لتحقيق ىذا اؽبدؼ،كيطلق على ىذا النوع من التوريق بالتنازؿ   
زبتلف فيما بينها كفقا لدرجة (سندات)توريق االلتزامات اؼبالية الناشئة عن حقوؽ كأصوؿ مالية ينشأ عنها أكراؽ مالية -

التصنيف كسرعة الدفع،إمكانية فصل مدفوعات االصل عن الفائدة 

                                                           
1

  52،ص 2001، الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية ، مصر ،"العولمة  واقتصاديات البنوؾ "عبد اؼبطلب عبد اغبميد - 
 226ص   2013 -األكؿ العدد - 29 اجمللد – كالقانونية االقتصادية للعلـو دمشق جامعة  ؾبلة"مقارنة دراسة:واإلسالمي التقليدي الدين توريق"فرحات خالد مٌت - 2
3

 .31مرجع سابق ،ص ،ربيع بوصبيع العائش 
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: يتم التوريق بأحد األساليب الثالثة اآلتية: أساليب التوريق-3
 .ماليةكرقة  كيكوف التحويل كليا أكجزئيا إذلجديدة، األصلية بأخرل كااللتزامات اغبقوؽ ستبداؿا:الدين استبداؿ 3-1
يعٍت التنازؿ عن األصوؿ لصاحل الدائنُت أك اؼبقرضُت ، كيشيع استخداـ ىذا األسلوب يف توريق الذمم : التنازؿ 3-2

. الناشئة عن بيع بعض األصوؿ أك اهبارىا
  ىذا األسلوب بيع الذمم اؼبدينة من قبل الدائن األصلي إذل مصرؼ متخصصف يتضم:الجزئية المشاركة 3-3

. بشراء الذمم كسبويلها ، كال يتحمل بائع الدين بعدىا أم مسئولية فيما لو عجز اؼبدين عن التسديد
: ك ـباطر التوريق يف النقاط التالية  يبكن سبثيل مزايا: مزايا ومخاطر التوريق: ثالثا

 من األسواؽ العاؼبية كخاصة الدكؿ الناشئة حيث قامت ىاتو األخَتة بتوريق موجوداهتا كوسيلة االقًتاض*:المزايا - 1
  لديو مناالئتماف يف البَتك من خالؿ توريق عائد بطاقات االئتمافاستطاع بنك :مثاؿ االئتماينلتحسُت تصنيفها 

 1 من مؤسسة ساف آف يوزر العاؼبية AAA اغبصوؿ على ائتماف 
 للمؤسسات الصغَتة كاؼبتوسطة كذلك بتوريق قركضها كضماهنا من قبل مؤسسات كاالستمراريةيضمن التوريق البقاء * 

 2 نتيجة للمخاطر الكبَتة احمليطة هبااالقًتاضخاصة حىت زبفف عنها كلفة 
 3يضمن التوريق سبويل الدين العاـ بدال من إعادة اعبدكلة ك تفاقم الديوف اػبارجية*
أثناء  ـباطر التحويل)ـباطر الدكؿ،4االئتمانيةاؼبخاطر :يبكن اإلشارة إذل بعض منها : المخاطر المترتبة عند التوريق-2

كليس بسبب يتعلق باؼبدين كـباطر السوؽ كىي اؼبخاطر الناذبة عند تقلبات األسعار كأسعار الفائدة كأسعار (اغبرب
 انتهاؾ القوانُت إفشاء أسرار اؼبعامالت كـباطر الكفاالت "الصرؼ كاألكراؽ اؼبالية،ـباطر التشغيل،ـباطر قانونية

 في سوؽ رأس الماؿاألوراؽ المالية المستحدثة أىم :المطلب الثاني
أىم كمن إذل عديد من األكراؽ اؼبالية اؼبستحدثة (األسهم ك السندات)طور اؼبهندسوف اؼباليوف األكراؽ اؼبالية التقليدية 

 ىي مستحدثات األسهم أنواع األكراؽ اؼبالية اؼببتكرة الصادرة عن الشركات اؼبدرجة يف البورصات اؼبنظمة كغَت اؼبنظمة
 .العادية، مستحدثات األسهم اؼبمتازة كمستحدثات السندات

 
                                                           

1
  .203مرجع سابق ذكره،ص  " قراءة في مفردات التوريق" اخالص باقر النجار  

2“Emerging Markets securitization : opportunities challenge »  journal union arab banks lebanon, 2000 N° 

238.P130. 
 204مرجع سابق ذكره،ص  " قراءة في مفردات التوريق" اخالص باقر النجار  3

4  D.Maher Hasan : « the significance of Basel 1 and Basel for the future of, bankings industry with special 

emphasis on credit information » union of arab banks.2002.N261. p88. 
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: مستحدثات األسهم العادية:الفرع األوؿ
: جبانب األسهم العادية التقليدية ظهرت بفضل اؽبندسة اؼبالية أنواعا جديدة من األسهم العادية كىي كالتارل

: األسهم العادية لألقساـ اإلنتاجية:أوال
 األصل يف توزيعات األسهم العادية اؼبصدرة ألحد الشركات مربوطة باألرباح اليت ربققها الشركة ككل كلكن بعض 

 أسهما انتاجية يرتبط كل نوع منها باألرباح اليت وبققها قسم 1الشركات اؼبوجودة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية أصدرت
 يف االختالؼغَت أهنا خلقت نوعا من تضارب اؼبصاحل بسبب 2معُت من األقساـ اإلنتاجية كعلى الرغم من مزاياىا 

. ربديد أسعار التحويل بُت األقساـ اإلنتاجية
: األسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة:ثانيا

 العادية ال تعترب دبثابة أعباء هبب خصمها من اإليرادات قبل األسهم األصل أف التوزيعات اليت وبصل عليها ضبلة 
احتساب الضرائب كلكن يف أمريكا صدر تشريع ضرييب يسمح للشركات اليت تبيع حصة من األسهم العادية إذل العاملُت 

. 3فيها يف ظل خطة ؼبشاركتهم يف ملكية اؼبنشأة خبصم توزيعات األسهم من اإليرادات قبل احتساب الضريبة
:  األسهم العادية المضمونة:ثالثا

إذا ما البفضت القيمة 4 يف أمريكا ظهر كألكؿ مرة أسهما تعطي غباملها اغبق يف مطالبة اؼبنشأة بالتعويض1984يف سنة 
السوقية للسهم إذل حد معُت من خالؿ فًتة ؿبددة عقب اإلصدار بغرض ذبنب ـباطر البفاض قيمة السهم أدىن من 

 5ضافية أك يف صورة نقدية أك يف صورة أسهما فبتازةإقيمة شرائو كالتعويض يكوف إما يف صورة أسهما عادية 
: أسهم المؤشرات: رابعا 

 كالكفاءة ألدكات اإلستثمار فتحت بورصة نازداؾ أبواهبا لقيد ما يسمى بأسهم االبتكارات استجابة للدعوة للمزيد من 
 ىي أكراؽ مالية تعطي غباملها حق 6 كمحاكلة لتخفيض مستول اؼبخاطر،فأسهم اؼبؤشراتIndex sharesاؼبؤشرات 

مارس  10شائع على ؿبفظة فباثلة ؼبكونات،أحد مؤشرات البورصة حيث قيد أكؿ سهم للمؤشرات يف بورصة نازاداؾ يف 
كالذم ساعد بورصة نازاداؾ على ربقيق قباح يف ىذا اعبانب،كما ارتفعت (Nasadaq100) كىو سهم 1999

معدالت السيولة كعزؼ اؼبستثمركف عن بورصة نيويورؾ لعدـ كجود نظاـ تداكؿ إلكًتكين فيها كارتفاع التكاليف يف 
                                                           

1
 .100ؿبمود ؿبمد الداغر، مرجع  سابق ذكره ،ص  
 338مرجع سابق ذكره ،ص" 1، اعبزء  التوريق و المشتقاتباستخداـالهندسة المالية :الحديث في إدارة المخاطرالفكر " منَت إبراىيم اؽبندم 2
 12 ،ص 1998 توزيع منشأة اؼبعارؼ باإلسكندرية،مصر،"الفكر الحديث في مجاؿ مصادر التمويل" منَت إبراىيم اؽبندم 3
4

 48-منَت إبراىيم اؽبندم، نفس اؼبرجع السابق ذكره ،ص 
 .100 ؿبود ؿبمد الداغر ، اؼبرجع السابق ذكره،ص5
 352مرجع سابق ذكره ، ص "  التوريق و المشتقات، الجزء األوؿباستخداـالهندسة المالية : الفكر الحديث في إدارة المخاطر"" منَت إبراىيم اؽبندم 6
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: دراج ثالث أسهم مؤشرات األكثر نشاطا يف ذلك الوقت كىيإ إذل 2001 يوليو 31اؼبعامالت هبا فبا اضطرىا يف 
 كمؤشر سهم الداكجونز الصناعي  standard poor's depositoring receipt( SPY)كمؤشر ( Nasadaq100)مؤشر 

Dow joines Industriel average (DIA) مليار دكالر50 كنتج عند ذلك إبراـ صفقات يومية دبا يقارب  .
: ظهرت باإلضافة إذل األسهم اؼبمتازة التقليدية أسهما فبتازة حديثة كالتارل:مستحدثات األسهم الممتازة:الفرع الثاني

: األسهم الممتازة ذات التوزيعات المتغيرة:أوال
 للسهم غَت أنو يف االظبية إف األصل يف األسهم اؼبمتازة أف ؽبا توزيعات ثابتة ال تتغَت كتتحدد بنسبة معينة من القيمة 

ظهر كألكؿ مرة نوع جديد من األسهم اؼبمتازة اليت ترتبط فيها التوزيعات دبعدؿ 1 1982الواليات اؼبتحدة األمريكية يف 
العائد على سندات اػبزانة،على أف يتم التعديل على نصيب السهم من األرباح مرة كل ثالثة الشهر بناءا على التغَتات 

. تزيد عن اغبدكد العليا ك الدنيا اؼبشرعة تقل ك ال اليت تطرأ على عائد تلك السندات بشرط أف نسبة التوزيعات ال
ىي أسهم فبتازة تعطى كتعويض غبملة األسهم العادية عن :( ـ1981)األسهم الممتازة التي لها حق التصويت:ثانيا

ألكلوية يف االبفاض القيمة السوقية للسهم كتعويض ؼبالؾ األسهم اؼبضمونة حيث أف حامل األسهم اؼبضمونة لو حق 
 كؽبا حق التوزيعات بنسبة تعادؿ ما وبصل عليو االظبية تعادؿ قيمة السهم العادم االظبيةحالة اإلفالس كقيمة السهم 

للمسانبُت 2السهم العادم كما لو حق التصويت يف اعبمعية العامة 
: األسهم الممتازة القابلة للتحويل:ثالثا

 كذلك لالستدعاء ىي أسهم فبتازة يبكن ربويلها إذل أسهم عادية إذا ما رغب حاملها بذلك كعادة ما تكوف قابلة 
 كوبدد يف نشرة اإلصدار االستدعاءهبدؼ إجبار حاملها على ربويلها يف حالة ما إذا كانت قيمة التحويل أعلى من سعر 

. بطريقة ربويل األسهم اؼبمتازة كنسبتها ككذلك موعد ربويلها منذ بداية اإلصدار
: األسهم الممتازة ذات صكوؾ الشراء:رابعا

سبنح صاحبها أك حاملها خيار شراء عدد معُت من األسهم (Warrants)ىي صكوؾ تصاحب أسهما فبتازة تسمى ب 
العادية الصادرة عن الشركة مستقبال كبسعر معُت متفق عليو خالؿ فًتة زمنية ؿبددة،كيبكن تداكؿ ىذه الصكوؾ بذاهتا 

. أك أف يتم تداكؽبا مع السهم اؼبمتاز اؼبصاحب ؽبا
 :مستحدثات السندات:الفرع الثالث

استحدثت سندات يف الثمانينات كالتسعينات من القرف العشرين كؽبا ظبات زبتلف عن ظبات السندات التقليدية العادية 
                                                           

 55مرجع سابق ذكره، ص " الفكر الحديث في مجاؿ مصادر التمويل"منَت إبراىيم اؽبندم  1
 22ـ األسكندرية،ص2005كلية التجارة، جامعة عُت مشس، الدار اعبامعية،" دليل المستثمر لى بورصة األوراؽ المالية" طارؽ عبد العاؿ ضباد2
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  : كبَت من قبل اؼبهندسُت اؼباليُت كىيباىتماـف حضيت السندات أ بعد االبتكاركمت ىذا 
: السندات التي ال تحمل معدال للكوبوف:أوال

كما يبكنو االستحقاؽ، عند تاريخ االظبية على أف يسًتد اؼبستثمر القيمة االظبيةىي سندات تباع خبصم على القيمة 
،كقيمة ىذه السندات تزداد دبركر الزمن نتيجة لًتاكم استحقاقهابيعها يف البورصة بالسعر السائد كذلك قبل تاريخ 

 1الفوائد
: السندات ذات معدؿ الفائدة المتحرؾ:ثانيا

خفضها حسب تغيَت معدالت   يهدؼ ىذا النوع من السندات ؼبواجهة التضخم فهي تسمح برفع معدالت الفائدة أك
 شهور على أف يعاد النظر فيها ستةالعائد يف السوؽ للسندات طويلة األجل حيث يتم فيها تقييم أسعار الفائدة ؼبدة 

 2دكريا كل نصف سنة هبدؼ تعديل سعر الفائدة لتدعيم قدرة اؼبستثمرين على مواجهة التضخم
: السندات ذات الدخل:ثالثا

فإذا حققت الشركة أرباحا فإف حامل السند سيحصل على فائدة أعلى 3 ىي سندات مشركطة بتحقيق الشركة لألرباح
  .4من سعر الفائدة الثابت على السندات األخرل

: (متواضعة الجودة)السندات الرديئة :رابعا
 للتطورات اليت شهدىا سوؽ استجابةحصة كبَتة من رأس ماؿ اؼبنشأة اليت يديركهنا كإدارة الشركة ، ؿبلُتالمتالؾهتدؼ 

 كشراء جزء من األسهم اؼبتداكلة يف البورصة كيكوف فيها معدؿ الكوبوف مرتفع االندماجاؼباؿ يف ؾباؿ التمويل كعمليات 
. من أجل تعويض مستمر عن اؼبخاطر اؼبتعلقة هبا

:  سندات المشاركة :خامسا
. سبنح اؼبستثمر حق الفوائد الدكرية إضافة إذل جزء من األرباح اليت تقرر الشركة توزيعها

 Convertible5) )السندات القابلة للتحويل:سادسا

 ففي أغلب األحياف ربتول ىذه السندات على،فهي عبارة عن سندات يبكن ربويلها ألسهم إذا ما رأل حاملها ذلك
 . مع احتماؿ زيادة معينةاالظبيفقرة زبوؿ للشركة أك اعبهة اؼبصدرة حق استدعاء السند القابل للتحويل عند السعر 

                                                           
  56 صسابق،  مرجع "الفكر اغبديث يف ؾباؿ مصادر التمويل"منَت إبراىيم اؽبندم 1
 352ـ ،ص 2004الدار اعبامعية، اإلسكندرية،  " اإلدارة اؼبالية مدخل ازباذ القرارات" ؿبمد صاحل اغبناكم،جالؿ ابراىيم العبد كهناؿ فريد مصطفى2
 352  ؿبمد صاحل اغبناكم ،جالؿ ابراىيم العبد كهناؿ فريد مصطفى،مرجع سابق ذكره،ص3
  57  صسابق، مرجع "الفكر اغبديث يف ؾباؿ مصادر التمويل" منَت إبراىيم اؽبندم 4

5 http://islamfin.go-forum.net/”أبو ذر محمد أحمد الجلي بقلم « األسس العامة واألبعاد للتمويل اإلسالمي  le 15/05/2014 
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 كىذه الورقة اؼبالية تسمح غباملها بالتحوؿ من سوؽ السندات لسوؽ األسهم من دكف اغباجة إلجراء معامالت خارجية
جديدة كمن دكف التعرض ؼبخاطر تقلب األسعار 

ىي أدكات اليت يتم تداكؽبا يف البورصة ك تكوف مضمونة بأصل لو عائدا :(التوريق) السندات المضمونة بأصوؿ:سابعا
 عوائدىا كمن اؼبمكن تضيف السندات اؼبضمونة الرتفاعكىي أدكات ذبلب اؼبستثمرين 1أك إيراد سبتلكو الشركة اؼبصدرة 

بأصوؿ إذل سندات رىن عقارم أك سندات غَت عقارية مثل ديوف اؼبشركعات الصغَتة،كالسيارات اؼبؤجرة كاألكراؽ 
 كقركض شراء األراضي كاؼبنازؿ كغَتىا كلقد زاد حجم التعامل بالسندات االئتمافالتجارية اؼبضمونة بأصوؿ ك بطاقات 

 مليار دكالر أمريكي كيف 316.3 بلغ حجمها 1995اؼبضمونة يف أصوؿ البورصات العاؼبية كالناشئة حبيث يف عاـ 
 مليار دكالر أمريكي كمن بُت البورصات الناشئة اليت ازدىرت فيها تداكؿ السندات 1489.9 بلغ حجمها بػ 2002

. فريقيا،بولندا كحديثا مصرإماليزيا،كوريا اعبنوبية،باكستاف،سنغافورة،الربازيل،جنوب :اؼبضمونة ىي
،تعطي اؼبستثمر خيار شراء 2تصدرىا الشركة  'warrants'ىي سندات معها صكوؾ :سندات صكوؾ الشراء:ثامنا

،كىذه السندات تشبو اػبيارات يف كوهنا 3عدد معُت من أسهم الشركة مستقبال كبسعر متفق عليو خالؿ فًتة زمنية ؿبددة
مرتبطا باألكراؽ اؼبالية اليت تصدرىا الشركة كزبتلف عنها يف جوانب أخرل منها  

 السندات ذات صكوؾ الشراء تصدر عن الشركة نفسها بينما اػبيارات تصدر عن اؼبستثمرين -
يف حالة تنفيذ الصكوؾ فإنو ستحدث زيادة يف عدد أسهم الشركة بينما يف حالة فبارسة خيار الشراء فلن ربدث  -

 .زيادة يف حجم أسهم الشركة
 بينما صكوؾ الشراء سبتد لفًتات زمنية ما بُت سنتُت كعشر سنوات (بضعة أسابيع)خيار الشراء لفًتة زمنية قصَتة نسبيا  -
 .ضبلتها على التنفيذ جبارإتستطيع الشركة اؼبصدرة للسندات ذات صكوؾ الشراء تغَت شركط العقد يف أم غبظة كك

: المشتقات المالية:المطلب الثالث
أدكات رئيسية كتتألف من األسهم كالسندات : تصنف األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة يف سوؽ اؼباؿ إذل ؾبموعتُت أساسيتُت

بشكل أساسي كىي عصب أسواؽ اؼباؿ اغباضرة،كما يتطلب تداكؽبا تسليم األكراؽ اليت تتضمنها الصفقة كتسديد 
أسهم سندات )قيمتها خالؿ فًتة قصَتة كىناؾ أدكات مالية مشتقة كىي عبارة عند عقود تشتق قيمتها من قيمة األصوؿ

. كذلك يف نطاؽ اؼبصطلح العلمي اؼبسمى باؽبندسة اؼبالية (إخل...،سلع،عمالت 

                                                           
 398 ،بدكف سنة نشر،ص دار النهضة للنشر ك الطباعة، بَتكت" أساسيات اإلدارة المالية"صبيل أضبد توفيق  1
 127الد ؿبمد نصار،مرجع سابق ذكره، صخ 2
 378، مرجع سابق ذكره ، ص "1الجزء "الهندسة المالية بإستخداـ التوريق و المشتقات: الحديث في إدارة المخاطرالفكر " منَت إبراىيم اؽبندم 3
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  كالصفقات دلاالتفاقات التعامل هبذه األدكات اؼبعقدة لدرجة أف عددا كبَتا من الذين أبرموا ازدادكيف السنوات األخَتة 
. يعرفوا قيمة األصوؿ اليت مت شراءىا

كما أف ىذه األدكات ال زبضع للرقابة كال توجد قوانُت لتنظيمها كال توجد آلية لتسعَتىا بدقة كنتيجة لتشابك كتعقيد 
معامالهتا استفحلت حيث أف التشابك كصل مرحلة خطَتة من التعقيد حبيث إذا عصفت أزمة بإحدل الشركات قد 

األمريكي اؼبلياردير اؼبعركؼ بأهنا  (Waren Buffet)ف بافيت متؤدم إذل اهنيار سلسلة من الشركات كلقد كصفها كار
 كالالعب AIGأسلحة دمار مارل شامل كذلك لتخريبها لعدة مؤسسات مثل ليماف براذرز عمالؽ التأمُت أم جي 

 .األكرب يف تأمُت كضماف الديوف كاؼبشتقات اؼبشبوىة
 :تعددت التعاريف اليت تناكلت اؼبشتقات اؼبالية كمنها:مفهـو المشتقات المالية:الفرع األوؿ

: تعاريف المشتقات المالية:أوال
ة أك فىي أدكات مالية ترتبط بأداة معي" اؼبشتقات اؼبالية :  تعريف المجموعة اإلستشارية لنظم  المحاسبة القومية -1

ك شراء اؼبخاطر اؼبالية يف األسواؽ ، أما قيمة األداة اؼبشتقة فإهنا تتوقف على  مؤشر أك سلعة كاليت من خالؽبا يبكن بيع
 ، 1سعر األصوؿ أك اؼبؤشرات ؿبل التعاقد كعلى خالؼ أدكات الدين ،فليس ىناؾ ما يتم دفعو مقدما ليتم اسًتداده

ار ، كتستخدـ اؼبشتقات لعدد من األغراض كتشمل إدارة اؼبخاطر كالتحوط من مثكليس ىناؾ عائد مستحق على اإلست
 2اؼبخاطر كاؼبراجحة بُت األسواؽ كاؼبضاربة

اؼبشتقات  ىي عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصوؿ اؼبالية ؾباؿ التعاقد ك :  تعريف صندوؽ النقد الدولي-2
 ألصل اؼباؿ يف ىذه األصوؿ ككعقد بُت طرفُت على تبادؿ اؼبدفوعات على أساس استثمارالكنها ال تقتضي أك تتطلب 

 4:"ؿبل التعاقد كالتدفقات النقدية تصبح أمرا غَت ضركرم3األسعار أك العوائد فإف أم إنتقاؿ ؼبلكية األصل
 يف الوقت اغباضر على ىي عقود تتم بُت طرفُت ك يقتضي دبوجبها تثبيت سعر سلعة ما: تعريف العقود المشتقة -3

  5.أف يتم تسليمها هبذا السعر الثابت يف اؼبستقبل
 

                                                           
1
 http://128.118.178.162/eps/mac/papers/0504/0504004.pdf" AN OVERVIEW OF THE LITERATURE ABOUT 

DERIVATIVES  by Chiara Oldani le 11/05/2014 à 18h00 
2
http://www.nber.org/chapters/c12835.pdf "  System national accounts group (SNA) -1993 IMF working paper :p.p 8-9  

3
 Michel BARNIER , « Un Jour Nouveau Sur Les Marchés de Produits Dérivés », Revue de LaStabilité Financière, n 14 « 

Produits Dérivés :Innovation Financière et Stabilité », Banque de France, juillet 2010, p18 
4
 Issues of measurement related to market size and macroprudential risks in derivatives markets (Brockmeijer 

Report)CGFS Publications No 5February 1995 le 14/02/2014 à 15h00   
  

5
 141،ص  ـ2009دار الراية،عماف،"االستثمارية إدارة المخاطر " سيد سادل عرفة  

http://128.118.178.162/eps/mac/papers/0504/0504004.pdf
http://128.118.178.162/eps/mac/papers/0504/0504004.pdf
http://128.118.178.162/eps/mac/papers/0504/0504004.pdf
http://www.nber.org/chapters/c12835.pdf
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  عقود تتم تسويتها يف1:ق من خالؿ التعاريف السابقة يبكن تلخيص مفهـو اؼبشتقات بأف:التعريف االستنتاجي- 4
 ربديد سعر معُت للتنفيذ اؼبستقبلي كربديد ك يتضمن العقداؼبعٍت تاريخ مستقبلي،تتوقف قيمتها على قيمة األصل 

كالذم قد يكوف 2 ؿبل التعاقدالشيءككذلك ربديد  الكمية اليت يطبق عليها السعر كربديد الزمن الذم يسرم فيو العقد
ىي أدكات :سلعة،سعر صرؼ أجنيب كمنها عرفت الباحثة اؼبشتقات كما يلي أسعار،سعر سعر الفائدة،كرقة مالية،مؤشر

ليست ؽبا قيمة ذاتية بل ىي عملية اشتقاؽ ألدكات مالية تقليدية كاألسهم كالسندات،كليست أصوال مالية كال عينية ك 
 على كالتزاما بُت طرفُت إحدانبا بائع ك اآلخر مشًتم أم يًتتب عليها حقا لطرؼ التزاماإمبا ىي عقود يًتتب عنها 

الطرؼ اآلخر كمن خالؿ ىذه التعاريف يبكن حوصلة اػبصائص اؼبميزة ؽبذه اؼبشتقات 
: خصائص المشتقات المالية و أىميتها : الفرع الثاني 

الخصائص : أوال
هبرل التطبيق العملي على إثبات قيم األدكات اؼبالية التقليدية كاألسهم كالسندات :طبيعة العمليات خارج الميزانية -1

داخل اؼبيزانية كخصـو أك أصوؿ فبا يسهل التعرؼ على أرصدهتا ك تتبع تغَتاهتا أما  األدكات اؼبشتقة اليت تقتضي طبيعة 
التعامل يف تداكؽبا بقيم ضئيلة بصورة ال تعكس ما تتضمنو من قيم نقدية كامنة،كىذا ما هبعل اجملاؿ معرض ؼبخاطر عدـ 

 3اإلفصاح كـباطر ضعف الرقابة 
 استخداـغالبا ما يتم تصميمها من أجل الوفاء ألغراض خاصة،ىذا ما هبعل كجود غموض حوؿ كيفية : التعقيد-2

 ب 4 اؼبشتقات(Lipen, 1993)كصف ستيفن لينب أداة بعينها،ككيفية تقييمها ككيفية احملاسبة عنها
«  Never I have seen a subject about people know so little »ا ىذا ما كاف يقاؿ عنها يف أسواؽ أمريك. 

عادة ما تتميز اؼبشتقات بسيولة عالية غَت أنو يف الوقت نفسو قد يصعب أحيانا تسوية بعض عقود : السيولة-3
. اؼبشتقات يف األسواؽ اؼبشتقة فبا يصعب عملية تقييمها

إف التقدـ السريع كالنمو اؼبتالحق يف ؾباؿ ابتكار كاستخداـ األدكات اؼبالية اؼبشتقة : عدـ وضوح القواعد المحاسبية-4
كالذم ال تواكبو استجابة ؿباسبية فباثلة كسريعة من أجل الرقابة على تلك األدكات إذ يالحظ كجود فجوة كاسعة بُت 

 الذم سبارس فيو كتنشط فيو تلك األدكات كبُت االستجابة احملاسبية الناذبة عنها كىل ياترل ىذا النمو االقتصادمالواقع 
 السريع للمشتقات يعود ألنبيتها؟ 

                                                           
 8-7:ص -، ص ـ 2001الدار اعبامعية،اإلسكندرية،مصر،"المشتقات المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 1
  .58،ص  ـ2009الدار اعبامعية اإلسكندرية،مصر،"حوكمة الشركات واألزمة المالية العالمية" طارؽ عبد العاؿ ضباد2
 35-34:ص- اؼبانسبع رابح أمُت ،مرجع سابق ذكره ص3
 22 مرجع سابق ذكره ص"1 التوريق و المشتقات الجزء باستخداـالهندسة المالية :الفكر الحديث في إدارة المخاطر "، منَت إبراىيم ىندم4
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: أىمية العقود المشتقة:ثانيا
  ؽبذه العقود كاليت تتمثل يف تقدًناالقتصاديةاألنبية   عقود اؼبشتقات كليد حاجة كضركرة كما يظهر ذلك ىوابتكاركاف 

ضد ـباطر التغَتات السعرية كىي أيضا تتيح فرصا لتخطيط التدفقات النقدية فظال عن إتاحة فرص 1خدمة التغطية
 جديدة اذل جانب كوهنا أداة تنبؤ باألسعار يف السوؽ اغباضرة يف تواريخ الحقة، ك أهنا تسهم يف سرعة تنفيذ استثمارية

 العديدة للمشتقات إال أف االقتصاديةكرغم الوظائف  ك ربقيق ظبة الكماؿ للسوؽ االستثماريةاإلسًتاتيجيات 
استخدامها دكف خربة ك دراية كفيل بأف يلحق الضرر دبستخدميها  

سواقا منظمة أيتم تداكؿ عقود اؼبشتقات يف أسواؽ اؼبشتقات كىي إما أف تكوف :أسواؽ العقود المشتقة:الفرع الثالث
أك غَت منظمة باإلضافة إذل السوؽ اؼبتنامية ألدكات إدارة اؼبخاطر اؼبالية اليت تديرىا مؤسسة التمويل الدكلية كىي تدخل 

طار السوؽ اؼبنظمة إيف 
كتعرؼ أيضا بالسوؽ اآلجل للبورصة،كتتسم بتوحيد شركط التعامل يف عقود اؼبشتقات،كذلك :السوؽ المنظمة:أوال
ؾبهزة بغرفة السوؽ تكوف ك2د شركط التسليم ك التسوية كاغبد األقصى لعدد عقود اؼبضاربة  بالنسبة لكل أصلمتوحب

مقاصة تسمح بتنظيم سيولة العقود ك تضمن تغطية ـباطر الطرفُت من خالؿ ىامش مبدئي يبثل نسبة من قيمة العقد 
 إال من طرؼ اؼبعتمدين الذين ربكمهم قواعد التداكؿ ىاكيتم التعامل يف3تودع لدل غرفة اؼبقاصة %5 إذل 3تًتاكح بُت 

احملددة من طرؼ ىذه البورصة  
 ذبارم ك تستثمر بصورة حصرية يف ذات طابعمؤسسة التمويل الدكلية :السوؽ المتنامية ألدوات إدارة المخاطر -1

اؼبشركعات اليت تستهدؼ الربح ك تتقاضى األسعار السائدة يف السوؽ بتقديبها أدكات إدارة اؼبخاطر للمؤسسات اؼبتمتعة 
باألىلية يف البلداف اؼبتقدمة مثل مقايضات أسعار الفائدة ك العمالت،ك العقود اآلجلة ك العمليات اآلجلة ك حقوؽ 

يف    صارمة ائتمانية متطلبات كما تضعاػباصة بأسعار الفائدة ك العمالت ك السلع ك غَتىا (شراء بيع أك)اػبيارات
 يف البلداف النامية من الوصوؿ إذل أسواؽ االئتمانيةأسواؽ اؼبشتقات اؼبالية قد سبنع حىت أقول الشركات سبتعا باألىلية 

 مثل االئتمانيةأدكات إدارة اؼبخاطر اؼبالية ك تقدـ عادة أدكات مشتقة للبلداف النامية تتضمن أدىن تعرض للمخاطر 
 إلدارة اؼبخاطر ك لكنها تتطلب أف ة أدكات أصوؿ آجلتقدـ للدكؿ النامية قد كمقايضات أسعار الفائدة القصَتة األجل 

أدكات اؼبخاطر اليت تقدمها بعناية بعد قياس ،كما تكيف تقدـ الشركة اؼبعينة ضمانا بطرؽ قد تكوف باىظة التكاليف

                                                           
–ـ ، ص 2003توزيع منشأة اؼبعارؼ باإلسكندرية،"2الهندسة المالية بإستخداـ التوريق و المشتقات الجزء :الفكر الحديث في إدارة المخاطر"منَت إبراىيم ىندم 1

 12-11:ص
  466 ـ، ص2001دار النهضة العربية، " عمليات بورصة األوراؽ المالية الفورية و اآلجلة من الوجهة القانونية" سيد طو بدكم 2

3
 Jean François Faye »comment gérer les risques financiers »Lavoisier, paris 1993, P-73 
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رحلة النهائية تتوسط ادليف ك شأف اختيار األدكات ك اسًتاتيجيات التحوط باؼبخاطر ك ربديدىا مث تقدـ اؼبشورة للشركة 
مؤسسة التمويل الدكلية بُت اؼبشاركُت يف األسواؽ ك بُت الشركة اؼبتعاملة معها يف الدكؿ النامية كما تتمتع مؤسسة 

التمويل الدكلية بوضع فريد يبكنها بأف تقدـ للشركات يف البلداف النامية ؾبموعة متنوعة عريضة من أدكات إدارة اؼبخاطر 
. ك ىي تتوفر على عدة مزايا من بينها

  الثالثية يتيح الوصوؿ إذل األسواؽ العاؼبية بأفضل الشركط  A من الفئة ائتمانياتصنيفا  -
 عالقات كاسعة النطاؽ يف األسواؽ  -
 الواسع النطاؽ لألدكات اؼبشتقة يف العمليات اؼبالية االستخداـخربة فنية يف ؾباؿ إدارة اؼبخاطر اؼبالية،ربققت من  -

 اػباصة دبؤسسة التمويل الدكلية 
  ىذه األدكات ؿبليا أـ ال باستخداـخربة قانونية عاؼبية،دبا يف ذلك تقييم ما إذا كاف مسموحا  -
: السوؽ غير المنظمة:ثانيا

ك ىذا يعود باإلهباب بكل مركنة قرارات يديرىا الطرفُت اؼبعنيُت اؿإف العمليات يف ىذه السوؽ ليست مبطية دبعٌت أهنا 
على اؼبتدخلُت الذين حددكا الصفقة على مقاسهم يف حُت يعترب ىذا أمرا سلبيا على السوؽ حيث أف التسوية تتم يف  

زبضع للرقابة كألم ىامش  مقصورة األسواؽ غَت اؼبنظمة ك ىي األكثر تأثَت ك تغَتا للقطاع اؼبارل الدكرل لكوهنا ال
 1ك ىي تستخدـ أدكات أكثر تعقيدا من اؼبشتقات:ضماف كال سبلك غرفة مقاصة

  الغير المنظمةالسوؽ مخاطر إدارة في المالية المشتقات دور:3الجدوؿ رقم 

 
حبث مقدـ اذل اؼبؤسبر الدكرل حوؿ منتجات ك تطبيقات  "2013 /2009 للفًتة ربليلية دراسة السوؽ ـباطر إدارة يف اؼبالية اؼبشتقات دكر"أمينة  خزناجي بنقايدم طبيسي 

 14 ،ص  ISRA،بالتعاكف بُت جامعة سطيف،اعبزائر ك2014 مام 6 ك 5يومي"االبتكار ك اؽبندسة اؼبالية بُت الصناعة اؼبالية التقليدية ك الصناعة اؼبالية اإلسالمية

 ، تتميز بالتذبذب حيث 2013 اذل 2009يبُت اعبدكؿ بأف التعامالت باؼبشتقات يف السوؽ الغَت منظمة  من الفًتة 
 عرؼ السوؽ البفاض ك ارتفاع حجم التداكؿ بصورة غَت منتظمة خالؿ مدة اػبمس سنوات اؼبدركسة

 إدارة ـباطر اسعار الفائدة ربتل الصدارة كإدارة ـباطر سعر الصرؼ عرفت تزايد مستمر. 

                                                           
1 http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf P 7 "Derivatives Market (Dealers) Module " LE 18/05/2014 

à 21h13 

 

http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
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  إدارة ـباطر السلع عرفت تراجع مستمر كإدارة ـباطر اؼبؤشرات كاالئتماف نسبتها ضعيفة كىكذا نستنتج بأف
 أغلب التعامالت إلدارة اؼبخاطر يف السوؽ الغَت منظمة توجو اذل أسعار الفائدة

  ىيكل تداوؿ المشتقات حسب المناطق4 الجدوؿ رقم 

 
 17مرجع سابق ذكره، ص  " 2009/2013للفًتة ربليلية دراسة -السوؽ ـباطر إدارة يف اؼبالية اؼبشتقات دكر" أمينة  خزناجي بنقايدم طبيسي 

 يتضح من خالؿ اعبدكؿ بأف أمريكا تليها أركبا ىي أكثر اؼبناطق تعامال باؼبشتقات اؼبالية
: المتدخلوف في أسواؽ المشتقات المالية: ثالثا

تدخل اؼبؤسسات سوؽ اؼبشتقات من أجل تغطية اؼبخاطر اؼبرتبطة بنشاطها اإلنتاجي ك اغبصوؿ على : المؤسسات-1
 1أرباح من خالؿ اؼبضاربة إذ أف األرباح يف منتجات اؼبشتقات ال تظهر يف اؼبيزانية

،فَتاىنوف على 2يدخلوف ىذه األسواؽ لتحسُت كضعيتهم ك لتوسيع مراكزىم دبساعدة أثر الرفع اؼبارل: المضاربوف-2
  3ربركات األسعار يف اؼبستقبل ك وبققوف مكاسب إذا ربققت توقعاهتم

ىم تلك األطراؼ اليت تسعى لتخفيض اؼبخاطر اليت يتعرضوف ؽبا من جراء تقلب األسعار ك اؼبشتقات : المتحوطوف-3
. 4تتيح ؽبم العمل يف ظركؼ التأكد التاـ عن طريق تثبيت األسعار ك لكنها ال تضمن ربسُت النتائج

ك 5تلجأ ىذه األطراؼ للمشتقات عندما يكوف ىناؾ فرؽ يف السعر األصلي مابُت سوقُت أك أكثر : المراجحوف-4
ذلك بالشراء عن السوؽ اؼبنخفض السعر يف السوؽ اؼبرتفع يف نفس الوقت ك بالتارل وبقق أرباحا مقبولة ك عديبة 

  6اؼبخاطرة ك ذلك بعقود مستقبلية دكف دفع القيمة مباشرة
يدخل مسَت كاحملافظ أسواؽ اؼبشتقات من أجل البحث عن توسيع توضيفاهتم كتنويعها ك بذلك :  مسيروا المحافظ-5

 .يف النهايةاليمُت يضمنوف إذ خسركا قليال من اليسار سَتحبوف كثَتا من 

                                                           
 3ص 2010 جواف 16، اعبزائر  كلية العلـو االقتصادية كعلو التسيَت،جامعة منتورم بقسنطينة"مخاطر المشتقات المالية ومساىمتها في خلق األزمات"سحنوف ؿبمود  1
2

 .31:ص ، ـ 2003اعبامعية اإلسكندرية  الدار "المحاسبة المفاىيم إدارة المخاطر،:المشتقات المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 

 .58،مرجع سابق ذكره ص " حوكمة الشركات و األزمة المالية العالمية" طارؽ عبد العاؿ ضباد3
  125 ص ،  ؿبود ؿبمد الداغر ، اؼبرجع السابق ذكره4
5

 .32، ص مرجع سابق ذكره ،"المفاىيم إدارة المخاطر،المحاسبة:المشتقات المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 

 .59،مرجع سابق ذكره ص " حوكمة الشركات و االزمة المالية العالمية" طارؽ عبد العاؿ ضباد6
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ك يدخلوف ىذه األسواؽ   end usersك ىكذا نستنتج بأف اؼبتدخلوف يف سوؽ اؼبشتقات ىم فئة اؼبستخدموف النهائيوف 
ىي فئة كاسعة من بنوؾ كبيوت األكراؽ اؼبالية،شركات التأمُت،صناديق اإلستثمار كغَتىا مث فئة ؛لتحقيق أىداؼ معينة

 من االستفادةركض بيع ك شراء باإلضافة إذل عدبقابل إيرادات يف شكل رسـو ،صفقات ك ىوامش ) (Dealersالوسطاء
،كبعدما تعرفنا عن األكراؽ 2كيسموف بصانعي السوؽ كمن خالؽبم يتم تلبية حاجيات الفئة األكذل1مراكزىم اػباصة،

 . األدكات اؼبشتقةاؼبستحدثة نتعرض يف اؼببحث الثاين إذل األدكات اؼببتكرة من قبل اؽبندسة اؼبالية كاؼبتمثلة يف 
 : المالية المشتقةالمنتجات:المبحث الثاني

كانت األكراؽ اؼبالية اؼبستحدثة عديدة كمتنوعة بقدر نشاط كابتكارات اؽبندسة اؼبالية حيث دل تكتفي ىذه األخَتة 
بتطوير أكراؽ تقليدية بل تعدت ذلك كأبدعت أدكات ظبيت باؼبشتقات اؼبالية هبدؼ إدارة اؼبخاطر اؼبالية فأصبحت ىي 

بعينها مصدر خطر بسبب التطبيق اػباطئ،فاؼبطلب األكؿ نعرض فيو اؼبخاطر،طرؽ قياسها كلبص اؼبطلب الثاين 
 فاؼبستقبليات مث اؼببادالت أما اػبيارات سنقدمها يف مبحث الحق (اآلجلة)العقود األمامية:باألدكات اؼبشتقة الرئيسية

إدارة مخاطر المشتقات المالية :المطلب األوؿ
 ال تتعامل مع اغباضر كإمبا تتعامل مع اؼبستقبل كمن األدكاتتنشأ اؼبخاطر بسبب حالة عدـ التأكد احمليطة لكوف ىذه 

 نتيجة مبالغة إحدل فركعو يف 1995 عاـ Brings merchant banks أىم األمثلة على ذلك حادثة إفالس بنك
خاصة يف عقود اػبيار كاؼبستقبليات يف العمالت  (Nicklesson)سنغافورة،يف التعامل باؼبشتقات على يد اؼبدعو 

 باؼبشتقات سنستهل اؼبطلب دبخاطر التعامل، مليار1.3األجنبية كاألكراؽ اؼبالية كتسبب يف خسارة مالية قدرت بػ 
 :مخاطر التعامل بالمشتقات المالية:الفرع األوؿ

          مالية معينة 3 منتظمة كىي تعود اذل حركة السوؽ كـباطر غَت منتظمة تنفرد هبا كرقة ـباطرصنفت اؼبخاطر اذل
 المخاطر الكلية:5الشكل رقم

  
 

 
 

 " حبث مقدـ للملتقى الوطٍت حوؿ اؼبنظومة اؼبصرفية اؼبركز اعبامعي جبيجل "إدارة اؼبخاطر البنكية كالتحكم فيها" حسُت بلعجوز :المصدر

                                                           
 241 ص 2010دار الفكر ناشركف ك موزعوف،"  المالية و النقدية في عالم متغيراألسواؽ" السيد متورل عبد القادر1
 8  ص2008/2009سوريا، االقتصاد،جامعة دمشق،كلية أعماؿ،دارة إ ماجستَتاشراؼ صباؿ يوسف حبث "المشتقات المالية" ليلى ؿبمد كليد بدراف 2
 51ـ،  ص2004،مصر،2توزيع منشأة اؼبعارؼ اإلسكندرية، ط"الفكر الحديث في اإلستثمار"منَت إبراىيم ىندم 3

 المخاطرة غير النظامية 

Risque Non 

Systématique 

 المخاطرة النظامية 

Risque 

Systematique 

طرة     الكلية  
خا

 الم

 

 العائد المتوقع 



منتجات الهندسة المالية:الفصل الثاني  

 

75 
 

: اؼبخاطر الكلية كمن اؼبخاطر اليت يبكن أف يتعرض ؽبا مستخدـ اؼبشتقات اؼبالية يعطي كؾبموعها 
:  االئتمافمخاطر :أوال

 اليت ينظمها عقد اؼبشتقات اؼبالية كتتسبب اػبسارة يف بالتزاماتوىي خسائر ناشئة عن عدـ قدرة الطرؼ اؼبقابل يف الوفاء 
 هبب ،ؽبذا مصدر إزعاج يف السوؽ الغَت رظبيةاالئتماف أصبحت ـباطر ،كلقدتكلفة إحالؿ عقد جديد ؿبل العقد السابق

باؼبشتقات 1 للمتعاملُتاالئتمانيةتقسيم اعبدارة 
: مخاطر السوؽ:ثانيا

 ألم تقلبات غَت متوقعة كما ترجع أيضا إذل نقص 2تنشأ ـباطر السوؽ من السلوؾ السعرم ألسعار األصوؿ ؿبل التعاقد
السيولة الذم يؤدم إذل تدىور أسعار األصوؿ كصعوبة إبراـ عقود جديدة ؼبواجهة ىذا التدىور أك كجود ؿبتكرين يف 

 3 اؼبستقبلية ؽبذه األسعاراالذباىاتالسوؽ الذين يتحكموف يف األسعار حسب توقعاهتم بشأف 
: مخاطر قانونية:ثالثا

 ليست ؽبا قوة التنفيذ كتصبح عملية االلتزاـ أكثر صعوبة إذا كانت العقود دكلية ، أمإف اؼبشتقات ليست ملزمة قانونا
. 4الغَت رظبية فال توجد قوانُت أصال  أكاؼبنظمةكخاصة يف حالة انتهاؾ القوانُت يف السوؽ اؼبنظمة أما السوؽ غَت 

: مخاطر تشغيلية:رابعا
 أك اؼبوارد أك الداخلية العمليات فشل أك كفاءة عدـ عن الناذبة اػبسائر بأهنا "التشغيلية اؼبخاطر الثانية بازؿ عبنة عرفت
ىي تلك اؼبخاطر اؼبتعلقة بأخطاء األفراد العاملُت يف ؾباؿ اؼبشتقات 5خارجية أحداث أك بسبب اؼبعلومات أنظمة ضعف

 عن إدارة اؼبشتقات كالتعامل اؼبسئولُتكفشل اؼبديرين كضعف كفاءة األنظمة اإلدارية كالرقابية،كضعف اؼبتابعة لتصرفات 
 الذم يًتتب عليو خسائر للمشاركُت يف السوؽ دل تكن يف كاؼبقاصة األمركتظهر اؼبخاطر من خالؿ عمليات التسوية 6هبا

 .7كسع أحد التنبؤ هبا نتيجة التأخَت يف التسوية أك األخطاء أك الغش
 

                                                           
عة ـ ، اؼبلتقى العلمي الدكرل حوؿ األزمة كاإلقتصادية الدكلية كاغبوكة العاؼبية جا"مخاطر المشتقات المالية ومساىمها في خلق األزمات "ؿبمود سحنوف كظبَتة ؿبسن ، 1

 6 ،ص 2009 إذل أكتوبر 20فرحات عباس ، سطيف 
2
 Jacques TeuliéP,Patrick Topsacalian « Finance » 2

émé
 edition, Vuibert,septembre 1997, P aris, P218   مرجع سابق 

 .81، مرجع سابق ص بن عيسى عبد القادر  3
4
 http://www.univ-ecosetif.com/seminars/financialcrisis/34.pdf   

"أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أـ  لصناعتها: المشتقات المالية المشتقة"   
5 Michel-Henry Bouchet et Alice Guilhom, intelligence èconomique des risques, person èducation,France, 2007, p 81 

 .121،ص 2008ىاشم فوزم دباس العبادم ، مرجع سابق ، 6
 332 ظبَت عبد اغبميد رضواف حسن، مرجع سابق ،ص7

http://www.univ-ecosetif.com/seminars/financialcrisis/34.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/seminars/financialcrisis/34.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/seminars/financialcrisis/34.pdf
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: مخاطر اإلحالؿ:خامسا
 كىو العقد الذم يضطر الطرؼ اآلخر إذل الدخوؿ معو يف عقد بالتزاماتوكىي عدـ قدرة أحد األطراؼ على الوفاء 

جديد حىت يتمكن من الوفاء بالتزاماتو مع ربمل خسائر جسيمة تتمثل يف الفرؽ بُت سعر التعاقد كسعر السوؽ لألكراؽ 
. اؼبتعاقد عليها

: مخاطر التسوية:دساسا
  االتفاقيات شركط التصفية يفباستعماؿبعض اؼبعامالت اؼبالية يتم تسويتها آنيا كيبكن تقليل ـباطر التسوية يف اؼبشتقات 

التسديد  مطركحا يف معامالت  اليت ربدث بنفس العملة كيبقى اؼبشكلاالتفاقياتكىذا ما يقلل اػبطر يف 1الشاملة 
بأكثر من عملة كاحدة مثاؿ يف ـباطر التسوية ، قد يتعرض أحد األطراؼ إذل اػبسارة إذا كاف السعر الذم قد باع بو 

مرتفعا مع رفض الطرؼ اآلخر بالسداد يف تاريخ التسوية احملدد أك قد تعرضت قيمة األصل ؿبل التعاقد إذل تقلبات 
.  ما يقابلو نقدا يـو التسويةاستالـاألسعار حبيث تنخفض قيمتو  يف حالة عدـ تسليم األصل مع ميعاد 

: مخاطر عدـ الرقابة:سابعا
 ترتبط ىذه اؼبخاطر باػبسائر الناذبة عن فشل أك غياب ضوابط الرقابة الداخلية يف كشف اؼبشكالت مثل اػبطأ البشرم 

 االلتزاـ،الغش،التزكير،ككل ىذا يؤثر عن اؼبعلومات اؼبالية اؼبنشورة عن اؼبشتقات كعدـ فهم عمليات استخدامها كعدـ 
. 2بالعقود ذات الصلة

 الرفع اؼبارل كطلب القركض كذباىل القيود اليت استخداـكما تسمح اؼبشتقات لرجاؿ األعماؿ كاؼبؤسسات بالتوسع يف 
تفرضها السياسة النقدية باإلضافة إذل أهنا عمليات من خارج اؼبيزانية كبالتارل اؼببالغ الواردة يف ميزاف اؼبراجعة ال توضح 

النطاؽ الكامل الشتغاؿ اؼبنشأة يف أنشطة اؼبشتقات،كذلك عدـ كجود أدكات الرقابة بشأف تسجيل التغَتات يف أرصدة 
 مكاسب أك خسائر جوىرية غَت مسجلة،كذلك غالبا ما تصمم أداة كي تفي بغرض اكتشاؼاؼبشتقات يؤدم إذل عدـ 

اؼبستخدـ النهائي كنتيجة لذلك يوجد هبا غموض يف كيفية استخداـ،كتقييمها ككيفية احملاسبة عنها،كما إذا كانت ربقق 
. األىداؼ االقتصادية أـ ال،كقد تتعرض اؼبنشأة إذل اإلفالس بسببها

كعلى غرار األزمات اىتم اؼبهندسوف اؼباليوف كمراكز البحوث بإسًتاتيجيات إدارة اؼبخاطر كطرؽ قياسها خاصة أهنا من 
اؼبخاطر بالعائد على االستثمار   عالقةالالحقة كؽبذا حاكلنا أف نتحرل يف اؼبطالب اؼبستثمرينأىم اؼبتغَتات اليت هتم 

. ؿبفظة مالية ذل كيفية قياس ـباطر أصل مارل كـباطرإ مث تعرضنا كاحدةكذلك ألهنما كجهاف لعملة 

                                                           
1

 24صـ  1996اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية،"إرباد اؼبصارؼ العربية"طرؽ إدارة مخاطرىا,المشتقات المالية،ماىيتهاوأنواعها"عدناف اؽبندم  
2

 267، ص مرجع سابق ، "المفاىيم إدارة المخاطر،المحاسبة:المشتقات المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 
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    risk management: إستراتيجيات إدارة المخاطر:الفرع الثاني
تلعب اؼبشتقات دكرا أساسيا يف نقل اؼبخاطرة من أحد اؼبستثمرين إذل آخر دكف أف يقتضي ذلك بيع األصوؿ ؿبل 

التعاقد ك نتيجة لذلك فاؼبستثمر الذم يتخوؼ من اؼبخاطر اؼبرتفعة بسبب التقلب اؼبتزايد يف أعماؿ اؼبتاجرة ك اؼبضاربة 
 1سًتاتيجية اإلستثمار الشامل إقد يقع اختياره على استخداـ أدكات اؼبشتقات كآلية ؽبا تأثَتىا على 

ىناؾ طرؽ ك كسائل عديدة ؼبواجهة اػبطر يبكن إهبازىا فيما يلي  :طرؽ إدارة المخاطر: أوال
ك تقضي ىذه الطريقة دبنع اػبطر كليا إف أمكن ذلك،أك باغبد من ( loss prévention) سياسة الوقاية و المنع-1

قد تلجأ اؼبصاريف إذل اتباع سياسات معينة هبدؼ كقاية نفسها :اػبسائر اليت يسببها إف ك قع اػبطر فعلى سبيل اؼبثاؿ
 أسعار األكراؽ اؼبالية بعد فًتة مثال ك يف البفاضمن ـباطر احتماؿ البفاض أسعار األكراؽ اؼبالية اليت سبلكها فقد يتوقع 

 )نفس الوقت يتوقع حاجتها للسيولة كلتجنب بيع أكراقها خبسارة كبَتة يف تلك الفًتة فإهنا تعمل على كقاية نفسها
 فتوقع عقود مشتقة  (التحوط

دبعٌت ذبزئة الشيء اؼبعرض للخطر حىت ال يتعرض صبيع األجزاء يف :(diversification)سياسة التجزئة والتنويع- 2
عدة ؾباالت مشاركة  توزيع الشيء على عدة أماكن متباعدة جغرافيا أك)كقت كاحد شرط ربقيق قابلية كحدة اؼبخاطر

بدال من اإلستثمار يف ؾباؿ كاحد كىي الفلسفة اليت تقـو عليها صنايق اإلستثمار كشركات إدارة احملافظ ،غَت أنو أثناء 
 .التنويع  هبب مراعاة جودة األكراؽ كتواريخ استحقاقها ككذلك درجة االرتباط بُت عوائد األكراؽ اؼبكونة للمحفظة

يتم مواجهة اػبطر بتحويلو إذل طرؼ آخر نظَت دفع مقابل معُت ؽبذا الطرؼ مع ) (transfer: سياسة التحويل-3
 ؽبذا الشيء موضوع اػبطر كيتحقق ىذا التحويل دبقتضى عقود التأمُت كحالة التأمُت تواحتفاظ صاحب الشيء دبلكي

  2اليت مشلت قركض الرىن العقارم األمريكية بعد توريقها
 ك يتضح يهتم اؼبتحوطوف بالتقليل من اؼبخاطر اليت يواجهوهنا بالفعل:ستراتيجية التحوط في المشتقات الماليةإ:ثانيا

 العقود اآلجلة للوقاية من تقلب األسعار استخداـ،فمثال 3دكر اؼبشتقات اؼبالية يف التحوط من خالؿ استخداماهتا
السوقية للسلع ك ألذكنات اػبزانة أك السندات أك القركض ك حىت ألسعار الفائدة كما تستخدـ لتقليل خطر 

  4يف األسواؽ العاؼبية(العمالت)تذبب أسعار الصرؼ

                                                           
1

  د00 سا 20 على 12/01/2014تاريخ اإلطالع   اؼبوقع اإللكًتكينعلى  12 ص " المشتقات المالية في الرؤوية اإلسالمية "  دكابةأشرؼ ؿبمد 
 http://siconf.ueu.c-e/prev.comf/2007ppers/28.swf 

 9 اؼبانسبع رابح أمُت ،مرجع سابق ذكره، ص  2
3
 Imad Shehab “The Banking and Financial implications of Financal Engineering in the Arab Region”Op-Cit, P12 

 42مرجع سابق ذكره، ص "الهندسة المالية و المؤسسات المالية" عبد الكرًن أضبد قندكز 4

http://siconf.ueu.c-e/prev.comf/2007ppers/28.swf
http://siconf.ueu.c-e/prev.comf/2007ppers/28.swf
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:   (price discovery)استكشاؼ السعر المتوقع في السوؽ الحاضرةإستراتيجية :ثالثا
 تعد اؼبشتقات أداة ىامة لتزكيد اؼبتعاملُت باؼبعلومات عما سيكوف عليو سعر األصل الذم أبـر عليو العقد يف السوؽ

 1اغباضرة يف تاريخ التسليم فبا ييسر ك ينشط التعامل على األصوؿ ؿبل التعاقد 
:  (spéculation) إستراتيجية المضاربة في المشتقات:رابعا

كفرت أسواؽ اؼبشتقات كسيلة بديلة للمضاربة يف األسهم ك السندات كأصبح بوسع احملًتفُت أف يدخلوف مضاربُت من 
خالؿ عقود اؼبشتقات اؼبالية كتأخذ اػبيارات اؼبالية درجة عالية يف ىذا اجملاؿ ك ىو ما هبذب العديد من اؼبضاربُت ذلك 

 أك أكثر  %15  يبكن أف يقود إذل تغَت كبَت بقيمة العقد تعادؿ  %1أف تغَتا بسيطا يف سعر اؼبؤشر بأقل من 
فاؼبستثمر اؼبتفائل يبكن أف يستخدـ اؼبضاربة على احتماالت الصعود أما اؼبتشائم فيستعملها على احتماالت ىبوط 

،كاؼبضاربة يف األسواؽ اآلجلة توفر للمستثمر مستول أعلى بكثَت من الرافعة اؼبالية مقارنة باؼبضاربة يف األسواؽ 2األسعار
.  ؽبذا فهي أكثر جاذبية3الفورية

تثبيت ربح عدًن اؼبخاطرة عن طريق  ىي نوع من أنواع اؼبضاربة يتم تقييد أك:ةحالمراج استراتيجية التحكيم أو-1
أك )عامالت يف سوقُت أك أكثر،حيث تكوف اؼبضاربة فبكنة عندما يصبح ىناؾ عدـ توافقادلالدخوؿ بشكل متزامن يف 

،ففي كاقع األمر استخداـ إسًتاتيجية اؼبراجحة 4بُت سعر عمليات التسليم اآلجل ألصل ما ك السعر النقدم(عدـ توازف
  عل من اؼبستبعد كجود تفاكت كبَت بُت أسعار أصل معُت يف أسواؽ ـبتلفةتج

يسعى اؼبستثمركف من كراء اإلستثمار يف األكراؽ اؼبالية لتحقيق أكرب :طرؽ قياس مخاطر المشتقات:الفرع الثالث
 دبعٌت أف اؼبستثمر يهتم االستثماريةعائد،كتقليل اؼبخاطر،فمعدؿ العائد على اإلستثمار يعد أحد أىم متغَتات العملية 

بالقيمة اؼبضافة اليت وبصل عليها من قيامو بعملية اإلستثمار ك باؼبقابل وباكؿ بقدر اؼبستطاع من تقليل اؼبخاطر فالعوائد 
ك اؼبخاطر كجهاف لعملة كاحدة فهناؾ عالقة بُت العائد كاؼبخاطرة حيث قبد أف أم مستثمر عندما يتخذ قرار اإلستثمار 

يف األصوؿ اؼبالية يفاضل بُت العائد كاؼبخاطر من أجل ربقيق أعلى عائد عند مستول ثابت من اؼبخاطر أك ربقيق أقل 
ـباطر عند مستول ثابت من العائد كالعالقة بينهما أم العائد كاػبطر ىي عالقة طردية 

. كيبكن التمييز بُت ثالث تقسيمات ؼبعدؿ العائد على اإلستثمار: قياس العوائد: أوال

                                                           
1

   12 ،ص،مرجع سابق ذكره  "المشتقات المالية في الرؤوية اإلسالمية"أشرؼ ؿبمد  

 229 ىاشم فوزم دباس العبادم،مرجع سابق ذكره،ص 2
 31 ،ص ،مرجع سابق ذكره"حوكمة الشركات واألزمة المالية العالمية"  طارؽ عبد العاؿ ضباد 3
 32ص سابق ،اؿرجع  نفس ادل 4
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يعرؼ بأنو معدؿ العائد على اإلستثمار الذم وبصل عليو اؼبستثمر فعليا كوبسب كفقا : معدؿ العائد المحقق* 
للمعادلة التالية  

 
 

العالقة بيعرؼ بأنو معدؿ العائد على اإلستثمار الذم يتوقع اؼبستثمر اغبصوؿ عليو كوبسب : معدؿ العائد المتوقع * 
 
 

 
 يطلبو اؼبستثمر لتعويضو عن ربمل اؼبخاطر ك تأجيلو لالستثماريعرؼ بأنو أدىن عائد :معدؿ العائد المطلوب* 

:  اغبارل للمستقبل كوبسب كما يلي االستهالؾ
معدؿ العائد اػبارل – متوسط معدؿ العائد حملفظة السوؽ  ]+ معدؿ العائد اػبارل من اؼبخاطرة = معدؿ العائد اؼبطلوب 

( )معامل بيتا × [من اؼبخاطرة 
إف ىذه اؼبعادالت تبُت كجود عالقة بُت العائد على اإلستثمار كاؼبخاطر  

يتم قياس عائد أصل مارل خالؿ فًتة زمنية من خالؿ الفرؽ بُت التغَت يف السعر  : قياس العائد على أصل مالي: أوال 
مضاؼ إذل ذلك التوزيعات اػباصة بتلك الفًتة مث تقسيم الناتج على السعر يف بداية الفًتة حسب اؼبعادلة التالية  

 
 

)()(:1أما إذا كاف اإلستثمار يأخذ شكل توزيع احتمارل فالعائد حسابو بالعالقة التالية 
11

RxRxPRxE
n




 

احتماؿ اغبدكث للعوائد احملققة × ؾبموع العوائد احملققة = أم العائد  اؼبتوقع 
عائد احملفظة ىو اؼبتوسط اؼبرجح بالنسب اؼبئوية لألكراؽ اؼبالية اليت تتشكل منها احملفظة :قياس عائد محفظة مالية : ثانيا

)(
11

RxRxPRP
n




 أما العائد اؼبتوقع للمحفظة فهو اؼبتوسط اؼبرجح بالنسب اؼبئوية يف كل استثمار للعوائد على 

)(.)( كوبسب بالعالقة التالية االستثمارات
11

RiEXiRpE
n




 

                                                           
1

 مادة األساليب الكمية ماجسًت إدارة األعماؿ ، إشراؼ الدكتور ؿبمد اغبسُت ، كلية اإلقتصاد كجامعة دمشق ، سوريا " إدارة مخاطر اإلستثمار المالي" حسن السلطاف  
 17، ص 2008-2009،

=معدؿ العائد الفعلي   

 مقسـو األرباح اؼبوزعة الفعلي + التغَتات الفعلية يف السعر السوقي 

 مبلغ اإلستثمار الكلي 

 =   معدؿ العائد اؼبتوقع 

 مقسـو األرباح اؼبوزعة اؼبتوقع + التغَتات الفعلية يف السعر السوقي 

 مبلغ اإلستثمار الكلي 

 =معدؿ العائد ألصل مارل 

( D) التوزيعات خالؿ الفًتة + (أ0)السعر يف بداية الفًتة - (أ1)السعر يف هناية الفًتة 

 (أ0)السعر يف بداية الفًتة 
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E(Ri) = العائد اؼبتوقع لألصلi ك   Xi :نسبة األصل i يف احملفظة
 أدوات قياس المخاطر :ثالثا

بأبعاده  إليو ينظر أف هبب اؼبخاطر من نوع كل أف ، حيثربديدىا بعد الثانية اؼبرحلة اؼبخاطر قياس مرحلة تعترب
 بالنسبة أنبية ذا القياس فيو يتم الذم اؼبناسب الوقت كيعترب اؼبخاطر ؽبذه اغبدكث كاحتمالية ا،تومد حجمها، 1: الثالثة
 .اؼبخاطر إلدارة

ـ عن كسطها اغبسايب  م القاكبراؼيعرؼ التباين بأنو ؾبموع مربعات  :  المعياريواالنحراؼ التباين -1

)()(( 2

11

2 RxPRxERx
n

 


 يرمز لو ب2 اؼبعيارم ىو اعبذر الًتبيعي للتبايناالكبراؼ ك / 2  

االكبراؼ  ؼبعدالت العائد،كلما زادت اؼبخاطر ككلما البفضت نسبة التباين أك االحتمارل مدل منحٌت التوزيع أتسعكلما 
 3اؼبعيارم البفضت اؼبخاطر

 االختالؼ اؼبعيارم ألصليُت ماليُت هبب حساب معامل االكبراؼيف حاؿ ما إذا تساكل :االختالؼ معامل -2
(القيمة اؼبتوقعة)4 اؼبعيارم على الوسط اغبسايباالكبراؼ اؼبعيارم،كذلك بقسمة االكبراؼكمقياس للخطر بدال من 

)( x

Rx

RE
CV


 

 يف حالة عدـ تساكم القيم اؼبتوقعة لعوائد اؼبشركعات البديلة ككذلك يف حالة تقييم االختالؼكعادة ما يستعمل معامل 
 اؼبعيارم يف مقارنة اػبطر بُت ؾبموعة استثمارية سبثل كل منها االكبراؼاػبطر يف اؼبشركعات الفردية يف حُت يستخدـ 

.  اؼبنوعة ينظر إليها كوحدة كاحدةاالستثماراتعدد من 
حصائي للمخاطر العامة أك اؼبنتظمة يقيس حساسية عائد األكراؽ اؼبالية ذباه عائد ؿبفظة إكىو مقياس :معامل بيتا-3

كغبساب معامل 5السوؽ تعتمد قيمة بيتا على العالقة التارىبية بُت معدؿ عائد الورقة اؼبالية كمعدؿ عائد ؿبفظة السوؽ 
 r االرتباط: كىو حاصل ضرب معاملRmك عائد السوؽ Rxبيتا هبب حساب التباين اؼبشًتؾ بُت عائد الورقة اؼبالية 

كالذم يعطى بالعالقة Rm اؼبعيارم لعائد السوؽ كاالكبراؼRx اؼبعيارم لعائد الورقة االكبراؼبُت العائدين يف كل من 
RmRxmxmx:التالية  RRrRRCov ).().(  

                                                           
مذكرة ماجستَت، زبصص مالية كؿباسبة "  ΒΝΑ الجزائري الوطني البنك حالة دراسة التجارية البنوؾ على الرقابة دعم في المصرفي التقييم نظاـ دور"صورية  عاشورم1

 51صاعبزائر ،-سطيف - عباس فرحات ، جامعة التجارية العلـو معمقة ،قسم
2

 201-200ص -الدار اعبامعية، اإلسكندرية،مصربدكف سنة نشر، ص"مدخل إتخاذ القرارات:اإلدارة المالية"ؿبمد صاحل اغبناكم، رظبية زكي قرياقص 
3

 275صبيل أضبد توفيق ،مرجع سابق ذكره ،ص 
 265 ،مرجع سابق ذكره ،ص "حوكمة الشركات و االزمة المالية العالمية" طارؽ عبد العاؿ 4
 266 نفس اؼبرجع، ص 5
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22:كمنو صياغة عالقة معامل بيتا من خالؿ ما يلي 

))()(.().(

Rm

RmRxmx

Rm

mx
x

RRrRRCov






  

 صحيح فإف عائد الورقة اؼبالية سوؼ يتقلب صعودا أك نزكال كفقا لتقلب عوائد ؿبفظة السوؽ  1إذا كاف 
 فعائد الورقة اؼبالية يكوف 1 فعائد الورقة سوؼ يكوف أكثر تقلبا من عائد ؿبفظة السوؽ أما إذا كاف 1أما إذا كاف 

. أقل  تقلبا من  عائد ؿبفظة السوؽ كبالتارل لو ـباطر ضعيفة
 كاحملفظة اؼبثلى ىي  االستثماراتاحملفظة ىي عبارة عن ؾبموعة من األصوؿ اؼبالية أك:قياس مخاطر محفظة مالية:رابعا

أك تلك اليت ربقق درجة ـباطر يف ظل مستول معُت من  اليت ربقق أعلى عائد فبكن يف ظل مستول معُت من العائد
،معامل بيتا  االختالؼ اؼبعيارم أك التباين،معامل االكبراؼالعائد كيبكن قياس ـباطر احملفظة من خالؿ 

 المعياري  واالنحراؼ التباين -1
 المعياري لمحفظة مكونة من أصلين ماليين  واالنحراؼ قياس التباين  1-1

 : 1من خالؿ التباين الذم يعطى بالعالقة التاليةX2 ،X1يتم قياس خطر ؿبفظة مكونة من أصلُت 
).cov()1(2)1( 21

2

2

2

1

22 xxaaaa xxRp   حيث a : سبثل نسبة األصلx1  يف احملفظة 
:  عن طريق جذر التباين كما يلياالكبراؼكيتم اغبصوؿ على قيمة 

).cov()1(2)1( 21

2

2

22

1

2 xxaaaa xxRp   
 أصل مالي  N المعياري لمحفظة مكونة من واالنحراؼ التباين 1-2

 : 2 أصل مارل عن طريق العالقة التالية للتباينNيتم قياس خطر ؿبفظة مكونة من 

).cov(.,
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Rp RRxxx


  كاليت يبكن سبثيلها بالشكل التارل   :
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.  أصل مارل من خالؿ اعبذر الًتبيعي للتباينN اؼبعيارم للمحفظة ذات االكبراؼكيبكن اهباد 
  االختالؼ معامل -2

                                                           
1

 20  مرجع سابق ذكره ،ص" إدارة مخاطر اإلستثمار المالي" حسن السلطاف  
2

 21ص سابق ،اؿرجع نفس ادل 
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 اؼبعيارم للمحفظة على العائد اؼبتوقع االكبراؼ بقسمة االختالؼ، كذلكيبكن قياس خطر احملفظة عن طريق معامل 
 كلما زادت اػبطر كالعكس صحيح حيث االختالؼ،كيستخدـ كمقياس،للتشتت النسيب فكلما زاد معامل 1للمحفظة

 :يعطى بالعالقة التالية 
)(

)(
p

Rp

p
RE

RCV


 

 كيتم 2خطر النشاط،اػبطر اؼبارل كخطر السيولة:يتوقف على ثالث متغَتات رئيسية يف قياس اؼبخاطر: معامل بيتا-3
 أصل مارل عن طريق معامل بيتا للمحفظة كالذم ىو عبارة عن اؼبتوسط اؼبرجح لػ بيتا Nقياس خطر احملفظة اؼبكونة من 

: األصوؿ اؼبشكلة للمحفظة كيعطى بالعلقة التالية

ii

n

i
nnRp aaaa  




1

2211 ......... 

بعد ما تعرفنا على اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا اؼبشتقات اؼبالية كطرؽ قياسها ك قياس ـباطرىا سوؼ كباكؿ التعرؼ بالتفصيل 
. على أنواع األدكات اؼبشتقة

 أنواع األدوات المشتقة :المطلب الثاني
 ـ عاـ الثورة يف تطوير عقود اؼبشتقات كانتقاؽبا إذل األصوؿ اؼبالية بعد أف كاف أمرىا قاصرا قبل ذلك 1973يعترب عاـ 

على العقود اآلجلة  كاؼبستقبلية يف السلع الزراعية كاؼبوارد الطبيعية كالذىب كالفضة،كما اذبهت اػبيارات للتداكؿ يف 
 كفقا السوؽ اؼبنظمة بعد أف كاف تداكؽبا قاصرا على السوؽ غَت اؼبنظمة كعلى الرغم من تنوع كتعدد اؼبشتقات اؼبالية

 أنو من ،كما إال أهنا تتمثل أساسا يف العقود اآلجلة،كالعقود اؼبستقبلية كعقود اػبيارات كعقود اؼببادلةلطبيعتها كـباطرىا
 كسوؼ لبص بالدراسة كالتحليل كل من كاالبتكاراتاؼبستحيل حصر كافة األدكات اؼبشتقة اليت قدمتها مراكز البحوث 

العقود اؼبستقبلية كاآلجلة كاؼببادالت كنظرا ألنبية اػبيارات اؼبالية ككثرة التعامل هبا يف األسواؽ العاؼبية كشدة ركاجها  
 يوضح  (6 )رقم كقباحها سوؼ لبصها دببحث كامل كذلك لتوضيح طرؽ تسعَتة كحساب اؼبشتقات ك الشكل 

 .شجرة اؼبشتقات اؼبالية 
 
 

 
 

                                                           
   119ص ، ،مرجع سابق ذكرهحاسُت بن اعمر بن 1
2

 27مرجع سابق ذكره ،ص" اإلستثمار في بورصة األوراؽ المالية" عبد الغفار حنفي 
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 أنواع اؼبشتقات اؼبالية  6الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .130 كخالد ؿبمد نصار ص 143؛ص ظبَت عبد اغبميد رضواف حسن: من إعداد الباحثة بعد تصفح كل من

 العقود اآلجلة : الفرع األوؿ
 Forward contractنشأة و تعريف العقود اآلجلة : أوال

انعكس ذلك ك  أسعارىا لتقلبات شديدة تتعرضحيث لقد بدأ التعامل بالعقود اآلجلة يف ؾباؿ اؼبنتجات الزراعية أكال 
على اؼبنتجُت كالصناعيُت الذين وبتاجوف ىذه اؼبواد للتصنيع،كلتخفيف خطر التذبذب نشأت فكرة ىذه العقود كاليت 

كاف ىدفها يف البداية ربديد أسعار اؼبنتجات الزراعية اؼبستقبلية غبماية اؼبزارعُت كالصناعيُت من اػبسارة كبعد ذلك دخل 
 تقلبات األسعار كربقيق األرباح رغم أهنم ال وبتاجوف تلك السلع كبالتارل يتلخص الستغالؿاؼبضاربوف إذل ىذه األسواؽ 

 ألسواؽ العقود اآلجلة على نقل أخطار تقلبات األسعار من كاىل الزراعيُت كالصناعيُت الذين ال االقتصادمالدكر 
 يتحملوهنا إذل كاىل اؼبضاربُت الذين لديهم استعداد لتحمل ىذه اؼبخاطر لتحقيق األرباح

 مفهـو العقود اآلجلة -1
سبثل العقود اآلجلة اتفاؽ بُت طرفُت للتعامل على أصل ما على أساس سعر يتحدد عند التعاقد على أف يكوف التسليم 

. 1يف تاريخ ال حق متفق عليو
عرؼ صندكؽ النقد الدكرل العقد اآلجل بأنو العقد الذم دبقتضاه يتفق طرفاف على تسليم األصل ؿبل العقد سواء - 

                                                           
1
 Marek Capinski et Tomasz Zastawniak “ Mathematics for Finance: An introduction to Finance Engineering” springer 

undergraduate Mathematics Series,P11 

 شجرة المشتقات المالية

 عقود أخرى متعلقة بأسعار 

 الفائدة 
المستقبلية العقود  العقود اآلجلة  عقود المبادالت 

  

  عقود إعادة لشراء   Optionعقود الخيار 

 عقد خيار على المؤشرات خيـارمضاعفة الكمية  مزدوج    عقد خيار  بيع   عقود خيار  عقود خيار الشراء 

 على سعر الفائدة 

حق خيار مزدوج ال 

 يتغير فيه سعر 

 الشراء عن البيع 

حق خيار مزدوج 

يتغير فيه سعر الشراء 

 عن البيع   

عقد شراء مضاعفة 

 الكمية   

خيار بيع بمضاعفة 

 الكمية 

حق خيار مزدوج 

مرجح إلرتفاع األسعار 

  

حق خيار مزدوج 

مرجح إلنخفاض  

 األسعار  

عقد مبادالت معدل 

 العائد  

 عقد مبادالت الخيار

  السلع   

عقد مبادالت 

 أسعار الفائدة

 خيارية 

عقد مبادالت 

 العمالت

  العملة    

عقد مبادالت 

 األسهم

 أسعار الفائدة     

عقد مبادالت 

 البضائع

 األسهم 

عقد السقف و  عقود السقف  عقود القاعدة    

 القاعدة

اتفاقيات أسعار  عقود الطوق   

 الفائدة اآلجلة
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 1 تعاقد متفق عليو، كبسعر معينة كيف تاريخ معُت، بكمياتكاف حقيقيا أـ ماليا
 على شراء أك بيع أصل معُت يف تاريخ ؿبدد باالتفاؽ( آخر، كطرؼالبنك)كتعرؼ بأهنا عقود يلتـز دبقتضاىا الطرفُت - 

. يف اؼبستقبل كبسعر يتفق عليو يف تاريخ التعاقد يسمى سعر تنفيذ العقد فهي اتفاؽ خاص كمغلق بُت الطرفُت
: من خالؿ ما استدرجناه نستنتج بأف العقود اآلجلة تتميز دبا يلي

عقد بُت طرفُت وبتمل حصوؿ أم منهم على مكاسب أك خسائر * 
 .بالتزاماتو يف حالة عدـ قدرة أحد األطراؼ على الوفاء االئتمافتعرض أطراؼ العقد ؼبخاطر * 
 .االستخداـتلك العقود سبتاز دبركنة التفاكض دبا يتفق ك طريف العقد كسبتاز بسهولة * 

أنواع العقود اآلجلة وخصائصها :ثانيا
: 2كيبكن تصنيف العقود اآلجلة إذل ما يلي

 يتم ، كىناكتستخدـ ىذه العقود أيضا يف اغبماية كلكن ضد تقلبات أسعار الفائدة: العقود اآلجلة ألسعار الفائدة-1
 كحىت االتفاؽ على سعر فائدة عن قرض معُت يتم اغبصوؿ عليو يف اؼبستقبل كيتم تثبيت سعر الفائدة من تاريخ االتفاؽ

. 3تاريخ التنفيذ
كىي اتفاؽ بُت طرفُت لشراء أك بيع كمية معينة من عملة أجنبية مقابل عملة ؿبلية : العقود اآلجلة ألسعار الصرؼ-2

 عليو عند كتابة العقد كيتم تثبيتو حىت تاريخ التنفيذ كتستخدـ ىذه العقود االتفاؽكذلك يف تاريخ آجل كبسعر يتم 
للحماية ضد ـباطر تقلبات أسعار صرؼ العمالت األجنبية،إال أنو يؤخذ عليها عدـ قابليتها للتحويل كالتنازؿ عنها كال 

.  بسعر مت ربديده مسبقالاللتزاـ من ربرؾ أسعار الصرؼ عند تنفيذ العقد مستقبال نظرا االستفادةيبكن 
: فيما يلي4يبكن حصر السمات اؼبميزة ؽبذه العقود : خصائص العقود اآلجلة-3
تصعب اؼبضاربة هبذه العقود ألف الغرض األساسي منها ىو اغبماية من اؼبخاطر يف اؼبستقبل كليس ؽبا شكل مبطي * 

. نظرا ؼبركنة التفاكض بُت الطرفُت
يتم ربديد تاريخ اإلستحقاؽ كسعر التنفيذ بدقة يف ىذا العقد كتعترب عقود هنائية دبجرد التوقيع كال يبكن الرجوع فيها * 

 .أك تعديلها كما يتم التنفيذ يف تاريخ التنفيذ كليس قبلو

                                                           
1

 12-11ص -، ص، مرجع سابق ذكره "المشتقات المالية في الرؤوية اإلسالمية" دكابةأشرؼ ؿبمد   
اؼبلتقى العلمي الورل حوؿ األزمة اؼبالية ك اإلقتصادية الدكلية ك  "أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أـ لصناعتها: المنتجات المالية المشتقة  "بن رجم ؿبمد طبيسي  2

 6-5:ص– ص 81، كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيَت،جامعة فرحات عباس،سطيف اعبزائر العدد 2009 اكتوبر 20/21اغبوكمة العاؼبية، يومي 
3

 181  ،مرجع سابق ذكره ص"المفاىيم، إدارة المخاطر،المحاسبة:المشتقات المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 
4
Marek Capinski et Tomasz Zastawniak, op cit, p128  
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  كعلى دفع جزء من القيمة على أف يؤجل الباقي حىت تاريخ التسليم  أكاالتفاؽينص العقد على دفع قيمة العقد كقت * 
تسليم   اؿهبب على البائع 

يتفاكص الطرفاف على السعر كاعبودة كالصنف كغَته من الشركط اؼبفصلة لكي تالءـ الطرفاف،فهي مفصلة أكثر منها * 
 مبطية،فال تتداكؿ باألسواؽ اؼبنظمة أك الثانوية نظرا ػبصوصيتها كال يستطيع أحد األطراؼ إلغاء العقد أك بيعو مىت شاء

 (اؽبامش التأميٍت) يقـو الطرفاف بدفع مبلغ مقدـ إلثبات حسن النيةك
كما ظهرت أسواؽ اػبيارات على العقود اآلجلة كتطورت لتشمل على العقود السلعية األمامية الزراعية كالنفط كاؼباشية * 

كذلك األذكنات كالسندات ككدائع اليورك دكالر كالعمالت كمؤشرات األسهم اؼبختلفة ...كاؼبعادف
 سعر التنفيذ ىو توقع للسعر اآلجل  ك السعر اآلجل كسعر التنفيذ:إف للعقد اآلجل نوعُت من السعر* 

العقود المستقبلية :الفرع الثاني
 التزاـ متبادؿ بُت طرفُت يفرض على أحدنبا أف يسلم اآلخر بأنويعرؼ العقد اؼبستقبلي :تعريف العقود المستقبلية:أوال

كمية ؿبددة من أصل أك سلعة معينة يف مكاف كزماف ؿبددين كبسعر (الوسيط)أك يستلم منو كبواسطة طرؼ ثالث 
عرفت بأهنا عقود تعطي اغبق يف شراء أك بيع كمية من أصل معُت بسعر ؿبدد مسبقا على أف يتم التسليم يف  كما1ؿبدد

بإيداع نسبة من قيمة العقد لدل السمسار الذم يتعامل (البائع كاؼبشًتم)تاريخ الحق يف اؼبستقبل كيلتـز كل من الطرفُت 
معو،كذلك إما يف صورة نقدية أك يف صورة أكراؽ مالية بغرض ضباية كل طرؼ من اؼبشكالت اليت قد تًتتب على عدـ 

كعرّفت أيضا بأهنا عقود معيارية مبطية منظمة بواسطة البورصة بُت طرفُت يفرض  ؛مقدرة الطرؼ اآلخر بالوفاء بالتزاماتو
. على أحدنبا أف يسلم اآلخر كمية ؿبددة من أصل معُت يف تاريخ الحق يف مكاف ؿبدد كبسعر وبدد اآلف

،تاريخ العقد نوع األصل ؿبل العقد،تاريخ (البائع كاؼبشًتم)طريف العقد :كما هبب أف تتحدد يف العقد العناصر التالية
سعر التسوية،مكاف كطريقة التسليم،كيتم التعامل يف أسواؽ العقود اؼبستقبلية بطريقة اؼبزاد  التسليم،الكمية،سعر التنفيذ أك

توكل إليها عادة تنظيم التسويات اليت تتم يوميا بُت طريف العقد بعد األخذ  اؼبفتوح عن طريق كسطاء أك بيوت مقاصة
ك يبكن لكل طرؼ  باغبسباف اآلثار اليت تًتتب على حق كل منهما بسبب التقلبات السعرية اليت ربدث يف سعر العقد

أف يلجأ إذل تصفية مركزه يف تاريخ سابق ليـو التسوية عن طريق ازباذ مركز مقابل يف نفس العقد أم على مشًتم العقد 
. (السعر كتاريخ التسوية كؿبل التعاقد)مثال أف يقـو ببيع عقد فباثل بنفس العناصر
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 نشأة أسواؽ العقود المستقبلية : ثانيا
،حيث ظهرت تلك العقود لتسهيل 1 ىي الصورة األكذل للعقود اؼبستقبليةForward contractsتعد العقود اآلجلة  

حصوؿ اإلمرباطورية الركمانية على احتياجاهتا من اغببوب من مصر،مث تطورت تلك األسواؽ لتشمل السلع الزراعية كمن 
 كبدأت أسواؽ العقود اؼبستقبلية كأسواؽ حاضرة أم أسواؽ نقدية،حيث يتم استالـ السلعة 2مث البًتكؿ كالنحاس كغَتىا

كدفع قيمتها فور التعاقد،مث ربوؿ السوؽ اغباضر إذل سوؽ العقود اؼبستقبلية يف منتصف القرف الثامن عشر،كيعد سوؽ 
 كاف ميالد أكؿ سوؽ آجلة للبضائع كالذم مت فيو 1865 أكتوبر 13شيكاغو ىو السوؽ الرائد يف ىذا اجملاؿ ففي تاريخ 

ـ كالسبب يف نشأة ىذه  1870تداكؿ أكؿ عقد رقمي دبجلس شيكاغو للتجارة  كربولت إذل سوؽ مستقبلية عاـ 
األسواؽ اؼبستقبلية اغباجة لسلعة ما يف اؼبستقبل كليس اآلف كتطورت األسواؽ اؼبستقبلية اؼبالية بعد اهنيار نظاـ بريتوف 

 حُت بدأ نظاـ تعوًن أسعار العمالت حيث أصبحت تتحرؾ العمالت ىبوطا كصعودا حبرية كاملة 1973ككدز عاـ 
حسب العرض كالطلب  ك عانت اؼبؤسسات اؼبالية العاؼبية من ىذه التقلبات فبا جعلها تتعرض ؼبخاطر كبَتة تسببت 
بأزمة يـو اإلثنُت األسود،كقد كانت بورصة شيكاغو الرائدة يف تطوير العقود اؼبستقبلية للسلع الزراعية كتطبيقها على 

كىو فرع من فركع بورصة IMM)) من قبل السوؽ النقدم العاؼبي 1972األدكات اؼبالية ، كبدأت التعامل فيها يف عاـ 
شيكاغو ككاف ؿبل العقد عمالت أجنبية،كمنذ ذلك التاريخ شهدت العقود اؼبستقبلية تطورا مستمرا،فقد استحدثت 

،كعقود مستقبلية على 1976ـ،كعقود مستقبلية عن أذكف اػبزانة عاـ  1975عقود مستقبلية على أسعار الفائدة عاـ 
ـ،كمع هناية القرف العشرين  1980ـ،مث ظهرت العقود اؼبستقبلية على مؤشرات األسهم عاـ  1977سندات اػبزانة عاـ 

ظهرت العقود اؼبستقبلية على اػبدمات كيف مقدمتها العقود اؼبستقبلية على الرحالت الًتفيهية خالؿ اإلجازات 
كتتسم ىذه العقود بأهنا عقود تأخذ شكل مبطي أم أهنا هبذا الشكل تعترب عقود آجلة كلكنها ؽبا حجم 3كالعطالت

كشركط مبطية كالسبب الرئيسي  لظهور ىذه العقود ىو زبفيض أك ذبنب اؼبخاطرة من تغَت السعر،كللتغلب على عدـ 
. التأكد من اؼبستقبل سواء بالنسبة للسعر أك كمية احملصوؿ اؼبطلوبة بغرض التحوط أك التحصن

ىناؾ عدة أشكاؿ من العقود اؼبستقبلية كزبتلف حسب ؿبل العقد اؼبتفق عليو فقد يكوف :أنواع العقود المستقبلية:ثالثا
: مرىونا بأداء مؤشر من اؼبؤشرات أك متغَت من اؼبتغَتات الكليةالعقد اؼبستقبلي سلعة ملموسة كقد يكوف 

                                                           
1 Obiyathulla Ismath Bacha"  Derivative Instruments And Islamic  Finance: Some Thoughts For A 

Reconsideration"  Management Centre  International Islamic University Malaysia Published : INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ISLAMIC FINANCIAL SERVICES; Vol. 1, No. 1, April – June 1999.P4 

  402ـ، ص  1997،  2 ، ط ، الدار اعبامعية للنشر، اإلسكندرية » أساسيات اإلستثمار في بورصة األوراؽ المالية «ؿبمد صاحل اغبناكم   2
 علم اؼبوقع اإللكًتكين " المشتقات المالية في الرؤوية اإلسالمية" أشرؼ ؿبمد دكابة    3

http://siconf.ueu.c-e/prev.comf/2007ppers/28.swf.  مرجع سابق  
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 من البائع بتسليم اؼبشًتم كمية متفق عليها من التزامايبثل ىذا النوع من العقود : العقود المستقبلية على السلع-1
معُت متفق عليو  كذلك لقاء سعر دبواصفات متفق عليها خالؿ موعد ما (إخل..الذىب،النفط،احملاصيل الزراعية)سلعة ما 

. االستالـ، يلتـز اؼبشًتم بدفعو عند 
كيبثل العقد إلتزاما من البائع إذل اؼبشًتم بدفع مبلغ من األمواؿ مساكم إذل  :1 العقود المستقبلية على المؤشرات-2

 باؼبستول الرقمي للمؤشر يف بداية التداكؿ يـو تسوية العقد كذلك لقاء مبلغ يبثل $100حاصل جراء قيمة قدرىا مثال 
 حصلت إدارة السوؽ على تصريح 1982سعر العقد كسداده يف ذلك اليـو كىنا يتم اإلكتفاء بالتسوية النقدية كيف عاـ 

 كالعقود اؼبستقبلية ؼبؤشرات األسهم تنطوم S&P2 500يفيد التعامل يف العقود اؼبستقبلية على مؤشر ستانرد آند بور
ؼبعظم اؼبؤشرات يطلق عليها اؼبضاعف مضركبة يف  (500 )على إلتزاـ بتسليم اؼبشًتم دببلغ من النقود يساكم قيمة ثابتة

كسعر شراء العقد ، كلقد  (يـو التسليم )الفرؽ بُت قيمة اؼبؤشر على أساس سعر إقفاؿ آخر يـو للتعامل على العقد 
 500سعت البورصات إذل تنميط عقود اؼبؤشرات من نواحي عديدة مثل ربديد شهور التسليم كقيمة اؼبؤشر تساكم 

. عموما ، كليس ىناؾ تسليم فعلي ألم عقد كإمبا التسوية نقدية من خالؿ بيت التسوية
كألف أسواؽ اؼبؤشرات عالية السيولة كالكفاءة،كدبا أف العقود اؼبستقبلية ال تتطلب تكلفة عالية للمتاجرة فيها من قبل 

 ،فقد حققت تقدما مستمرا كانتشر استخدامها بُت اؼبتعاملُت لغايات اؼبضاربة كاإلستثمار ككاالستثماريةاؼبؤسسات اؼبالية 
التحوط  

ىو عقد مستقبلي بتاريخ فباثل لتاريخ التسليم اؼبنصوص عليو يف العقد اؼبستقبلي،ففي :خيار العقود المستقبلية 3-
كتنقسم ىذه العقود  خيار األسهم وبق ؼبشًتم اػبيار عدـ تنفيذ العقد اؼبستقبلي مقابل مكفأة اليت يدفعها احملرر

 خيار الشراء أك البيع على العقود اؼبستقبلية كالعقود اؼبستقبلية اؼبصنوعة:اؼبستقبلية كاآليت
 Synthetic Future Contract  

بسبب كجود تغَت دائم ألسعار تبادؿ العمالت ما دل تكن تلك األسعار : عقود العمالت األجنبية المستقبلية-4
متوازنة فسوؼ يفتح اجملاؿ للمراجحُت لتحقيق األرباح دكف أف يتعرضوا للمخاطر كدبا أف عملية مبادلة العمالت ناذبة 

إال (اؼبستثمرين)عن التغَت اغباصل يف أسعار التبادؿ للعمالت ىبوطا كصعودا كاليت تساىم يف ربقيق األرباح للمراجحُت
  هبذه العملية يعيد التوازف ألسعار العمالت كمن مث تنهي فرصة ربقيق األرباح لدل اؼبراجحُت عند كصوؿ االستمرارأف 

                                                           
1 http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf " Derivatives Market (Dealers) Module"Op-cit P-P22-23 
2
 Marek Capinski et Tomasz Zastawniak, op cit, p 141 

http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
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 كسوؽ تبادؿ العمالت اؼبستقبلية فيتمثل يف بنوؾ كظباسرة ـبتصُت تربطهم شبكة اتصاالت قوية يف صبيع1مرحلة التوازف
ذبرم تسوية سعرية يومية كال يوجد سوؽ ثانوم منظم ؽبا كالعقود ليست مبطية،كيطلق عليها عادة أسواؽ  أكباء العادل،كال
كيف الواليات اؼبتحدة يوجد سوؽ عقود مستقبلية مبطية كاحد كىو السوؽ النقدم العاؼبي التابع لبورصة  التبادؿ اآلجل

. عدا سعر التبادؿ ىبضع للتفاكض بُت الطرفُت-شيكاغو التجارية،حيث أف شركط العقد اؼبتداكؿ فيو مبطية 
: العقود المستقبلية على أسعار الفائدة-5

: استخدمت ىذه العقود بسبب التقلبات اغباصلة ألسعار الفائدة على األكراؽ اؼبالية كىي بدكرىا تقسم إذل
 كيتم اؼبتاجرة هبا يف معظم األسواؽ Short term Interest Reiter contract عقود الفائدة قصيرة األجل  5-1

كبنفس اؼبواصفات مثل سوؽ لندف،شيكاغو،سنغافورة،كسبكن ىذه العقود البنوؾ من تثبيت أسعار  
عند ارتفاع سعر الفائدة للمقًتضُت كضد 2استثماراهتا باإلضافة إذل أهنا تستطيع تقديبها لعمالئها كوسائل ربوط

البفاض الفائدة للمستثمرين 
 كىي عقود لشراء أك بيع أذكنات اػبزينة كيتم تداكؽبا Treasury Bill futures أذونات الخزينة المستقبلية 5-2

 أسبوع ، 13 كأىم مواصفاهتا أف قيمة العقد تساكم مليوف دكالر،كؼبدة (IMM)بشكل رئيسي يف سوؽ النقد العاؼبي 
. كشهور التسليم ىي مارس، جواف، سبتمرب، ديسمرب، كوبدث التسليم أياـ اػبميس من األشهر اؼبذكورة

 (CBOT) يتم اؼبتجارة فيها يف بورصة Treasury Bond Futures (CBOT) سندات الخزانة المستقبلية  5-3
 سنة ، كقيمة السند مائة ألف دكالر كربدد الفائدة بنسبة مئوية من 20كالسندات اؼبتداكلة ىي اليت تستحق خالؿ 

. القيمة اإلظبية للسند
 3خصائص العقود المستقبلية: رابعا 

 فيها يتم الشراء بسعر ؿبدد متفق عليو مسبقا يف تاريخ التعاقد على أف يتم التسليم يف تاريخ الحق ؿبدد كبذلك يتم -
.  إذ ال ينظر إذل السعر يف السوؽ اغباضر عند التنفيذPrise Riskذبنب أك زبفيض ـباطر تقلب األسعار كتغَتىا 

عن طريق كسطاء أك بيوت مقاصة  OPEN OUTCRYيتم التعامل يف أسواؽ العقود اؼبستقبلة بطريقة اؼبزاد العلٍت اؼبفتوح - 
CLEARING HOUSESتوكل إليها عادة تنظيم التسويات اليت تتم يوميا بُت طريف العقد  .

                                                           
 كالطلب عند نقطة معينة كوبتل ىذا الوضع يف حاؿ قصور العرض عن ضرع اثنُت األسود تكوف نقطة التوازف نتيجة لتالقي اؿLe point equilibrumنقطة التوازف  1

يا تلبية طلبات البائعُت ، للمزيد ارجع إذل ؿبمد يوسف ، ياسُت -ال تتم أ-ؾباراة الطلب عندما ال يبكن تلبية طلبات اؼبشًتين كالعكس يف حاؿ عدـ ؾبرارة الطلب للعر حيث 
 .، بَتكت ، لبناف 2004 ،1اختصاص احملاكم ، منشورات اغبليب اغبقوقية ،ط–عمليات البورصة تنازع القوانُت –البورصة : 
 386مرجع سابق، ص" 2الهندسة المالية بإستخداـ التوريق و المشتقات الجزء :الفكر الحديث في إدارة المخاطر" منَت إبراىيم ىندم2
3

 307مرجع سابق ذكره،ص" اإلطار النظري والتطبيقات العملية: إدارة اإلستثمارات"ؿبمد مطر 
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يلـز كل منهما عادة بأف يسلم الوسيط يف (اؼبشًتم كالبائع) اؼبتبادلة بُت طريف العقد اؼبستقبليااللتزاماتلضماف تنفيذ - 
 من القيمة اإلصبالية للعقد كال يتم اسًتداده إال %15-5  تًتاكح قيمتو بُتMARGINتاريخ نشؤ العقد ىامشا معينا يسمى 

عند تسوية أك تصفية العقد،كيقـو الوسيط عادة بإجراء تسوية يومية بُت طريف العقد تعكس التغَتات السعرية اليت ربدث 
. على سعر العقد،كما أنو ال سبيل للتعامل يف سوؽ العقود اؼبستقبلة إال من خالؿ بيوت السمسرة

إذا كاف من اؼبمكن ربرير عقود مستقبلة على أم سلعة فإف قليال من السلع تتوافر فيها الشركط اليت تناسب األسواؽ - 
: اؼبنظمة للعقود اؼبستقبلة كمن أنبها

. (الكمية كاعبودة)قابلية التخزين دبا يتيح توفَتىا يف التاريخ احملدد يف العقد،قابلية التنميط - 
أف يوجد طلب نشط على السلعة دبا وبقق السيولة لسوقها كذات قيمة مقارنة حبجمها كبذلك تناسب ىذه األسواؽ - 

. سلعا مثل اؼبنتجات الزراعية كبصفة خاصة النب كالشام كالذرة كالبطاطس ككذلك العمالت كاألكراؽ اؼبالية
: لضماف شركط توفَت سوؽ منتظم للعقود اؼبستقبلة عبأت بورصات العقود إذل تنميط شركط التعاقد- 
كيقصد هبا الكمية كالوحدة اليت تقاس هبا مكونات العقد اليت زبتلف باختالؼ األصل ؿبل التعاقد مثال :كحدة التعامل- 

. كىكذابوشل كيف أذكنات اػبزانة األمريكية ما قيمتو مليوف دكالر ( 5000)أف يتضمن العقد الواحد للتعامل يف القمح 
شركط التسليم كتتضمن الشهور اليت سيتم التعامل فيها على العقد كالفًتة الزمنية اليت ينبغي أف يتم فيها التسليم -

كالوسيلة الفعلية اليت يبكن هبا للبائع تسليم األصل كدرجة جودة األصل ؿبل التعاقد مثال يف عقود أذكنات اػبزانة 
T.BILL 1يكوف التسليم كاجبا خالؿ الثالثة أياـ التالية لثالث يـو اثنُت يف الشهر احملدد للتسليم . 

ىذا كربدد شركط التسليم بواسطة إدارة البورصة كشركط التسليم يف العقود اؼبستقبلة على األصوؿ اؼبالية ليست جامدة 
. فالورقة اؼبالية ؿبل التعاقد قد ربل ؿبلها كرقة مالية أخرل بل كقد سبتد اؼبركنة إذل تاريخ التسليم أيضا

حدكد تقلب األسعار حيث تفرض أسواؽ العقود حدا أدىن للتغَتات السعرية يتفاكت حسب األصل ؿبل التعاقد كحدا  -
العقود على مؤشرات السوؽ :أقصى للتغَتات السعرية  اليت ربدث خالؿ يـو كاحد كإف كانت بعض العقود مثل

كيقصد هبا اغبد  POSITION LIMITSأك اؼبراكز  TRADING LIMIT اؼبعامالت ، حدكد ال زبضع أسعارىا لقاعدة اغبد األقصى
. األقصى لعدد عقود اؼبضاربة اليت يبكن أف تكوف بيد مستثمر كاحد

:  أسواؽ العقود المستقبليةإستراتيجيات:خامسا
  إف التعامل بالعقود اؼبستقبلية يوفر نوعُت من اؼبزايا ىي اؼبضاربة كالتحوط

                                                           
1

  : ،على اؼبوقع13ص "جامعة اإلقتصاد بالقادسية"الهندسة المالية اإلسالمية" اعببورم حبيب كرجي باقر 
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1812/1655 

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1812/1655
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لتخفيض اؼبخاطر الرئيسية اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمرين من ـباطر تقلب أسعار الصرؼ العمالت كأسعار :1 التحوط-1
بيعو 2األكراؽ اؼبالية كأسعار الفائدة كأسعار السلع كيتم التحوط يف سوؽ العقود اؼبستقبلية إما عن طريق شراء العقد أك 

. حسب كضع كل من طريف العقد
يتم ذلك بقياـ اؼبستثمر بشراء عقد على أحد األصوؿ يف سوؽ العقود اؼبستقبلية :تغطية العمليات الشرائية  1-1

. 3 ك يسمى أيضا بالتحوط الطويلبتواريخ التسليم اليت تتوافق مع توقيتات اغباجة إذل ذلك األصل
: (التحوط القصير)تغطية العمليات البيعية  1-2

. دبعٌت بيع عقود مستقبلية لتجنب اؼبخاطر اؼبتعلقة بالبفاض أسعار األصل ؿبل التعاقد يف اؼبستقبل
دبعٌت إسباـ عمليات شرائية أك بيعو ألصل بديل لتغطية عقد مت إبرامو على أصل : التغطية بأصل بديل مختلف   1-3

  4آخر ـبتلف عنو
كذلك باستخداـ ما يعرؼ دبيزة اؼبتاجرة باؽبامش أك الرفع اؼبارل إذ يكفي أف يدفع اؼبتعامل يف العقود :  المضاربة-2

سواء مشًتم أك بائع قيمة اؽبامش اؼبطلوب حىت يدخل السوؽ إما مستثمر عادم يسعى لتحقيق أرباح عادية أك 
 يتمضارب يسعى لتحقق مكاسب رأظبالية مرتفعة تنتج عن التقلبات السعرية إال أف ىناؾ ؾبموعة من الضوابط اؿ

تستخدـ يف أسواؽ العقود اؼبستقبلية للحد من اؼبغاالة يف اؼبضاربة كىي أف تقـو إدارة السوؽ بوضع مدل مسموح بو  
 ال كاؼبضاربوفوبدد اغبد األدىن كاغبد األقصى للتقلبات اليت ربدث يف اليـو الواحد على أسعار العقد ال هبوز زبطيها 

 5يهمهم مركز يف السوؽ بل يهمهم الربح مقابل تقبلهم للمخاطر
  SWAPS  عقود المبادالت أو المقايضات:الفرع الثالث

 كيتعهد،6اؼببادلة ىي اتفاؽ تعاقدم يتم بُت طرفُت أك أكثر لتبادؿ االلتزامات أك اغبقوؽ: تعريف عقود المبادلة: أوال 
 كاف قد قطعها كل منهما للطرؼ اآلخر كذلك  التزامات دبوجبو إما على مقايضة الدفعات اليت تًتتب على اؼبتعاقدين

دكف إخالؿ بالتزاـ أم منهما ذباه الطرؼ الثالث غَت اؼبشموؿ بالعقد أك دبقايضة اؼبقبوضات اليت تًتتب لكل منهما على 
 

                                                           
1

 311 مرجع سابق ذكره،ص" اإلطار النظري والتطبيقات العملية:االستثماراتإدارة "ؿبمد مطر 
2

   162 ،مرجع سابق ذكره ص" المحاسبة  ؛المفاىيم،إدارة المخاطر:المشتقات المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 
3

 159،ص مرجع سابق  "اساسيات االستثمار "طاىر حيدر حرداف  
4
PDF created with pdf Factory Pro trial version www.pdffactory.com    

  د 00  12 على سا 12/01/2014: ،تاريخ اإلطالعمركز التعليم اؼبفتوح جبامعة بنها "إدارة المخاطر في البورصات"
 214 مرجع سابق ،ص "2 التوريق و المشتقات الجزء باستخداـالهندسة المالية :الفكر الحديث في إدارة المخاطر" منَت إبراىيم ىندم5

6
 Roland Portait et Patrice poncet; op-cit P 214 
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 CONTREPARTIES1ب أصوؿ يبلكها ، كتسمى األطراؼ اليت توافق على الدخوؿ يف اؼببادلة 
طريف العقد، اإللتزاـ أك األصل اؼبشموؿ بعقد اؼبقايضة، : كربدد شركط عقد اؼبقايضة أك اؼببادلة بعدة عناصر رئيسية ىي

قيمة اؼبدفوعات أك اؼبقبوضات ؿبل اؼبقايضة،العملة اليت تسدد هبا اؼبدفوعات أك ربصل هبا اؼبقبوضات،السعر اآلجل 
كال تتم تسوية األرباح كاػبسائر بشكل يومي كما يف العقود اؼبستقبلية ك ال  ؼبقايضة العملة اؼبتفق عليو،مدة سرياف العقد

تتم تسوية ىذا العقد ؼبرة كاحدة فقط كما ىو اغباؿ يف العقود اآلجلة كلذلك يعرؼ البعض عقود اؼببادلة بأهنا سلسلة من 
: كتسرم عقود اؼبقايضة على عدة أدكات كمن أنبها العقود اآلجلة

 Interest Rate Swapsعقود مبادلة أسعار الفائدة  .1
عقود مبادلة أسعار الفائدة الثابتة باؼبتغَتة -
 Capsعقود مبادلة األكراؽ اؼبالية ذات معدؿ الفائدة اؼبتغَت كغَت اؼبقيد -
 Floorsعقود مبادلة أكراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغَت كمقيد -

 Currency Swapsعقود مبادلة العمالت  .2
 عقود اؼبقايضة القصَتة األجل كعقود مقايضة متوسطة أك طويلة األجل-

 Commodity Swapsعقود مبادلة البضائع  .3
. ك النوعُت األكؿ كالثاين نبا األكثر شيوعان يف عادل اؼباؿ Swapionsحق االختيار على عقود اؼببادلة  .4

 أنواع عقود المبادلة 7       الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

. 332مرجع سابق ،ص "مدخل الهندسة المالية:تقييم األسهم والسندات" كجالؿ إبراىيم العبد،فريد هناؿ مصطفىؿبمد صاحل اغبناكم :  المصدر        

                                                           
1

 79،مرجع سابق ذكره، ص "حوكمة الشركات و األزمة المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 

 أنواع عقود المبادلة

 
 عقود مبادلة أسعار الفائدة 

Interest Rate swaps 

 عقود مبادالت العمالت

Currency Swaps 

 عقود مبادلة البضائع

Commodity swaps  

عقود اإلختيار على عقود 

  Swaptionالمبادلة 

عقود مبادلة أسعار الفائدة 

Fixed  الثابتة بالمتغيرة  

For Floating Swaps 

عقود مبادلة األوراق المالية 

ذات معدل الفائدة المتغير وغير 

 CAPSالمقيد 

عقود مبادلة األوراق المالية 

ذات معدل الفائدة المتغير و 

 Floorsالمقيد 

 المبادلة المختلطة  عقود

Collards  

عقود الخيار على عقود مبادلة 

األوراق المالية ذات معدل 

 الفائدة المتغير وغير المقيد
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يتم التعامل هبذا النوع من العقود يف أسواؽ اؼباؿ كذلك بسبب اختالؼ مالءة اؼبقًتضُت من جهة ، كاختالؼ توقعات 
اؼبتعاملُت يف ىذه األسواؽ من مقرضُت كمستثمرين حوؿ تقلب أسعار الفائدة السوقية كاؼبخاطر الناصبة عن ذلك كاليت  

 . من جهة ثانيةBankruptcyقد تؤدم إذل اإلفالس 
أنواع عقود المبادلة :ثانيا 
النوع األكثر انتشارا يف  كىو Fixed for Foating Interest Rate1 Swaps عقود مبادلة أسعار الفائدة الثابتة بالمتغيرة -1

،كفيو يوافق أحد األطراؼ الداخل يف اؼببادلة على (الوجبة السهلة أك الفنيليا السادة )plain vanilaل يسمىذه اؼببادالت ك
أف يدفع سلسلة معدالت الفائدة الثابتة كيف نفس الوقت يتسلم سلسلة من التدفقات النقدية اليت تعتمد على معدالت 

يف اؼبقابل يوافق الطرؼ اآلخر الداخل يف عقد اؼببادلة على  fixed-Rate Payer،كىذا الطرؼ يطلق عليو 2الفائدة العائمة
 floating-Rate Payer (دافع معدؿ الفائدة اؼبتغَت )استالـ سلسلة من معدالت الفائدة العائمة كيطلق على ىذا الطرؼ 

كيتحدد ىذا اؼبعدؿ يف كثَت من األحياف كفقا ؼبعدؿ الفائدة للتعامالت بُت اؼبصارؼ يف ،3كذلك كفقا ؼبعدؿ مرجعي
 عن سعر الفائدة بُت البنوؾ حيث تستعملو البنوؾ العاؼبية Liborكيعرب Libor  (London Interbank Offering Rate )لندف

 تتحد على أساس تفاكض خاص يغطي فًتات Liborالكبَتة إلقراض البنوؾ األخرل ، كالقركض احملددة على أساس 
 يف جريدة ككؿ سًتايت ، كأسعار Money Rates يوميا يف عمود Liborمتنوعة من تواريخ اإلستحقاؽ ، كتظهر أسعار 

 كالذم يطلق عليو أحيانا Liborالفائدة العائمة يف أسواؽ عقود اؼببادالت غالبا ما تتحدد على أساس سعر مساكم لسعر 
Libor Flat نقطة أساس30+ كغالبا ما يضاؼ إذل ىذا اؼبعدؿ نسبة معينة ، مثال ليبور  .

كتغطي إتفاقية اؼببادلة فًتة معينة كىي اليت ربدد لسداد الفوائد كاليت سبثل فحول عقد اؼببادلة ،كيتحدد مقدار اؼبدفوعات 
 تستخدـ اظبية كىذا األصل الونبي يبثل كمية نظرية أك Notional Principlal الدكرية على أساس مبلغ كنبي أك اعتبارم

.    اؼببادلةالتفاقيةكمقياس لتحديد مقدار التدفقات النقدية اليت تسدد كفقا 
تسول بصفة يومية  فهي ال(...كل ثالثة أشهر،كل ستة أشهر،)تتم التسوية لعقود اؼببادلة على أساس دكرم متفق عليو

،كباعتبار أف Paper Profits O Lossesلذلك تسمى األرباح كاػبسائر اؼبتولد عن عقد اؼببادلة باألرباح كاػبسائر الورقية 

                                                           
1
 Roland Portait et Patrice poncet; op-cit P 216 

2
 81،مرجع سابق ذكره، ص "حوكمة الشركات و األزمة المالية"طارؽ عبد العاؿ ضباد 
 - 2008،ماجستَت إدارة أعماؿ ،كلية االقتصاد ، جامعة دمشق صباؿ اليوسف ،األساليب الكمية: حبث ربت إشراؼ "  المشتقات المالية "ذل ؿبمد كليد بدرافرل 3

 37، ص2009
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 سوؼ تعتمد على سعر t تكوف غَت معركفة يف اؼبستقبل لذلك فإف مدفوعات الفائدة اؼبتغَتة يف الزمن Liborأسعار 
LIBOR يف الزمن t-1 .

:كيبكن حساب اؼبدفوعات أك اؼبتحصالت دبوجب العالقة التالية   V
n

IIM fixedfloting 
360

  

معدؿ الفائدة اؼبتغَت : flotingI ،سبثل اؼبدفوعات أك اؼبتحصالت: M:حيث 

fixedI : معدؿ الفائدة الثابت ،n : (فًتة التسوية اؼبنصوص عنها يف العقد )عدد األياـ ،v :  قيمة عقد اؼببادلة
 :Caps عقود مبادلة األوراؽ المالية ذات معدؿ الفائدة المتغير وغير المقيد -2

أكعليا  مقيد حبدكد دنيا نفس الوقت غَت كيف1أكراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغَت كىي عبارة عن عقود مبادلة تتم على
: Floorsومقيد   عقود مبادلة أوراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغير-3

. 2كىي عقود مبادالت تتم على أكراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغَت كلكنها يف نفس الوقت ؿبدد حبد معُت
خالؿ شراء عقد مبادلة أكراؽ  تقـو ىذه العقود على إزباذ مركز طويل من:Collarsعقود المبادلة المختلطة -4

ك  كيف نفس الوقت بيع عقد مبادلة أكراؽ مالية ذات معدؿ فائدة متغَت Capمالية ذات معدؿ فائدة متغَت كغَتمقيد
 3مقيد

 : Currency swaps عقود مبادلة العمالت -5
 على أساس Y كبيع األخرل كلتكن العملة Xسبثل عملية اؼببادلة بُت عملتُت معينتُت،يف شراء أحدنبا كلتكن العملة 

كالذم يتم 4(اآلجل)السعر الفورم لكل منهما،كيف الوقت نفسو إعادة بيع األكذل كشراء الثانية دبوجب سعر اؼببادلة 
. ربديده كفق الفرؽ القائم بُت أسعار الفائدة السائدة حينئذ على اإليداع كاإلقراض بالنسبة لكل من العملتُت

لديو فائضا من الدكالر يف حُت A كمعظم عقود اؼبقايضة الكبَتة تنشأ بُت البنوؾ،فمثال إذا كاف لدينا بنكُت أحدنبا 
 لديو فائضا من اعبنيو اإلسًتليٍت كعليو Bعليو أف يسدد التزامات استحقت عليو باعبنيو اإلسًتليٍت،يف حُت أف بنكا آخر 

التزامات استحقت بالدكالر،يف مثل ىذه اغبالة فإنو من مصلحة كال البنكُت الدخوؿ يف عقد مقايضة للعملتُت الدكالر 
كاعبنيو اإلسًتليٍت ، إذ باإلضافة إذل ميزة زبفيض تكلفة التمويل لكل منهما وبقق عقد اؼبقايضة للطرفُت ميزة  

: 5تأخذ عقود مقايضة العمالت شكلُت كما التحوط من ـباطر تقلب أسعار الصرؼ

                                                           
1
 Marek Capinski et Tomasz Zastawniak, op cit, p 258 

2
 321 مرجع سابق ،ص"مدخاللهندسة المالية:تقييم األسهم والسندات" كجالؿ إبراىيم العبد،فريد هناؿ مصطفىؿبمد صاحل اغبناكم 

3
 Roland Portait et Patrice poncet; op-cit P 575 

4
 Roland Portait et Patrice poncet; op-cit P 230 

 24 ،ص2009/2010 جامعة دمشق، كلية االقتصاد،عماؿاماجستَت إدارة حبث ربت إشراؼ الدكتور ؿبمد اغبسُت،"إدارة المشتقات المالية"عاطف فرحة 5
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طويلة األجل ربدث يف أسواؽ رأس اؼباؿ كيطلق عليها مصطلح مقايضات رأظبالية  عقود مقايضة متوسطة أك-
 االقًتاضاؼبالية هبدؼ  كيغلب على أغراضها الطابع التحوطي أكثر من طابع اؼبضاربة،كتلجأ إليها عادة اؼبؤسسات

. الطويل األجل من أسواؽ رأس اؼباؿ
عقود اؼبقايضة القصَتة األجل كربدث يف أسواؽ النقد كيتعامل فيها اؼبضاربوف ألغراض ربقيق األرباح من جراء تقلب -

 كهبذا نكوف قد عرضنا أدكات اؽبندسة اؼبالية كبقيت عقود أسعار صرؼ العمالت كأسعار الفائدة على تلك العمالت
 اػبيار ك اليت استخدمت حىت يف أسواؽ اؼباؿ العربية ك سوؼ لبصها دببحث كامل

عقود الخيار ىندسة :المبحث الثالث
 يف ىذا اؼببحث،نتعرض إذل مفهـو اػبيارات كتنظيم أسواقها باإلضافة اذل مباذج التسعَتة كإسًتاتيجيات إدارة اؼبخاطر

ف تضع بيد اؼبستثمرين كاؼبتعاملُت أداة سبكنهم أتقـو فلسفة عقود اػبيار على ىدؼ :ماىية عقود الخيار:المطلب األوؿ
من تطبيق تصوراهتم كتوقعاهتم من خالؿ استخداـ فبارسة حقوؽ البيع ك الشراء   

مفهـو عقود الخيارات  :الفرع األوؿ
  PTION CONTRACT : :تعريف عقود الخيار:اوال

ك يعرؼ عقد اػبيار بأنو اتفاؽ بُت طرفُت،يبنح دبوجبو اغبق ألحد الطرفُت يف شراء أك بيع أصال معينا أك أداة مالية بسعر 
ؿبدد ك خالؿ فًتة معينة من الطرؼ الثاين،ك قد تكوف األداة اؼبالية سهم أك سند أك سعر فائدة أك سعر عملة أك عقد 
مستقبلي أك مؤشر أك أم أداة مالية متداكلة يف األسواؽ العاؼبية كىذا يعٍت أف ىناؾ طرفاف للعقد،الطرؼ األكؿ مشًتم 

حق اػبيار،ك الطرؼ الثاين ىو بائعو،كيكوف ؼبشًتم حق اػبيار اغبرية يف فبارسة ىذا اغبق أك عدـ فبارستو،كطبعا باؼبقابل 
 1عليو أف يدفع بسبب اؼبيزات اليت يتمتع هبا من جراء ىذا اغبق،اؼبكافأة أك العالكة

أركاف عقد الخيار  : ثانيا
: 2يتكوف عقد اػبيار من سبعة أركاف أساسية كىي

كىو الشخص الذم يقـو بشراء حق اػبيار سواء كاف حق بيع أكحق شراء،كلو اغبق يف :Buyerمشًتم اغبق  -1
 .  نظَت مكافأة يدفعها للطرؼ الثاين كالذم يسمى دبحرر حق اػبياراالتفاؽتنفيذ أكعدـ تنفيذ 

 كىو الشخص الذم يقـو بتحرير اغبق لصاحل اؼبستثمر مقابل مكافأة : WRITER(بائع اغبق)ؿبرر اغبق  -2
 

                                                           

6 ـ ، ص 2007باإلسكندرية مصر  منشأة اؼبعارؼ "عقود الخيارات:إدارة المخاطر،الجزء الثالثالفكر الحديث في "منَت إبراىيم ىندم     1  
  322، ص مرجع سابق ذكره ،  » أساسيات اإلستثمار في بورصة األوراؽ المالية «  ؿبمد صاحل اغبناكم2
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 .، ك يقصد بتحرير اغبق أم إعطاء اغبق1وبصل عليها من مشًتم اغبق
 كعادة ما يكوف ىو سعر 2كىو سعر الورقة اؼبالية كقت إبراـ العقد: Exercise or Striking priceسعر التنفيذ -3

 . السوؽ اعبارم ؽبذه الورقة اؼبالية
 .االتفاؽىو سعر الورقة اؼبالية يف تاريخ انتهاء أك فبارسة : Market priceالسعر السوقي  -4
 ك ىو أكؿ يـو لسرياف العقدExercise Date  تاريخ التعاقد -5
آخر يـو متفق عليو يف  التاريخ الذم يقـو فيو مشًتم اغبق دبمارسة حقو،كىو Expiration Dateتاريخ اإلنتهاء  -6

حالة االختيار األكركيب،أك أم يـو يقع بُت تاريخ ابراـ العقد كتاريخ انتهاء العقد يقرر فيو مشًتم اغبق طلب تنفيذ العقد 
 .  كفق اػبيار األمريكي

 ك يطلق عليها اسم العالكة،كىي مبلغ متفق عليو بُت طريف العقد حبيث يقـو مشًتم اغبق Premium اؼبكافأة   -7
 .3بدفعو إذل ؿبرر اغبق مقابل أف يكوف لو اغبق يف  تنفيذ أك عدـ تنفيذ اإلتفاؽ

معايير تقسيم عقود الخيار : ثالثا
:  4 على األسس التاليةاتقسم عقود اػبيار بناء 

 : التقسيم على أساس تاريخ التنفيذ لالتفاؽ و يقسم كالتالي-1
 تتم فبارستو أك تنفيذه يف أم كقت خالؿ الفًتة اليت خيارك ىو حق Option  American الخيار األمريكي  1-1

. تنقضي بُت إبراـ العقد ك تاريخ إهناءه
.  ىو حق تتم فبارستو يف اؼبوعد احملدد إلنتهاء العقد فقط European Option الخيار األوروبي 1-2
 : 5التقسيم على أساس نوع الصفقة- 2
شراء عدد من األكراؽ اؼبالية بسعر ؿبدد يف تاريخ معُت مقابل  (مشًتم اغبق )يتيح للمستثمر : حق خيار الشراء 2-1

 .مكافأة يدفعها اؼبشًتم حملرر حق االختيار
 حق خيار البيع يتيح للمستثمر بيع عدد من األكراؽ اؼبالية بسعر ؿبدد يف تاريخ معُت مقابل مكافأة يدفعها 2-2

 . اغبق يف أف يبيع عدد معُت من أصل معُت أك ال يبيعللبائعدبوجب ىذا العقد يبنح للمشًتم 

                                                           

142 ،ص مرجع سبق ذكره"اإلقتصاد النقدي والمصرفي "ؿبمود سحنوف   1
  

261 مرجع سابق ،ص"مدخاللهندسة المالية:تقييم األسهم والسندات"ؿبمد صاحل اغبناكم،فريد هناؿ مصطفى كجالؿ إبراىيم العبد  2
  

262 مرجع سابق ،ص"مدخل الهندسة المالية:تقييم األسهم والسندات" كجالؿ إبراىيم العبد،فريد هناؿ مصطفىؿبمد صاحل اغبناكم   3
  

  331ص .2005.مصر. اإلسندرية. ، الدار اعبامعية"تحليل و تقييم األسهم و السندات" ؿبمد صاحل اغبناكم   4
143 ،صمرجع سبق ذكره"اإلقتصاد النقدي والمصرفي "ؿبمود سحنوف    5
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، حبيث يقـو اؼبستثمر بشراء  حق االختيار اؼبزدكج أك اؼبختلط ك ىو عبارة عن دمج بُت اغبالتُت األكذل كالثانية 2-3
اختيار لورقة مالية على سبيل اؼبثاؿ ك شراء عقد اختيار بيع لنفس الورقة اؼبالية ك يكوف تاريخ التنفيذ للعقدين كاحد  

 5 يف اعبدكؿ رقم متعادلة.غير مربحة.مربحة: يم حسب الربحيةسالتق -3
 
 

 
 66حوكمة الشركات كاألزمة اؼبالية العاؼبية،مرجع سابق ذكره،ص "طارؽ عبد العاؿ ضباد:المصدر

 التقسيم على أساس ملكية األوراؽ المالية  -4
 .اػبيار اؼبغطى ىو حق خيار يكوف فيو ؿبرر العقد مالكا بالفعل لألكراؽ اؼبالية اليت يتم التعاقد بشأهنا 4-1
 .عليهالألكراؽ اؼبالية اليت مت التعاقد  مالكا بالفعل اػبيار غَت اؼبغطى ىو حق اػبيار الذم ال يكوف فيو اؼبستثمر 4-2

يوجد عدة أنواع لعقود اػبيار يف أسواؽ اػبيار،ك نستطيع أف نقوؿ أف من أىم ىذه :أنواع عقود الخيار:الفرع الثاني
سعار الفائدة،ك خيارات مؤشرات السوؽ،كغَتىا أالعقود عقود خيار الشراء،عقود اختيار البيع،كمن مث يليها اػبيار على 

من العقود اؼبستجدة عن عقود اػبيار  
 Buyer or Holder يف عقود شراء اػبيار يوجد طرفُت،مشًتم حق اػبيار:Call option:عقود خيار الشراء:أوال

كخالؿ فًتة ؿبددة،كلو مطلق اغبرية (سعر التنفيذ)بسعر ؿبددك  يناك يبلك اغبق يف أف يشًتم من الطرؼ الثاين أصال مع
كشبن ىذا اغبق الذم وبدده سعر السوؽ 1يف فبارسة ىذا اغبق أك عدـ فبارستو،ك يلـز احملرر بالتنفيذ إذا طلب منو ذلك،

 ك Option Writerيسمى العالكة أك اؼبكافأة اليت يدفعها اؼبشًتم إذل الطرؼ الثاين الذم يطلق عليو ؿبرر اػبيار 
  :2بالنسبة ألشكاؿ بيع حق الشراء

 مغطى يف حالة امتالؾ البائع للسلعة اؼبالية اليت باع حق شراءيعترب اؿ:Covered call option اؼبغطي شراءاؿ-1
 3شراءىا،ك ىو يستطيع تسليمها إذل اؼبشًتم يف حالة طلبو للتنفيذ

،ك ىو كذلك 4 البائع لألصل الذم باع حق شرائوامتالؾيكوف ذلك يف حالة عدـ  (مكشوفا) الغَت مغطى شراءاؿ-2
سوؼ يشًتم ىذا األصل يف السوؽ يف حالة فبارسة اؼبشًتم حقو يف الشراء ك طالب بتنفيذ العملية إذا دل يقبل بالتسوية 

                                                           

1         441 ، ص ـ 2003للنشر، اإلسكندرية، دار اعبامعة اعبديدة " الخيارات- استثماروثائق - سندات – أسهم :بورصة األوراؽ المالية"عبد الغفار حنفي 
  

2   154 ، صمرجع سابق "أساسيات اإلستثمار"طاىر حيدر حرداف   
  

65ص " حوكمة الشركات واألزمة المالية العالمية"طارؽ عبد العاؿ ضباد  3
  

 
 631ص مرجع سابق ذكره ، ، حسُت عطا غنيم 4

عقود خيار البيع عقود خيار الشراء البياف 
سعر التنفيذ > سعر السوؽسعر التنفيذ < سعر السوؽ  IN-THE-MONEY   الخيار المربح

سعر التنفيذ < سعر السوؽ سعر التنفيذ > سعر السوؽ  OUT-OF- THE-MONEY  الخيار غير المربح
 سعر التنفيذ =سعر السوؽ سعر التنفيذ =سعر السوؽ AT- THE-MONEY الخيار المتكافئ
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مة ال تتناسب مع مكيتضح لنا أف اػبطر اغبقيقي يكمن يف البيع اؼبكشوؼ من احملتمل أف يؤدم إذل خسائر جس النقدية
 .  مقابل ىذا اػبطر،ألنو قد وبقق اؼبشًتم فرصة ربح كبَتة على حساب البائع خالؿ ىذه العمليةاستالمهاالعالكة اليت مت 

دبوجب ىذا العقد ،كمشًتم اػبيار(البائع)ك ىو عبارة عن عقد بُت طرفُت،ؿبرر العقد: put Option  خيار البيع :ثانيا
 .1يبنح احملرر ؼبشًتم اغبق يف أف يبيع عدد معُت من أصل معُت أك ال يبيع

التعامل يف سوؽ خيار اؼبؤشرات ال ىبتلف عن سوؽ :Option on Market Indexesخيار مؤشرات السوؽ :ثالثا
 فيكوف يف أف اؼبؤشر ينطوم على تشكيلة االختالؼخيار األسهم الفردية،ألف بنود العقد ك إجراءات التنفيذ كاحدة،أما 

من األسهم،لذا يطلب من طريف العقد ربديد اؼبؤشر اؼبتعاقد عليو،ك كذلك ربديد إف كاف التعاقد على عقد كاحد أك 
.  2على مضاعف عقد اؼبؤشر
 منشأة من اؼبنشآت الصناعية اؼبكونة لو يف مقدمة 100 كالذم يشتمل على 500S& and pبور  ك يعترب مؤشر ستاندرآند

،كال يسمح يف خيار اؼبؤشرات،التسليم لألسهم ؿبل 3اؼبؤشرات اليت ربظى دبستول عارل من التعامل يف أسواؽ اػبيارات
البيع أك الشراء إذا ما طلب اؼبستثمر تنفيذ العقد ،فالتسوية ىي فقط تسوية نقدم،ك ذلك كفقا لسعر اؼبؤشر يف السوؽ 

اغباضر 
 باستالـ أداة مالية بسعر فائدة االلتزاـ اغبق ليسإف شراء خيار لسعر الفائدة يعطي للمشًتم :خيار أسعار الفائدة:رابعا

: ينملا يدفع اؼبشًتم مقابل ىذا اغبق عالكة للبائع ك اليت تعتمد على ع، حيثمتفق عليو يف كقت ؿبدد مستقبال
 . العقد ك موعد التنفيذ زادت قيمة العالكةانعقادكلما زادت اؼبدة بُت :مدة العقد-
فإذا اقًتب سعر فائدة العقد من سعر السوؽ زادت العالكة :قرب سعر الفائدة للعقد عن سعر السوؽ كقت إبراـ العقد-

 .باؼبقابل
يوجد دكر لدرجة تقلب األسعار على قيمة اؼبكافأة كلكن ليس بدرجة كبَتة كما يف الدكر :درجة تقلب أسعار الفائدة-

 .4الذم تلعبو يف ؾباؿ خيار العمالت
ك تطبق خيارات أسعار الفائدة على صبيع األكراؽ اؼبالية سواء اليت ربمل فائدة ثابتة أك فائدة متغَتة،كعلى عمليات 

 اليت تتم بُت البنوؾ بُت بعضها  البعض أك بُت البنوؾ كعمالئها،كما يوجد ؽبا أسعار تأشَتة ربدد كاالقًتاضاإلقراض 
  .تكلفة ىذه العمليات

                                                           

262 مرجع سابق ،ص"مدخاللهندسة المالية:تقييم األسهم والسندات" كجالؿ إبراىيم العبد،فريد هناؿ مصطفىؿبمد صاحل اغبناكم   1
  

2
 .يقصد دبضاعف العقد بعدد اؼبرات اليت يضرب فيها اؼبؤشر لتحصل على العدد الكلي للمؤشر يف عقد اإلختيار   

  . كما فوؽ81 ـ ،ص2005دار كائل للنشر ك التوزيع،األردف،" إستراتيجيات اإلستثمار في الخيارات المالية"أسعد ضبيد عبيد العلي  3
4  ك ما فوؽ230ص مرجع سابق ،"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعدرياض 

  



منتجات الهندسة المالية:الفصل الثاني  

 

98 
 

ىي خيارات على أذكف ك سندات اػبزانة أك على مستقبليات األكراؽ اؼبالية كالسلع : أنواع عقود خيارات الفائدة-1
: من أىم أنواع عقود اػبيار على أسعار الفائدةإضافة إذل خيارات على احملافظ ك

ىو عبارة عن عقد يتعهد :ضماف الفائدة الزائدة الفائدة اؼبعومة أك (CAP Option)حق خيار كاب التغطية  1-1
أم نسبة زيادة قد تطرأ على معدؿ ؿبدد للفائدة،  (رفع)دبوجبو أحد األطراؼ للفريق الثاين مقابل عوض بضماف تغطية

يتفق عليو بُت اإلطراؼ يكوف الفريق الثاين ملزما بدفعو لفريق ثالث كاف ىو قد اقًتض منو قرضا بفائدة متغَتة،كهبذا 
 سوؽ يدفعو 1ظبح للمشًتم تثبيت تكاليف اقًتاضو،أم بتحديد أقصى سعر فائدة قد CAPة يكوف عقد خيار الفائد

ك قد تصل مدة غبق ، من البفاض أسعار الفائدة ك يدفع للمشًتم فارؽ الفائدة يف السوؽباالستفادةمع االحتفاظ حبقو 
فتسمى  االختيار ؼبدة أربعة سنوات كلكن على أساس عقد لكل ثالثة شهور،أما العقود على الفائدة اليت تقل عن السنة

CALL  كىي تشبو سباما،CAPك لكن بآجاؿ أقل من سنة  . 
عقد التعهد بضماف تغطية البفاض نسبة الفائدة،فهي اختيارات معاكسة غبقوؽ   أكFloor Option اختيار فلور  1-2

،كؽبذا الستثماراتواختيارات كاب،حيث مشًتم حق خيار فلور ىو مستثمر بشرائو ىذا اغبق يضمن أدىن سعر فائدة 
ك اليت تعٍت البفاض األسعار،فهو يهدؼ إذل أف يضمن أف يقبض سعر فائدة ال يقل عن السعر اؼبتفق    FIOORظبي

 مؤشر األسعار:فلور على البنود التالية إذا كانت آلجاؿ قصَتة،ك تنفق عقود كاب ك PUT)) عليو،كتسمى ىذه اػبيارات
. يتم اؼبتاجرة هبذه اغبقوؽ على أساس أسعار الفائدة يف األسواؽ اؼبالية ك يبكن ربطها بأسعار أذكنات اػبزينةك

سنة،ك يتم تكرار العقد كل ثالثة شهور،إذ يتجدد العقد  (12)يتم اؼبتاجرة فيها عادة من ثالثة شهور حىت :االستحقاؽ
،ك ربتسب قيمة العقد من الفرؽ االتفاؽيف السنة أربع مرات،ك قد يكوف سعر الفائدة ثابتا أك متغَتا لكل عقد،حسب 

. يف الفائدة بُت سعر التنفيذ ك سعر السوؽ
يتكوف خيار الطوؽ من عقدم اختيار كاب ك فلور يتم إنشائها يف نفس :Option Collar : خيارات الطوؽ 1-3

  .الوقت ك لكن كل منها مستقل عن اآلخر
السوفكس ىو نوع من عقود اػبيار ك الذم يعٍت اػبيارات اؼبالية اؼبستقبلية :  SOFFEXخيار السوفكس : خامسا

 أسهم أك سندات أك 5النسبة غبجم العقد يتضمن كل عقد بك يتم ىذا النوع من العقود كفقا لنمط معُت  السويسرسة
 للعقد 5م كل مكافأة عن سهم تضرب بالعدد أ،5 شبن كل خيار مضركبا بالعدد ىذا يعٍت أف شبن اػبيار يساكم

                                                           

443مرجع سابق ، ص " عقود الخيارات:إدارة المخاطر،الجزء الثالث"منَت إبراىيم ىندم   كما فوؽ   1  
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بيع األسهم ؿبل  اليت يدفعها اؼبشًتم لشراء أك1تنفيذه فيكوف عبارة عن القيمة  الواحد،أما بالنسبة ؼبمارسة العقد أك
 .العقد

 2كما توجد أيضا خيارات على العموالت سبنح خيارات البيع كالشراء على عمالت أجنبية بغرض التحوط أك اؼبضاربة
خصائص و أىمية عقود الخيار :الفرع الثالث

إف :3 اػبصائص اؼبميزة لعقد اػبيار كىي كالتارلاستنتاجمن خالؿ دراسة عقود اػبيار يبكننا :خصائص عقود الخيار:أوال
عقد اػبيار غَت ملـز لصاحبو ك إمبا يعطيو اغبق يف أف ىبتار تنفيذ أك عدـ تنفيذ الصفقة  مع دفع حق اؼبمارسة حيث 

بصرؼ النظر عن الظركؼ  (ؿبرر اػبيار)تعترب العالكة أك اؼبكافأة ىي شبن مقابل اؼبخاطرة اليت يتحملها الطرؼ اآلخر 
 .السائدة يف السوؽ

ك نوع األصل ؿبل العقد ك كذلك (تاريخ التنفيذ)إف شبن اػبيار قابل للزيادة أك النقصاف،كيتوقف ذلك على مدة العقد -
،كذلك القيمة السوقية للسهم،كسعر التنفيذ حيث يزداد شبن اػبيار خالؿ مدة العقد ك تصبح 4ظركؼ السوؽ اؼبالية

،  البيع للعقد كليس لو عالقة بثمن السلعة أك األصل قيمتو تساكم صفر يف هناية العقد كيدفع ىذا الثمن عند الشراء أك
 :لذا نستطيع استنتاج التارل

 .لكامل بصرؼ النظر عن شبن اػبيارباعقد فبارسة اغبق يتم دفع قيمة العقد     *
 (خسارة ؿبدكدة )يف حالة دل تتم فبارسة اغبق فإف مشًتم اغبق ىبسر شبن اػبيار فقط    * 
ففي حالة ثبات سعر األصل فإف قيمة اػبيار تتناقص دبركر - عادة ثالثة أشهر- عقد اػبيار وبدد بفًتة زمنية ؿبددة    *

 .الزمن ك تصبح صفرا يف هناية اؼبدة
وبق لصاحب عقد اػبيار بيعو للغَت بثمن يتناسب مع العرض ك الطلب عليو يف األسواؽ اؼبالية لألصل ؿبل العقد، - 

.  حيث أف عقود اػبيار قابلة للتداكؿ ك يوجد عالقة فردية بُت سعر األصل يف السوؽ ك شبن عقد اػبيار
ال يدفع صاحب عقد اػبيار إال شبن العقد أم شبن اػبيار كال يدفع شبن كامل الصفقة إال إذا قرر تنفيذىا،كبذلك يبكن - 

 .لصاحب العقد بعقد صفقات كبَتة يف اؼبستقبل 
عقود اػبيار بسبب العوؼبة االقتصادية كانفتاح أسواؽ االستثمار يف السنوات   قبحت كانتشرت:الخيارأىمية عقود : ثانيا

األخَتة على النحو الذم جعلها أقرب من أف تكوف سوقا كاحدة،إضافة إذل التوجو العاؼبي كبو التسهيل اؼبارل هبدؼ 
                                                           

.562ص . مرجع سابق ذكره " اإلستثمار في بورصة األوراؽ المالية"حنفي، عبد الغفار  1  
89 أسعد ضبيد عبيد العلي،مرجع سابق ذكره، ص  2

  

131-130ص -أسعد ضبيد عبيد العلي، مرجع سابق ذكره،ص  3  
 561 -560ص - مرجع سابق ذكره ، ص"االستثمار في بورصات المالية " حنفي عبد الغفار 4
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 الدكلية عرب القارات اؼبختلفة ك ىذا ما أعطى األنبية اػباصة ؽبذه العقود ك اليت تتناسب مع االستثماراتربفيز تدفق 
:  اؼبتعاملُت مستثمرين كانوا أـ متحوطُتاحتياجاتـبتلف 

 من ارتفاع األسعار ك وبميو من ـباطر االستفادة بالنسبة للمستثمر أك اؼبتحوط يبنحو الفرصة يف اػبيارإف شراء حقوؽ - 
. البفاض األسعار

  البفض لو، حبيث ك ذلك بشراء خيار ىبوط على األسهم اليت يبتلكهااستثماراتويستطيع اؼبستثمر عمل تأمُت على - 
.  خيار اؽببوط ك بذلك يعوض عليو اػبسارة أك حىت جزء من تلك اػبسارة، يبيعسعر السهم الذم يبلكو

 من أىم اػبياربالنسبة ألصحاب القرارات اؼبالية يف الشركات العاؼبية ك اؼبؤسسات اؼبالية أصبح استعماؿ حقوؽ - 
. منتجات األسواؽ اغبديثة اليت ربمي اؼبستثمر

حبيث يستطيع اغبصوؿ على حق شراء موجودات مالية كبَتة ك 1 تقدـ للمضارب قوة رافعة كبَتةاػبيارإف حقوؽ - 
 .2اػبيارربقيق أرباح كبَتة دببالغ صغَتة ك اليت سبثل حق 

لقد قدمت حقوؽ اػبيار بعدا جديدا لألدكات اؼبالية،حيث أصبح باإلمكاف اؼبتاجرة بتقلبات األسعار نفسها ك - 
 اؼبتاجرة دبؤشرات أسواؽ اؼباؿ

سنتطرؽ من خالؿ ىذا اؼبطلب إذل النشأة،التنظيم كاإلجراءات يف أسواؽ :أسواؽ عقود الخيار:المطلب الثاني
 . اػبيارات

نشأة أسواؽ الخيار وأنواعها :الفرع األوؿ
كذلك من خالؿ اؼبضاربُت (البنوؾ كعمالئها) كاف تطور التعامل يف حقوؽ اػبيار من خالؿ األسواؽ اػباصة النشأة:أوال

ك اؼبتعاملُت يف سوؽ اػبيار يف األربعينيات من القرف التاسع عشر بسبب الصالت اليت تربطهم مع البنوؾ اليت تتعامل 
عود إذل مئات ت يف أسواؽ غَت منظمة ك اليت يطلق عليها بالسوؽ اؼبوازية،لكن حقيقة التعامل باػبيارات هبذه األدكات

ك إذل الفيلسوؼ الرياضي (ـ.ؽ550)السنُت إذ ترجع البداية األكذل للتعامل يف عقود اػبيارات يف دكلة اإلغريق القديبة 
 فقاـ بشراء الزيتوفأحد اغبكماء عند اليوناف،فقد تنبأ ىذا اغبكم أف بالده سوؼ تشهد ندرة يف شبار  "طاليس"الفلكي

،إال أف عقود تعطيو اغبق يف شراء شبار الزيتوف يف تاريخ معُت بسعر ؿبدد مسبقا،كىو األمر الذم ترتب عليو إحراج السوؽ
 حيث 1973 يف بورصة فيالدلفيا،كإمبا سبق ذلك يف عاـ 1982 عاـ  إال يفالتعامل حبقوؽ اػبيار اؼبنظم دل يكن بدايتو

                                                           
أرباح خيالية يف بعض    قد وبققباالختيارات ىو تعظيم الربح لديو ك اغبصوؿ على أكرب قدر منو،ك التعامل االختياراتمن أىم األىداؼ األساسية للمستثمر يف سوؽ   1

 كما ىبسر اؼبستثمر ىذا دكالر 2000يكوف   دكالر ك ربصل على ربح قد 2000 دكالر تستطيع شراء اختيار دببلغ 20.000 سهم بسعر 1000األحياف فمثال بدؿ شراء 
 . ك اليت تسبب من عدـ التأكد أيضااؼبخاطرةاؼببلغ بسبب 

 .25ص ـ،  2001، مكتبة العبكاف ، السعودية،الرياض" كيف تتجاوز مخاطر اإلستثمار في األسهم الدولية"  عبد العزيز ضبود الصعيدم  2
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،اؼبنظمة للتعامل باػبيارات ك ظهرت  Option Exchange  Chicago Boundأنشئت بورصة شيكاغو للخيارات 
السوؽ اؼبنظمة اليت مشلت عددا ؿبدكدا من التجار ك السماسرة التابعُت إلرباد ذبار خيار البيع ك الشراء ك دبا أف ىذه 

خالؿ عقود طويلة من التعامل فيها 1ك االنتشاردل تكن تسمح بتحقيق درجة مناسبة من الكفاءة كالعدالة (OTC)السوؽ
ك بعدىا مت إنشاء قسم خاص للتعامل خبيارات األسهم يف بورصة شيكاغو ك اقتصر التعامل فيو بداية على خيارات 

سهما كما كاف األمر ؿبصورا عندىا يف خيارات الشراء فقط ك من مث تطور ليشمل خيارات البيع،ك أمتد فيما بعد  (25)
إذل بورصة نيويورؾ ك بورصة أمريكا كبورصة فيالدلفيا كبورصة حوض الباسفيك،كمن مث إذل البورصات العاؼبية ك خاصة يف 

لندف،كما تطور ليقضي بقية ؾباالت اإلستثمار الرئيسية اليت يتم فيها تداكؿ األصوؿ السلعية ك اؼبالية األخرل،كأصبح 
ىناؾ اختيارات األسهم كمؤشرات األسهم كاؼبعادف الثمينة كالسلع الزراعية كاألكراؽ اؼبالية األخرل،كعدد من العمالت 

لكل عقد  كحدث ىذا التطور بعد إنشاء مؤسسة التسوية حبيث أصبحت تؤدم دكرا ؿبوريا كضامن كملـز2األجنبية
كىكذا يتضح أنو يوجد نوعُت من األسواؽ يف عقود اػبيار كنبا األسواؽ الغَت منظمة ك 3يتداكؿ يف سوؽ اػبيار اؼبنظمة

 .األسواؽ اؼبنظمة
: تقسم أسواؽ اػبيارات اذل أسواؽ منظمة ك أسواؽ غَت منظمةأنواع أسواؽ الخيارات :ثانيا

التعامل فيها يتم بصورة غَت رظبية ك غَت مركزية،حيث يتم عقد صفقات بُت البنوؾ مع األسواؽ غير المنظمة -1
ك كاف لتطور  بعضها البعض أك بُت البنوؾ ك عمالئها،ك يكوف ذلك بعد إجراء مفاكضات خبصوص بنود اػبيار اؼبعركفة

 بُت البنوؾ بشكل خاص ك لتطويرىا بشكل عاـ األثر األكرب يف تسهيل سرعة إجراءات العقود فيما بينها ك االتصاالت
،إال أف ؽبذه السوؽ (Over the Counter)أدت إذل ك جود حجم كبَت يف ىذه العمليات من خالؿ السوؽ اؼبسمى 

اؼبنظمة،فهي   تضمحل أسواؽ اػبيار غَت دل تًتاجع أك  فأكجدت السوؽ اؼبنظمة للخيار كبالرغم من ذلكائتمافـباطر 
تستقطب اؼبتعاملُت الذين ال يستطيعوف تنفيذ عملياهتم يف البورصات لسبب من األسباب،كما أف السوؽ الغَت منظمة 

دبوجب ىذه  تعطى ؾباال للمؤسسات يف تركيج اإلصدارات اعبديدة من األكراؽ اؼبالية كخاصة إذا كاف اؼبقًتضوف
 4غَت مقنعة أف شركط كظركؼ اإلصدار اإلصدارات غَت معركفُت بصورة جيدة عبمهور اؼبستثمرين كاؼبمولُت،أك

                                                           

  1 55 مرجع سابق ، ص" عقود الخيارات:إدارة المخاطر،الجزء الثالث"  منَت إبراىيم ىندم
 . 134ص . ـ1996 بَتكت ،لبناف"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعدرياض 2

54أسعد ضبيد عبيد العلي، مرجع سابق ذكره،ص    3
  

  139، ص  مرجع سابق"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعدرياض  4
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 ك الذم 1973مت إنشاء أكؿ سوؽ منظم للتعامل يف اػبيار يف مدينة شيكاغو يف أبريل عاـ :األسواؽ المنظمة-2
،ك لقد عملت تلك السوؽ منذ نشأهتا على إدخاؿ تعديالت جوىرية على 1أطلق عليو سوؽ بورصة شيكاغو للخيار

األساس اليت يقـو عليها التعامل يف السوؽ اؼبنظمة بشكل جعل التعامل على عقود اػبيار سهل،باإلضافة إذل قصر 
نشاطها على خيار أسهم الشركات اؼبعركفة،فقد أدخلت إدارة البورصة تعديالت مشلت ؾبالُت،اجملاؿ األكؿ يتعلق بشركط 

التعاقد،أما اجملاؿ الثاين فيتعلق بتحديد اؼبسؤكلية عن الصفقات،كلقد استهدفت تلك التعديالت يف اؼبقاـ األكؿ ربسُت 
سيولة العقود،فبا يبكن حاملو من سرعة التصرؼ فيها بأقل تأثَت فبكن على قيمتها السوقية فعمدت بورصة شيكاغو إذل 

 تنميط شرطُت أساسُت للتغلب على ىذه اؼبشكلة ك نبا تاريخ التنفيذ ك سعر التنفيذ 
 أسواؽ الخيار تنظيمات: الفرع الثاني

 إف الشركط الضمنية لتسجيل السهم يف أسواؽ اػبيار ىي أف تكوف اؼبنشأة:التسجيل في سوؽ الخيار المنظمة: أوال
اؼبصدرة للسهم ؿبل اػبيار معركفة،كأف يتميز التعامل على السهم اغباضر بقدر ملموس من النشاط دبستول يعكس درجة 

 يف قيمتو السوقية حىت ال ربدث تغيَتات االستقرارعالية من السيولة لسوؽ السهم،كىو أمر من شأنو أف وبقق قدرا من 
كرب العقود اؼبسجلة يف السوؽ اؼبنظمة يف أمريكا ىي لبورصة نيويورؾ أ:مثاؿ ؛كبَتة يف السعر من صفقة إذل أخرل

 المنظمة الخيار أعضاء سوؽ : ثانيا
 االحتكارملقد عمدت بورصة شيكاغو للتغلب على مشكلة  اؼبركز :( دفتر األوامرمسئولي) سماسرة المجلس -1

بل ) (Board Brokersللمتخصص بأف عهدت بتغيَت األكامر احملددة لألعضاء ك الذين يطلق عليهم ظباسرة اجمللس
يقتصر دكرىم على مقابلة األكامر احملددة للبيع باألكامر احملددة للشراء،ك ىذه الفئة من السماسرة يف مقدمة أعضاء 

البورصة ،ك بذلك أصبح دفًت األكامر متاحا للجميع لإلطالع عليو،حيث يوجد يف مقر التعامل شاشة تليفزيونية تعطي 
معلومات عن آخر صفقة كآخر سعر شراء ك سعر بيع للخيار كاألكامر احملددة اؼبدكنة يف الدفًت كاليت دل  تنفيذ بعد 

 الدفًت،بأف هبرم اؼبزاد باؼبناداة على كل خيار على مسئوؿكتكوف مسئولية مقابلة أكامر البيع مع أكامر الشراء اؼبوكلة إذل 2
. أف يكوف االتصاؿ بُت اؼبتعاملُت إما مشافهة أك بإشارات تعمل بنظاـ اؼبتخصصُت كما ىو يف األسواؽ اغباضرة

 ،كالذم يقـو بالبيع ك الشراء غبسابو اػباص،بينما ال  Marker Makerع السوؽ فتكوف كظيفة صا:غ السوؽفصا- 2
يسمح لو بتنفيذ أكامر اعبمهور،ك يكوف لو باإلضافة إذل كظيفتو يف تعريف اإلصدارات اعبديدة ألسهم مصدرة لعقود 

ك  أربعة عقود خيار متداكلة بالفعل يف السوؽ  عن ثالثة إذلمسئوالأربعة أسهم يكوف  خيار تصدر ألكؿ مرة لثالثة أك
                                                           

 142 ، ص  مرجع سابق"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعد رياض1
2
 .637 ص،مرجع سابق،" أساسيات االستثمار في األوراؽ المالية"ىندم منَت براىيم    
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بذلك يكوف ىناؾ أكثر من صانع سوؽ لكل خيار يقف على استعداد دائم للشراء كالبيع كالذم يتيح حجما أكرب من 
اؼبوارد اؼبالية ؼبواجهة أكامر البيع،كيؤدم ذلك أيضا إذل رفع مستول اؼبنافسة بشكل يسهم يف زبفيض اؽبامش الذم وبققو 

 اػبيار،دكف تأثَت كبَت على اقتناءكسهولة  صانع السوؽ،كما يرفع مستول سيولة السوؽ ذاتو،فتصبح ىناؾ سرعة التصرؼ
. سعره

 floorىم الذين ينفذكف األكامر لصاحل بيوت السمسرة،كيوجد أيضا ذبار الصالة :floor Brokers: سماسرة الصالة-3

Traders  ك الذين يتعاملوف غبساهبم اػباص فقط كمضاربُت فهم وباكلوف اغتناـ الفرصة بإهباد اختيار يباع بقيمة أكرب فبا
ينبغي أك يشًتم بقيمة أقل فبا ينبغي،كقد يكونوا أفرادا،أك منشآت زبضع للتوجيو كاإلشراؼ من قبل إدارة البورصة،فهي  

اليت تضع اغبد األدىن لرأظباؿ كل عضو كتتأكد من التزامو بالقواعد كاإلجراءات اليت تنص عليها لوائح البورصة،أما 
 1البورصة ذاهتا فتخضع لإلشراؼ كالتوجيو من قبل عبنة األكراؽ اؼبالية ك البورصة اليت تشرؼ أيضا على األسواؽ اغباضرة

تلعب مؤسسة التسوية كعضو خارجي يف أسواؽ اػبيار دكرا فعاال يف :دور مؤسسة التسوية في أسواؽ الخيار :ثالثا
سؤكليتها عن إصدار اػبيار،ك مسئوليتها عن تنفيذ كتسوية  دلتسوية الصفقات،ك النشاطات اليت تقـو فيها ىذه اؼبؤسسة

    2األكامر الصادرة عن اؼبستثمرين
 اؼبنظمة بطريقة اتيكوف التعامل يف أسواؽ اػبيار:المنظمةاإلجراءات المتبعة في أسواؽ الخيارات :الفرع الثالث

 اؼبنظمة يف سوؽ اػبياراتحيث يوجد يف أسواؽ OTC3))ـبتلفة عن التعامل ما بُت البنوؾ يف األسواؽ غَت اؼبنظمة 
 كعقد كاالتفاؽ اؼبختلفة يلتقي فيها البائعوف كاؼبشًتكف أكمن ينوب عنهم للتفاكض للخياراتاؼباؿ أماكن ؿبددة 

تطرح كما الصفقات ضمن األمباط التشريعية احملددة يف كل إدارة سوؽ مارل،كاإلجراءات اإلدارية كالتنظيمية كاللوائح فيو 
 .اػبيارات اؼبدرجة بالبورصات بشكل دكرم كبآجاؿ ـبتلفة

:   اػبطوات التاليةيفيبكن توضيح عملية شراء كبيع اػبيارات :االختياراتالخطوات العملية في بيع و شراء :أوال
بالوسيط الذم يتعامل معو ك وبدد أمر الشراء ك وبدد التفاصيل ػبيار معُت بسعر معُت (غَت العضو)يتصل اؼبشًتم -1
 .4(سعر التنفيذ كاآلجل ك عدد اػبيارات ك نوع األمر)
 ينقل الوسيط األمر إذل قاعة تداكؿ اػبيارات،ليقـو بتنفيذه كسيط آخر  -2

                                                           
1
  639 ص ،مرجع سابق،" أساسيات االستثمار في األوراؽ المالية"ىندم منَت براىيم   

68-67ص -مرجع سابق ، ص" عقود الخيارات:إدارة المخاطر،الجزء الثالث" منَت إبراىيم ىندم  2   
3 OTC = Over the Counter  

4 كما فوؽ144ص  مرجع سابق ،"الهندسة المالية وأىميتها بالنسبة للصناعة المصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعدرياض 
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يتم تسجيل ىذه العمليات من خالؿ مؤسسة التسوية بذكر أظباء الوسطاء كال يتم ذكر أظباء اؼبشًتين األصلُت،ك  -3
 .1لكن الوسطاء ىم الذين يسجلوف أظباء اؼبشًتين ك البائعُت األصلُت

تقـو مؤسسة التسوية بفرز العمليات اؼبسجلة يف دفاترىا،كما يتم تعديل األرصدة النقدية بإضافة قيمة العالكة  -4
اؼبتفق عليها شبنا للصفقة إذل حساب الوسيط البائع ك ذلك خصما من أمر الرصيد النقدم للوسيط اؼبشًتم،كال تكوف 

ىناؾ أم إشارة يف دفًت اؼبؤسسة اؼبذكورة ألظباء اؼبشًتين أك البائعُت الفعليُت حيث يقـو الوسيطاف بإسباـ الصفقة يف قاعة 
 االحتياطالتداكؿ غبساهبم،ذلك أف ىذه التفاصيل تكوف موثقة يف دفاتر الوسيطُت أنفسهما فقط،ككما ىو يف لوائح بنك 

،إال أف 2األمريكي،على البورصات األمريكية أف يتم دفع اؼببالغ اؼبستحقة عن التعامل باػبيارات خالؿ سبعة أياـ عمل
العرؼ من معظم أنظمة األسواؽ اؼبالية يتم دفع اؼببالغ اؼبستحقة ك إجراء التسويات يف اليـو  التارل لتنفيذ ىذه العمليات 

 .بُت كسيط اؼبشًتم كاؼبشًتم نفسو
كيفية إجراء العمليات و التسويات بين مؤسسة التسوية و كل من الوسطاء و العمالء :ثانيا
توذل مؤسسة التسوية التابعة لكل سوؽ مارل عملية التسويات لألمواؿ اؼبسلمة كاؼبستلمة،على حساب أك غبساب عضو ت

من أعضاء اؼبؤسسة،كيتضح الدكر اؽباـ ؼبؤسسة التسوية عندما يطلب أحد إجراء تنفيذ فعلي لديو بالشراء على أصل 
: 3 مقابل دفع اؼببالغ احملددة يف حق الشراء شبنا لذلك كيكوف ذلك كالتارللو الفعلي كاالستالـمعُت 

 دبوجب إعالف تنفيذ من مؤسسة التسوية تنفيذ حق الشراء فعليا،ك وبدد التفاصيل اػباصة   يطلب الوسيط بدكره-1
 .باالختيار ؿبل العقد

مراجعة مؤسسة التسوية للبيانات اؼبتوفرة لديها من أكراؽ ك كما ىي مسجلة باغباسوب اليت زبص أكلئك الذين قد -2
 .باعوا مثل ىذا اغبق

زبتار اؼبؤسسة من بُت البائعُت غبق الشراء كي تطالبها بالتنفيذ كليس من الضركرم أف تكوف تلك اعبهة كسيط البائع -3
 .األصلي

 عملية التنفيذ،كيكوف على يفإف عملية اػبيار تتم بطريقة عشوائية ؿبضة حيث تتساكل فرص صبيع الوسطاء البائعُت 
 باعتبار أف ىذه  األمريكيةاعبهة اؼبختارة ؽبذه الغاية إسباـ التسليم لألصل اؼبطلوب خالؿ طبسة أياـ بالنسبة للبورصات 

اؼبدة متعارؼ عليها عادة لتسليم األكراؽ اؼبالية اؼبتداكلة،ك أمر التنفيذ الصادرة للجهة اؼبختارة عشوائيا ال بد من أف 
  1يتضمن إعالمها بالوسيط اؼبشًتم الذم سيتم تنفيذ اغبق غبسابو مباشرة 

                                                           
1
 http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf « derivatives market (dealers)Module;Op-cit;P-P54-55 

 145ص  مرجع سابق ،"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعدرياض   2
3
 http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf « derivatives market (dealers)Module;Op-cit;P-P56-57 

http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
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،تقـو دبراجعة بيانات العمالء لديها للتعرؼ (اليت مت اختيارىا عشوائيا)ك يأيت دكر اعبهة اليت مت اختيارىا لتنفيذ األمر -4
على العمالء الذين باعوا حق الشراء من خالؽبا،ك زبتار منهم عميال تطلب إليو التنفيذ،كيكوف التنفيذ بأف يسلم األسهم 

 بشكل عشوائي،أك بعملية األسلوب احملاسيب االختياراألصل اؼبعٍت إذل كسيط اؼبشًتم مباشرة كتتم عملية  اؼبعينة أك
فتأخذ البائع ؽبذا العقد صاحب أقدـ تاريخ من بُت  أم الداخل أكال خارج أكال(FIFO)اؼبتعارؼ عليو باصطالح

. العمليات
مث يأيت دكر العميل اؼبختار يطلب من كسيطو أيا كاف تسليم األسهم أك األصل اؼبعٍت للوسيط اؼبشًتم كذلك يف  -5

حاؿ مالكا ؽبذه األسهم فعال،إال أف الغالبية العظمى من اؼبتعاملُت يف أسواؽ االختيارات يقوموف بإغالؽ مراكزىم قبل 
ك خاصة  حامل حق اػبيار 2موعد انتهاء آجل االختيار ك ذلك تفاديا للدخوؿ يف إجراءات التسليم اؼبشار إليها

. األمريكي يبقى قادرا على طلب تنفيذ اغبق يف أم كقت يشاء خالؿ حياة اغبق
يتم نشر أسعار اػبيار يف سوؽ اؼباؿ من خالؿ شاشات التلفاز،كذلك تنشر األسعار يف شبكات االنًتنت بشكل -6

عاـ كبشبكات خاصة باألسواؽ اؼبالية كما يف شبكة ناسداؾ،أما عن كيفية النشر يف الصحف حيث يعلن فيها عن 
 OPTIONS يف بورصة شيكاغو ربت عنواف عريض Wall Street Journalأسعار اػبيار يف صحيفة ككؿ سًتيت 

QUOTATIONS LISTED))3 كسعر لشركة اليت يرـب على أسهمها عقد اػبيار كسعر اإلقفاؿ اكاليت تظهر فيها اسم
التنفيذ للسهم،كما تعلن عن مقدار اؼبكافأة اليت حصل عليها ؿبرر اػبيار يف آخر صفقة أبرمت يف ثالث تواريخ تنفيذ 

 عدة بورصات سًتيت بنشر معلومات إضافية يومية عن أكثر عقود اػبيارات نشاطا يف متعاقبة،كتقـو صحيفة ككؿ
 وإستراتيجياتها  تسعير الخيارات: المطلب الثالث 

  :option valuationتقييم الخيارات  :األوؿ الفرع

 كاآلخر الشراء حق سعر أحدنبا سعرين سعر كل مقابل يظهر حيث يومي بشكل اػبيارات أسعار اؼبالية األسواؽ تصدر
  ك ىناؾ عوامل تؤثر على تسعَتة حقوؽ اػبيارالبيع  حق سعر
 :العوامل المؤثرة على تسعيرة الخيار:أوال
 لألداة السوؽ يف اغبارل السعر:التالية العوامل على العملية ىذه ، كتعتمدصعبة ما نوعنا اػبيار قيمة ربديد عملية تعد

 .اػبيار حق مدة كأك اؼبمارسة التنفيذ سعر كاألصل أك اؼبالية

                                                                                                                                                                                                 

  1  146ص مرجع سابق ،"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعدرياض 
 147ص أسعد مرجع سابق ، رياض2

3
 http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf « derivatives market (dealers)Module;Op-cit;P-P60 et plus 

http://www.nseindia.com/content/ncfm/DMDM_rev.pdf
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 اليت الفًتة خالؿ اػبطر من اػبارل العائد معدؿ،(األجنبية العمالت على اػبيار حالة يف) العملتُت فائدة سعر بُت الفرؽ-
 اؼبتوقعة Volatility األسعار يف التذبذب ككذلك السوؽأة كف درجةك1العادم بالسهم اؼبرتبطة التوزيعات كاغبق يعطيها
 .           اػبيار عقد حياة خالؿ اؼبالية لألداة

 يوضح نوع العالقة بُت العوامل اؼبؤثرة على العقد ك سعر العقد 6رقم جدكؿ 
 

                                                        
 
 

                                                   
                                                 

 132إسًتاتيجيات اإلستثمار يف اػبيارات اؼبالية، مرجع سابق ذكره ص"أسعد ضبيد عبد العلي:لمصدر

 عبارة اػبيار،فهي قيمة عمليات ربديد جبميع رئيسية كىي بسهولة ربديدىا يبكن األكذل الثالثة للعوامل بالنسبة نالحظ
 بكفاءة كاؼبتعلقُت األخَتين للعاملُت بالنسبة صبيعها،أما كليس اغباالت بعض تأثَت يف ؽبا يكوف أف يبكن متغَتات عن

 سعر يعترب اػبيار،لذا حق سعر احتساب صعوبة بسهولة،بسبب قيمتهما ربديد يبكن فال باألسعار السوؽ كالتذبذب
أك  OTM أك خاسر ITMللتسعَت،كللتعبَت عن قيمة خيار ما،فإننا نقوؿ بأف اػبيار رابح  الرئيسي العامل ىو اػبيار حق

.  ك يتضمن سعر اػبيار قيمتُت قيمة ذاتية كقيمة زمنية ATMمتكافئ
تحديد قيمة الخيار : ثانيا 

 مباشرة اغبق فبارسة سبت إذا اؼبكتسب الربح قيمة بأهنا تعرؼ Intrinsic Value :الفعلية أو الذاتية   القيمة-1
 (اختيار عقد شراء مثاؿ حالة)التنفيذ  سعر من أعلى السوؽ سعر إذا كاف فقط قيمة ؽبا كتكوف االتفاؽ عقد لدل

كتعرؼ ىذه األخَتة بأهنا الفرؽ بُت القيمة  (التنفيذ سعر)السوؽ سعر يعادؿ أك أقل السعر كاف صفرنا إذا قيمتها كتكوف
:            كيتم التعبَت عن ىذه القيمة رياضيان بالنسبة ػبيار الشراء كما يلي.  موضوع اػبيار كسعر التنفيذ2السوقية لألصل

 0,KSMaxVi  
سعر التنفيذ لألصل : K - السعر السوقي لألصل:S  - القيمة الذاتية لألصل: iV :حيث

                                                           
1

  كما فوؽ  129أسعد ضبيد عبيد العلي،مرجع سابق ذكره، ص 

33  أسعد ضبيد عبيد العلي،مرجع سابق ذكره، ص  2
  

 

 
 العوامل المحددة

 العالقة مع سعر العقد
         خيار بيع       خيار شراء

 عكسية طردية سعر السهم السوقي
 طردية عكسية سعر التنفيذ

 طردية طردية الوقت المتبقي حتى االستحقاؽ
 طردية طردية تقلبات أسعار األسهم

 عكسية طردية أسعار الفائدة
 طردية عكسية التوزيعات النقدية
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 (أيُهما أكرب)الصفر  أم أف قيمة حق خيار الشراء الذاتية ىي عبارة عن الفرؽ بُت سعرم السوؽ كسعر التنفيذ أك
. توجد قيمة سالبة غبق اػبيار ،كالITMكيكوف غبق اػبيار قيمة ذاتية إذا كاف كضعو 

 فإنو هبب أف ،ITMفلكي يكوف خيار البيع من النوع ؛أما فيما يتعلق خبيار البيع،فإف الوضع يكوف معاكسان سبامان ؼبا سبق
. سعر التنفيذ أكرب من السعر السوقي:يتحقق الشرط التارل

 :كيبكننا التعبَت عن ذلك رياضيان من خالؿ العالقة التالية 0,SKMaxVi                                                                     
. (أيُهما أكرب)أم أف قيمة حق خيار البيع الذاتية ىي عبارة عن الفرؽ بُت سعر التنفيذ كسعر السوؽ أك الصفر 

 ، 1عرؼ القيمة الزمنية على أهنا الفرؽ بُت قيمة اػبيار الكلية كقيمتو الذاتيةت:Time Value القيمة الزمنية للخيار -2
Price value = Intrinsic + Time Value                                                        

، ككانت قيمة العالكة اؼبدفوعة $115ككاف سعر التنفيذ ػبيار الشراء  $ 120فمثالن لو كاف السعر السوقي لسهم ما 
$.  2 = 5-7فهذا يعٍت أف القيمة الزمنية للعقد ىي $ 7عند ربرير العقد 

. كال بد من اإلشارة إذل أف القيمة الزمنية للخيار تتناقص مع مركر الزمن إذل أف تصبح صفران بتاريخ االستحقاؽ
 كيتم ،Underlying Assetيف سعر األصل ؿبل العقد  ( (Volatilityإف اؼبصدر األساسي للقيمة الذاتية ىو التقلب 

قياس ىذا التقلب بواسطة االكبراؼ اؼبعيارم،فكلما زاد ىذا األخَت كلما ارتفع سعر اػبيار على اعتبار أف سعر اػبيار 
                       Option Price = Intrinsic Value + (Time Value +(Volatility)):2يُعطى من خالؿ اؼبعادلة التالية

ساسا أف قيمة اػبيار دالة متعددة اؼبتغَتات تتمثل ىذه األخَتة أيتضح فبا سبق نماذج تسعيرة الخيارات :الفرع الثاني
يف الفرؽ بُت القيمة السوقية لألصل ؿبل التعاقد كسعر التنفيذ إف ىذا األخَت معلـو كؿبدد يف العقد لكن القيمة السوقية 

إلنشاء القيمة كتعظيم دالة   القرار الزباذمعرفة السعر اؼبستقبلي أك عشوائي خاضعة لعدة عوامل فبا يستوجب التنبؤ متغَت
. اؼبنفعة

يبكن من خاللو ربديد القيمة النظرية القصول كالدنيا غبق اػبيار كيف :النموذج البياني لتحديد قيمة حق الخيار:اوال
،فإذا 3انتهائوىذه اغبالة ال بد من دراسة متغَت مهم بالنسبة غبق اػبيار كىو الوقت اؼبنقضي بُت تاريخ إبراـ اغبق كتاريخ 

كاف ىذا الوقت طويل فإننا نتوقع أف تقل قيمة حق اػبيار إذل اقصاىا كالسبب يف ذلك أف القيمة اغبالية لسعر التنفيذ 
 سوؼ تصبح صفرا كنتيجة لذلك فإف قيمة حق اػبيار سوؼ تصل إذل أقصى حد ؽبا االفًتاضيف اؼبستقبل يف ظل ىذا 

                                                           

34أسعد ضبيد عبيد العلي،مرجع سابق ذكره، ص  1
  

 13،مرجع سابق ذكره، ص" اؼبشتقات اؼبالية "لَْيلى ؿبمد كليد بدراف  2

284 مرجع سابق ،ص"مدخاللهندسة المالية:تقييم األسهم والسندات" كجالؿ إبراىيم العبد،فريد هناؿ مصطفىؿبمد صاحل اغبناكم  3
   



منتجات الهندسة المالية:الفصل الثاني  

 

108 
 

ال يبكن إتباع ىذه الطريقة ك1ترة الزمنيةؼك طالت اؿأففي حالة الشراء،فإف قيمة اغبق ستصل إذل أقصاىا كلما زادت 
التقليدية يف تقييم اػبيارات،نظران لصعوبة تقدير التدفقات النقدية اؼبستقبلية كصعوبة ربديد الفرصة البديلة كمستول 

أف العالقة بُت قيمة اػبيار كسعر األصل ؿبل العقد  ليست  كفبا يزيد األمر صعوبة ىو اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمر
ىذه الصعوبات تطلبت استخداـ كسائل أخرل لتقييم اػبيارات،كاف من أنبها النموذج الثنائي لتسعَت اػبيارات  كخطية

 :ك سنخص بالشرح ىذه الوسائل مبوذج تكافؤ عملية البيع ك الشراء كقياس حساسية ـباطر اػبياراتمبوذج بالؾ كشولز،،
 Binomial Option Pricing Modelالنموذج الثنائي لتسعير الخيارات :ثانيا

ينطلق ىذا ،1979يف عاـ   Cox, Ross & Rubinstein (CRR)مت تطوير ىذا النموذج من قبل كوكس كركس كربونستُت
النموذج من فكرة مفادىا أنو يبكن تكوين ؿبفظة مالية مؤلفة من سهم كعقد خيار شراء،ك التدفقات النقدية اؼبتولدة عن 
ىذين االستثمارين متماثلة كلكنها متعاكسة،يف ىذه اغبالة ما ىي عدد اػبيارات اليت تلـز ألجل ربقيق التغطية دبا هبعل 

كيفًتض ىذا النموذج بأف فًتة سرياف العقد يبكن تقسيمها إذل فًتات أصغر،كعند بداية ،عائد احملفظة خارل من اؼبخاطرة
كل فًتة قد يرتفع أك قد ينخفض كيصلح ىذا النموذج لتقييم كل من اػبيارات األكربية كاألمريكية،ككذلك يبكن 

 .استخدامو لتسعَت العقود األكثر تعقيدان 
بغية التبسيط سوؼ نركز ىنا على النموذج الثنائي لفًتة كاحدة،أم احتماؿ تغَت سعر السهم مرة كاحدة فقط قبل 

                                               :2االستحقاؽ كيبكن تسعَت العقد من خالؿ العالقة الرياضية التالية
ESHC  )( 0   

. اؼببلغ اؼبقًتض:E  -السعر اؼبتداكؿ للسهم غبظة توقيع العقد: 0S -سعر العقد:Cأفحيث 
                               :كتتحد قيمة القرض دبوجب العالقة التالية

)1(

)(

r
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E dd




 

 معدؿ الفائدة اػبارل من اؼبخاطر rحيث سبثل
: Black and Scholesنموذج بالؾ و شولز : ثالثا

 ,قاـ بالؾ ك شولز بصياغة مبوذج لتقييم خيارات الشراء اآلجل كىو مستخدـ على نطاؽ كاسع يف ؾبتمع االستثمارات
 أهنا مستخدمة بشكل كبَت يف اغبسابات ، إالكرغم أف صيغة النموذج نفسها رياضية كتبدك معقدة جدان 

 .كيُقدر مستثمركف كثَتكف قيمة خيارات الشراء اآلجل باستخداـ مبوذج بالؾ شولز, كأجهزة الكمبيوتر
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22،مرجع سابق ذكره، ص" المشتقات المالية "لَْيلى ؿبمد كليد بدراف   2
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      : ك ىي1ؽبذا النموذج ؿبفظة من الفرضيات:فرضيات النموذج- 1
 : ك ليس األمريكياألكركيباػبيار ؿبل التقييم فبن النوع - 
 ال كجود لتكلفة الصفقات -
 معدؿ اؼبردكدية بدكف ـباطر ثابت -
             Log-normal لوغاريتم القانوف الطبيعي االحتمارلأسعار األصل ؿبل التعاقد تتبع التوزيع / تغَتات سعر -
 تباين األسعار معلـو كمتجانس  -
 السوؽ اؼبارل يتميز بالكفاءة  -
 ذات كوبوف معدـك كأاألصوؿ ؿبل التعاقد ال توجد هبا توزيعات  -
 يعتمد ىذا النموذج على طبسة متغَتات لتقييم الشراء اآلجل كىذه اؼبتغَتات قابلة :الصيغة الرياضية للنموذج  -1

 الوقت -سعر فبارسة اػبيار -سعر السهم موضوع اػبيار :للمالحظة مباشرة يف السوؽ باستثناء اؼبتغَت األخَت كىي
سعار السهم يف السوؽ أتقلب - سعر الفائدة - اؼبتبقي حىت تاريخ انتهاء سرياف اػبيار

:2بالؾ شولز كمايليالشراء اآلجل لنموذج  / كيبكن التعبَت عن صيغة تسعَت خيارات البيع

   )()( 21 dNKedNSC
trf

 
السعر السوقي اعبارم لألسهم العادية :S -األجل سعر خيار الشراء : Cحيث أف

)(dN : ،دالة التوزيع اؼبًتاكمK:سعر التنفيذ- e : تقريبان 2,71828= أساس اللوغاريتم الطبيعي  .

fr :اؼبستمر كالسنوم،سعر الفائدة العدًن اؼبخاطرة-  t :  الوقت اؼبتبقي حىت تاريخ االستحقاؽ معربان عنو ككسر من
:  التالية3 هبب حل اؼبعادالتd2 ك d1العاـ،كإلهباد 

))((

))((

)5,0()ln(

2

1

)1()2(

2

1

2

)1(

tdd

t

tr
X

S

d
f













 

)ln(: حيث
X

S:  اللوغاريتم الطبيعي لػ
X

S 

                                                           
1
  Jacques Teulié, Patrick Topsacalian ,Op-cit, P297  

24،مرجع سابق ذكره، ص" اؼبشتقات اؼبالية "لَْيلى ؿبمد كليد بدراف   2
  

3
 Mathieu Boudreault «  Une introduction aux mathématiques de l’ingénierie financière , document de référence, 

Université Québec à Montréal,11/09/2011,  P 148 
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 :االكبراؼ اؼبعيارم ؼبعدؿ العائد على األسهم موضوع اػبيار .
بينما اؼبتغَت اػبامس فليس ،كاؼبتغَتات األربعة األكذل ىي متاحة فوران ،إف اؼبتغَتات اػبمسة السابقة مطلوبة كمدخالت

كرغم أف البيانات التارىبية عن عوائد السهم ،ألف اؼبطلوب ىو قابلية التغَت اؼبتوقع حدكثو يف عائد معدؿ السهم،كذلك
كينبغي على مستخدـ ؛تستخدـ عادٍة يف تقدير االكبراؼ اؼبعيارم إال أف قابلية التغَت أك التباين ال تتغَت دبركر الزمن

. النموذج أف وباكؿ إدراج اؼبتغَتات اؼبتوقعة ضمن التقلبات
 لتقييم اإلستثمار اؼبصاحب ألربع االنتهاءيعتمد ىذا النموذج أساسا على تاريخ :نموذج تكافؤ البيع و الشراء :رابعا

ألسهم ؿبل اػبيار،ك (احملررة) اؼبالية اػباصة باػبيارات اؼبكتوبة ، الورقةخيار شراء البيع بفًتات مطابقة:أكراؽ مالية ـبتلفة
  ك اػبيارانتهاءالورقة اؼبالية بدكف ـباطر ك اليت ؽبا استحقاؽ مطابق لتاريخ اػبيار كدفعة مستحقة مساكية لسعر يـو 

: يستخدـ مبوذج تكافؤ البيع ك الشراء لغرضُت نبا
 .1خيار الشراء اؼبالئم ػبيار البيع لنفس الفًتات(تقدير)تقييم  -1
 لورقة من األكراؽ اؼبالية األربع يبكن تكراره من خالؿ ازباذ اؼبراكز االنتهاءإظهار كيف اف مدفوعات تاريخ  -2

  2اؼبالئمة يف األكراؽ اؼبالية الثالث األخرل
 1+ (RF) = X) [ SO + PO – CO ]البيع /مبوذج تكافؤ

قيمة االستثمار عند تاريخ االنتهاء  t =o                        Stاإلستثمار
T            تاريخ انتهاء اػبيارات RF   معدؿ فائدة اػبارل من اؼبخاطر

Po                       سعر الشراء CO  سعر البيع 
X   القيمة االظبية

: ك يبكن تعريف حق خيار الشراء اقتصاديا من خالؿ اؼبعادلة التالية
Co = So – [X ÷ (1 + RF) T] + Po 

 .الشراء / البيع تكافؤ مبوذج خالؿ من الشراء خيار تقييم اؼبعادلة ىذه يف نستطيع حيث
= S+الوقت يف االعتبار بعُت اؼبأخوذة اآلنية للسلعة السوقية القيمة.(t)  
  (t = T)فيتمثل  االنتهاء كقت                               أما( t=O )يبثل  الصفقة تاريخ

  = Xاػبيار                               فبارسة  سعرP1=   التاريخ  يف البيع قيمة(T)  
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2
 .361 ص ، مرجع سابق"تحليل و تقيم االسهم و السندات"ناكم ؿبمد صاحل احل   
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= C+ التاريخ   يف الشراء قيمة(T) 
 اؼبخاطر من خاؿ دين ذات لورقة مالية اغبالية القيمة منو  يطرح(So+)اؼبعٍت  الفورم األصل يف الطويل اؼبركز حيث"

  [X÷((1+RF)T]-)األصل  لشراء اعبزئي للتمويل تباع
القيمة  من أقل الفورم الضمٍت األصل قيمة كوف حالة يف الدين لدفع تأمُت دبثابة يعترب الذم البيع خيار تكلفة يضاؼ
  (Po+)الدين   استحقاؽ عند للدين االظبية

أم  تقييم كمباشرة يبكنو األكؿ الشراء،أف ك البيع تكافؤ كمبوذج Black – Scholesمبوذج   بُت الرئيسي كالفرؽ"
 الورقة أك اؼبعٍت الفورم األصل بلغة توضح أف يبكن الشراء خيار اآلخر،قيمة للخيار السوقية القيمة معرفة كبدكف خيار
معرفة  دكف ربديدىا يبكن البيع خيار قيمة فإف فباثلة كبصورة البيع خيار قيمة ؼبعرفة ال حاجة حيث اؼبخاطر خالية اؼبالية

 لألكراؽ الصلة ذات السعرية الفركقات تقييم من فقط يبكنو لشراء /البيع تكافؤ مبوذج فإف باؼبقابل الشراء قيمةاخيار
. خيار ألسعار لكل صحيح مستول أم ربديد يبكن كال اؼبالية،
 :قياس حساسية مخاطر عقود الخيار : خامسا

يهتم اؼبتعاملوف بعدة مقاييس ؼبتابعة تطورات أسعار حقوؽ اػبيار ك ازباذ التحوطات الالزمة يف الوقت اؼبناسب ك قد 
ك اغبساسية اليت أتبُت لنا فيما سبق أف سعر التنفيذ لعقد اػبيار،ك القيمة الزمنية لو يتداخالف عمليا مع درجة التقلب 

لتحديد السعر العادؿ أك اؼبناسب غبق الشراء أك حق البيع،  (األصل)يكوف عليها سعر السهم 
 عددا من استخدمواك قد (كيفية ربديد السعر العادؿ للخيار)ك قد اجتهد اؼبختصوف يف ؿباكالت غبل ىذا اإلشكاؿ 

 Delta, Théta, Gamma,Véga: اؼبقاييس لتحديد ك قياس ـباطر عقود اػبيار ك أبرزىا
كىذه اغبرؼ كما ىو معركؼ ىي أحرؼ يونانية فدلتا ىي عبارة عن مشتق العالكة بالنسبة لسعر األصل كغاما سبثل 

 االكبراؼنبا يبثال مشتق العالكة بالسنة إذل كل من :ذيتا مشتق الدلتا بالنسبة لسعر األصل أما بالنسبة لكل من فيغا ك
اؼبعيارم ك الزمن   

بالنسبة لسعر األصل كىي تعطي عدد (العالكة)يبكن تعريف دلتا بأهنا مشتق سعر اػبيار : Deltaمقياس دلتا -1
ف تتعرض ؽبا احملفظة كمن ىنا يبكن أاليت هبب شراؤىا أك بيعها للتحوط ضد اؼبخاطر اليت يبكن (اػبيارات)األسهم 

 1(الورقة األصل)تسمية دلتا بنسبة التحوط كىي تقيس حساسية سعر اػبيار لتغَتات طفيفة يف سعر السهم 
فبالنسبة ػبيار الشراء، فإف دلتا تأخذ قيما تًتاكح من الصفر إذل : كيبكنها أف تأخذ قيما زبتلف باختالؼ نوع اػبيار 

ك يستخرج ىذا اؼبؤشر من خالؿ إهباد اؼبشتق - 1الواحد الصحيح بينما دلتا خيار البيع، فقيمها تًتاكح بُت الصفر ك الػ 
                                                           
1
 Marek Caphnski and Tomasz Zastawniak ; Op-cit P 192 
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Delta=  δC:األكؿ لسعر اػبيار بالنسبة لسعر السهم على النحو التارل

δS
 = ΔC

ΔS
     

ؽبذا فإف دلتا تقيس حساسية سعر اػبيار نسبة إذل تغَت أسعار األداة اؼبالية األساسية،فكلما كاف سعر تنفيذ اغبق أقرب 
 1، فإذا كاف سعر التنفيذ ىو سعر السوؽ فإف دلتا تصبح 1إذل سعر السوؽ يزداد ربرؾ سعر اػبيار نسبة إذل سعر األصل

حيث يزداد سعر اػبيار بنفس زيادة سعر السهم  ( %100 )أك
 مقياس جاما ىو أداة مهمة لقياس سعر اػبيار ، كيعد اؼبقياس األىم بعد مقياس دلتا،:Gamma مقياس جاما  -2

فهو يقيس حساسية تقلبات دلتا نسبة إذل تقلبات أسعار األداة اؼبالية األساسية ، ك يعترب جاما مقياس لثبات دلتا، 
فكلما  كانت نسبة جاما مرتفعة كانت نسبة تقلبات دلتا عالية نسبة لتغيَت أسعار األداة األساسية ك يستخرج ىذا 

. بالنسبة إذل سعر السهم2( Delta)اؼبؤشر من خالؿ إهباد اؼبشتق األكؿ لقيمة  

Gamma=e−0.5× d 1 2

S×σ 2πt
 3.14159ىي قيمة ثابتة ك تساكم π  حيث  

  %1يقيس ىذا العامل نسبة التأثَت على سعر اػبيار يف حالة تغَت نسبة  : Vega: مقياس فيجا-3
 اؼبعيارم للعائد على السهم ك يقيس ىذا اؼبؤشر حساسية سعر اػبيار االكبراؼك ىي تشَت إذل العالقة بُت سعر اػبيار ك 

Vega=δC  للتقلبات يف عائد السهم 3

δσ
 

Vega=𝑠: ك يبكن التعبَت عن فيغا ك فق اؼبعادلة التالية ×  𝑡
𝑒−0.5 𝑑1 

 2𝜋

2

 
أم يقيس مدل  (العالكة)يقيس ىذا العامل نسبة تأثَت مركر الوقت على قيمة سعر اػبيار: Thêta مقياس ثيتا -4

كاليت تًتاجع حىت تصبح صفرا مع انقضاء أجل اػبيار،ك 4تراجع قيمة اؼبكافأة نتيجة ؼبركر الوقت أك تآكل القيمة الزمنية
 أك دبعٌت آخر يستخدـ ىذا اؼبؤشر من 5فائدة ىذا اؼبعامل ىو التعرؼ على الًتاجع اليومي يف قيمة اغبق نتيجة لذلك

، االستحقاؽأجل تقييم تأثَت سرياف الوقت على قيمة اػبيار فمن اؼبعركؼ أنو مع مركر الوقت يقًتب اػبيار من تاريخ 

  Thêta=𝛅𝐂

𝛅𝐭
ك يبكن حساب قيمة ذيتا ػبيار الشراء ك فق اؼبعادلة التالية  

  𝑡ℎé𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑙 =  −
𝑆×𝜎×𝑒−0.5 𝑑1 2

2 2𝜋𝑡
−

𝑟𝑓 × 𝐾 × 𝑒−𝑟𝑓𝑡 × 𝑁 𝑑2   

                                                           
1
 Jacques Teulié, Patrick Topsacalian ,Op-cit, P 302 

2
 Jacques Teulié, Patrick Topsacalian ,Op-cit, P 303 

3  163ص مرجع سابق ،"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية" إرباد اؼبصارؼ العربية" ياراتخاؿ " أسعدرياض 
  

4
 Jacques Teulié, Patrick Topsacalian ,Op-cit, P 304 

5
 163ص  مرجع سابق ،"اؽبندسة اؼبالية كأنبيتها بالنسبة للصناعة اؼبصرفية العربية"  إرباد اؼبصارؼ العربية"ياراتخاؿ " أسعدرياض-  
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: ك بتعديل بسيط يف ذيل اؼبعادلة يبكن الوصوؿ على ذيتا ػبيار البيع على النحو التارل

𝑡ℎé𝑡𝑎 𝑃𝑢𝑡 = −
𝑆 × 𝜎 × 𝑒−0.5 𝑑1 

2

2 2𝜋𝑡
− 𝑟𝑓 × 𝐾 × 𝑒−𝑟𝑓𝑡 ×  1 − 𝑁 𝑑2   

كمن سيئات متابعة ىذه اؼبعامالت أهنا دائمة التغَت،إضافة إذل اهنا زبتلف اختالفا بينا داخل الفئة الواحدة من 
 .اػبيارات،نظرا إذل اختالؼ أسعار التنفيذ ك آجاؿ اغبقوؽ

   Rhosرو   مقياس -5

 Rhos1 :  ىو أقل حساسية للتبادؿ يف سعر كيقيس حساسية خيار لسعر فائدة خارل من اؼبخاطر
.  استخداماؽبذا السبب،رك ىو األقل بالنسبة للمعامالت األخرل كالفائدة اػبالية 

قيمة اػبيار سوؼ تكسب  مع ارتفاع دبعٌت أف بلغ من اؼباؿ،للسهم الواحد من األداة األساسية،مبرك يعرب عن  كعادة ما 
.  ( نقطة100على أساس )٪ سنويا  1.0 سعر الفائدة خالية من اؼبخاطر بنسبة 

  عقود الخياراتإستراتيجي:الثالثالفرع 
توجد عدة إسًتاتيجيات رئيسة منها إسًتاذبية التغطية كتشمل بيع اػبيار أك شرائو كإسًتاتيجية التأمُت كإسًتاتيجية توليف 

اػبيارات كاالمتدادات ككل كاحدة منهم تتفرع لعدة إسًتاتيجيات ال نستطيع حصرىا كلها كلكن نقدـ بعض أنواعها 
 اخل....2فهي يف اغبقيقة أظباء على مسمى فمنها إسًتاتيجية االنتشار،االمتداد،القطرية،الفراشة

 :مختلفة سعريو اتجاىات ظل في بالسهم االحتفاظ إستراتيجيات:أوال
 اؼبتوقعة لألسعار يف السوؽ،فهناؾ عدة إسًتاتيجيات للتعامل يف عقود اػبيار االذباىاتيتم ربرير اػبيار بناء على 
 السعرية للسهم يف السوؽ،ك يبكننا التمييز بُت ثالثة أنواع من ىذه اإلسًتاتيجيات االذباىاتتستخدـ بناءا على ىذه 

. حالة استقرار األسعار حالة اذباه األسعار كبو اؽببوط ك حالة اذباه األسعار كبو الصعود
 االستقرار اؼبتوقعة ألسعار األسهم يف السوؽ تتسم بدرجة عالية من االذباىاتإذا كانت :حالة استقرار األسعار-1

 فهذه اإلسًتاتيجية من شأهنا أف ربقق لو عائدا،فبسبب أسهميبكن للمستثمر أف وبرر خيارات بيع على ما يبلكو من 
حالة استقرار األسعار لن يقدـ مشًتم اػبيار على تنفيذه ك بالتارل يكسب احملرر قيمة اؼبكافأة،ك غالبا يفصل أف يقـو 

اؼبستثمر بإقفاؿ مركزه قبل تاريخ التنفيذ للعقود،ك ذلك بشراء خيار فباثل للخيار الذم حرره هبدؼ التغطية كعادة تكوف  
مكافأة شراء اػبيار اليت دفعها أقل من مكافأة ربرير اػبيار اليت سبق ك حصل عليها ك يكوف الفرؽ بُت اؼبكافأتُت عبارة 

                                                           
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)  en date du 25/05/2014 à 12h00 

  ك ما فوؽ615 ص،مرجع سابق ،حسُت عطا غنيم   أنظر2

http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)
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. عن  الربح الذم وبققو
 األسعار كبو اؽببوط يكوف من األفضل للمستثمر ربرير ما إذا اذبهتيف حالة : حالة اتجاه األسعار نحو الهبوط-2

خيار شراء على ما يبتلكو من أسهم،ك السبب يف ذلك أف البفاض األسعار يعٍت عدـ إقداـ اؼبشًتم على تنفيذ اػبيار،ك 
 الذم طرأ على سعر السهم،ك االلبفاضبالتارل قد تعوض قيمة اؼبكافأة اليت حصل عليها ؿبرر اػبيار من مشًتم اػبيار 

 سعر السهم يف السوؽ ك كاف اؼبستثمر مازاؿ وبتفظ هبذا السهم ك ال يريد التخلي عنو،فتصبح البفاضيف حاؿ تتارل 
 .توالحيصاإلسًتاتيجية األنسب يف ىذه اغبالة ىو ربرير خيار شراء جديد على السهم،ليحل ؿبل اػبيار الذم انتهت 

 حالة اتجاه األسعار نحو الصعود  -3
.  يكوف من األفضل للمستثمر أف وبرر خيار بيع على أسهم يبلكها، حيثإذا كانت األسعار يف السوؽ تتصاعد

 :استراتيجيات تتضمن توليفة من خيارات شراء وبيع:  ثانيا
،ك يطلق على 1خيار شراء نفس السهم ك يف نفس الوقت(ربرير)يف ىذه اإلسًتاتيجية يعتمد اؼبستثمر على شراء ك بيع  

مدل ) سعرماختالؼىذه العملية إسًتاتيجية اؼبدل،ك القصد من إسًتاتيجية اؼبدل أف ىناؾ اختالؼ بُت اػبيارين،
ة حكما تسمى ىذه اإلسًتاتيجية أيضا باؼبراج(مدل زمٍت) زمٍت  اختالؼك(سعرم

 ك إسًتاتيجية مدل الزمنمدل السعر إسًتاتيجية :ك تقسم اسًتاتيجية اؼبدل إذل قسمُت أك نوعُت
سًتاتيجيات تتضمن اختيارات شراء ك إنستطيع أف نفرؽ بُت ثالث :ستراتيجيات تتضمن خيارات شراء و بيعإ -1

 تتضمن توليفة من خيارين لبيع كخيار شراء كإسًتاتيجية تتضمن ، إسًتاتيجيةتشكيلو خيار شراء ك خيار بيع:بيع ك ىي
عن خيارين للشراء كخيار بيع 2توليفة

 على تشكيلة مكونة من خيار بيع ك خيار شراء على السهم نفسو اإلسًتاتيجيةتقـو ىذه : خيار بيع وخيار شراء 1-1
ك بذات التاريخ ك سعر التنفيذ،مع مراعاة أف يكوف كل منهما قابل للتنفيذ دبفرده،بذلك يستطيع حاملها أف يتصرؼ 

بأحدنبا دكف اآلخر  كأف يبيع خيار ك وبتفظ بالثاين،ىذه الطريقة سبكن اؼبستثمر من حرية طلب تنفيذ أك عدـ تنفيذ أم 
من اػبيارين من ؿبرريها،ك يستخدـ ىذه التشكيلية يف حاؿ كاف اؼبستثمر يعتقد أف السعر ؿبل اػبيار عرضو لتقلبات 

.  كبَتة من البفاض ك ارتفاع،كىو غَت متأكد من اذباىات التقلب اليت سيتخذىا سعر السهم يف اؼبستقبل
إذا ما كانت توقعات اؼبستثمر تشَت إذل البفاض ؿبتملة للقيمة السوقية للسهم : شراء ختيار بيع و ختيار شراء 1-2

يف الوقت الذم يرغب فيو التأمُت ضد ارتفاع األسعار،يكوف من اؼبالئم للمستثمر أف يشًتم تشكيلة مكونة من خيارين 

                                                           
1

 396مرجع سابق ذكره، ص2003/2002الدار اعبامعية اإلسكندرية "اإلستثمار في األوراؽ المالية" كجالؿ إبراىيم العبد،فريد هناؿ مصطفىؿبمد صاحل اغبناكم 
 

635ص  مرجع سابق ذكره، ،غنيم  حسن عطا   2
  



منتجات الهندسة المالية:الفصل الثاني  

 

115 
 

 على أف تكوف ىذه اػبيارات ؿبررة يف الوقت نفسو بنفس تاريخ كسعر التنفيذ،كأف تكوف Stripللبيع كخيار شراء 
 .ذلك دابيع أك تنفيذ أم منها إذا أر(اؼبستثمر)منفصلة عن بعضها حبيث يستطيع مشًتيها 

،  Strapيستخدـ اؼبستثمر ىذه اإلسًتاتيجية كىي اختيار بيع ك ختيارم شراءختيار بيع و ختياري شراء  1-3
 عملية التحرير كالشراء للخيارات كما يف اغبالتُت ،كتكوفيف حاؿ توقع اؼبستثمر ارتفاعا كبَتا يف سعر السهم يف اؼبستقبل

 .السابقتُت يف نفس الوقت كالتاريخ كسعر التنفيذ
  إستراتيجيات الخيار لمؤشرات السوؽ:ثالثا

خيار مؤشرات السوؽ عبارة عن عمليات مضاربة حبتو،إال إذا كأف اؼبتعامل مركز أسهم  تعترب عمليات شراء أك بيع حقوؽ
Long أكShort ؼبؤشرات السوؽ عن اػبيار كهبذا تصبح ىذه العمليات ألغراض التحوط،كال زبتلف إسًتاتيجيات 

. اسًتاتيجية األسهم الفردية
 :إستراتيجيات التغطية على األوراؽ المالية باستخداـ عقود الخيار:رابعا

سًتاتيجية يتبعها اؼبستثمر للحد من خسائره يف ك ضع أك موقف معُت كذلك عن طريق ازباذ اؼبوقف إالتغطية ىي "
يف الغالب ال تكوف عمليات التغطية كاملة،أم أف اؼبستثمر ال 1"  نفس األكراؽ أك أكراؽ مالية ـبتلفةباستخداـاؼبضاد 

 ىو اغبد من اػبسائر اؼبرتفعة دكف التقليل بشكل ىايستطيع التخلص من كل خسائره احملتملة يف كل اغباالت،فاؽبدؼ من
: كبَت من العوائد اؼبتوقعة كمن ىذه اإلسًتاتيجيات

 ببيع قـوم اػبيار موضع السهم يبتلك اؼبستثمر أف حاؿ يف: التغطية ضد المخاطر باستخداـ بيع حق خيار شراء-1
 .السهم أسعار يف طفيفنا تغَتنا سيحدث أك تتغَت لن األسعار أف إذل توقعاتو تشَت عندما السهم ذلك على شراء خيار

اؼبملوؾ  السهم مركز على للمحافظة البيع اختيار شراء كيعٍت:السهم مركز على المحافظة بهدؼ البيع خيار شراء -2
 هبذه كيؤخذ2كبَتة، أرباح ربقيق إمكانية مع البيع خيار فًته خالؿ اؼبخاطر ربجيم اؼبساىم إذل بذلك حاليا،كيهدؼ

 أكيدة شبو ىناؾ توقعات إمبا سيحدث فبا التأكد عدـ أم ؽبا البفاضا أك لألسهم ارتفاعا اؼبستثمر يتوقع اغبالة عندما
 األسعار يف لتغَت

 شراء اختيار عقد بشراء اؼبستثمر بقياـ الشراء تغطية كتكوف:الشراء شراء خيار باستخداـ المخاطر ضد التغطية -3
 .األسعار تغَت ـباطر مواجهة من يبكن دبا العقد ذالو اغباجة توقيت مع تتفق بتواريخ اتسوؽ اؼبستقبلي من أصل على

 األجل طويل موقف ازبذ أنو دبعٌت أسهم يبلك اؼبستثمر أف حاؿ يف:البيع خيار باستخداـ المخاطر ضد التغطية -4
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  أف إذا اعتقد اإلسًتاتيجية ىذه إذل اؼبستثمر بيع،يلجأ خيار بيع أم خيار لعقد قصَت موقف لألسهم،كازبذ بالنسبة
بيع  خيار عقد بتحرير يقـو األصل،كمن مث يف ؽبا مالكنا كيكوف بشرائها فيقـو اؼبستقبل يف ترتفع سوؼ السهم أسعار

 .1ذلك كراء من عائد أسعارىا كربقيق البفضت ما إذا األسهم ىذه بيع بغرض آخر ؼبستثمر
يقصد باالنتشار الوضع الذم تكوف  Spread التغطية ضد المخاطر من خالؿ استخداـ عقود الخيار المنتشرة -5

،كقد تكوف متماثلة أك ـبتلفة 2فيو خيارات الشراء أك البيع اػباصة بذات األصل متباينة من حيث سعر اؼبمارسة أك التنفيذ
مت خيارات ـبتلفة لذات األصل ك تشكيلها كفقا لتوقعات اؼبستثمر لزيادة أك استقرار تمن حيث تاريخ التنفيذ النهائي،أف 

 لديو كانت الطويل،فإذا اؼبدل على اإلسًتاتيجية ىذه إلتباع اؼبستثمر عادة كيلجأ3أك حىت البفاض أسعار أسهم ؽبا
 نفس يف األجل قصَتة االنتشار إلسًتاتيجية بالنسبة أما،السعر يف كاسعة تغَتات أف ىناؾ إذل تشَت األسعار توقعات عن

 أسعار أف رئيسي،كىو افًتاض ظل يف شراء خيار كعقد بيع خيار عقد ربرير فتنطوم على ذاتو كالسعر التنفيذ تاريخ
 .ملموس بشكل تتغَت السهم لن

 تأمين المحفظة إستراتيجية:خامسا
 من تشكيلة عمل ىو بتأمُت احملفظة عليها يطلق ما أك اؼبالية األكراؽ يف االستثمار ـباطر من اغبد كسائل بُت من 

 من حد بضماف للخطر التعرض من احملفظة كذلك غبماية البيع كاختيار االختيار غبقوؽ امتالؾ كاألسهم،مع السندات
 .لتأمُت احملفظة ـبتلفة صور الربح،كىناؾ

 ما استثمار مث بيع ػبيار اؼبتاحة اؼبالية اؼبوارد من جزء بتوجيو اؼبستثمر يقـو أف:البيع خيارات مع المحفظة تأمين -1
 ارتفعت ما حق البيع،إذا خيار تكلفة تعادؿ تكلفة لو يكوف عادة التأمُت ىذا كمثل،تقليدم استثمار يف اؼبوارد تبقى من

 سبق اليت اؼبكافأة ىبسر سوؼ أنو إال كوبقق األرباح مرتفع بسعر السهم ىذا بيع اؼبستثمر فبإمكاف األسهم أسعار
 .من تنفيذه يستفيد لن البيع،كالذم خيار لعقد كدفعها

عرؼ  احملفظة،كىو يف فبلوكة أسهم على شراء عقد بتحرير اؼبستثمر يقـو فأ بذلك كيقصد:لسهم شراء عقد تحرير -2
 لصاحل العقد ربرير علمية عن كاليت تنشأ احملفظة إذل الفورية النقدية التدفقات يف الزيادة يعود بُت اؼبستثمرين،حيث شائع

. احملفظة سعر تقييم من اغبد ىو ذلك تكلفة اؼبستثمر،كتكوف
 ال كاليت العادية األسهم يف االستثمار ـباطر من للحد اإلسًتاتيجية ىذه يف:مغطاة وبيع شراء خيار عقود تحرير-3

                                                           
1
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 احملفظة عائد يف الزيادة اإلسًتاتيجية ىذه من اؽبدؼ1ك القصَت اؼبدل يف كبَت بشكل أسعارىا يف حدكث تغَتات يتوقع
 من كبَت عدد ىناؾ أف القوؿ كىذا ما يسمح بالعقود ربرير من عليها اليت وبصل اؼبكافآت ثرإ القصَت األجل يف

  آخر إذل مستثمر من زبتلف اػبيار سوؽ يف اػبيار بعقود التعامل يف استخدامها للمستثمر يبكن اإلسًتاتيجيات
كذلك  ك اؼبستثمر يبلكو الذم اؼببلغ مقدار أم)الدفع  على كقدرهتم اؼبستثمرين من كل للسوؽ كتوقعات فهمو باختالؼ

 (للمخاطرة اؼبستثمر استعداد مدل

 :مقارنة بين عقود المشتقات:سادسا
سنحاكؿ يف البداية اؼبقارنة بُت اػبيارات ك العقود اؼبستقبلية يف السوقُت اؼبنظمة ك اؼبفتوحة مث نعرض بعض آراء اؼبفكرين 

 يف اؼبشتقات اؼبالية كبعدىا نقدـ حوصلة عن الفرؽ بُت العقود اآلجلة،اؼبستقبلية كاػبيارات من خالؿ اعبداكؿ الالحقة
تستخدـ السوؽ اؼبنظمة عقود اػبيار أكثر :مقارنة بين تداوؿ الخيارات و العقود المستقبلية في السوؽ المنظمة -1

         7من العقود اؼبستقبلية على الرغم من تراجع التعامل باػبيارات كزيادة التعامل باؼبستقبليات أنظر اعبدكؿ رقم 
 مقارنة بين حجم تداوؿ الخيارات و العقود المستقبلية في السوؽ المنظمة7الجدوؿ رقم    

 

من خالؿ : مقارنة بين حجم تداوؿ الخيارات و العقود اآلجلة و المبادالت في السوؽ غير المنظمة -2
تراجع التعامل باػبيارات كاؼببادالت يف حُت زاد التعامل بالعقود اآلجلة يف السوؽ غَت :  يتضح ما يلي8الشكل رقم 

اؼبنظمة كبنسبة طفيفة،كما يتضح من خالؿ اعبدكلُت بأف التعامل باؼبشتقات يف السوؽ غَت اؼبنظمة أكرب منو تعامال يف 
السوؽ اؼبنظمة كىذا ما يدؿ على أف اؼبشتقات تستخدـ يف اؼبضاربة أكثر من التغطية يعٍت استهداؼ اؼبتعاملوف 

 .للمخاطر العالية بغية ربقيق أكرب عوائد،كىكذا ربولت اؼبشتقات من أدكات ادارة اؼبخاطر إذل أدكات خطر 

 
  مقارنة بين حجم تداوؿ الخيارات و العقود المستقبلية في السوؽ غير المنظمة8الجدوؿ رقم 
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  من خالؿ آراء بعض المفكرين وصف المشتقات المالية9الجدوؿ رقم 
المالية  المشتقات وصفالمصدر 

 "يبكن أف تصف سوؽ اؼبشتقات كيفما شئت غَت أهنا يف تقديرم نوع من اؼبقامرة"    (Gonzalez 1993) المشتقات لقد وصف غونزالي
 ك ىو رئيس سابق للجنة األكراؽ (John Shad)ك قاؿ عنها جوف شاد  

 اؼبالية ك البورصة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية
  "1بأف تأثَتىا على تقلب األسعار قد فاؽ كل التوقعات"

 "كربل أكذكبة = اؼبخاطر إدارة لعلم الًتكيج"-"للقمار عمالؽ نادم = اؼبالية اؼبشتقات سوؽ"األكاديميين  من عدد
 "كارلو كمونيت فيغاس الس يف عليها-التعامل اليت هبرم القمار أدكات من اؼبالية اؼبشتقات" "دراكر بيتر"
 "اؼبقامرة من االستثمارية اؼبؤسسات لتمكُت-خصيصنا تصميمها مت قد اؼبشتقات أدكات بعض إف" "سوروس جورج"
 "اؼبشتقات موضوع قدر ؿبدكدة، فيو اؼبعرفة موضوعنا أر دل" "ليبن ستيفن"

"Alfred Steinherr" "اؼبفًتس اؼبالية كحش = اؼبالية اؼبشتقات " 
"Warren Buffett" "الشامل للدمار مالية أسلحة = اؼبالية اؼبشتقات " 

 االقتصادية الدكلية ك األزمة اؼبالية"اؼبلتقى العلمي الدكرل حوؿ "كفاءة صيغ و أساليب التمويل اإلسالمية في احتواء األزمات و التقلبات"غريب اغبليم صاغبي، عبد صاحل: المصدر 
 6  ،كلية العلـو االقتصادية ك علـو التسيَت ،جامعة فرحات عباس سطيف ، اعبزائر ، ص 20/21/10/2009يومي "اغبوكمة العاؼبية 

  مقارنة بين عقود المشتقات10الجدوؿ رقم 
اآلجلة العقود  المقارنة  العقود المستقبلية عقود الخيارات 
العالقة بُت الطرفُت شخصية يتفاكض مرنة عقود  ماىيتها

الطرفُت على شركطها دبا يتفق كظركفهما الشخصية اليت 
تتفق مع غَتنبا قد ال  

عقود خياريو بالنسبة ؼبشًتم عقد اػبيار 
أم يكوف لو اغبق يف تنفيذ العقد أك عدـ 

 تنفيذه بينما يكوف العقد ملـز ؼبصدره

عقود مبطية إذ أف صبيع الشركط عدا السعر كالكمية ىي شركط 
ليست ؿبال للتفاكض دبا هبعلها عقود غَت شخصية العالقة بُت 

 الطرفُت غَت مباشرة حيث يتوسط بيت التسوية بُت الطرفُت
درجة 
 االلتزاـ

ليس ؽبا سوؽ ثانوية األمر الذم يعٍت أنة دبجرد أبراـ 
العقد فال يستطيع أم من الطرفُت إلغاؤه دكف خسائر 
فهي تنطوم على ـباطرة عدـ القدرة على التسليم 
كـباطرة حدكث تغَت يف سعر األصل ؿبل التعاقد يف 

 اؼبستقبل

 تسمح بالتغطية ك ؽبا سوؽ ثانوية
 التحوط ك الدخوؿ يف عمليات عكسية

ؽبا سوؽ ثانوية يبكن ألم من الطرفُت أقفاؿ مركزه يف التاريخ 
 اؼبرغوب

مدى 
التعرض 
 للخسارة

تتحدد خسائر الطرفُت كفقا لتحركات أسعار األصل 
 ؿبل التعاقد يف السوؽ اغباضر

تقتصر خسائر اؼبشًتم على قيمة العالكة 
فقط كال وبق ؼبشًتم اػبيار اسًتداد قيمة 

العالكة حىت يف حاؿ تنفيذ اؼبشًتم 
 للعقد

خسائر اؼبشًتم سبتد لتشمل قيمة العقد بالكامل كلكن يبكن 
دل يتعرض اؼبشًتم للخسارة اسًتدادا ؽبامش اؼببدئي بالكامل اذا  

اآلجلةهبد اؼبضاربوف مكاف يف سوؽ العقود  ال استخدامها على الرغم من انو تستخدـ كوسيلة  
للتغطية ضد ـباطر تغَتات أسعار األصل 
ؿبل التعاقد أال أهنا تعترب عقود مضاربة 

 أيضا

 هبد اؼبضاربوف يف ىذه السوؽ الفرصة لتحقيق األرباح

التعامل يف السوؽ اؼبنظمة أكثر من  السوؽ غَت اؼبنظمة التداوؿ
 السوؽ الغَت منظمة

 التعامل يف السوؽ الغَت منظمة أكثر من السوؽ منظمة

من إعداد الباحثة 

كاالبتكارات اليت تصمم خالقية بسب اغبرية اؼبطلقة للملكية الفردية أما الباحثة فًتل بأف ؿبرؾ األزمات ىو اكبرافات أ
ف أ عدـ كجود ضوابط رقابية إذ خصيصا لتخدـ أغراضا شخصية لشخصيات أك مؤسسات كربل فقط باإلضافة إذل 

األقلية اؼبتوحشة أمواال تكسب  العادل بأسره  فيو يتضررالوقت الذميف  كأيضا  عند حدكث األزماتإالالدكلة تتدخل 
 االقتصاد النفس غَت ضبطال يوجد اقتصاد يتحدث عن يتحمل الوزر من دل يكن لو ذنبا يف كقوع األزمات ك طائلة ك 

 "إف اإلنساف لظلـو كفار"ذ قاؿ عز كجلإاإلسالمي ألنو نابع من عند خالق النفس البشرية كعادل األسرار الكونية 
                                                           

1
 25مرجع سابق ذكره، ص " 2الهندسة المالية بإستخداـ التوريق و المشتقات الجزء :الفكر الحديث في إدارة المخاطر"منَت إبراىيم ىندم 
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 خالصة الفصل الثاني
كتطوير أكراؽ مالية تقليدية كاستحداث عمليات جديدة  أدكات ماليةابتكار أظهر الفصل الثاين دكر اؽبندسة اؼبالية يف 

  ذه األدكاتع التعامل بومشجكت االستثمارسوؽ اؼباؿ األمر الذم أدم إذل زيادة حجم   فبا زاد يف تفعيل كتطويرسبويلية
تشابك معامالهتا إال أف خدمة التغطية ضد ـباطر التغَتات السعرية ك كليد حاجة  كاف عقود اؼبشتقاتابتكار أفلدرجة 

لالىتماـ بإسًتاتيجيات إدارة اؼبخاطر ك طرؽ قياسها كدبا  أصبحت ىي اػبطر بعينو األمر الذم دعى اؼبهندسوف اؼباليوف
قمنا بوصف كربليل أدكاهتا الرئيسة  ؽبذا ؼبشتقات من أعظم ما صممتو اؽبندسة اؼبالية اأف 

 كاليت كاف ىدفها يف البداية ربديد أسعار اؼبنتجات الزراعية اؼبستقبلية غبماية اؼبزارعُت كالصناعيُت اآلجلةظهرت العقود 
دخلت العقود اؼبستقبلية كاف ذلك بسبب كوهنا تقدـ أمن اػبسارة كبعد ذلك دخل اؼبضاربوف إذل ىذه األسواؽ كعندما 

 كمت ذلك من خالؿ نظاـ اؽبامش كالتسوية االئتمافكىي ضباية طريف العقد من ـباطر ؛خدمة ال تقدمها العقود اآلجلة
 من اغبركة االستفادةدكف ؛ما زالت تعاين من مشكلة سباثل التدفقات النقدية؛اآلجلةكغَت اف العقود اؼبستقبلية  اليومية

يف (العالكة) اؼبكافأةقيمة ككانت  أفضل أدكات اؼبشتقات من اعتربتذل ظهور اػبيارات اليت إدل أكىذا لألسعار؛االهبابية 
ك معدؿ العائد اؼبركب اؼبستمر اػبارل من ؛ك سعر التنفيذ؛ك تقاس دبعامل دلتاأساسية؛ بستة متغَتات اػبيارات تتأثر

 كيقاس اؼبدل الزمٍت حىت تاريخ التنفيذ دبعامل؛ فيجادبعامل قاسيف التقلب يف عائد السهم ؛أماقاس دبعامل ركتاؼبخاطر ك 
كذلك هبدؼ الوقوؼ على ؛بل يتعامل مع دلتا؛الذم ال يتعامل مع اؼبتغَتات الرئيسية للنموذج؛جامابقى معامل ؛ذيتا

 ؛بمحفظة دلتا المحايدةىذا كيبكن بناء ما يسمى  ؛ سعر السهم على سعر العقدتأثَتمدل حساسيتها يف قياس 
.  لعائد احملفظةاالستقرارلتحقيق ؛كدكات للتغطية ضد اؼبخاطرأبوصفها ؛ومحفظة جاما الموجبة والسالبة  

ف تضيع فرصة االستفادة من التقلبات أدكف ، التأمُتمآلجلة كاؼبستقبلية قاالعقود  عن إلضافة اليت قدمتها اػبياراتا -
سًتاتيجيات اػبيارات اليت إ العديد من  فهناؾ كىناؾ سبل عديدة للتأمُت باستخداـ عقود اػبياراتلألسعار؛اإلهبابية 

كاليت بفضلها يبكن مواجهة اػبلل الذم قد   مساكاة خيار البيع ك الشراءإسًتاتيجيةبرزىا أمن اؼبضاربُت؛ف تناسب أيبكن 
عديدة كلها بيوع لن زبرج عن بيع اإلنساف ؼبا ال  إسًتاتيجيات أخرلىذا فضال عن ،يصاب بو سوؽ عقد اػبيارات

يبلك،الغرر،اؼبيسر باإلضافة اذل أنو دل تعد ىناؾ حاجة للمضاربة يف األصوؿ التقليدية كنظرا ؽبذه اؼبساكئ خصصنا 
الَِّذيَن يَْأُكُلوَف الرِّبَا ال يَػُقوُموَف ِإالَّ َكَما يَػُقوـُ »الفصل الثالث للصناعة اؼبالية اإلسالمية هبدؼ عرض البديل إذ قاؿ تعاذل 

ـَ الرِّبَا َفَمْن َجاَءُه  الَِّذي يَػَتَخبَّطُُو الشَّْيطَاُف ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِأَنػَُّهْم قَاُلوا ِإنََّما اْلبَػْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ اللَُّو اْلبَػْيَع َوَحرَّ
سورة  » َمْوِعظَةٌة ِمْن رَبِِّو فَانْػتَػَهى فَػَلُو َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللَِّو َوَمْن َعاَد فَُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوفَ 

 .275البقرة،آية 
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 تمهيد 
 مالية كمنتجات مبتكرات شكل ُب عديدة شهدت تطورات ا١تصرفية ا١تاؿ كالصناعة بُت الفصل األكؿ كالثاين بأف أسواؽ

كالتوريق،حيث أدل االنتشار الواسع السريع ٢تذه "ا١تالية ا١تشتقات"أبرز ما قدمتو  من فكاف "ا١تالية ا٢تندسة" ٖتت مسمى
ا١تالية إذ  األزمات كتَتة توارل كمتابعتها؛٦تا زاد ُب تسريع مراقبتها ُب النقدية كا١تالية السلطات مهمة إذل صعوبة األدكات

 عا١تية أزمة إذل دكالر،كٖتولت مليار ألف 50 من بأكثر ا١تالية األصوؿ  ـ حجم خسائر2008ا١تالية لسنة  األزمة بينت
  ىو النظاـالبديلك اٟتل أفب عديدلل أكد كالتقليدم ا١تارل النظاـ ُب الثقةاالقتصادم ككل ٦تا زعزع  باالستقرار أٌخلت
 ُب منتجات كاالبتكار التطوير فبات اإلسبلمي  التمويلمنتجات على الطلباإلسبلمي؛ُب ظل ىذه الظركؼ تزايد  ا١تارل
 .اإلسبلمي ا١تنهج كفق مالية ىندسة كجود تطلببدكره   كىذاحتمية ضركرة اإلسبلمية ا١تالية
 من حلقة عن اٟتديث إذل كالعا١تي،يدفعنا احمللي داالقتصا داخل كتفاعلها نشاطها كتوسع ىذه األخَتة عن اٟتديثإف 

 كجود يليو ٍب عيةالشرك االقتصادية للمتطلبات إسبلمية،تستجيب مالية منتجات يرتوؼ ىو ا١تًتابطة؛أك٢تا العناصر
 االعتماد يعمق إسبلمي مارل سوؽ إذل أخَتا لنصل  كتصنيفهاإصدارىا كترخص  ا١تنتجاتتصدر إسبلمية مالية مؤسسات

 صناعةاؿ عاتق على الدكر إلقاء ُب اإلسبلمية الصكوؾ اكتسبتها اليت األ٫تية سا٫تت كلقد؛كجودىا يرسخل ا١تنتجات كعل
 أدكات ابتكار أجل منمناىج كإسًتاتيجيات التطوير  بإ٬تاد الصكوؾ،كذلك ٥تاطر إشكالية مع للتعامل اإلسبلمية ا١تالية

  أيضاىذا كمنتجاتو تداكؿ كعملية التصكيك تقنية تتعرض ٢تا أف ٯتكن اليت ا١تخاطر ٥تتلف بإدارة تسمح آليات كٕتديد
 ا١تالية لؤلكراؽ سوؽ ُب تشكيل تساىم اليت األنسب الطرؽ عن البحث االسبلمية بالصكوؾ ا١تهتمُت يستدعي

 ّتدية التفكَت القرار متخذم على توجب االسبلمية ضركرة ا١تالية لؤلكراؽ سوؽ كقياـ تواجد أصبح فقد اإلسبلمية،كعليو
؛٢تذا خصصنا الفصل الثالث للبحث ُب الصناعة ا١تالية اإلسبلمية كقسمناه على األسواؽ من النوع ىذا مثل إقامة ُب

 كىو بدكره يضم ثبلث مطالب هندؼ  ا١تالية من منظور إسبلميصناعة اؿ؛يعرؼ ١تبحث األكؿفا:أساس ثبلث مباحث
   من خبل٢تا إذل تعريف الصناعة ا١تالية اإلسبلمية ،حدكدىا،كما ٯتيزىا عن نظَتهتا 

 كأخَتا قدمنا عمليات إصدار الصكوؾ اإلسبلمية نتجات ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلميةتعرضنا من خبللو دل الثاينا١تبحث أما 
تكلمنا فيو تقنيات إصدار مطلب أكؿ : حيث قسمناه اذل ثبلث مطالبا١تبحث الثالثكالتحديات اليت تواجهها ُب 

الصكوؾ كمطلب ثاين خصصناه إلدارة ٥تاطر الصكوؾ با١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية كمطلب ثالث عرضنا فيو التحديات 
 .اليت تعيق انتشار كتطوير الصناعة ا١تالية اإلسبلمية
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 ا١تبحث األكؿ إذل ثبلث مطالب؛بداية با١تطلب األكؿ نقدـ اقسمن:إسالمي المالية من منظور صناعةال:المبحث األول
فيو مفاىيم عامة حوؿ ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية ٍب ا١تطلب الثاين سنخصو ْتدكد كنطاؽ ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية أما 

 ا١تطلب الثالث سنتناكؿ من خبللو ميزات ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية مقارنة بنظَتهتا التقليدية
 : المالية اإلسالميةصناعة ال عامة حولممفاهي:األولالمطلب 

 : سنعرض فيو ماىية الصناعة ا١تالية ك أسسها كمبادئها
 :اإلسالمية المالية صناعة الةماهي:األولالفرع 

   ا١تالية كفق ا١تنهج اإلسبلميصناعة ٩تص الفرع األكؿ ٔتفهـو اؿؼسو
 :مفهوم الصناعة المالية اإلسالمية:أوال

 ٣تموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم كالتطوير كالتنفيذ لكل األدكات كالعمليات ا١تالية ا١تبتكرة هبايقصد 
 1.باإلضافة إذل صياغة حلوؿ إبداعية ١تشاكل التمويل ككل ذلك ُب إطار موجهات الشرع اٟتنيف

 كىو األخذ بعُت ا عنصرا جديديف لوالحظ من خبلؿ ىذا التعريف أنو مطابق لتعريف ا٢تندسة التقليدية غَت أنو أضف
 ٘توليو آليات  ك أدكات مالية جديدةابتكار: الشريعة اإلسبلمية،كهبذا ٯتكن القوؿ بأنو يتضمن العناصر التالية االعتبار
ك إعداد صيغ ٘تويلية ١تشاريع معينة تبلئم الظركؼ احمليطة أإدارة السيولة أك الديوف ؾحلوؿ جديدة ١تشاكل ٘تويلية  كجديدة

 بأكرب االبتعاد ُب األدكات أك العمليات التمويلية موافقة للشرع مع اإلسبلميةتكوف االبتكارات ،لكن ٬تب أف 2للمشركع
.  الفقهيةالفاتقدر ٦تكن عن اخل

كإبداعية ألدكات  عملية تطويرية كتنويعية: بأهنا اإلسبلمية ا١تاليةصناعةكما عرؼ الدكتور عبد ا٢تادم السبهاين اؿ
اليت تتيح فرص التقليل من ا١تخاطر من خبلؿ اإلطار اإلسبلمي الذم يشًتط كالنقدية ٔتا فيها التمويل ُب األسواؽ ا١تالية 

عن شرط الفائدة الربوية ُب تنشيط ا١تعامبلت ا١تالية ا١تشركعة هبدؼ  ا٠تسارة كالتخلي  با١تشاركة ُب الربح أكااللتزاـمبدأ 
 3تلبية حاجيات ٘تويلية جديدة ٖتقق الرفاه االجتماعي كاالقتصادم للمجتمع

 . المالية في اإلسالم وأسباب الحاجة إليهاصناعةتاريخ ال : ثانيا
،بل كجدت منذ: المالية في اإلسالمصناعة تاريخ ال-1  إف ٤تاكالت تطوير الصناعة ا١تالية اإلسبلمية ليست كليدة اليـو

                                           
1

 "ا١تؤ٘تر العلمي الدكرل السابع،ّتامعة الزيتونة األردنية ٖتت عنواف "ارف اإلسالميةصاستخدام الهندسة المالية في إدارة المخاطر بالم"بن على بلعزكز،عبد الكرًن قندكز  
 2اإلدارية،ص   كاالقتصاديةكلية العلـو "المعرفة إدارة المخاطر واقتصاد

2
 النقاط الثبلثة تشًتؾ فيهما كل من ا٢تندسة ا١تالية التقليدية ك اإلسبلمية 

 كالتجارية كعلـو التسيَت،٣تلة العلـو اإلنسانية،العدد التاسع االقتصادية كلية العلـو "الهندسة المالية من منظور إسالمي مع اإلشارة الى تجارب بعض الدول"مرغاد ٠تضر  3
 .،جامعة ٤تمد خيضر،بسكرة،اٞتزائر 48 ص كالعشرين
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كرٔتا كاف توجيو النيب صلى اهلل عليو كسلم لببلؿ ا١تازين رضي اهلل عنو 1أف جاءت الشريعة اإلسبلمية بأحكامها ا١تطهرة
اٞتمع بالدراىم كاشًت بالدراىم بع ال تفعل "فقاؿ لو صلى اهلل عليو كسلم،حُت أراد أف يبادؿ التمر اٞتيد بالتمر الردمء

كىذا ما يدؿ على أ٫تية البحث كاالبتكار ٟتلوؿ تليب حاجات االقتصاد،دكف اإلخبلؿ بأحكاـ الشريعة " 2جنيبا
كعليو فالشريعة كتركتها لبلبتكار  بتفصيل ما ٭تل من ا١تعامبلت ا١تالية ؛كيبلحظ أيضا بأف الشريعة دل تأت3الغراء

ستدؿ عن ىذا التحليل ْتديث الرسوؿ صلى اهلل عليو فكحجرت دائرة ا١تمنوع ك4االبتكاراإلسبلمية دل ٖتجر دائرة 
 شيئا؛كمنمن سن ُب اإلسبلـ سنة حسنة فلو أجرىا كأجر من عمل هبا إذل يـو القيامة،ال ينقص ذلك من أجورىم "كسلم

 .سن ُب اإلسبلـ سنة سيئة فعليو كزرىا ككزر من عمل هبا إذل يـو القيامة،ال ينقص ذلك من أكزارىم شيئا
، ١5تعامبلت ا١تاليةاكما ٯتكننا من خبلؿ تتبع التاريخ اإلسبلمي الوصوؿ إذل أنو ًب استخداـ ا٢تندسة ا١تالية ُب كثَت من 

إذا قاؿ شخص :كمن أمثلتها ما أجاب بو اإلماـ ٤تمد بن اٟتسن الشيباين حُت سئل عن ٥ترج للحالة التالية
. ا١تخرج أف يشًتم العقار مع خيار الشرط لو،ٍب يعرضو على صاحبو،فإف دل يشًتيو فسخ العقد كرد ا١تبيع:اإلماـ
 فقاؿ الشراء، أال يشًتيو منو من طلب اشًتاه إف م،كخششًتيو منك كأرْتك فيوأاشًتم ىذا العقار مثبل كأنا :آلخر

يت إف رغب صاحبو من طلب الشراء ُب أف يكوف لو ا٠تيار مدة معلومة؟فأجاب ا١تخرج أف يشًتم مع أأر:فقيل للشيباين
خيار الشرط ١تدة أكرب من مدة خيار صاحبو،فإف فسخ صاحبو العقد ُب مدة خياره ،استطاع ىو اآلخر أف يفسخ العقد 

 اٟتلوؿ ا١تبتكرة للمشاكل ا١تالية ُب ذلك الوقت ىي ىندسة مالية قفيما بقي من ا١تدة الزائدة على خيار صاحبو فهذ
  . إذل أسباب اٟتاجة إليهاناا١تالية اإلسبلمية تطرؽلصناعة كحىت نتفهم أكثر أ٫تية موضوع ا6با١تفهـو اٟتديث

 المالية اإلسالمية  صناعةأسباب الحاجة لل:لثاثا
:  إ٬تازىا فيما يليف، ٯتك ىندسة مالية إسبلمية صناعة أكىناؾ ٚتلة من األسباب اليت تدعو إذل تبٍت

إف الصحوة اليت شهدىا العادل اإلسبلمي ُب النصف الثاين من : توجه جمهور المسلمين نحو حلول مالية شرعية-1

                                           
1 Karim CHERIF «la finance islamique :Analyse des produits financiers islamiques» Travail de Bachelor réalisé en 

vue de l’obtention du Bachelor HES, Haute Ecole de Gestion de Genève (HEG-GE)Économiste d’entreprise,Conseiller 

au travail de Bachelor : Dr. Akimou OSSE, Prof. de Finance a la HEG 2008 ;P12  
2

 .٘تر ٥تتلط من أنواع متفرقة، كليس مرغوبا فيو، كما ٮتلط إال لرداءتو، أما اٞتنيب فهو التمر اٞتيد:كل لوف من النخيل ال يعرؼ إٝتو فهو ٚتع ،كقيل اٞتمع" ركاه البخارم 
3M.NAIT SLIMANI Mouhand « Finance islamique et capital –risque(capital investissement):perspectives de 

financement participatif pour la création et le développement des PME » mémoire magistére, option :monaie 

 ;Finance,Banque,département des siences conomiques,UNIV.Mouloud Mammeri TIZI –OUZOU,Algerie, 2013, P13 
4

ا١تلتقى الدكرل حوؿ مقومات ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ُب اإلقتصاد اإلسبلمي ُب جامعة  " فاعليه الهندسة المالية اإلسالمية في تحقيق التنمية المستدامة" حناف العمراكم   
 299 ص .314 إذل 298 من ص 2012 ديسمرب 04 ك 03قا١تة ؾ يومي 

 43نواؿ بوعكاز ، مرجع سابق ص  5
  11،ص 2005ا١تؤ٘تر العا١تي الثالث لئلقتصاد اإلسبلمي،جامعة أـ لقرل،مكة ا١تكرمة،ا١تملكة العربية السعودية ،" مخاطر التمويل اإلسالمي "أٛتد بن علي السالوس  6
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 من كزر الربا، اإلنعتاؽ إذل  من خبل٢تاجديدة طمح الناسإسبلمية  مؤسسات مالية انبثاؽالقرف العشرين أفضت إذل 
فسعت بعض اٟتكومات إذل تعبئة الكثَت من ا١تدخرات كتوظيفها ُب ا١تصارؼ اإلسبلمية لتكوف بذلك ا١تؤسسات ا١تالية 

 اٞتهود ا١تبذكلة لتعزيز حصوؿ اجملتمعات اإلسبلمية فكانت1اإلسبلمية مناخا حاضنا للعمل كالربح ٖتت مظلة ٖترًن الربا،
 2.على ا٠تدمات ا١تالية يتوقف على مدل توافق ىذه ا٠تدمات مع مبادئها الدينية

إف قواعد الشريعة اإلسبلمية ا٠تاصة بالتبادؿ،منضبطة ك٤تددة،كعليو فإف قبوؿ : انضباط قواعد الشريعة اإلسالمية-2
ا ٢تذه القواعد،كاستيفاء ىذا الشرط قد ال ئوالتعامبلت اليت تليب احتياجات الناس بكفأة اقتصادية يظل مرىونا بعدـ إخبل

،كُب الوقت نفسو إدراؾ كتقدير الحتياجات الناس 3يكوف عسَتا،لكنو ْتاجة إذل استيعاب للقواعد كا١تقاصد الشرعية
 .،كاٞتمع بُت ىذين يتطلب قدرا من البحث كالعناية حىت ٯتكن الوصوؿ للهدؼ ا١تنشوداالقتصادية

،فمهما أيضامن ا١تعلـو أف ا١تعامبلت ُب اإلسبلـ ٕتمع بُت الثبات كالتطور كا١تركنة : تطور المعامالت المالية-3
شكبل جديدا ما داـ ُب جوىره يدخل ٖتت ما حرمو  اختلفت الصور كاألشكاؿ فليس ألحد أف ٭تل صورة مستحدثة أك

 أشكاؿ فاستحدثت اليـو ما دل يعرفو العادل من قبل، تعرؼيع حبلؿ إذل يـو يبعثوف،كلكن النقود ك السلعباهلل تعاذل،كاؿ
يتعامل هبا الناس ُب بيوعهم،كما داـ البيع ٮتلو من احملظور،فليس ألحد أف يقف بو عند شكل تعامل بو ا١تسلموف ُب  

٢تذا كاف ال بد ١تن يدرس فقو ا١تعامبلت ا١تعاصرة أف ٯتيز بُت الثابت كا١تتطور كأف ينظر إذل التكييف الشرعي ،عصر معُت
 .للصور ا١تستحدثة حىت ٯتكن بياف اٟتكم الشرعي كمن ٍب ا٬تاد البدائل إف أمكن ذلك

 إف كجود ا١تؤسسات ا١تالية الرأٝتالية ، ك٪توىا :4 المنافسة مع المؤسسات المالية التقليدية ومواجهة التحديات-4
 اإلسبلمي، فاٟتلوؿ اليت يقدمها ا١تسلموف ال االقتصادإذل درجة عالية من التطور فرضت قدرا كبَتا من التحدم على 

كيًتتب على ؛يكفي أف تكوف عملية فحسب،بل ٬تب مع ذلك أف ٖتقق مزايا مكافئة لتلك اليت ٖتققها اٟتلوؿ الرأٝتالية
 ا١تعاصر،كمن ىنا االقتصادىذه اٞتوانب صعوبة إ٬تاد حلوؿ اقتصادية إسبلمية قادرة على منافسة البدائل السائدة ُب 

 كتأصيلهابا١تفهـو اٟتديث  ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية  الصناعة ا١تالية اإلسبلمية با١تفهـو القدًن أكاٟتاجة لتطوير برزت
 .  اليت تقـو عليهاسس كمنها األٔتزايا تربزىا عن نظَتهتا التقليدية كٗتصيصها
:  المالية اإلسالمية الصناعةأسس  : نيالفرع الثا

                                           
 .5،ص 2003، جدة ،1، العدد 16، ٣تلة جامعة ا١تلك عبد العزيز ، اجمللد " مالحظات في فقه الصيرفة اإلسالمية"عبد اٞتبار ٛتد عبيد السبهاٌب ،  1

2
 Islamic Research and Training Institue, Islamic financial Service Industry Development ten Year Framwork and 

stratigies , Polocy Dialogue Paper NO 1, May 2007,P1 
3

 .11-10ص -ص، مرجع سابق ،"نظرات في المنهج اإلسالمي: صناعة الهندسة المالية "، سامي بن ابراىيم السويلم  
 .229،مرجع سابق ،ص " الهندسة المالية االسالمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة"رٯتة عمرم  صاحل مفتاح ك 4
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.  ا١تالية كفق ا١تنهج اإلسبلمي إذل أسس عامة كأخرل خاصة صناعة األسس اليت تقـو عليها اؿتقسم
: تتمثل ُب: المالية اإلسالميةصناعةاألسس العامة لل:أوال
 1كل األدياف السماكية حرمت الربا ك القوانُت الوضعية تضع حدكد دنيا ك عليا ألسعار الفائدة: تحريم الربا والغرر-1
من   اهلل كذركا ما بقياتقوايا أيها الذين أمنوا "إذ قاؿ تعاذلت  قٌلت أك كثر2 ُب اللغة الزيادة على رأس ا١تاؿقيقصد بك

نوعاف،ربا  كذكر منها الربا كىو"اجتنبوا السبع ا١توبقات"كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم؛278البقرة "الربا إف كنتم مؤمنُت
 ىوالطعاـ بالطعاـ مع الزيادة ك  الذم يعٍت بيع النقود بالنقود أك3سيئة ٔتعٌت الزيادة ا١تشركطة نظَت  التأجيل كربا الفضلفاؿ

 الغرر فقد هنى عنو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كالغرر ما كاف على خطر  بيعأما عن٤4تـر ُب ٚتيع األدياف السماكية
 ا١تعلق كا١تضاؼ،كما قد يكوف الغرر د ُب بيعة كاحدة ،أك العقبيعتُتاٟتصوؿ كقد يكوف الغرر ُب صيغة العقد كيشمل 

اٞتهل بنوع احملل،اٞتهل ؛احملل ّتنس اٞتهل بذات احملل،اٞتهل :ُب ٤تل العقد كىو عدة أشكاؿ أيضا حيث يتفرع إذل
كغَت ذلك إف ىذه القاعدة  ٔتقدار احملل،اٞتهل بأجل احملل عدـ القدرة على التسليم،التعاقد على ا١تعدـك كعدـ رؤية احملل

  .سبلميةإمهمة جدا ك٬تب أف يرتكز عليها ا١تهندس ا١تارل ا١تسلم عندما  يطور منتجات مالية 
  الشرعبضوابطٔتعٌت عدـ إكراه الناس على التعاقد بينهم كبالشركط ا١ترضية بينهم دكف اإلخبلء : حرية التعاقد-2

 بُت لقد جعل اهلل باب التعاقد مفتوحا"286:البقرة"ال يكلف اهلل نفسا إال كسعها"،إذ قاؿ عز كجل5كالدين اٟتنيف
 .العباد كجعل األصل فيها من اإلباحة كدل يضع من القيود إال تلك اليت ٘تنع الظلم كأكل أمواؿ الناس بالباطل

ك حرج أم بدكف أٔتعٌت أنو ٬تب أف تكوف ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية ا١تبتكرة من غَت عسر :  التيسير ورفع الحرج -3
،كتتضح 78سورة اٟتج اآلية "كما جعل عليكم ُب الدين حرج"حيث يقوؿ اهلل تعاذل (التيسَتا١تشقة ٕتب )مشقة 

 عليهم ألهنا ال تفي بكل احتياجاهتم ؽة فيو حرج كتضيًنأ٫تية ىذه القاعدة كذلك ُب أف تقييد ا١تتعاملُت بالعقود القد
ا١تتنوعة كا١تتزايدة كمن ىنا برزت أ٫تية ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية ُب تطوير العقود كا١تزج بُت أكثر من عقد أك استحداث  

 

                                           
1

 42 مرجع سابق، ص "مدخل الى أصول التمويل اإلسالمي" سامي بن ابراىيم  السويلم 
 .170عبد الكرًن قندكز ، مرجع سابق ،ص  2

3 ABDELMALEK Fatima Zahra « La place de la finance islamique dans le financement des petites et moyennes 

entreprises en Algérie » dirigé par  BOUTELDJA Abdennacer , mémoire de magistère en Sciences Economiques , 

Option : Finance Internationale, Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et Sciences de Gestion , Université 

Abou-Bakr BELKAID –Tlemcen ,Algérie, Année universitaire:2011/2012, P82 
4
 Mansour FAYE , Mansour NDIAYE «  Les produits financiers islamiques :contribution à la diversification du 

paysage de la micro finance au Sénégal, janvier 2012 »  Atelier d’écriture sur la micro finance  au Sénégal, 

Programme d’Appui à la Micro finance (PAMIF 1)Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES)  P 5 
5
 M.NAIT SLIMANI Mouhand « Finance islamique et capital –risque(capital investissement):perspectives de 

financement participatif pour la création et le développement des PME » Op-cit, P34 
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 1ف ٤تددات الشرع ععقود أخرل دكف ا٠تركج 
 (المصالح المرسلة ) باالستصالح االستحسان -4

 فهو األخذ االستصبلح سرياف ا١تصاحل اليت يقرىا الشرع،أما ا١تصاحل ا١ترسلة أك  ىو باب ٟترية التعاقد كىواالستحساف
يشهد أصل خاص من الشريعة بإلغائها كلكن البد من األخذ بعُت   أمر فيو مصلحة يتلقاىا العقل بالقبوؿ،كالؿبك

 بأف مبدأ ا١تصاحل ال يؤدم إذل ا١تفاسد ىذا من جهة،كمن جهة أخرل أف ا١تصاحل ا١ترسلة ٗتتلف باختبلؼ أحواؿ االعتبار
  2ال ٬توز ُب الشرع مصلحة تقتضي حكما يناسبها،فقد تتناقض أحكاـ الشريعة،كذلك الشخص الواحد،فإذا جعلنا كل

ىندسة ا١تالية اإلسبلمية ىو النهي عن بيعتُت ُب بيعة كاحدة ؿاألساس اآلخر ؿ:التحذير من بيعتين في بيعة واحدة- 5
 تدخل ُب النهي كباختصار فإف أم بيعتُت بُت طرفُت  دل،فإذا كانت إحدل البيعتُت مع طرؼ كاألخرل مع طرؼ آخر

،كُب ىذه اٟتالة اٟتكم تابعا ٟتكم البيعة الثالثة 3تكوف ٤تصلتهما بيعة من نوع ثالث،ينبغي النظر إليها ٔتقياس البيعة الثالثة
 ىناؾ حجة  ٦تنوعة شرعا كانت البيعتاف كذلك كإف كانت البيعة الثالثة مقبولة شرعادل يكن(أم البيعة الثالثة)،فإف كانت 
 تضمن باإلضافة إذل ليتكترجع أ٫تيتها إذل أهنا ىي ا4 كأمكن ٖتصيل ا١تقصود من خبلؿ البيعة الثالثة مباشرةعلى البيعتُت

  تصنيف أقسام بيعتين في بيعة 8الشكل رقم   . للمعامبلت ا١تاليةاالقتصاديةالسبلمة الشرعية،الكفاءة 
 
 
 
 
 

 25،مرجع سابق ص اإلسالميفي نظرات المنهج ،صناعة الهندسة المالية"إبراىيم سامي السويلم:المصدر

  5كىي كالتارل: المالية اإلسالميةصناعةاألسس الخاصة لل:ثانيا
  من أجل كالتطويراالبتكارٔتعٌت أف تكوف اٟتاجات اليت يتطلبها السوؽ معركفة ١تن يقـو بعملية : الوعي بالسوق-1

                                           
 .171 مرجع سابق ،ص " الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية و التطبيق"عبد الكرًن قندكز  1
دامة ُب تمقومات ٖتقيق التنمية ا١تس: ا١تلتقى الدكرل حوؿ" الهندسة المالية اإلسالمية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة" صاحل مفتاح كرٛتة عمرم مداخلة بعنواف-  2

  .239 إذل 221 من 230 ص 2012 سبتمرب 04 ك03  اإلسبلمي ، جامعة قا١تة يومي االقتصاد
3 Finance Islamique État des lieux et perspectives, Revue Regards N°2, Novembre 2012, Grant Thornton, P 2 

 22-21 ، مرجع سابق ص ص "عة الهندسة المالية  نظرات في المنهج اإلسالمي صنا"إبراىيم سامي السويلم  4
5

 .53نواؿ بوعكاز ، مرجع سابق ص   

 غير متميزة عن األولى  متميزة عن األولى

 واردة على سلعة أخرى  تعيدها إلى البائع  )واردة على نفس السلعة 

 البيعة الثانية مرغوبة حتى ان استقلت عن األولى  غير مرغوبة إن استقلت عن األولى 

 مشروع  غبن
 غرر / ربا غرر / ربا

 البيعة الثانية
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أم بياف ا١تعامبلت كشفافيتها حىت تسد كل الذرائع اليت ٯتكن أف يستغلها اجملازفوف ٔتصاحل اٞتميع بغرض : اإلفصاح-2
. عد صماـ أماف ضد الغرر كالغشم اإلسبلمية با١تصداقية الشرعية الصناعة ٖتليٖتقيق أرباحهم اٞتشعة ألف 

 االلتزاـ فيقصد بو االلتزاـأما ؛رة كجود استطاعة رأٝتالية ٘تكن من الشراء كالتعاملديقصد با١تق: االلتزاممقدرة وال -3
  .دكف نظَتهتا؛٦تا زاد ُب ثراء مبادئها1بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كىي ميزة خاصة هبا

 اإلسالمية  صناعة الماليةمبادئ ال: الفرع الثالث
: إف أىم ا١تبادئ اليت تقـو عليها ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية كاليت تراعي ضوابط الشريعة ىي كالتارل

 :مبدأ التوازن:أوال
  حىت يسود التوافق بُت النشاطكاالستثمارٔتعٌت ٖتقيق العدالة كالتوازف بُت ٥تتلف األطراؼ ا١تشاركة ُب عملية التمويل 

 االقتصاد كىكذا يصل االشًتاكيةالرْتي الذم تعتمده فلسفة الرأٝتالية ك النشاط غَت الرْتي الذم تقـو عليو فلسفلة 
 2اإلسبلمي إذل الوضع األمثل

: مبدأ التكامل:ثانيا
 3منافع ٍب السلع كا١تنافع تتقلب إذل نقودكسلعا تدر  ٔتعٌت أف النقود مإلنتاج اٟتقيقبا إف التمويل اإلسبلمي مرتبط 

كىكذا ٦تا ٬تعل كجود حتمية التكامل بُت االقتصاد النقدم كالعيٍت كىذا ما يؤدم إذل توسيط السلع كحدكث تبادؿ 
 4 مبادئ الشريعة اإلسبلمية ُباف٦تا مبنقدحقيقي كتوليد قيمة مضافة كليس ٣ترد مبادلة نقد 

: مبدأ الحل:ثالثا
اٟتل با١تشركعية كبالتارل ىذا يقتضي دراسة أصوؿ احملرمات ُب   ا١تعامبلت ىو ُبينص ىذا ا١تبدأ على أف األصل
 5 دائرة اٟتبلؿ كاسعة ٦تا ٭ترر عقلية االبتكار كالتطوير للمنتجات ا١تالية اإلسبلمية تبقىا١تعامبلت ا١تالية نظرا لضيقها ك

 :مبدأ المناسبة:رابعا
كن أف ينفذ منها ا١تتبلعبوف لتحقيق التحايل كالربا كالقمار  ًنسد الثغرات اليت كٖتقيق الًتاضي بُت ٚتيع األطراؼ 

                                           
 .228 صاحل مفتاح ، رٯتة عمرم ، مرجع سابق ،ص   1
2

 .91أماؿ العمش ، مرجع سابق ، ص    
3
 Abdelbari EL KHAMLICHI « Éthique et performance : le cas des indices boursiers et des fonds 

d’investissement en finance islamique » l‘Université d‘Auvergne, Université Mohamed V, Faculté des Sciences 

Juridiques, Économiques et Sociales de Rabat Agdal ;Centre d‘Études Doctorales – CEDOC-novembre 2012,P83 
 .120-110:مرجع سابق ص ص " التحوط في التمويل اإلسالمي" سامي إبراىيم السويلم    4

5
 Ahmed CHAKIR  et Ali KAFOU « L’ingénierie financière islamique : entre les contraintes de développement et 

les risques de dérive »  ْتث مقدـ اذل ا١تؤ٘تر الدكرل حوؿ منتجات ك تطبيقات االبتكار ك ا٢تندسة ا١تالية بُت الصناعة ا١تالية التقليدية ك الصناعة ا١تالية اإلسبلمية "  
 ISRA ،  P 5  ، بالتعاكف بُت جامعة سطيف ،اٞتزائر ك2014 مام 6 ك 5يومي
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يقتضي ىذا ا١تبدأ تناسب العقد مع ا٢تدؼ ا١تقصود منو،فيكوف العقد مناسبا كمبلئما للنتيجة ا١تطلوبة من ا١تعاملة،كىذا  
كىكذا بعدما تعرفنا على فلسفة ا٢تندسة اإلسبلمية "1كا١تباينالعربة با١تقاصد كا١تعاين ال باأللفاظ "مدلوؿ القاعدة الفقهية

اليت تقـو على ركيزتُت أساسيتُت ك٫تا الكفاءة االقتصادية كااللتزاـ بقواعد الشريعة اإلسبلمية سنتناكؿ حدكد ك ٣تاالت 
 .ا٢تندسة ا١تالية بغية التعمق أكثر ُب فهم أركاهنا

 حدود و نطاق الصناعة المالية اإلسالمية:المطلب الثاني
 محددات و متطلبات الصناعة المالية اإلسالمية :الفرع األول

ٖتتاج السوؽ ا١تالية اإلسبلمية إذل مؤسسات مالية متطورة تستفيد من نتائج : المالية اإلسالميةصناعةمحددات ال: أوال 
ا٢تندسة ا١تالية كفق ا١تنهج اإلسبلمي ُب إبداع كابتكار الطرؽ كالعمليات التمويلية حىت تضمن التميز كٖتقق التفوؽ 

. دارة ا١تخاطرإكاألسبقية،سواء من خبلؿ التحوط أك 
كٕتدر اإلشارة إذل أنو ال ٯتكننا اعتبار ا١تنتجات اليت يتم ابتكارىا أك تطويرىا من خبلؿ ا٢تندسة ا١تالية،كفق ا١تنهج 

 2:اإلسبلمي ذات طبيعة إسبلمية إال إذا كانت ٗتضع للمحددات الثبلث التالية
االلتزاـ بشرط ا١تشاركة ُب الربح أك ا٠تسارة ُب نص كاضح كامل ال يقبل التأكيل،كذلك على أساس : المحدد األول-1

 بو االلتزاـالقواعد الشرعية ا١تعموؿ هبا ُب عقود ا١تضاربة ك ا١تشاركات،كىذا الشرط يعترب ضركريا كلكن غَت كاؼ،ٔتعٌت أف 
ضركرة إسبلمية ال تقبل اٞتدؿ،كلكنو ال يكفي ُب حد ذاتو لكي تصبح الورقة أك األداة ا١تالية ا١تبتكرة إسبلمية فعبل ُب 

. ،٬تب توفر ٤تددات أخرل3 إذ ٣تاؿ التطبيق
أف ال يعاد دفع ا١توارد ا١تعبأة عن طريق األدكات ا١تالية اليت أصدرت على أساس التخلي عن شرط : المحدد الثاني-2

الفائدة الربوية إذل مؤسسات كشركات تتعامل بنظاـ الفائدة ُب كل تعامبلهتا،كما ال ٬تب استثمار ا١توارد النقدية  
ما على سبيل التأكيد مع عدـ ا١تشاركة ُب دلؤلكراؽ كاألدكات ا١تالية اإلسبلمية ُب مشركعات تدر عوائد متفق عليها مق

. فمثل ىذه العوائد ال ٗتتلف عن الفوائد كإف ٝتيت أرباحاالعوائد،٥تاطر النشاط الذم يدر ىذه 
ضركرة استثمار ا١توارد التمويلية لؤلكراؽ ُب مشركعات ٢تا أكلويات كاضحة ُب ٣تاؿ ا١تصلحة العامة : المحدد الثالث -3

 . كعلى الرغم من االنتشار الواسع ك السريع للصناعة ا١تالية اإلسبلمية إال أهنا تواجو ٖتديات ٥تتلفةللمجتمع اإلسبلمي

                                           
1

اإلقتصاد  " ، مؤ٘تر ، ٤تور ا١تشاركة ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية الهندسة المالية كمدخل علمي" ٤تمد كرًن قركؼ عنواف ا١تداخلة  
  13 ا١تركز اٞتامعي ، غرداية ، معهد العلـو اإلقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت ، اٞتزائر ،ص 2011 فيفرم 24 ك23يومي " كرىانات ا١تستقبل ..الواقع :اإلسبلمي 

2
 ، متوافرة على الرابط2008، 38نسانية ، العدد اإلعلـو اؿ ، ٣تلة مدخل لتطوير الصناعة المالية اإلسالمية: الهندسة المالية زايدم عبد السبلـ ، -  

http://www.ulum.nl/d94.html  45سا 14 على 11/12/2013يىم 
3

 46نواؿ بوعكاز، مرجع سابق ذكره، ص 

http://www.ulum.nl/d94.html%20???%2011/12/2013


 الصناعة المالية اإلسالمية:الفصل الثالث

 

128 
 

 متطلبات الصناعة المالية اإلسالمية :ثانيا
: 1 بضوابط الشريعة اإلسبلميةااللتزاـيتطلب ٧تاح كاستخداـ ا١تالية اإلسبلمية توفر ٚتلة من العناصر قوامها 

جود ا١تربر كالنية  مع كالتدريجيكوف ب٢تندسة ا١تالية االتحوؿ ُب معامبلت كيعٍت ذلك بأف : التدرج في التطبيق-1
التقليدم السائد حاليا ُب العادل  الرأٝتارل  من النظاـ االنتقاؿ ا٠تطأ  كمن اإلسبلميشرع كمتطلبات اؿكافقلتطويرىا ٔتا يت

 ألف،باالقتصاد تضرا،فهذه احملاكلة دخبلؿ مدة قصَتة ج اإلسبلمي إذل النموذج اإلسبلمي العادؿ بضربة كاحدة أك
 .صبلحات ُب اجملتمعإل ةصاحبـ يتعُت أف تكوف على مراحل كاالنتقاؿعملية 

 تقدًن البيانات كا١تعلومات الصحيحة حوؿ العقود تتطلب الشفافية: الشفافية واألمانة في المعامالت المالية-2
،كذلك لسد ا١تبتكراتبياف ا١تعامبلت اليت ٯتكن أف تؤديها  عن اإلفصاحككالصفقات كالظركؼ ا١تختلفة للسوؽ ا١تالية،

  .القمار الربا أككستخدـ تلك األدكات لتحقيق غايات التحايل  تالحىت  ين أك ا١تضاربين١تتبلعبؿالثغرات 
فمن أجل ىندسة العمل ا١تصرُب كا١تارل اإلسبلمي : وضع معايير وتشريعات لنشاط المؤسسات المالية اإلسالمية-3

١تنافسة القادمة اليت تفرضها ظركؼ العو١تة ؿ استعداداكتطويره،٬تب كضع التشريعات للمؤسسات ا١تالية اإلسبلمية 
 االقتصادية البيئة االعتبارتشجيع على تطوير معايَت موحدة للرقابة مع األخذ ُب اؿكالتحرر على ٚتيع األصعدة كذلك ب
. كا١تالية اليت تعمل فيها ىذه ا١تؤسسات

 تعمل بأدكات كأساليب كتعزيزىا قانونيا حىتإف توفَت السوؽ ا١تالية اإلسبلمية : توفير السوق المالية اإلسالمية-4
رط ضركرم لنجاح كيعد ىذا ش١تعامبلت ٢تذه ا تشكيل ىيئة إسبلمية للفتول ٘تلك سلطة اإللزاـ بالنسبة معسبلمية،إ

 . ا١تالية اإلسبلميةلصناعةعملية ا
علميا كعمليا للعمل ُب األسواؽ ا١تالية اإلسبلمية ٔتعٌت تأىيل اإلطارات : حسن وإعداد وتدريب الكوادر المصرفية-5

 األدكات كىو جوىر ا٢تندسة ا١تالية كابتكار اجملاؿ لتجديد  فتحضة،بغر كاألدكات اإلسبلمياالستثماراتهبدؼ التوسع ُب 
 . كما أف االستجابة ٢تذه ا١تتطلبات ٭تقق بالضركرة أبعاد ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية

 المالية اإلسالمية  صناعةأبعاد ال:الفرع الثاني
  أك تفكيك أك تركيب عقود شرعية لصياغة حلوؿجديدة ٘تويل كسائل ابتكار ىواإلسبلمية  ا١تالية ا٢تندسة دكرٔتا أف 

 

                                           
1

  ك ما فوؽ49مرجع سابق ذكره ، ص"  الهندسة المالية من منظور إسالمي  مع اإلشارة الى تجارب بعض الدول" مرغاد ٠تضر  
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 مستول ُب،ؼ1إبداعية ١تشاكل التمويل مع شرط ٖتقيق السبلمة الشرعية حىت تكوف ٥ترجات ا٢تندسة ٥تارج فقهية
 خبلؿ من يكوف أف يتوجب مشركعاهتا ٘تويل أف ترل اإلسبلمية اليت للحكومات بالنسبة كخاصة األجل طويل التمويل
 اٟتاجة لسد تتمكن أف اخل،من…كا١تراْتة كا١تضاربة ا١تشاركة مثبل اإلسبلمية التمويل لصيغ ٯتكن فمثبل،اإلسبلمي اإلطار

 ٧تد ا١تقابل كُب،كالرقابة ا١تتابعة كنظم الشرعية الضوابط ٢تا ككضعت الصحيحة الوجهة كجهت ما إذا ا١تدل قصَت للتمويل
 :ك٫تا خياراف اقموج اإلسبلمية القواعد من تتخذ أف تريد اليت للحكومات متاح ىو ما أف

ا١تخاطر  ذات القركض 1-
 ا١توجهات بُت الواضح الفرؽ تبُت القواعد ىذه كا٠تسائر كمن األرباح من اٟتصص ذات ا١تالية كاألكراؽ األدكات 2-

 تكلفة تقليل  ىوالربوم االقتصاد موجهات عليو تنطوم ما فأىم إلسبلمي اكاالقتصاد الربوم االقتصاد ُب األساسية
 كأدكات ألكراؽ اإلسبلمي االقتصاد ُب األساسي ا١توجو ما؛أأخرل ٞتهاتكٖتويلها ا١تخاطر  بعادإ أك كتقليل ا١تعامبلت

 استعماؿ من الشرع لقواعد ا١تراقبة 2للحكومة ٯتكن القصَت ا١تدل ٘تويل ا١تخاطر ففي كدالعوائ ُب ا١تشاركة فهو مبدأ ينداؿ
 .ا٢تدية مبدأ
 غَت اإلخبلؿ من االستدانة من ٘تكنها للحكومات طرقنا ا١تالية ا٢تندسة مفهـو فيقدـ كالطويل ا١تتوسط ا١تدل ُب أما

 من كثَت ُب ا١تالية كاألكراؽ األدكات ىذه استعملت كقد؛النإتة كا٠تسائر األرباح مقاٝتة ىو اإلسبلمية التمويل بقواعد
   (TreasuryTax- Anticipated)األجل طويلة مشاريع ا١تاليزية لتمويل اٟتكومة استعملت فمثبل إلسبلميةا البلداف
– Participaing)الدخل، سندات األردنية األكقاؼ كزارة استعملت ا١تشاركة ككذلك ضرائب على مبنية خزينة أذكنات

Term Certificate)  استعملت حيث اٟتديدية السكك بناء مشاريع قبل من األدكات ىذه استعملت بعض فقد 
مالية  ستحدث كرقةإ حديثنافحسب ك 3اإلسبلمية األقطار على األدكات ىذه استعماؿ يقتصر دل أيضا كالدخل سندات

(Stock index Certificate)  سييت صرؼ دلاألسهم مؤشر شهادة ٘تثل كىي (Citi Bank) أدكات من أداة 
 Index Growth).النمسا  ُب استحدثت كأيضنا،األسهم سوؽ مؤشرات أحد لتحرؾ تبعنا تتحرؾ األرباح تقاسم

Notes Austrian Stock ) ٔتؤشر مرتبطة النمساكم كىي األسهم مؤشر أ٪تاء أذكنات أسم عليها أطلق أكراؽ 
 إال ىي ما اٞتديدة األدكات ىذه كل أف تقدـ ٦تا  يتضحكباختصار(SINGS)كعلونا، ىبوطنا النمساكم األسهم

                                           
1

 مام 25، ، جامعة ا١تلك عبد العزيز جدة ندكة الصكوؾ اإلسبلمية  عرض ك تقوًن"  الوظائف االقتصادية للصكوك نظرة مقاصدية " عبد الرحيم عبد اٟتميد الساعاٌب  
ـ ، بالتعاكف بُت مركز أْتاث االقتصاد اإلسبلمي ك ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر اإلسبلمي ك ا١تعهد اإلسبلمي للبحوث ك التدريب عضو ٣تموعة  2010

 11البنك اإلسبلمي للتنمية ، ص 
 14 ص مرجع سابق ،"  اإلسالمية المالية المنتجات صناعة لتطوير علمي كمدخل المالية الهندسة"قركؼ  كرًن ٤تمد 2
 15 ص ا١ترجع السابق ، نفس 3
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 أف إذل تشَت فإهنا األىم ذلك،كىو على با٢تندسة ا١تالية،كعبلكة يعرؼ ما خانة ُب تصب جديدة ككسائل ابتكارات
 من ٕتعل كعملية علمية كسائل باستنباط للتطبيق قابلة كا١تخاطر ُب األرباح ا١تشاركة على ا١تبنية اإلسبلمية التمويل مبادئ
 حكر ذات تكن دلكالسماكية، لشرائعها كفقنا اإلسبلمية البلداف ُب للتطبيق قابلة ا٢تندسة ا١تالية أدكات استعماؿ ا١تمكن

 .الغربية الدكؿ على
 العادل شهدىا اليت كالسريعة اٞتذرية التغَتات فرضت:التحديات التي تواجه الصناعة المالية اإلسالمية:الفرع الثالث

 أصبحت اإلسبلمية،اليت ا١تالية ا١تؤسسات على تكافئة،خاصةـ غَت؛ حادة تنافسية ضغوطا األخَتة الفًتة ُب االقتصادم
 ال إذل أنو انتهت كحجما،كقد خربة تفوقها مالية مؤسسات جانب إذل كاالستمرار البقاء هبا تضمن كسيلة عن تبحث
 احتياجات تلبية جهة كعلى من التقليدية ا١تنتجات منافسة على قادرة إسبلمية مالية منتجات تقدًن دكف ذلك ٯتكن
 ا٢تندسة عرفتو الذم التطور من فبالرغم لذا،أخرل جهة من إسبلمية غَت أك إسبلمية كانت سواء فيها تعمل اليت البيئة
 اليت كالعقبات التحديات من ٣تموعة إذل ذلك ا١تطلوب،كيرجع ا١تستول دكف الزالت أهنا إال،اإلسبلمية ا١تالية

  :كمنها1تعيقها،
 ك خاصا تأىيبل اإلسبلمي ا١تارل العمل يتطلب:المؤهلة اإلطارات و الكفاءات الكليات ذات إلى االفتقار:أوال

ستفرض  الضعيفة العاملة القوة إف فيو شك ال ك٦تاتلم بالكفاءة االقتصادية كموجهات الشرع اٟتنيف  إدارية كفاءات
 .2نظاـ ا١تارل اإلسبلمياؿ ٪تو إمكانية الوقت نفس ُب كتعيق التشغيلية ا١تخاطر حيث من هتديدا

 العريب ا٠تليج منطقة ُب إسبلمية مالية مؤسسة 12 ألكرب السنوية التقاريرأظهرت  :التطوير و البحث إلى االفتقار:ثانيا
 بنوؾ 9 فيو أنفقت الذم الوقت اإلسبلمية،ُب ا١تالية نتجات ادلكتطوير البحثمن أجل مالية، ١تخصصات تاـ شبو غياب
 ُب ا١تنتجات اإلسبلمية3البحث ك التطوير عمليات على دكالر مليار عن يزيد ما أكركبية

خلق  عملية خبلؿ من ا١تالية ا١تؤسسات تقـو:جديد أو مطور مالي منتج فكرة لصاحب الملكية حقوق غياب:ثالثا
 أك ا١تطور ا١تنتج ىذا ٧تاح د،كبعجدكاه من للتحقق ا١تنتج تطبيق ك٥تاطر الباىظة التطوير تكاليف بتحمل مارل منتج

 ما تكاليف،كىذا أك ٥تاطر أم ٖتمل ف،دكمنو كاالستفادة تطبيقو إذل تسارع األخرل ا١تالية ا١تؤسسات أف ٧تد ا١تبتكر
 .كاالبتكار التطوير ٤تاكلة عن ا١تالية ا١تؤسسات عزائم يثبط

                                           
 24ص   مرجع سابق ، "التطوير مناهج و التحديات و الواقع :اإلسالمية المالية الهندسة منتجات"موسى علي حناف ك; األمُت ٤تمد خنيوة 1

2
 M.NAIT SLIMANI Mouhand « Finance islamique et capital –risque(capital investissement):perspectives de 

financement participatif pour la création et le développement des PME » Op-cit , P71 
3

 دراسة/األردنية اإلسالمية في البنوك ( بالتمليك المنتهية ،المضاربة،المشاركة،اإليجارة المرابحة)االستثمار وسائل أداء جودة تقييم"زيتوف  رجب ا٢تادم عبد منذر 
  ك ما فوؽ49مرجع سابق ، ص  "تطبيقية
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 اإلسبلمية ا١تالية ا١تؤسسات أعماؿ تواجو:الشرعية المرجعية توحيد و الشرعية الهيئات بين التنسيق ضعف:رابعا
 على لذا  اإلسبلمية الدكؿ بُت الفقهية الفتاكل كتضارب الشرعية ا٢تيئات بُت فيما التنسيق ضعف كىو ىاـ ٖتدم

 .الفتاكل كتوحيد اٞتماعي لبلجتهاد مشًتكة علمية قاعدة إ٬تاد على تعمل أف اإلسبلمية ا١تالية ا١تؤسسات
 األمواؿ، لغسيل كموطنا اإلرىاب لتمويل قناة اإلسبلمي التمويل صناعة ُب يرل من فهناؾ:والثقة المصداقية:خامسا
 1.مصداقيتها على تؤثر اليت ك اإلدارية ا١تهارات بضعف ا١تتعلقة ا١تشاكل إذل إضافة

ا٠تربة  حيث من اإلسبلمية ا١تالية للمؤسسات مهماف ٖتدياف العامبلف ىذاف ٯتثبلف :التكلفة فاءةوك المنافسة:سادسا
 أخرل مشكلة إذل ة،إضاؼالتقليدية ا١تالية للمؤسسات العا١تي السوؽ ُب االقتصادم اٟتجم ك األكسع الشبكات ك الكبَتة

 .اإلسبلمية ا١تالية للمعامبلت العالية التشغيل عمليات تكلفة كىي
 بالتمويل التوعية دكدية ١تحضئيبل اإلسبلمية ا١تالية ا١تنتجات على ا١تسلمُت إقباؿ ٧تد أف ا١تستغرب غَت من:التسويق:سابعا

 فهم عدـ بسبب ككذلكالشرعية؛ العلـو على بعض القائمُت فيهم ٔتا أك الناس عامة مستول على سواء اإلسبلمي
 العمبلء اإلسبلمي،سيبقى التمويل عمل كآلية ٔتبادئ العمبلء كتعليم تثقيف دكف ا١تنتجات،كمن ١تعرفة كاالفتقار الصناعة

  .اإلسبلمية ا١تنتجات تناكؿ  عن بعيدا
 2عدم تأطير القوانين :ثامنا

 اإلسبلمي الفقو ُب ا١تصرُب العمل ١تنابع الذاٌب الثراء من للعصر،بالرغم ا١تبلئم التنظَت اكتماؿ عدـ -
 اإلسبلمية ا١تالية للمؤسسات السريع للنمو الكيف نظرا أك الكم حيث الشرعي من االلتزاـ ضبط آليات مواكبة عدـ -

 الشرعية أك الرقابة ىيئات ُب تتمثل  كانتاآلليات سواء تلك من كا٢تدؼ الكاُب العدد إ٬تاد ذلك يصحب أف دكف
 ا٠تارجيُت ا١تراجعُتالشرعي أك  التدقيق إدارات

 خصوصية ١تراعاة البنوؾ قوانُت تطوير عدـ من اإلسبلمية ا١تصارؼ أكثر تعاين ا٠تارجية حيث قوانُت البيئة ٖتدم -
 الشرعي التزامو مع تتعارض قانونية لنصوص خضوعو حيث من ا١تصرؼ اإلسبلمي

المحاسبية  المعايير تحدي:تاسعا
ٗترج  ال  كاليتليةا١تح عايَتادلعض اؽ باشتق الدكلية،أك احملاسبة ٔتعايَت عموما البنوؾ إلزاـ على ا١تركزية البنوؾ عملت حيث

حُت  الدكلية،ُب احملاسبية با١تعايَت اإللزاـ طائلة ذلك ٖتت نفسها كجدت اإلسبلمية ا١تصارؼ قامت ،ك١تاىاعن جوىرىا ُب

                                           
 24-  مرجع سابق  ص "التطوير مناهج و التحديات و الواقع :اإلسالمية المالية الهندسة منتجات"موسى علي حناف ك; األمُت ٤تمد خنيوة 1
  17-16 مرجع سابق ذكره ، ص "مقارنة تطبيقية دراسة اإلسالمية للمصارف التشغيلية الكفاءة" بورقبة شوقي 2
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،كمن اإلجارة مع البيع أحكاـ ٮتلط الذم التمليكي معيار التأجَت مثل الشرعية لؤلحكاـ منافية ا١تعايَت تلك بعض أف
 .خبلؿ عرض التحديات نستنتج كجوب مراعاة متطلبات من قبل ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية

 .يرهتا التقليدية من عدة جوانبظكعلى الرغم من ىذه التحديات إال أف ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية تتميز عن ف
 :ميزات الصناعة المالية اإلسالمية:المطلب الثالث

 : اتسمت الصناعة ا١تالية اإلسبلمية ببعض ا٠تصائص اليت تبُت من خبل٢تا ٣تا٢تا كدكرىا كٝتح ٢تا بالتميز عن نظَتهتا
 المالية اإلسالمية  صناعةخصائص ال:الفرع األول

 ،االقتصادية٬تاد منتجات كأدكات مالية ٕتمع بُت ا١تصداقية الشرعية كالكفاءة إ ا١تالية اإلسبلمية إذل الصناعةهتدؼ 
 االحتياجات ىي األساس ُب قدرهتا على تلبية االقتصادية ة،كالكفاءفا١تصداقية الشرعية ىي األساس ُب كوهنا إسبلمية

 1 كمنافسة األدكات التقليديةاالقتصادية
: المصداقية الشرعية:أوال

ىو جائز شرعا،كبُت ما   قدر اإلمكاف،كعليو ينبغي التفريق بُت مااتفاؽالتوصل إذل حلوؿ مبتكرة تكوف ٤تل ك ا١تستطاع 
زماف   أف الشرع قابل للتطبيق لكلث،حي تطمح ١تنتجات كآليات ٪توذجيةم،فوتطمح إليو الصناعة ا١تالية اإلسبلمية

 2 اإلسبلميلبلقتصادكمكاف،أم أف اٟتلوؿ اليت تقدمها ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية ينبغي أف تكوف ٪توذجا 
 :  االقتصادية الكفاءة :ثانيا

 ١تنتجات صناعة م،كينبغتتميز ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية باإلضافة إذل ا١تصداقية الشرعية ٓتاصية الكفاءة االقتصادية
ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية أف تكوف ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة با١تبتكرات ا١تالية التقليدية كأف تتجنب ا١تساعدة ُب  

 تكاليف ض،كٗتفي ُب مشاركة ا١تخاطراالستثمارية توسيع الفرص  توجب عليهاا،٢تذزيادة اآلثار االقتصادية السلبية
  .ا١تعامبلت كتكاليف اٟتصوؿ على ا١تعلومات كعموالت الوساطة

  :التقليد بدل الحقيقي االبتكار:ثالثا
كل  أف ا١تالية،حيث ا٢تندسة تاأدك ُب كما صوريا كليس3حقيقيا تنوعا اإلسبلمية ا١تالية ا١تنتجات ُب ا١تتوفر التنوع يعترب

                                           
1

 .22-21: ص-ىػ ، أنظر ص  1428/ـ 2007 ، 2 اإلسبلمي، عدد االقتصادْتث منشور ُب ٣تلة جامعة عبد العزيز،"  الهندسة المالية اإلسالمية"عبد الكرًن قندكز 
2

ْتث مقدـ  اذل ا١تؤ٘تر الدكرل حوؿ "دور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار منتجات مالية إسالمية العقود المالية المركبة نموذجا"ىاجر سعدم ك المية لعبلـ 
 6 ق،ص 1435 رجب 5/6ـ ا١توافق ؿ  2014 مام 5/6 ا١تارل كا٢تندسة ا١تالية بُت الصناعة ا١تالية التقليدية ك الصناعة ا١تالية اإلسبلمية،يومي االبتكارمنتجات كتطبيقات "
قسنطينة، اٞتزائر  منتورم جامعة"التطوير مناهج و التحديات و الواقع :اإلسالمية المالية الهندسة منتجات"موسى علي حناف ك; األمُت ٤تمد خنيوة 3

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_خنيوة-التطوير-كمناىج-كالتحديات-الواقع-اإلسبلمية-ا١تالية-ا٢تندسة-منتجات-
 5-4ص - ص pdf.موسى-علي-حناف-ك-األمُت-٤تمد

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_??????-???????-???????-?????????-??????-?????????-??????-???????-?????-????-??????-?-????-???-????.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_??????-???????-???????-?????????-??????-?????????-??????-???????-?????-????-??????-?-????-???-????.pdf
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 تعلق األخرل،سواء األدكات من غَتىا عن ٘تيزىا كخصائص تعاقدية طبيعة ٢تا اإلسبلمية ا١تالية ا٢تندسة أدكات من أداة
 .مصلحة حقيقية يليب ما ىو ا١تالية با٢تندسة ا١تقصود أف منطلق من التسعَت،كىذا أك الضمانات؛خاطرادلاألمر ب

 .لبلبتكار ا١تضافة القيمة ما يؤكد الو٫تية،كىذا العقود من صورم عقد ٣ترد كليس األسواؽ ُب 1االقتصاديُت للمتعاملُت 
  :الوضعية التشريعات بدل اإلسالمي  الشرع:رابعا

 ك اإلسبلمية الشريعة أحكاـ منا١تالية، ا١تنتجات تصميم ُب األسس ك ا١تبادئ ٥تتلف اإلسبلمية ا١تالية تستمد ا٢تندسة
 تقاسم ا١تخاطر،أم ُب ا١تشاركة مبدأ ىوأساسها  أف كما،ا١تتواجدة الفقهية ا٠تبلفات عن ٦تكن قدر بأكرب االبتعاد
 .ا١تالية ا٢تندسة أساس يعترب ما ىو ك أخرل ألطراؼ كٖتويلها ا١تخاطر درء مبدأ ليس ك األطراؼ ٥تتلف بُت األعباء
 :االستثمار بدل التمويل:خامسا
ك  بالفائدة الربوية التعامل  ترفضاألفراد من فئة لدل ا١تتوفرة األمواؿ رؤكس جذب على اإلسبلمية ا١تالية ا٢تندسة تعمل

على  السيولة إدارة ىو مالرئيس ىدفها أف ،ٔتعٌتالتمويل عمليات بدؿ ٥تاطرة أقل ألنو  االستثمار أموا٢تم ُباستخداـ
 .ا١تضاربة ك التحوط لغرض جديدة مالية أدكات إل٬تاد يهدؼ الذم التقليدم النوع عكس

  :اإلسالمية المالية صناعة وأهمية الدور:الفرع الثاني
  : المالية اإلسالميةدور الصناعة: أوال 

:  ا١تالية اإلسبلمية سيوفر للمصارؼ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية مزايا أ٫تهاصناعةإف تطبيق اؿ
، ة البديل للمنتجات التقليدم لتقدًن ا١تالية اإلسبلميةتسعى الصناعة: توفير البدائل للمنتجات المالية التقليدية-1

 ُب بيئة تفتقر إذل ٤تفزات اإلبداع،باإلضافة إذل ندرة األفراد ا١تبدعُت،كاٟتاجة البديلكىذا يتطلب توفر القدرة على ا٬تاد 
  إ١تاـلث كالتطوير،كمدك بعمليات البحاىتمامهاإذل ثقافة ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية كتفهمها لئلبداع،كمدل 

 .ا١تختصُت با١تفاىيم الشرعية اليت من شأهنا تعزيز اإلبداع األصيل ا١تبدعُت
فالتقليد ىو البديل الوحيد لئلبداع ُب غياب ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية :تجنب التقليد لمنتجات المصارف الربوية- 2

 ُب ا١تقابل ٬تب ف،كلككعجز ا١تؤسسات ا١تالية عن ابتكار منتجات مالية إسبلمية كتطويرىا حىت تنافس نظَتاهتا التقليدية
عدـ ٖتميل ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية ما ال ٖتتمل،فهي تعمل كفقا للشريعة كلكن ضمن نظم اقتصادية تقليدية،كىو 

  . على استخداـ بعض ا١تنتجات التقليدية بعد تأطَتىا بإطار شرعيىا٬تربالصعوبات ٦تا  عددا من  عليهاأمر يفرض
 لبلقتصاد ا١تعرفية ا١تنظومة  استكماؿاإلسبلمية،إذل ا١تالية ا٢تندسة علم ُب كالتطوير البحث يؤدم:البحث العلمي-3

                                           
1
 Finance Islamique État des lieux et perspectives , Revue Regards N°2, Novembre 2012 , Grant Thornton,OP-CIT  P 2 
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 اٟتيادية ا١تواقف اٗتاذ من منها،بدال كاالستفادة ا١تالية العلـو ُب اٟتاصلة التطورات مواكبة من تتمكن حىت اإلسبلمي،ك 
 تبُت حرمتها،فاف قد الشريعة أف يتبُت حىت ا١تستخدمة ا١تعامبلت صور من صورة ٖترًن إذل ا١تسارعة ٬توز إتاىها،فبل

 يتعاملوف الذين ا١تسلمُت ا١تتعاملُت ٚتهور على كا١تشقة اٟترج يرفع الذم البديل،األمر تقدـ بل بذلك تكتفي ال ٖترٯتها
 .التقليدية ا١تالية با١تنتجات

 اإلسبلمي ا١تارل العمل يتطلبو م،الذاإلدارم اإلطار اإلسبلمية ا١تالية ا٢تندسة علمينظم :تنظيم اإلطار اإلداري- 4
 .اإلسبلمية ١تاليةكفاءة اكاؿ الشرعية ا١تعرفة بُت معيج الذمك
 منتجات بابتكارأجزائو  كل استفادة مع ككل ا١تارل النظاـ استمرارية ضماف:استمرارية النظام المالي اإلسالمي- 5

 ٢تندسةا  بواسطةاإلسبلمية لبنوؾؿ ك تقدًن العوف ؿباٟتبل االلتزاـ إطار ُب العمبلء حاجات مع تتماشى جديدة مالية
 .مرْتة بصورة سيولتها إدارة استخداماهتا،ك ك مواردىا بُت التوازف خلق جلأ من،اإلسبلمية ا١تالية

دور الهندسة المالية في إقامة سوق مالي إسالمي  - 6
كاصل النداءات بضركرة إنشاء سوؽ مارل إسبلمي لتكوف ٔتثابة سوؽ ثانوية مكملة للسوؽ األكلية  تت

 توجد ىذه األكراؽ ما دل توجد ف،كؿدل توجد أكراؽ مالية إسبلميةا،ـلقد تبُت لنا أنو لن توجد أسواؽ مالية إسبلمية
مؤسسات مالية إسبلمية تصدرىا،كبنك مركزم إسبلمي ٯتنح ترخيصا بإصدارىا،كمن ىنا ٯتكننا تبياف مكاف ا٢تندسة 

ا١تالية اإلسبلمية ُب إقامة السوؽ ا١تالية اإلسبلمية كتطويرىا كذلك من خبلؿ إبداع كابتكار الطرؽ كالعمليات التمويلية 
اليت تضمن ٢تذه ا١تؤسسات ا١تالية القدرة التنافسية من جهة،كضماف تدخل فعاؿ ٢تذه ا١تؤسسات ُب األسواؽ من جهة 

 1أخرل،سواء من خبلؿ التحوط أك إدارة ا١تخاطر
ة المالية اإلسالمية صناعأهمية ال :ثانيا

  توفَت التكاليف نتيجة ١تا يتحقق من كفرات اٟتجم الكبَت،فا١تصاريف اإلدارية العامة كتكلفة:ُب2هتاتكمن أ٫تي
  يزيد من القدرة،كبالتارلقطاب األمواؿتيدعم اس ٦تا  منتجات جديدة بابتكارا٠تدمات ا١تالية تتوزع على حجم أكرب

صحاب األمواؿ من أف ا١تعامبلت ا١تالية خالية ٦تا قد ٮتالف ألالتمويلية للمؤسسة ا١تالية اإلسبلمية،خصوصا إذا تأكد 
 .الشرع اإلسبلمي،كىذا ما يدعم فكرة جذب ا١تدخرات كبالتارل ا١تسا٫تة ُب اإلستثمار

توزيع  كاحدة من بُت األدكات اليتفهي تعد  صناديق اإلستثمار مثل كآجا٢تا االستثماراتتنوع أشكاؿ بتوزيع ا١تخاطر -
كاحدة من بُت األدكات اليت تساىم ُب فهي تعد  صناديق اإلستثمار مثل كآجا٢تا االستثماراتتنوع أشكاؿ با١تخاطر 

                                           
1

 .237 أنظر ص 239 إذل 211صاحل مفتاح كرٯتة عمرم ، مرجع سابق ذكره من  
2

 ص113-112-ص"مؤشرات األداء ُب البنوؾ اإلسبلمية" ابراىيم عبد اٟتليم عبادة  
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توزيع ا١تخاطر ا١تالية بسبب تعدد منافذ اإلستثمار فيها سواء قصَت أك متوسط أك طويل األجل،كبالتارل ٖتقيق رغبات 
 .٥تتلف ا١تستثمرين

ا١تطلوبة،ك إمداد اٞتهات ا١تعنية بالبيانات  شفافية كاؿالقياـ باألْتاث كالتنبؤات السوقية كاإلفصاح الدكرم لدعم  -
 . على حد سواء االجتماعية كاالقتصاديةا١تسا٫تة ُب ٖتقيق التنمية 

 :1التالية النقاط ُبكفق ا١تنهج اإلسبلمي  العملية ك العلمية الناحية من اإلسبلمية ا١تالية ا٢تندسة أ٫تية تربز -
:  ٯتكن إ٬تازىا فيما يلي:األهمية العلمية- 1
أف األصل ُب ا١تعامبلت اإلباحة،فبل ٬توز ا١تسارعة إذل ٖترًن صورة من صور ا١تعامبلت ا١تستحدثة حىت يتبُت أف - 

 كا١تقاصد حيث أف أحكاـ فقو ا١تعامبلت معللة كعللها العللا١تالية  أف العربة ُب ا١تعامبلت،كما 2الشريعة قد حرمتو
كعدما عكس فقو العبادات،لذلك فعملية إٟتاؽ العقود ا١تالية ا١تستجدة بأصوؿ ٢تا ُب أ بامرتبطة باٟتكم الشرعي كجو

 العقود ا١تالية،كإ٪تا كجهها الوجهة ينشئاإلسبلـ دل ؼ3الفقو اإلسبلمي مسًتشدين بالعلة،ىو ما يقدمو لنا التكييف الفقهي
باإلضافة إذل أف 4الصحيحة عن طريق تنقيتها من احملرمات كتشريع األحكاـ العامة كتقرير القواعد الكلية ا١تنظمة ٢تا 

ساعد ُب كملتطورات اٟتاصلة ُب العلـو ا١تالية حىت يواكب ا اإلسبلمي لبلقتصاد ا١تعرفية ا١تنظومة يكمل العلميالبحث 
 اإلسبلمي ارل الكوادر اإلدارية اليت يتطلبها العمل ادلعدادإ

: تلخص فيما يلي:األهمية العملية- 2
ا يليب تلك ـ اٟتاجات التمويلية لؤلفراد كا١تؤسسات ُب الوقت اٟتاضر تتزايد بشكل مستمر،كىو ما يتطلب إ٬تاد إف- 

 من التطورات اليت   ُب االستفادة ا١تالية اإلسبلميةلصناعة باٟتبلؿ،كىنا تربز أ٫تية اااللتزاـاٟتاجات كذلك ُب إطار 
رفع اٟترج كا١تشقة عن ٚتهور ا١تسلمُت الذم يتعاملوف بالعقود كتشهدىا األسواؽ العا١تية بدال من اٗتاذ مواقف حيادية 

 . بدال من تعطيلواالقتصاديةا١تالية اٟتديثة كلكي يكوف للفقو اإلسبلمي حضور قول على الساحة 
تطوير كثَت من العقود ا١تالية،فتكيف األمواؿ  ُب ساسىو األقد يكوف ك5م جزءا من ا٢تندسة ا١تاليةق التكييف الفقإف-

                                           
قسنطينة، اٞتزائر  منتورم جامعة"التطوير مناهج و التحديات و الواقع :اإلسالمية المالية الهندسة منتجات"موسى علي حناف ك; األمُت ٤تمد خنيوة 1

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_خنيوة-التطوير-كمناىج-كالتحديات-الواقع-اإلسبلمية-ا١تالية-ا٢تندسة-منتجات-
 5- ص pdf.موسى-علي-حناف-ك-األمُت-٤تمد

2
، 3 ،ص 2005-2004أٛتد ٤تمد ٤تمود صار ، التكييف الفقهي للعقود ا١تالية ا١تستجدة كتطبيقاهتا على ٪تاذج التمويل اإلسبلمية ا١تعاصرة ، البنك اإلسبلمي األردين ،-  

. 2010-09-29، يـو  http//lefpedia.com/arab/?p=2614موسوعة اإلقتصاد كالتمويل اإلسبلمي ، متوفرة على الرابط 
 4-3 أٛتد ٤تمد ٤تمود نصار ، مرجع سابق ،ص ص  3
 39-38عبد الكرًن قندكز ، ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية ، مرجع سابق ،ص ص -  4
 .4أٛتد ٤تمد نصار ، مرجع سابق ،ص   5

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_??????-???????-???????-?????????-??????-?????????-??????-???????-?????-????-??????-?-????-???-????.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_??????-???????-???????-?????????-??????-?????????-??????-???????-?????-????-??????-?-????-???-????.pdf
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التعامل مع ىذه األمواؿ كوحدة كاحدة ُب يكوف اليت يودعها ا١تودعُت ُب حسابات استثمارية ُب ا١تصارؼ اإلسبلمية،
 إذل  بالتكييف الفقهي أدلفهذا عمليات ا١تضاربة،مع العلم أنو ال ٬توز خلط ماؿ ا١تضاربة بعد بدء عمليات ا١تضاربة،

 عما ال ٬توز ُب لبلبتعاداستحداث ما يسمى با١تضاربة ا١تشًتكة كتطوير عقد ا١تضاربة الثنائية التقليدم ا١تعركؼ ُب الفقو،
 .1عقد ا١تضاربة 
  : بين الهندسة المالية التقليدية والصناعة اإلسالميةةمقارن:الفرع الثالث

 :التالية بُت ا٢تندسة اإلسبلمية كالتقليدية ُب النقاط االختبلؼ كجو ديتحد
 فكانت  فصممت أدكات من أجل ٖتقيق أغراض شخصية تأخذ ا٢تندسة ا١تالية التقليدية بعد ا١تصاحل الشخصية-

 اٟتقيقي،بينما تأخذ االقتصاد الو٫تي أضعافا مضاعفة عن االقتصاداألزمات نتيجة اإلفراط ُب اجملازفات كتضاعف 
 كتشجيع اإلستثمار اٟتقيقي القائم ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية البعد األخبلقي كالتنمية ا١تستدامة ُب ٘تويلها للمشركعات

ا١تالية اإلسبلمية ُب تنشيط كتفعيل األسواؽ ا١تالية كتوسيع الصناعة  ما يربز دكر كأ٫تية على أساس السلع كا٠تدمات كىذا
 .جدول مقارنة بين الهندسة المالية اإلسالمية و نظيرتها التقليدية:11الجدول رقم ا ك اٞتدكؿ ا١توارل يوضح الفرؽ بينهما  شبكة مؤسساتو

أوجه 
 المقارنة

 الصناعة المالية اإلسالمية الهندسة المالية التقليدية

ىي كل عمليات التطوير ك االبتكار ألدكات مالية أك آليات ٘تويلية أك حلوؿ  التعريف
 جديدة إلدارة التمويل ، السيولة ك الديوف هبدؼ ٖتقيق الكفاءة االقتصادية 

 ىي كل عمليات التطوير ك االبتكار ألدكات مالية أك آليات ٘تويلية أك حلوؿ 
جديدة إلدارة التمويل ؛السيولة مع مراعاة الضوابط الشرعية ك ا١تتاجرة ُب األدكات 

 .اٟتبلؿ هبدؼ ٖتقيق الكفاءة  الشرعية أكال ٍب االقتصادية ك االجتماعية
ا١تشاركة ُب الربح ك ا٠تسارة ك تطبيق ا١تبادئ اإلسبلمية ٖترًن الربا ك الغرر رفع اٟترج  الفائدة الربوية، اجملازفة ،القمار، الغرر، بيع الدين"االقتصاد الربوم  ا١تبادئ

 التحذير من بيعتُت ُب بيعة كاحدة
 ٖتقيق التوافق بُت الضوابط الشرعية ك الكفاءة االقتصادية ك االجتماعية ايضا الكفاءة االقتصادية ا٠تصائص

االبتكار ك 
 التطوير

يوجو لفئة ٤تددة اك ١تؤسسة خاصة ٦تا يعرض ا١تصاحل العامة للخطر كإحداث 
 الفجوة بُت االقتصاد اٟتقيقي ك الو٫تي بأضعاؼ مضاعفة

يوجو للصاحل العاـ كا٠تاص معا ٦تا يساعد ُب ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كإحداث 
  (الو٫تي)التوازف بُت االقتصاد اٟتقيقي ك االقتصاد ا١تارل 

 األصوؿ التقليدية األسهم ك السندات ا١تنتج
 ا١تنتجات ا١تالية اٟتديثة ك ا١تركبة كالتوريق كا١تشتقات 

 األسهم العادية اٟتبلؿ ك صكوؾ االستثمارية اإلسبلمية
 العقود ا١تالية ا١تركبة كالتورؽ اإلسبلمي كا١تشتقات ا١تالية اإلسبلمية

ا١تهندس 
 ا١تارل

ذك خربة كعلم ا١تعامبلت ك العمليات ا١تالية ُب إطار ٗتصصو فهو ال يستطيع اإل١تاـ 
 بكل ا١تعلومات نظرا للتوسع الكبَت ُب ٣تا٢تا

٬تب اف يكوف ملما بالتوجيو اإلسبلمي ٞتوانب  ا٢تندسة ا١تالية باإلضافة اذل ا٠تربة 
لن "ُب ا١تعامبلت ك العمليات ا١تالية اخذا باألسوة اٟتسنة لعمر ابن ا٠تطاب اذ قاؿ

 " يدخل سوقنا من دل يتفقو ُب الدين
. تتميز أدكات ا٢تندسة اإلسبلمية بالوضوح كاألمانة كا١تركنةتتميز أدكات ا٢تندسة التقليدية بالغموض كالتعقيد كالقمار كاجملازفة دكات األ

تقليل التكاليف ُب ا١تعامبلت كنقل األخطار من ا١تتعاملُت الذين ال يرغبوف ُب  األىداؼ
ٖتملها إذل متعاملُت ٣تازفُت ك٢تم طرؽ خاصة ُب التعامل با١تخاطر 

تأخذ ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية البعد األخبلقي ك التنمية ا١تستدامة ُب ٘تويلها 
.  كتشجيع االستثمار اٟتقيقي القائم على أساس السلع ك ا٠تدماتللمشركعات

 من إعداد الباحثة

                                           
 .4 نفس ا١ترجع السابق ،ص   1
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 .بعدما تعرفنا على فلسفة كمبادئ،أ٫تية كميزات الصناعة ا١تالية اإلسبلمية نتطرؽ ُب ا١تبحث الثاين إذل منتجاهتا
  المالية اإلسالميةالصناعة منتجات :المبحث الثاني

 االسبلمية ا١تاؿ مسوؽ باستثناء سبلميةإلاحىت ك العربية الدكؿ مستول على  اإلسبلميةا١تالية ألكراؽا أسواؽ قلة رغم
 اآلكنة ُب كبَتا ٪توا شهدتك متميزا ٧تاحا حققت االسبلمية ا١تالية لصناعةا  ٧تد بأفا١تاليزية سوؽكاؿ بالبحرين الدكلية
السيولة  تزادك بعض الدكؿ اآلسيوية إذ ا٠تليج  دكؿ  منطقة الذم شهدتو االقتصادم االنتعاش بسبب ذلك ك، األخَتة

 تناكؿ ا١تبحث ىذا ُب سيتم ك بالصكوؾاىتمامها ادكز اإلسبلمية بنوؾبعدما انتشرت اؿ لبلستثمارات األفراد قكاتج
 . ا١تنتجات ا١تستحدثةنقدـ بعدىا ٍب  الصكوؾ كأنواعها

  االسالمية الصكوك:المطلب األول
الصاد   بُتكاٞتمع 1جك معرب،أصلو فارسي كىو كاألقارير ا١تعامبلت قُب يكتب الذم كتاباؿ صك كىو الصكوؾ ٚتع

 صرة في امرأته فأقبلت"قولو تعاذل ذلك من 2الضرب الصك كشدة ،كأصل بقوة شيئُت تبلقي على يدؿ أصل كالكاؼ
 فهو كلذلك ك٨توه ماال أك حقا يتضمن كمكتوب ىوعلى ما  كيطلق لفظ الصك (29،األية الذاريات )"وجهها فصكت

 كالتزامات3كديوف كنقود أصوؿ من الصكوؾ ىذه كعاء حملتويات مشاعا جزءا ٔتلكيتو ٟتاملها تشهد ثبوتية كثيقة ٯتثل
 .؛ُب ىذا ا١تطلب سنتعرؼ على ماىية الصكوؾ،خصائصها،دكرىا ٍب أ٫تيتهاكخدمات كمنافع

االسالمية  الصكوك ماهية :الفرع األول
 لقاعدة كفقا األجل طويلة أك متوسطة استثمارية عملية أك مشركع ٘تويل ُب ا١تشاركة على اإلسبلمية الصكوؾ فكرة تقـو

 :كسوؼ نتطرؽ لبعض التعريفات4الغنم بالغـر 
   :تعريف الصكوك:أوال

 كثائق"عن عبارةبأنو  اإلسبلمية الصكوؾ(AAIOFI:1999)5اإلسبلمية ا١تالية للمؤسسات كا١تراجعة احملاسبة ىيئةعرفت 
 معُت مشركع موجودات أكُب خدمات أك منافع أك أعياف ملكية ُب شائعة حصصا ٘تثل القيمة متساكية مالية

                                           
1
 اقتصاديات :ٗتصصرسالة ماجستَت ، " الماليزية المالية األوراق سوق على تطبيقية المالية دراسة األوراق سوق تفعيل في اإلسالمية الصكوك دور "اؿزغ ٤تمد   

  75 ، ص 2012/2013اٞتزائر،- سطيف  – عباس فرحات  ،جامعةالدكلية كالتجارة األعماؿ
   25 ـ، ص 2009 ، اإلسبلمية الدراسات ُب رسالة ماجستَت" االقتصاد في التنموي االستثمار ودورها صكوك " اٞتورية اٟتليم عبد أسامة   2

3
 M.NAIT SLIMANI Mouhand « Finance islamique et capital –risque(capital investissement):perspectives de 

financement participatif pour la création et le développement des PME »Op-cit, P 59 
4
 2 مرجع سابق ، ص" اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم 

5
 معنوية شخصية ذات عا١تية ىيئة بصفتها اٞتزائر ُب ـ 1990 فرباير 26 بتاريخ اإلسبلمية ا١تالية ا١تؤسسات من عدد من ا١توقعة التأسيس اتفاقية ٔتوجب إنشاءىا ًب  

 تسهم كما .الشرعية كا١تعايَت العمل كأخبلقيات كالضبط كا١تراجعة احملاسبة معايَت :االسبلمية كا١تصرفية ا١تالية الصناعة معايَت تطوير إذل ا٢تيئة كهتدؼ .الربح إذل تسعى ال مستقلة
 ٢تا مقرا البحرين ٦تلكة من كتتخذ بلدا 40 من أكثر من مالية مؤسسة 155 ا٢تيئة عضوية كتتجاكز .الصناعة ٢تذه ا١تهٍت التطوير عملية ُب كبَتا إسهما ا٢تيئة
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 من أصدرت فيما استخدامها كبدء االكتتاب باب كقفل الصكوؾ قيمة ٖتصيل بعد كذلك خاص استثمارم نشاط أك
 كٝتتها بصكوؾ االستثمار ٘تيزا ٢تا عن األسهم ك السندات التقليدية"1قأجل
موجودات  ُب شائعة مئوية لنسبة ملكية حق":أنٌو على اإلسبلمي الصك عرؼ فقد2 اإلسبلمية ا١تالية ٣تلس ا٠تدمات أٌما

 معُت نشاط استثمارم أك ٤تدد مشركع ُب ا١توجودات تكوف كغَتىا،كقد العينية ا١توجودات من ٥تتلطة ٣تموعة أك عينية
 اعتربه ،حيث3الدكرل اإلسبلمي الفقو ٣تمع بقرارك اإلسبلمية للصكوؾ ا آخرتعريف كرد حُت ُب"الشريعة ألحكاـ كفقا
 على ا١تاؿس برأ مالية صكوؾ بإصدار متساكية،كذلك صحص إذل ا١تاؿ سرأ ٕتزئة على تقـو استثمارية أداة"أنو على
 إليو يتحوؿ كما ا١تاؿ سرأ ُب شائعة حصصا ٯتلكوف باعتبارىم أصحاهبا بأٝتاء القيمة،كمسجلة متساكية كحدات سأسا

 ىي اإلسبلمية الصكوؾ أفٌ  النسق،كىو نفس ُب تصب السابقة التعاريف كل أفٌ  ٧تد سبق ٦تٌا"فيو منهم كل ملكية بنسبة
 ٗترج ال فهي كعليوٕتنب الفائدة الربوية  4هبدؼ التقليدية الرأٝتالية السندات عن كبديل ابتكرت مالية أداة عن عبارة
 كيتم شرعا مباحا استثمارم نشاط أك ملكية ُب شائعة حصصا ك٘تثل القيمة متساكية مالية أكراؽ كوهنا نطاؽ عن

 ؛تنوعت ىذه الصكوؾ كصنفت كما يلياالسبلـ شريعة مع متوافقة لضوابط كفقا اصدارىا
 :كالتارلقسمت إذل ثبلث تقسيمات :تصنيف الصكوك اإلسالمية:ثانيا

 :5إذل التقسيم ىذا كفق كتنقسم:إليها تستند التي األصول بحسب الصكوك تقسيم- 1
 ٛتلة إذل)الصك ٤تل(األصوؿ ملكية انتقاؿ يضمن الصكوؾ من النوع كىذا:باألصول المدعومة الصكوك 1-1

 جهة من تعثر حالةث حدك حالة ُب كبيعها الصكوؾ موجودات إذل النفاذ ُب اٟتق امتبلكهم يعٍت الذم ر،األـالصكوؾ
طريق  عن ٦تلوكة تكوف قد ا١تقصودة ا١توجودات أف مبلحظة مع الصكوؾ ٟتاملي نيةمالع ا١توجودات اإلصدار،كتوفر

 .توريقها ًب اليت ا١تضاربة أك ا١تشاركة 

                                           
1
  RASAMEEL « 2013 Annual Global Sukuk Report », J A N U A R Y 2 0 1 4,P-P 33-34 et voir aussi    

 238، ص17، معيار رقم   عبد الرٛتاف النجدم: ـ رفع2010انظر ا١تعايَت الشرعية ىيئة احملاسبة ك ا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسبلمية، 
2
 ا١تالية للمؤسسات ا١توجهة كالرقابة كالتنظيم ا١تعايَت لوضع كمنضمة اجمللس ىذا تشكيل ،ًب2002نوفمرب ُب أسس ٔتاليزيا اإلسبلمية ا١تالية ا٠تدمات ٣تلس مقر يقع  

 اإلسبلمية
3
 كالثقافية الفقهية ا١تعرفة ٣تاالت شىت ُب كا١تفكرين كالعلماء الفقهاء من يتكوف جدة، مقره ق، 1403 ُب تأسيسو ًب اإلسبلمي ا١تؤ٘تر منظمة عن ا١تنبثقة ا٢تيئات إحدل  

 .اإلسبلمي العادل أ٨تاء ٥تتلف من أعضاؤه كاالقتصادية، كالعلمية
4
 الصناعة ترشيد آليات"اإلسبلمية  ا١تالية للصناعة الثاين الدكرل ا١تلتقىجامعة قا١تة ، " مخاطرها إدارة وآليات تطوراتها :اإلسالمية الصكوك "آسيا سعداف كصليحة عمارم  

 4بالتعاكف بُت ا١تدرسة العليا للتجارة كا١تعهد اإلسبلمي للبحوث ك التدريب ،ص 2013ديسمرب 9 ك 8 يومي اإلسبلمية، ا١تالية
5
دراسة مقارنة لسوق الصكوك بالمملكة وسوق الصكوك :تحليل لمعوقات سوق الصكوك بالمملكة العربية السعودية وأساليب تفعيلها "عبد الكرًن أٛتد ، قندكز  

 16 - 17ا١تؤ٘تر األكؿ لكليات إدارة األعماؿ ّتامعات دكؿ ٣تلس التعاكف لدكؿ ا٠تليج العربية خبلؿ الفًتة "  بدول مجلس التعاون الخليجي وسوق الصكوك الماليزية
 3ص ، ـ 2014 فرباير 16 - 17 ىػ ا١توافق 1435ربيع الثاين 
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 ىذه الصكوؾ،تقـو ٛتلة إذل األصل ملكيةانتقاؿ  ميزة النوع ىذا ٯتتلك ال:أصوللى إ زةالمرتك الصكوك  1-2
  1االستثمار ُب كا٠تسارة الربح ُب ا١تشاركة سأسا على العوائد فيها ٖتدد اليت األمواؿ سكرؤ ُب االستثمار على األخَتة 

 قسمُت إذل للتداكؿ قابليتها ْتسب اإلسبلمية الصكوؾ تنقسم:للتداول قابليتها بحسب الصكوك تقسيم- 2
 اإلجارة صكوؾ كمنافع،كتشمل أعياف ملكية ُب شائعةن  حصصان  ٘تثل اليت الصكوؾ كىي:للتداول القابلة  الصكوك2-1

 .2ارسةغادل كصكوؾ ا١تساقاة ؛ا١تزارعة؛باالستثمار الوكالة؛ ا١تضاربة؛ ا١تشاركة:كصكوؾ
 تداكلو ٬توز ال شأنو ىذا كاف الديوف،كما على قائمة ألهنا تداك٢تا ٬توز ال اليت كىي:للتداول  الصكوك الغير قابلة2-2

 بضاعة بيع قبل ا١تراْتة كصكوؾ االستصناع كصكوؾ السلم صكوؾ ىي الصكوؾ كىذه؛البدلُت تأجيل إذل يفضي ألنو
 .١تشًتيها كتسليمها ا١تراْتة

أدكات ا١تشاركة فأدكات البيوع :؛أدرجت ضمن ثبلث ٣تموعاتكىي متنوعة:العقد طبيعة بحسب الصكوك تقسيم- 3
 .3ٍب أدكات ا١تنافع

 ُب مشاركة سهم أك حصة صك فيو كل ٯتثليشمل عدة صكوؾ؛ عقد بإبراـ ا١تتعاملُت يقـو:أدوات المشاركة 3-1
 الشرعية الشركط االعتبار بعُت األخذ مع اإلصدار نشرة شركط ْتسب ا١تشاركة إلدارة ىيئة تعيُت كيتم،مشركع ماؿ رأس
 تناقصة ـأك مستمرة كانت إذا ا١تشاركة نوع كٖتديد اإلسبلمي ا١تارل السوؽ ُب اٟتصص ىذه تداكؿ كيتم ا١تشاركة لعقد

 (ا١تشاركة كا١تضاربة) خسارة أك ربح من ا١تشركع نتيجة حسب حقيقي عائد لقاء كذلك
 (:االستصناع و والسلم المرابحة) البيوع أدوات  3-2
كالبضائع  السلع لتمويل ا١تشركع ماؿ رأس ُب حصة صك كل ٯتثل بيوع صكوؾ بإصدار ا١تارل السوؽ ُب معينة جهة قـوت

 متابعة اٞتهة ىذه كتتوذل اٞتهة ٢تذه عمولة لقاء كذلك كاالستصناع ا١تؤجلة السلم  حالةُب ككما ا١تراْتة ُب كما
 . الفعلية األرباح كتوزيع ا١تستحقات

 ك القابل اإلسبلمي الفقو ُب ا١تعركؼ اإلجارة عقد أساس على تقـو اليت اإلجارة أدكات كىي:المنافع أدوات 3-3
 من جزء العقار ىذا ُب بومنص ْتسب حاملو يستحق  مثبلالعقار ملكية ُب حصة سند كل كٯتثل ا١تتعاملُت بُت للتداكؿ

                                           
1
 Al-Khawarizmi Group « Une nouvelle alternative de financement pour le Maroc »28 Décembre 2012,sur 

site http://ifso-asso.com/wp-content/uploads/2013/06/Alkhawarizmi-Sukuk-Report-2013.pdf, P 54 
2
دراسة مقارنة لسوق الصكوك بالمملكة وسوق الصكوك :تحليل لمعوقات سوق الصكوك بالمملكة العربية السعودية وأساليب تفعيلها "عبد الكرًن أٛتد ، قندكز  

  5مرجع سابق ، ص "  بدول مجلس التعاون الخليجي وسوق الصكوك الماليزية
 ماجستَت االقتصاد كا١تصارؼ اإلسبلمية ا١تنسق العاـ للمجموعة العا١تية اإللكًتكنية للباحثُت  "مبادئها وأدواتها: األسواق المالية اإلسالمية"أٛتد ٤تمد نصار   3

 د30ساك18 على 06/08/2014ُب االقتصاد اإلسبلمي، منشور على ا١توقع يـو 
http://www.kantakji.com/markets/وأدواتها-مبادئها-اإلسالمية-المالية-ألسىاق.aspx 

http://ifso-asso.com/wp-content/uploads/2013/06/Alkhawarizmi-Sukuk-Report-2013.pdf
http://www.kantakji.com/markets/??????-???????-?????????-???????-????????.aspx
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 رأس ٣تموعها ٘تثل سندات بإصدار كتقـو كسيارات معدات مثل ثابتة أصوؿ بشراء معينة جهة تقـو"،مثاؿا١تتحقق اإليراد
 أك السندات ٟتاملي ا١تتحقق صاُب ٖتويل ٍب من،عمولة لقاء مُتأكت كصيانة تأجَت من اتوبإدار كتقـو األصوؿ ىذه ماؿ

 .كبعد تصنيف الصكوؾ نتناكؿ خصائصها كدكرىا ُب الفرع البلحق"األسهم
 خصائص و دور الصكوك اإلسالمية :الفرع الثاني

 مزايا من ٢تا ١تا االسبلمية ا١تالية ا٢تندسة ابتكارات أىم  منىا٬تد اإلسبلمية الصكوؾ ١تفهـو ا١تتتبع افٌ :الخصائص:أوال
 :1أ٫تها من خصائص بعدة االسبلمية الصكوؾ ت٘تيز حيث التقليدية السندات أك باألسهم متوفرة غَت
 الصادرة كا١تنافع األصوؿ ُب حقوؽ من ٘تثلو فيما حقو إلثبات القيمة متساكية بفئات مالكها باسم تصدر كثائق أهنا-1

  ٟتاملي مصدرىا على دينا ٘تثل كال توفَتىا يتعُت2خدمات أك منافع كأ أصوؿ ملكية ُب شائعة حصة ٘تثل  فهيمقابلها
 3.عليها كالعائد كتداك٢تا إصدارىا كآلية طرفيها بُت شرعية بضوابط شرعي بعقد تصدر كالصكوؾ

 ا، فمالكيو٘تثلو اليت كا٠تدمات كا١تنافع األصوؿ لتداكؿ الشرعية كالضوابط الشركط على بناءا الصكوؾ تداكؿت-2
 4.صكوؾ من منهم كل ٯتلكو ما بنسبة غرمها كيتحملوف االصدار نشرة ُب ا١تبُت االتفاؽ حسب غنمها ُب يشاركوف

  ك٨توه، فبل بداإلرث بسبب كثر أأك لشخصُت الواحد الصك أيلولة حالة كُب الشركة مواجهة ُب التجزئة تقبل ال أهنا-3
 .(كاحد شخص) الشركة أماـ الصك ٯتثل من على االتفاؽ من
 اإلداريُت على ا١تسؤكلية دعول رفع الرقابة،كحق ُب اٟتق لو كلذلك ا١تشركع موجودات ُب مشارؾ الصك مالك إف-4

نشرة  خبلؿ بو التـز أك القانوف ٯتنعو ما إال فيو كالتصرؼ الصك عن كالتنازؿ كاالحتياطي األرباح نصيب ُب كاٟتق
 .5الصكوؾ قيمة بقدر ٤تددة سؤكلية ك تكوف ادلتصفيتو عند ا١تشركع موجودات اقتساـ كحق الشفعة كحق اإلصدار

 ٘تويل ألجل كبَتة أمواؿ جذب على كالقادرة اإلسبلمية الشريعة مع ا١تتوافقة التمويلية الصيغ أفضل من تعترب أهنا-5
 .األرباح كٖتقيق الضخمة االستثمارات

 من العديد اإلجراءات،كدخوؿ من العديد يتطلب ألنو السوؽ ُب ا١تعلومات بنية كٖتسُت الشفافية على تساعد أداة-6
يريدكف  للذين جيدة استثمارية قناة؛كما تعد السوؽ ُب ا١تعلومات من ا١تزيد يوفر ٦تا االقراض عملية ُب ا١تؤسسات

                                           
1
  ك ما فوؽ28 ص،مرجع سابق ذكره"االقتصاد في التنموي ودورها االستثمار صكوك" يةزاٟتليم اٞتو عبد أسامة  

2
 2011 /09 عدد - الباحث ٣تلة"البحرين الدولية اإلسالمية المالية السوق تجربة اإلسالمية المالية السوق تطوير في ودورها اإلسالمية الصكوك"عمارة بن نواؿ  

 255من انظر الصفحة 
3
-2005الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرها دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية للفترة "ربيعة بن زيد   

 11 ـ ، ص2011/2012مذكرة ماجستَت ٗتصص مالية األسواؽ ، جامعة قاصدم مرباح ، كرقلة ، اٞتزائر، " م2010
4
 5مرجع سابق ذكره ، ص"مخاطرها إدارة وآليات تطوراتها :اإلسالمية الصكوك"آسيا سعداف  كصليحة عمارم  

5
 IIFM Sukuk Report A Comprehensive study of the Global Sukuk Market(3rd Edition),P7 
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 على باٟتفاظ يرغبوف الوقت نفس شرعية،كُب بطرؽ أرباح على اٟتصوؿ قصد كربل مشركعات ُب أموا٢تم استثمار 
 .للسيولة  احتياجهمحاؿ الثانوية السوؽ ُب البيع طريق عن أموا٢تم اسًتداد مكانيةإ
 ٢تا كانت فإؼ سيولتها تدير أف اإلسبلمية ا١تالية كا١تؤسسات ا١تصارؼ بو تستطيع السيولة إلدارة جيدا أسلوبا تقدـ-7

 فإهنا للثركة العادؿ للتوزيع كسيلة أهنا  إذلة،باإلضاؼصكوكا باعت سيولةلل ْتاجة كانت فإك صكوكا اشًتت سيولة فائض
 ٦تا كاسع نطاؽ على الثركة تنتشر كهبذا عادلة بنسبة ا١تشركع من الناجم اٟتقيقي بالربح االنتفاع من ا١تستثمرين ٚتيع ٘تكن
 . ٦تا يربز أ٫تيتهافاءتو ؾكرفع اإلسبلمي ا١تارل السوؽ تنشيط ُب يساىم ما كىو الصكوؾ تداكؿ حجم تزايد ذلإ يؤدم

 اإلسالمية لصكوك اأهمية : الثالثفرعلا
توفر عدة مزايا  من خبلؿ1 الذم تقـو بو األساسي يتمثل ُب الدكراإلسبلمية الصكوؾ إصدارإف األ٫تية كا٢تدؼ من 
:  اآلٌب مستخدميها ؾ ٯتكن تقسيم ىذه ا١تزايا كفقكللمتعاملُت ُب حقلها 

 بالنسبة للمؤسسات اإلسالمية وككصأهمية ال:أوال
 من تواجهها،كاليت اليت ا١تشاكل ٚتلة من معاٞتة ُب اإلسبلمية اليةادل للمؤسسات بالنسبة الصكوؾ عمليات أ٫تية تكمن 

  :ُب ا١تشاكل ىذه ،كتتمثل2هتامسَت دعم انوشأ
 :التمويل القصير األجل- 1
 تلك بشراء اإلسبلمي ا١تصرؼ كا١تخططة،يقـو القائمة ا١تشركعات عن الفائضة السيولة حالة ففي:السيولة 1-1

  ُب عنده ما بعض بتسييل اإلسبلمي ا١تصرؼ السيولة،يقـو عجز ُب حالة معينة،أما كضوابط معايَت كفق الصكوؾ
  ا١تالية السياسات من ٣تموعة كالشراء البيع عمليات يضبط أف معينة،على كضوابط معايَت كفق الصكوؾ ٤تافظ

 .3اإلسبلمية ا١تصارؼ ُب ا٠تزينة إدارة ٖتكم اليت كاالستثمارية
تتطلب  هناأ حيث من للصكوؾ ا١تصدرة للمؤسسات التمويلي كا٢تيكل االئتمانية القدرة ٖتسُت:االئتمانية القدرة 1-2

 ،كما تساعد علىمرتفعا االئتماين تصنيفها يكوف ٍب ا،كمنتوذا ا١تؤسسة عن مستقلة بصورة للمحفظة االئتماين التصنيف
٘تويلية  مزايا من توفره ١تا ،كذلك تنميةاؿ ٖتقيق

                                           
1
 255 ص مرجع سابق ذكره ،  "البحرين – الدولية اإلسالمية المالية السوق اإلسالمية تجربة المالية السوق تطوير في ودورها اإلسالمية الصكوك"،عمارة بن نواؿ 

2
 اٖتاد ، اللبنانية اٞتمهورية – بَتكت – االسبلمية الصَتفة ١تتتدم مقدـْتث  " التنموية تمويل المشروعات في االسالمية الصكوك دور"صاحل ٤تمد علي الرٛتن فتح  

 10  ص 2008 يوليو ، العربية ا١تصارؼ
3
 Amr Abou-Zeid « La gestion des fonds de fonds islamique de capital investissement pour le développement des 

pays arabes » Op-cit, P 230 
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 الوعي نشرك2الربا ُب ا١تشاركة عن تعزؼ اليت األمواؿ رؤكس من باالستفادة كذلك االقتصاد إنعاش ُب ةساىم ادل1مثل 
 .االستثمارم الوعي زيادة ذلإ يؤدم بدكره كىذا اٞتمهور بُت االدخارم

 الصكوؾ اإلسبلمية ا١تصارؼ ٥تاطر مع للتعامل مبلئمة أدكات تشكل أف ٯتكن اليت األدكات كمن:دارة المخاطر إ1-3
 تبلئم استثمارية حافظة بتشكيل الصكوؾ تسمح توزيعها،كما ك ا١تخاطر بتشتيت يسمح ٦تا  كذلك لتنوعهاالشرعية
 أعماؿ على ا١تسيطر األجل قصَت التمويل ُب الشديد الًتكز من التخلص على سيعمل ا١تستثمرين،٦تا كرغبات حاجات
  لذا ٬تب اإلسبلمية ا١تصارؼ أصوؿ من70 %  ا١تراْتات ُب األجل قصَت االستثمار يشكل اإلسبلمية،حيث ا١تصارؼ

 .تفعيل اإلستثمار الطويل األجل
 عملية تصكيك أصوؿ ا١تنشأة ا١تصدرة سوؼ ٮتفي رصيد األصوؿ فإ:الميزانيةيعتبر مصدر تمويلي من خارج  1-4

 تدفعو إليها الشركة ا١تتخصصة ذممن ا١تيزانية العمومية،ألنو ًب بيع األصوؿ إذل الشركة ا١تتخصصة،ك٭تل ٤تلها  ٙتنها اؿ
،كبالتارل ترتفع قيمة األصوؿ ُب ميزانية  ا١تنشأة ا١تصدرة،كىذا يزيد من قيمة االستهبلؾ٩تفض قيمة ت،كُب نفس الوقت 

  .كفاية رأس ا١تاؿ معدؿ
 توظيف خبلؿ من اتوالستثمارا التوازف تعيد أف اإلسبلمية للمصارؼ ٯتكن:األجل متوسطالو طويلال تمويلال-2

 االستثمار بعمليات ا١تصارؼ تقـو أف الضركرم من األجل،فليس طويلة استثمارية صكوؾ ُب لديها ا١تودعة األمواؿ
  ٮتفف سوؼ استثمارىا ُب متخصصة مؤسسات ككجود اإلسبلمية االستثمارية الصكوؾ األمواؿ،فوجود ٢تذه ا١تباشر

 متابعة عبء ؼمٗتف  منٯتكن للمشركعات،ما األكلية كالًتتيبات اٞتدكل دراسات تكاليف اإلسبلمية ا١تصارؼ عن
 . كتفعيل البورصات العربيةكمتابعتها اتوكإدار األمواؿ ىذه توظيف تتوذل جهة ىناؾ أف طا١تا كإدارتو ا١تشركع

 اإلسبلمية االستثمارية الصناديق عمل آلية ُب ا١تسا٫تة خبلؿ من كذلك التمويلية اتولنشاطا التوازفإعادة  ىاٯتكن كما
 .فيو كا١تشاركة كإدارتو الصندكؽ تكوين ا١تشاريع،أك ٢تذه اٞتدكل دراسة تقدًن ا١تشركع،أك فكرة بطرح سواء
 : 3 بالنسبة للمستثمرينوكأهمية الصك:ثانيا
.  تقليل التكاليف بسبب قلة الوسطاء ك ا١تخاطر ا١ترتبطة بالورقة ا١تالية ا١تصدرة - 1
 التصكيك بصفة عامة يتميز بتصنيف إئتماين عارل نتيجة دعمها بتدفقات مالية ٤تددة عرب ىياكل داخلية - 2

 معرفة بدقة باإلضافة للمساندة ا٠تارجية بفعل خدمات التحسُت اإلئتماين كىذا قد ال يتوفر للسندات ا١تصدرة بواسطة
                                           

1
 8مرجع سابق ذكره ، ص "مخاطرها إدارة وآليات تطوراتها :اإلسالمية الصكوك"آسيا سعداف كصليحة عمارم 

2
 Amr Abou-Zeid « La gestion des fonds de fonds islamique de capital investissement pour le développement des 

pays arabes »Op-cit, P 230 
3
 11  ص،مرجع سابق ذكره" التنموية تمويل المشروعات في االسالمية الصكوك دور"صاحل ٤تمد علي الرٛتن فتح  
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ذات األغراض ا٠تاصة ُب 1مؤسسات األعماؿ األخرل،باإلضافة إذل أف مبدأ البيع الفعلي لؤلصل من ا١تنشأة إذل الشركة
ىيكل عملية التصكيك يتضمن أف ا١تنشأة ا١تصككة ليس ٢تا اٟتق قانونيا ُب الرجوع الستخداـ التدفقات النقدية ا١تتوقعة 

. لؤلصل ٤تل التصكيك
. األكراؽ ا١تالية اٟتكومية كالسندات ذات اآلجاؿ ا١تتقاربةبعلى مقارنة أ تعطي الصكوؾ اإلسبلمية عوائدا - 3
 متنوعة لؤلفراد كا١تؤسسات كاٟتكومات بصورة ٘تكنهم من إدارة سيولتهم استثماريةتوفر عمليات التصكيك فرصا -4

بصورة مرْتة 
:  الكليلالقتصادك بالنسبة صكوأهمية ال. ثالثا

اٟتصوؿ على أصوؿ كدة ا١تستثمرين هبدؼ ٕتميع رؤكس األمواؿ البلزمة عم توسيع قاأ:تنويع مصادر التمويل -  1
 :كالتقليل منها من خبلؿ2ا١تخاطرلتوزيع  االلتزاماتجديدة،كما تعمل على ا١توائمة بُت آجاؿ األصوؿ ك 

ُب تقليل درجة سيطرة  التحتية البنية كمشاريع التنموية ا١تشاريع على بالصرؼ كذلك الدكلة موارد كزيادة تنويع 1-1
كبالتارل تقوم بنيتها التحتية،من ىذه ا١تؤسسات ككاالت التصنيف،قياـ الشركات 3اٞتهاز ا١تصرُب كمزكد كحيد للتمويل

خدمات احملاسبة كا١تراجعة كالرقابة الشرعية،باإلضافة إذل خدمات بنوؾ اإلستثمار كغَتىا من  الطبيعة ا٠تاصة بتقدًن ذات
 4 فتليب احتياجات الدكلة بدال من اللجوء إذل سندات ا٠تزانة أك الدين العاـاٞتهات ذات الصلة بنشاط التصكيك

 قيمتها،كبالتارل األصوؿ ٢تذه ٭تفظ الذم تصكيكها؛األمر قبل األصوؿ كجود يشًتط التصكيك اإلسبلمي إف  1-2
اٞتهاز  خارج ا١توجودة األمواؿ استقطاب  كالتضخمية اآلثار من يقللك ا١تارل باالقتصاد اٟتقيقي االقتصاد يربط فهو

.  ُب سوؽ التمويل بغرض إرضاء ا١تستثمر احمللي بدال من انتقالو الستهبلؾ ىذه ا٠تدمات ُب ا٠تارجالبنكي
لو،  األساسية األىداؼ من كيعتربه ا١تدخرات تعبئة على اإلسبلـ ُب االقتصادم النظاـ ٭تث:جذب المدخرات-2

 ا١ترجوة كاالجتماعية االقتصادية األىداؼ ٭تقق ٔتا ا١تنتج باستخدامها يطالب األمواؿ،ك اكتناز يدين اإلسبلـ إف ذلك
 هتمقدرا لضعف لديهم،أك اليت األمواؿ حجم لضآلة لؤلفراد،ما متاحنا يكوف ال قد ا١تنتج االستخداـ ىذا كلكن  منو

 .كاإلدارية اإلنتاجية

                                           
 ُب ا١تخاطر كإدارة التحوط" االسبلمية ا١تالية للمنتجات ا٠ترطـو ملتقى"السودانية للحالة اإلسالمية باإلشارة الصكوك مخاطر إدارة"صاحل ٤تمد علي الرٛتن فتح  1

 8، ص َُِِابريل  ٦-٥ ابريل الرابعة النسخة -" اإلسبلمية ا١تالية ا١تؤسسات
 ا١تالية للصناعة الثاين الدكرل ا١تلتقى" نموذجا الجزائر :المستفادة والدروس بالصكوك اإلسالمية التمويل في واألردنية السودانية التجربة"مايا  علي ك فتٍت ثابت  بن 2

 12، ص3102 ديسمرب 9 ك 8 :، اٞتزائر ، يومي بعنابة التسيَت كعلـو االقتصادية العلـو كلية ،"اإلسبلمية ا١تالية الصناعة ترشيد آليات"اإلسبلمية 
3
 128  ص، مرجع سابق ذكره"االقتصاد في التنموي ودورها االستثمار صكوك"  ية زاٟتليم اٞتو عبد أسامة  
4

 13  صمرجع سابق ذكره،" التنموية تمويل المشروعات في االسالمية الصكوك دور"صاحل ٤تمد علي الرٛتن فتح 
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 العادل النامي،كعلى شعوب على نفسها تطرح اليت القضايا أىم من التنمية زالت ما:االستثماريةتمويل المشاريع -3
 كصناع ا١تنظرين أكلويات ُب األكؿ ٭تتل ا١تقاـ االقتصادم اٞتانب إف إالَّال  متعددة ٞتوانب ا١تصطلح ىذا مشوؿ من الرغم
 الرأٝتارل كماالًت على التنموية معظم الدراسات ركزت فقد سواء،لذلك حد على القرار

 ا١تبتكرات قدرة ُب ليس يكمن اإلسبلمية ا١تالية الصناعة ٣تاؿ ُب الرئيسي التحدم فإ:للموارد األمثل االستخدام-4
 أك كدائع طريق عن ا١توارد تلك ٚتعت ما إذا يضر ٢تذه ا١توارد،فبل االستخداـ طريقة ُب كإ٪تا،ا١تالية ا١توارد تعبئة على ا١تالية
 البلداف ُب تنمويا ارأث ٖتدث أف ٯتكن فعلية استثمارات ٨تو ستوجو دامت عينية مباشرة،ما ستثمارات إأك مالية أكراؽ

 على اتوقدر توازم اإلسبلمية الصكوؾ طريق عن ٚتعها ًب اليت التمويلية ا١توارد استخداـ كفاءة فإف اإلسبلمية،لذلك
  .ا١توارد ىذه تعبئة

 الديوف ٧تد اإلسبلمية،حيث الدكؿ كافة منها تعاين اليت ا١تشاكل من ا١تديونية مشكلة تعترب:حل مشكل المديونية- 5
 كا١تؤسسات للمواطنُت تكوف اليت أجانب،كالديوف الداخلية أفراد دكلية،أك مؤسسات أك أجنبية لدكؿ تكوف اليت ا٠تارجية

 . األحسن إصدار الصكوؾ كتفادم  ا١تشاكلمن،ؼا١تختلفة السيادية اٞتهات أك الدكلة على احمللية
كفقا  النقدية السياسة أطر ضمن اإلسبلمية الصكوؾ الستخداـ ا١تركزية البنوؾ أماـ الفرصة إتاحة:ةالنقدي السياسة- 6

  ا١تؤسسات أماـ الفرصة إتاحة ك التضخم معدالت خفض ٍب السيولة،كمن امتصاص ُب يساىم ٔتا اإلسبلمي للمنظور
 .1لديها الفائضة السيولة إلدارة اإلسبلمية ا١تالية

  اإلجراءاتمن العديد يتطلب السوؽ،ألنو ُب ا١تعلومات بنية الشفافية،كٖتسُت على تساعد أداة الصكوؾ:اإلفصاح- 7
 السوؽ شيطيساعد على تن السوؽ ُب ا١تعلومات من ا١تزيد يوفر اإلقراض،٦تا عملية ُب ا١تؤسسات من العديد كدخوؿ

  2احملرمة الفوائد تستبعد بآليات كالدكلة كا١تستثمرين ا١تدخرين احتياجات مع ابوكٕتاك اإلسبلمية ا١تالية
كسوؽ رأس االئتماف إف عملية التصكيك تؤدم إذل تنشيط سوؽ : وأسواق رأس المالاالئتمانالدمج بين أسواق -8

 .سبلميةإ مالية أكراؽ ٬تادإ خبلؿ من كالعا١تية احمللية سواؽ األتطوير ُب ا١تساعدةك ا١تاؿ
 :أنواع الصكوك اإلسالمية:المطلب الثاني

سيتم  يلي العتبارات متعددة،كفيما كفقا االستثمارية الصكوؾ من متعددة أنواعا اإلسبلمي التصكيك يقدـ أف ٯتكن
 .3الصك ٢تذا ا١تختلفة األطراؼ بُت العبلقة كطبيعة الصك عليها يقـو اليت الشرعية الصيغة حسب الصكوؾ استعراض

                                           
1
 9مرجع سابق، ص "السودانية للحالة اإلسالمية باإلشارة الصكوك مخاطر إدارة"صاحل ٤تمد علي الرٛتن فتح 

2
 254، ص  مرجع سابق ذكره"البحرين – الدولية اإلسالمية المالية السوق اإلسالمية تجربة المالية السوق تطو ير في ودورها اإلسالمية الصكوك"عمارة بن نواؿ  

  2مرجع سابق ذكره،ص "اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك"نعمية بركدم  3



 الصناعة المالية اإلسالمية:الفصل الثالث

 

145 
 

 أدوات المشاركة :الفرع األول
   :المشاركة صكوك: أوال 

 الستثمارىا من ا١تاؿ حصة بتقدًن معُت مشركع ُب منهما كل يساىم بأف أكثر أك شخصاف ٔتقتضاه يلتـز عقد ىي
البنك أك  ا١تبلغ مسا٫تة ىذا دفعات،كٯتثل على أك كاحدة دفعة ا١تاؿ من مبلغ الربح،يقـو البنك أك ا١تؤسسة بتقدًن هبدؼ

 أساسا ىذا التمويل ا١تشاركة،كيقـو ُب مسا٫تتو ٯتثل ا١تاؿ من مبلغ بتقدًن العميل يقـو ا١تشاركة،كما ُب ا١تؤسسة ا١تالية
كيتم تقسيم األرباح بطريقة متفق عليها مسبقا كاقتساـ ا٠تسائر بصورة تتناسب مع "بالغـر الغنم" 1الفقهية القاعدة على

َب شراكة مع مشركع (شركة خاصة ٔتمارسة ىذا األسلوب) أك2ا١تسا٫تة َب رأس ا١تاؿ،كَب ىذه اٟتالة ٯتكن أف يدخل بنك
 صغَت أك عدة مشركعات صغَتة حيث يشارؾ كل منهما َب رأس ا١تاؿ ا١تملوؾ كٯتكن أف يشارؾ َب إدارة ا١تشركع كيتم

  تتميز ىذه الصيغة بقدرهتا على ٘تويل مشاريع التنمية اقتساـ األرباح كا٠تسائر طبقا ١تسا٫تتهم َب رأس ا١تاؿ
 قائم مشركع تطوير أك إنشاء مشركع ُب حصيلتها الستخداـ إصدارىا يتم القيمة متساكية كثائقكعرفت بأهنا 3االقتصادية

  حصصهم حدكد ُب الصكوؾ ٟتملة ملكا ا١تشركع يصبح ا١تشاركة،ك عقود من عقد أساس على نشاط ٘تويل أك
 أك األرباح ُب اٟتقيقية ا١تشاركة باألمواؿ،ٍب ا١تشاركة من صورىا ٔتختلف ا١تشاركة أساليب على تقـو ا١تشاركة فصكوؾ
 لتقليص الضماف يعطى ا١تشاركة ُب األساس آخر،كىذا جانب من كا٠تربة كالعمل جانب من با١تاؿ ا١تشاركة أك ا٠تسائر

 للمخاطر الشركة أرباح من معُت جزء ٗتصيص خبلؿ من كالتعاكف التكافل صور من صورة للخسارة،كىو التعرض خطر
 بعض ُب الصفقات بعض تلحق اليت ا٠تسارة لتغطية أرباحهم من ضئيل نصيب عن ا١تسا٫توف يتنازؿ كبذلك

٥تاطر   كذات الشرعية العقود متطلبات بكافة كتفى شرعية:4ُب فتتمثل الصكوؾ ىذه خصائص أىم عن ؛أماالسنوات
٥تتلفة  اقتصادية قطاعات ُب تتنوع ك كفؤة إدارة ك عالية برْتية تتميز اقتصادية بأصوؿ مسنودة ألهنا استثمارية متدنية

 .ا١تارل السوؽ ُب ٟتظة أم ُب تسييلها ا١تتاحة كٯتكن األخرل االستثمار بأكجو مقارنة رْتية عالية كذات

                                           
1
سطيف ، اٞتزائر ،  عباس، فرحات االقتصادية ، جامعة العلـو ُب دكتوراه أطركحة"  مقارنة تطبيقية اإلسالمية دراسة للمصارف التشغيلية الكفاءة " بورقبة شوقي   

 43 ، ص2010/2011
2
 https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128 

 5 ص ، د20سا17 على03/06/2014يـو " الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة"حسُت عبد ا١تطلب األسرج باحث اقتصادم
3
 http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/314/155 

يـو " الفجوة بين اإلطار النظري و التطبيقي العملي ألساليب التمويل المصرفي اإلسالمي بعض المصارف اإلسالمية اآلسيوية نموذجا"عبد الواحد غردة 
 11ص د ،05سا19 على 05/06/2014

4
 الهندسة :اإلسالمية المحور الصكوك سوق على المالية األزمة أثر و اإلسالمية الصكوك مخاطر إلدارة كأداة المالية الهندسة آليات "عايب بوخارم ،كليد ٟتلو  

 ، بغرداية اٞتامعي ا١تركز التسيَت كعلـو التجارية ، االقتصادية العلـو ١تعهد ا١تستقبل كرىانات ..الواقع ، اإلسبلمي  االقتصاد:بعنواف األكؿ الدكرل ا١تلتقى "الماليةاإلسالمية
 7اٞتزائر ص 

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128
http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/314/155
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 1: منها عدة أشكاال الصكوؾ ىذه كتتخذ السداد مضمونة دفع كوسيلة ا١تالية ا١تعامبلت تسوية ُب ستخدامهاا -
 أحد الشركة بتعيُت أساس على تدار أنشطة أك مشركعات ٘تثل مشاركة كثائق ىي ك:ةمالدائ صكوك المشاركة - 1

 كا١تكتتبوف ٤تدد نشاط أك معُت ُب مشركع معو ا١تشاركة طالب ىو الصكوؾ لتلك ،كا١تصدر2إلدارهتا غَتىم أك الشركاء
  رأٝتاؿ ا١تشاركة، ُب ا١تكتتبُت حصة  ىياالكتتاب حصيلة ك ا١تشاركة عقد ُب الشركاء ىم
 الباقي كطرح ا١تشركع رأٝتاؿ ُب معينة بنسبة ا١تصدر دخوؿ امكانية مع3 ا١تباحة  العادية األسهم نظاـ كثَتا تشبو ىي
،كما توجد صكوؾ ٤تدد ثالث لطرؼ أك الصكوؾ ٟتملة كأ للمصدر اإلدارة كانتأ اسواء لبلكتتاب صكوؾ شكل على

 .4مشاركة مؤقتة كصكوؾ مشاركة منتهية بالتمليك
بإعطاء مبلغ من ا١تاؿ (ا١تالك ا١تستفيد)عقد بُت طرفُت يقـو ٔتقتضاه رب ا١تاؿ  كىي:)المقارضة( المضاربة صكوك -2

 أنشطة أك مشركعات ٘تثل مشاركة ثائقىي كك 5من أجل استخدامو كفق اتفاؽ التعاقد بينهما(ا١تضارب)للطرؼ اآلخر 
 ا١تضارب،كا١تكتتبوف ىو الصكوؾ لتلك إلدارهتا،كا١تصدر غَتىم أك الشركاء من مضارب بتعيُت أساس ا١تضاربة على تدار
 ا١تتفق كاٟتصة ا١تضاربة موجودات الصكوؾ ٛتلةكٯتلك  ا١تضاربة ماؿ رأس ىي االكتتاب ا١تاؿ،كحصيلة أرباب ىم فيها

 أرباح صاُب من تدر٬تيا قيمتو ا١تضاربة صك صاحب يسًتد ك6كقعت إف يتحملوف ا٠تسارةكا١تاؿ، ألرباب الربح من عليها
 القيمة ْتسب ذلك شرعا يتم أف ٬تب األصلية،كلكن السند قيمة الستهبلؾ منها نسبة ٗتصص اٞتهة ا١تصدرة،ْتيث

 عقد ُب شرعا ا١تطلوبة البيانات ٚتيع اإلصدار على نشرة تشتمل أف الضركرم كمن االٝتية القيمة ال للسند السوقية
 عدة ا١تضاربة صكوؾ كتتخذ 7؛كما تعترب من أفضل صيغ التمويل اإلسبلمي من حيث االطمئناف التاـ ٢تا شرعاا١تضاربة
كما قد 8باحًتامها ملـز ىوك ا١تاؿ رب  من قبلإطارىا ُب يعمل  شركطنا للمضاربكضع ٔتعٌت: قد تكوف مقيدةأشكاؿ

                                           
1
  3ص. مرجع سابق ذكره" اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم  

2
 (2007-1990)األردن و السعودية ، حالة تطبيقية للمدة :أثر األداء المالي للمصارف اإلسالمية في مؤشرات سوق األوراق المالية"حيدر يونس كاظم ا١توسوم   
  36 ـ،ص 2009أطركحة دكتوراه ُب فلسفة العلـو االقتصادية ، جامعة الكوفة ، "

3
 343 ـ ، ص 2009 ، 3دار البشائر اإلسبلمية ، بَتكت ، لبناف ، ط  " بحوث في االقتصاد اإلسالمي"علي ٤تي الدين علي القره داغي   

4 ABDELMALEK Fatima Zahra « La place de la finance islamique dans le financement des petites et moyennes 

entreprises en Algérie » Op-cit, P93 
5
 https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128 

  د  20سا17 على03/06/2014يـو 6مرجع سابق ، ص" الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة"حسُت عبد ا١تطلب األسرج باحث اقتصادم
6
 2011 /  1998 التجربة السودانية حالة دراسة :األعمال منظمات من قبل اإلسالمية  اإلستثمار صكوك إصدار محددات"  ٤تمد فضل أٛتد عجبنا علي اهلل عبد  
 51ـ ص 2012 يونيو / ق 1433 العليا ؛رجب الدراسات كالتكنولوجيا ؛ كلية للعلـو السوداف األعماؿ، جامعة ادارة ُب رسالة دكتوراه" م

7
  http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/314/155 12عبد الواحد غردة، مرجع سابق ذكره ،ص  

8
 156 مرجع سابق ذكره ،ص"في البنوك اإلسالميةاإلدارة اإلستراتيجية  "ا١تغرىب الفتاح عبد اٟتميد عبد  

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128
http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/314/155
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كما قسمت صكوؾ ،1للمصلحة ٤تققنا يراه ٔتا ا١تاؿ ُب للعمل ا١تضارب يد ا١تاؿ رب يطلق أف كىي:تكوف مطلقة
 معُت كيتفرع ١تشركع ا١تضاربة ،كصكوؾ)سنة 20 إذل 10 (األجل طويلة ا١تضاربة صكوؾ منهاا١تضاربة اذل عدة تقسيمات 

 :2ىي ك ٥تتلفة أنواع عدة النوع ىذا من
 من كنسبة ٤تددة مدة زمنية ُب أرباحها مع الصكوؾ قيمة ترد حيث:3بالتدريج المستردة المضاربة صكوك 2-1

 .مثبل سنة كل الصك قيمة
 إف ا٠تسائر أك إذل األرباح باإلضافة الصكوؾ قيمة ترد حيث4 :المشروع آخر في المستردة المضاربة صكوك 2-2

 ا١تشركع  آخر ُب كجدت
 ا١تشركع من ّتزء التعويض عنها خبلؿ من الصكوؾ قيمة رد يتم فيهاك:بالتمليك المنتهية المضاربة صكوك 2-3

 حصة  كاسًتداد الصكوؾ شراء للحكومة ٯتكن5يلي فيما إدراجها ٯتكن ا٠تصائص من ٔتجموعة ا١تضاربة صكوؾ تتميز
 ثالث طرؼ قبل من الصكوؾ ىذه لضماف معينة ترتيبات عمل ا١تاؿ؛ٯتكن رأس أسواؽ ُب للتداكؿ قابلة كىي ا١تاؿ رب

 كا٠تدمية كالصناعية الزراعية القطاعات كافة لتشمل الصكوؾ ىذه إصدار للمستثمرين كٯتكن لتوفَت االطمئناف كذلك
 .كغَتىا كالعقارية

 كيتم باالستثمار أساس الوكالة على تدار نشطة أأك مشركعات ٘تثل مشاركة كثائق ىي:باالستثمار الوكالة صكوك-3
 ا١توكلوف،كحصيلة ىم باالستثمار،كا١تكتتبوف الوكيل الصكوؾ ىو لتلك إلدارهتا،كا١تصدر الصكوؾ ةؾمل عن ككيل تعيُت

ربح  كغرمها،كيستحقوف بغنمها موجودات من ٘تثلو ما الصكوؾ ةؾمل باستثماره،كٯتلك ا١توكل ا١تبلغ ىي االكتتاب
  ـ الأ أرباحا الشركة حققتا ٤تدد،سواء مبلغ على أك الربح من نسبة على إما صليح(الوكيل(كا١تصدر تكجد إف ا١تشاركة

  البيوع  أدوات:الفرع الثاني
 ٟتملة ٦تلوكة ىذه األخَتة ح، تصبا١تراْتة سلعة شراء لتمويل إصدارىا يتم القيمة متساكية كثائق:المرابحة صكوك:أوال

تكلفة  ىي االكتتاب حصيلة ٢تاك ا١تشًتكف ىم كا١تكتتبوف فيها ا١تراْتة سلعة بائع ىو الصكوؾ ٢تذه كا١تصدر الصكوؾ

                                           
1
 كزارة ، اإلسبلمي االقتصاد ُب الدكتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة "السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطر "بوقرم أٛتد بن عبدالرٛتن بن عادؿ  

 4-3: ص-صـ 2005،اإلسبلمي االقتصاد شعبة، ا١تملكة العربية السعودية،القرل أـ جامعة، العارل التعليم
2
 4مرجع سابق ص " اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم 

3
 336مرجع سابق ذكره ، ص " بحوث في االقتصاد اإلسالمي "علي ٤تي الدين علي القره داغي   

4
-2005الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرها دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية للفترة "ربيعة بن زيد  

  56مرجع سابق، ص " م2010
5
 12، مرجع سابق ذكره ، اٞتزائر ص عايب بوخارم ،كليد ٟتلو  
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كأثبتت التقارير بأهنا من أكثر  بيعها ٙتن يستحقوف بذلك شرائها،كىم ٔتجرد ىذه السلعة الصكوؾ ةؾمل شرائها،كٯتلك
 مصركفاهتا كدفع السلعة شراء ٙتن الفرؽ بُت ُب الصكوؾ ةؾؿدل ربحاؿ كيتمثل 1الصيغ استخداما ُب ا١تصارؼ اإلسبلمية

 هبا لفًتة معينة ٍب بيعها بعد كاالحتفاظكا٠تبلصة أنو ُب عقد ا١تراْتة يتحمل ا١تموؿ ا١تخاطرة النإتة عن شراء السلعة 2نقدا
 كَب٥3تاطرة ذلك بعد إضافة مبلغ معُت عليها كعائد مقابل ا١تخاطرة،كىكذا ينتج الربح من خدمة حقيقية تنطوم على

جزاءات  كال ٯتكن فرض رسـو أك4ف ا١تموؿ ال ٯتلك حق الرجوع إال على البضاعة ا١تمولة إؼ حالة تعثر ا١تستخدـ النهائي
 ١تراْتةا تعدك5التقليدية على أساس ا١تبلغ القائم،كىذا يعٌت أف ا١تبلغ الذل سيتم تسديده ال يزداد ٔتركر الزمن مثل القركض

 كالسلوكية كالًتبوية االجتماعية ك االقتصادية بالنواحي العقائدم األساس امتزاج جبلء فيها يتضح اليت البيع عمليات من
 6التجارم االئتماف بأعماؿ اإلسبلمي البنك فيها يقـو اليت الوساطة صور ُب تدخل كال
 ٦تلوكة سلعة السلم السلم،كتصبح ماؿ رأس لتحصيل صدارىاإ يتم القيمة متساكية كثائق ىي:مالسل صكوك:ثانيا 

 حامل حق كيكوف مدة بعد تسلم سلعة منو،ك لشراء مورد إذل لتسليمو مبلغ ٞتمع الصكوؾ كتطرح 7الصكوؾ ٟتاملي
 السلعة، بيع من الربح زائد األصلي ا١تبلغ على باٟتصوؿ كبيعها،فتصفي الصكوؾ السلع استبلـ حُت إذل مؤجبل الصك
 ألهنا العينية الديوف قبيل من ىي التسليم مؤجلة السلعة كمعجل بثمن التسليم مؤجلة سلعة بيع ٘تثل السلم صكوؾ كألف

 8ذمة البائع ُب تزاؿ ال الذمة ُب تثبت موصوفة
     تصنيع ُب فيها حصيلة االكتتاب الستخداـ إصدارىا يتم القيمة متساكية كثائق عن عبارة مق:9االستصناع صكوك:ثالثا

 صنعها ا١تراد للعُت ا١تشًتكف ىم فيها كا١تكتتبوف)البائع(الصانع  ىو كمصدرىا الصكوؾ ٟتملة ٦تلوكا ا١تصنوع سلعة،كيصبح
 العُت بيع ٙتن أك بيعها ٙتن يستحقوفكما العُت ا١تصنوعة، الصكوؾ ةؾمل ا١تصنوع،كٯتلك تكلفة ىي االكتتاب كحصيلة

                                           
1
 (2007-1990)األردن و السعودية ، حالة تطبيقية للمدة :أثر األداء المالي للمصارف اإلسالمية في مؤشرات سوق األوراق المالية"حيدر يونس كاظم ا١توسوم  
 .38مرجع سابق ذكره ،ص "

2
  دكتوراه أطركحة؛  مقارنة تطبيقية ٖتليلية دراسة "اإلسالمية المصارف و التقليدية المصارف لدى المطلوبات / الموجودات إدارة"عثماف شيخ فهد ٤تمد عمر  

 68؛ ص 2009 ، السورية العربية اٞتمهورية -دمشق ، ٗتصص مصارؼ ؛كا١تصرفية ا١تالية العلـو ُب الفلسفة
3
 Mansour FAYE , Mansour NDIAYE «  Les produits financiers islamiques :contribution à la diversification du paysage 

de la microfinance au Sénégal, janvier 2012 »  op-cit, P7 
4
  Michaël MOATÉ « LA CREATION DʼUN DROIT BANCAIRE ISLAMIQUE » Thèse de doctorat, verssion1 du 16 

Nov 2012 universite de la rochellefaculte de droit, science politique et gestion P 75 et plus 
5
 https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128 

 6مرجع سابق ذكره ، ص" الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة"حسُت عبد ا١تطلب األسرج باحث اقتصادم
6
 153مرجع سابق ، ص " في البنوك اإلسالميةاإلدارة اإلستراتيجية  "ا١تغرىب الفتاح عبد اٟتميد عبد  

7
 ABDELMALEK Fatima Zahra « La place de la finance islamique dans le financement des petites et moyennes 

entreprises en Algérie »,Op-cit , P 101 
8
 39-38: ص- مرجع سابق ذكره،ص "السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطر "بوقرم أٛتد بن عبدالرٛتن بن عادؿ  

9
 Mansour FAYE , Mansour NDIAYE «  Les produits financiers islamiques :contribution à la diversification du paysage 

de la microfinance au Sénégal, janvier 2012 »  op-cit, P7 

https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128
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 كالطرؽ كاٞتسور كالطائرات السفن كبناء ا١تباين تشييد على االستصناع كينطبق كجد إف ا١توازم ُب االستصناع ا١تصنوعة
 إنشائو كتكاليف ا١تشركع ٖتديد مواصفات اإلصدار نشرة ُب يتم ،حيث1كغَتىا كا١تاء الكهربائية الطاقة توليد ك٤تطات

 إصدار ُب ا١تتمثل ا١تشركع تكلفة يتضمن الثمن بيع ا١تشركع،كىذا ٙتن الصكوؾ ةؾمل يستحقك2الدفع، كطريقة بيعو كٙتن
 استصناعا ا١تبيعة العُت لتصنيع البلزمة با١تدة االستصناع صكوؾ آجاؿ كتتحدد ربح معُت ىامش إذل باإلضافة الصكوؾ

 كالسلعة ،3بثمن معجل التسليم مؤجلة سلعة بيع االستصناع صكوؾ ٘تثل ك الصكوؾ ةؾمل على كتوزيعو كقبض الثمن
 لذلك الصانع، ذمة ُب يزاؿ ال تأجيل ٙتنها،كا١تبيع ٬توز أنو الذمة،إال ُب تثبت موصوفة ألهنا العينية الديوف قبيل من ىي

ا١تشًتل  أك البائع الطرفُت أحد قبل من الصك إصدار ُب حالة التداكؿ أك للبيع قابلة غَت الصكوؾ ىذه تعترب
 المنافع أدوات:الفرع الثالث

 مشركع ُب أكمنافع أكخدمات أعياف ملكية ُب شائعة حصة ٘تثل القيمة متساكية كثائق عن عبارة اإلجارة صكوك:أوال
 بالتمليك منتهيا أك تشغيليا تأجَتا كتأجَتىا لشراء عُت مبلغ ٚتع بغرض طرحها يتم الصكوؾ دخبل،فهذه يدر استثمارم

  5بالتمليك منتهيا تأجَتا كاف إف العُت قيمة من جزء رد ة الصكوؾ،معؾمل على اإلجارة أقساط عائد ،كيوزع4ما ٞتهة
 ا١تبلؾ اإلجارة على عائد توزيع الصكوؾ،كيتم ١تالكي ٦تلوكة مؤجرة أعياف ُب شائعة ملكية اإلجارة صكوؾ صكوؾ كتعترب

 .السوقية قيمتها حسب قيمتها كتقدر للتداكؿ قابلة ملكيتهم،كىي حصص حسب
 يستغنوف جعل ا١تستثمرين ما ىو ك اإلجارة أقساط ُب نصيبو ىو ثابتا عائدا ٟتاملها تغل أهنا اإلجارة صكوؾ ميزة كمن
 للمؤسسات كا١تراجعة احملاسبة ىيئة كصنفت مسبقا ٤تدد ثابت عائد بوجود تتميز اليت الربوية الفوائد ذات السندات عن

 منافع ملكية صكوؾ)منها ا١تنافع ملكية ا١تؤجرة،كصكوؾ ا١توجودات صكوؾ ملكية إذل اإلجارة صكوؾ اإلسبلمية ا١تالية
معُت،كصكوؾ  من طرؼ ا٠تدمات ملكية كوؾصك الذمة ُب ا١توصوفة األعياف منافع ملكية صكوؾ،األعياف ا١توجودة

 معُت،كصكوؾ من طرؼ ا٠تدمات ملكية كوؾصك الذمة ُب ا١توصوفة األعياف منافع ملكية صكوؾ،األعياف ا١توجودة 
 6)الذمة ُب موصوؼ طرؼ من ا٠تدمات ملكية

                                           
1
 دراسة/األردنية اإلسالمية في البنوك ( بالتمليك المنتهية اإلجارة،المضاربة،المشاركة، المرابحة)االستثمار وسائل أداء جودة تقييم"زيتوف  رجب ا٢تادم عبد منذر   

 45ص/2010)  نيساف4 ):الثاين الدراسي العليا الفصل للدراسات األكسط الشرؽ جامعة / األعماؿ كلية األعماؿ إدارة ٗتصص ماجستَترسالة  "تطبيقية
2
 5ص.مرجع سابق ذكره" اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم  

3
 139م ، ص 2012دار الصميعي للنشر و التوزيع، المملكة العربية السعودية،الرياض،" فقه المعامالت المالية المعاصرة"سعد بن تركي ا٠تثبلف   

4
 44؛ ص  مرجع سابق ذكره "اإلسالمية المصارف و التقليدية المصارف لدى المطلوبات / الموجودات إدارة"عثماف شيخ فهد ٤تمد عمر  

5
Khalil LABNIOURI « L’innovation en ingénierie financière islamique »Revue scientifique,Université Mohamed 

V,Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi Rabat Colloque International :« Les Services 

financiers islamiques,Aspects shariatiques, juridiques et économiques »du 3 et 4 Décembre 2012 à Rabat;P 16 
6
 . 55 ، مرجع سابق ذكره  ص عجبنا علي اهلل عبد 
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 :1ا٠تصائص ىذه أىم ك التمويلية اإلسبلمية السوؽ ُب مهمة ٬تعلها ٦تا ا٠تصائص من ٔتجموعة الصكوؾ ىذه تتميز
 لتلك السوقية القيمة إذا ارتفعت فيو،ْتيث كالطلب العرض بعوامل السوقية قيمتها تتأثر:السوق لعوامل خضوعها -

 .2٘تثلها اليت لؤلعياف السوقية القيمة ا٩تفضت قيمتها إذا لذلك،كهتبط تبعا ترتفع الصكوؾ قيمة األعياف،فاف
 اٞتهات حيث ٘تو٢تا،أكمن ٯتكن أف  ا١تشركعات اليت حيث من ،سواء3كبَتة  ٔتركنة تتمتع الصكوؾ ىذه :مرونتها -

من  التمويل لطالب تتاح اليت ا١تتعددة ا٠تيارات فيها،كأيضا ا١تتضمنة الوساطة ا١تالية حيث من التمويل،أك من ا١تستفيدة
 بغَتىا اإلجارة صكوؾ مقارنة عند:العائد كثبات السعر إخل،استقرار...٘تويلها ٯتكن اليت كا١تشركعات األمبلؾ أنواع حيث

 ُب السعر كالثبات ُب االستقرار من عالية بدرجة تتمتع الصكوؾ ىذه صور معظم أف ّتبلء ا١تالية يظهر األكراؽ من
 .الصك شراء كقت العائد ذلك ٔتقدار ا١تسبق العلم من عالية كبدرجة  ،4العائد
عقد  ٔتوجب تكاليف الزراعية ٘تويل بغرض الزراعية األرض مالك يصدرىا القيمة متساكية ثائقك:المزارعة صكوك:ثانيا

منافعها،  مالك أك مالكها األرض صاحب كيكوف ا١تصدر العقد ٭تدده ما 5ا١تنتجة احملاصيل ُب هتاؾمل كيتشارؾ ا١تزارعة
 تكاليف ىي االكتتاب ،كحصيلة)بغَتىم أك بأنفسهم العمل أصحاب(ا١تزارعة  عقد ُب ا١تزارعوف ىم فيها كا١تكتتبوف

 اٟتصة الصكوؾ ةؾمل األرض،كٯتلك أصحاب ىم العمل،كا١تكتتبوف صاحب )ا١تزارع( ىو يكوف ا١تصدر كقد الزراعة
  6األرض تنتجو ٦تا عليها ا١تتفق
 عليها كاإلنفاؽ مثمرة أشجار سقي ُب حصيلتها الستخداـ إصدارىا يتم القيمة متساكية كثائق:المساقاة صكوك:ثالثا

 ىذه يصدر العقد،ك ٭تدده ما كفق من احملصوؿ حصة الصكوؾ ٟتملة ،كيصبح7ا١تساقاة عقد أساس على كرعايتها
 ا١تنتجة احملاصيل ُب هتاؾمل كيتشارؾ كالرعاية السقي عمليات أجل ٘تويل من التعاقد ٤تل األشجار مالك الصكوؾ
 الشجر،كا١تكتتبوف فيها اليت)منافعها مالك أك مالكها(8األرض صاحب بُت الصكوؾ ٢تذه ا١تساقاة ا١تصدر عقد ٔتوجب

 .بالشجر العناية تكاليف ىي االكتتاب ا١تساقاة،كحصيلة عقد ُب ا١تساقوف ىم فيها
 يقسم رأس ماؿ الصندكؽ االستثمارم إذل كحدات أك حصص متساكية القيمة ك:االستثمارية الصناديق صكوك:خامسا

                                           
1
 .5، ص  ، مرجع سابق ذكره عايب كليد بوخارم ، ٟتلو  

2
 .37 ص ؛ ـ 2000 ق  1420 كالتدريب،جده للبحوث اإلسبلمي ١تعهد:للتنمية اإلسبلمي ،البنك الثانية الطبعة " لمؤجرةا واألعيان اإلجارة سندات "منذر قحف،  

3
  28ص   ـ ،2011دار النفائس ، األردف ،   " صكوك اإلجارة ، دراسة قانونية مقارنة بالشريعة اإلسالمية" ٤تمد مبارؾ البصماف   

4
 29نفس ا١ترجع السابق ، ص   

5
 45مرجع سابق ذكره، ص " الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية دراسة تطبيقية مقارنة " شوقي بورقبة   

6
 35مرجع سابق ذكره، ص  " السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطر "بوقرم أٛتد بن الرٛتن عبد بن عادؿ  

7
 212، ص  ـ2006،  حراء ، دمشق سوريا دار"المصارف اإلسالمية وماذا يجب أن يعرف عنها"عبلء الدين زعًتم   

8
 6مرجع سابق ذكره ، ص " اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم  
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 كيتم إدارة ىذا األخَت عن طريق ا١تضاربة أك ا١تشاركة أك الوكالة 1اقتناؤىا ٯتثل ملكية حصة من رأس ماؿ الصندكؽ
 بتعيُت باالستثمار أساس الوكالة على تدار أنشطة أك مشركعات ٘تثل مشاركة كثائق ىي باالستثمار الوكالة صكوؾك 

  .2إلدارهتا الصكوؾ ٛتلة عن ككيل
 أكؿ طرؼ كتتضمن3ككالو أك أك مضاربة شركة عقد إما الصكوؾ ىذه عليو تقـو الذم بالعقد تتميز الثبلث األنواع فهذه
باستثناء  نفسهم الصكوؾ ٛتلة بُت من يكوف كالذم ىذه الصكوؾ بإدارة يقـو الذم ثاين كطرؼ الصكوؾ ٛتلة ٯتثل

 االستثمارم اجملاؿ ُب ٠تربتو خارجي طرؼ يكوف أك الصكوؾ ٛتلة من يكوف قد ا١تضاربة الذم صكوؾ ٛتلة يدير الذم 
 4.ا١تشركع يقـو عليو الذم

تظم شكلُت من الصكوؾ كىي الصكوؾ الوقفية كصكوؾ القرض اٟتسن كىدفهما كاحد :الصكوك االجتماعية:سادسا
 .،من أجل الوصوؿ إذل توزيع عادؿ كالقضاء على الفقر5كىو ٖتقيق األغراض االجتماعية كالتكافلية

 كقفية حجج توثقها كقف جديد إلنشاء ا١تطلوب ا١تاؿ ٕتزئة من نتجت القيمة متساكية كثائق كىي :وقفية صكوك- 1
 أف يريد الذم ا١تاؿ مقدار احملسن ٭تدد ٔتعٌت احملسنوف لبلكتتاب استدعاء كيتم اإلصدار نشرة ُب مضموهنا ٭تدد ٪تطية
 يرغب اليت الوقفية ا٠تَتية الصكوؾ عدد تعيُتكيتم  االكتتاب نشرة ٖتدده الذم الرب كجوه من كجو مسمى ُب بو يتربع
  :7كتنقسم الصكوؾ الوقفية اذل 6كا١تساجد كا١تستشفيات ٣تانية ١تنفعة ميغِّغله  الوقفي األصل يكوف أف ٯتكن كهبا ا١تتربع

يعٍت شراء ٣تموعة من األسهم حسب القدرة كحسب الفئات احملددة ُب ا١تشركع الذم سينفق :الوقفية  األسهم1-1
 ريعو على أكجو ا٠تَت الذم أقيم ا١تشركع من أجلو كىي أسهم غَت قابلة للتداكؿ ُب البورصة لكن ٖتدد نصيب صاحبها

 .كٯتكن لصاحبها سحبها أك التدخل ُب طريقة استثمارىا8ُب الوقف 

                                           
1
 278-277:ص –، مرجع سابق ذكره، ص عبلء الدين زعًتم   

 2
ْتث " الدولي بسطيف 1945ماي  8 مطار توسيع مشروع حالة التحتية دراسة البنى تمويل مشاريع في اإلسالمية الصكوك دور"عامر  بٍت  كزاىرةاٟتق عبد العيفة  

 ، بالتعاكف بُت 2014 مام 6 ك 5يومي" مقدـ اذل ا١تؤ٘تر الدكرل حوؿ منتجات ك تطبيقات االبتكار ك ا٢تندسة ا١تالية بُت الصناعة ا١تالية التقليدية ك الصناعة ا١تالية اإلسبلمية 
  13 ص   ISRAجامعة سطيف ،اٞتزائر ك

3
 55مرجع سابق ذكره، ص " فقه المعامالت المالية المعاصرة"سعد بن تركي ا٠تثبلف    

4
 82،مرجع سابق ذكره  ص  عجبنا علي اهلل عبد  

5
-2005الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرها دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية للفترة "ربيعة بن زيد   

 89 مرجع سابق ، ص " م2010
6
 12عامر ، مرجع سابق ذكره ، ص  بٍت  كزاىرةاٟتق عبد العيفة  

7
 ْتث مقدـ اذل ا١تؤ٘تر الدكرل حوؿ منتجات كتطبيقات اإلبتكار ك "الخليجي  التعاون مجلس دول اإلسالمية في الصكوك صناعة واقع""فاطمة   مفتاح صاحل كرحاؿ 

 9 ، ص  ISRA ، باتعاكف بُت جامعة سطيف،اٞتزائر ك2014 مام 6 ك 5يومي" ا٢تندسة ا١تالية بُت الصناعة ا١تالية التقليدية ك الصناعة ا١تالية اإلسبلمية 
8
   http://www.kantakji.com/media/8027/m189.pdf  LE 26/07/2014 à 23h30 

 9ص  " الصكوك الوقفية و دورها في التنمية" كماؿ توفيق حطاب 

http://www.kantakji.com/media/8027/m189.pdf
http://www.kantakji.com/media/8027/m189.pdf
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تقـو الفكرة على تقدًن مشركع كقف ٠تدمة اجملتمع ك ٖتديد ا١تبلغ البلـز ٍب طرح سندات :الوقفية  السندات1-2
 .1بغرض االكتتاب لتجميع ا١تاؿ ٍب إنشاء صندكؽ استثمار كقفي إلدارة ىذه السندات

،فبل تعود 2تصدر من أم جهة كانت تستخدـ حصيلتها ُب اإلنفاؽ على كجوه الرب كا٠تَت:صكوك القرض الحسن- 2
بعائد مادم على مصدرىا كجزاءه ُب اآلخرة عند اهلل عز كجل كما تستطيع اٟتكومة إصدار ىذه الصكوؾ لسد عجز 

 .  ا١توازنة العامة،باإلضافة إذل ىذه ا١تنتجات ظهرت منتجات مستحدثة؛سنقدمها ُب ا١تطلب التارل
 المنتجات المالية المستحدثة :المطلب الثالث

 .ا١تنتجات التمويلية،ا١تشتقات اإلسبلمية كا١تنتجات ا١تركبة:التالية النقاط ضمن ا١تنتجات ىذه تناكؿ سيتم
التمويلية  ا١تنتجات من ٣تموعة ا١تاليُت ا١تهندسُت جهود أفرزتو ما بُت من كاف:التمويلية المنتجات:الفرع األول
ُب سوؽ النقد؛ك ىي إما أف تكوف منتجات ٘تويلية  ا١تتعاملُت من معينة فئة كرغبات احتياجات تليب اليت كاالستثمارية

 أك اإلجارة كسوؼ نتعرض إذل عملية التوريق اإلسبلمي ٍب نعرؼ اإلجارة ا١توصوفة ُب الذمة قائمة على ا١تشاركة أك البيوع 
 ك شهادات اإليداع اإلسبلمية 

 قبل تعريف التوريق اإلسبلمي نوضح أكال اٟتكم الشرعي للتوريق التقليدم:يـق اإلسالمـالتوري :أوال 
لتوريق التقليدم ُب باب بيع الديوف،فإذا بيعت ٤تفظة القركض ١تن عليو الدين فيشًتط يدخل ا:الحكم الشرعي- 1

أما إذا بيعت ٤تفظة القركض لغَت من عليو ،3جلآلا ال على سبيل(نقدا)الفقهاء ٞتواز ذلك أف تدفع قيمة الدين حاال
 أما إذا ًب البيع حاالٌ فَتل األجلتفق الفقهاء على عدـ جواز ذلك على سبيل إالدين كىو كاقع اٟتاؿ ُب التوريق فقد 
فالتوريق بصورتو الراىنة ال ٬توز شرعان،فهو ُب حقيقتو بيع كالئ بكالئ،كما أف ،4اٚتهور الفقهاء عدـ جواز ذلك أيض

 ىو عملية  اإلسبلمي أك التورؽ أك التصكيكالتوريق ؼ٤تفظة القركض تباع بأقل من قيمتها،كىذا يقع ُب دائرة الربا احملـر
أما الديوف فيمكن 5 ُب السوؽ ا١تالية اإلسبلمية ُب صورة صكوؾ اإلجارة كا١تشاركة كا١تضاربة، تطبيقويتم٘تويلية متطورة، 

التعامل هبا ىذه األخَتة يتم صكوؾ ا١تراْتة كالسلم كاالستصناع،كُب  تطبيقوتوريقها عند اإلنشاء كال تتداكؿ،كىو ما يتم 

                                           
1
    http://www.kantakji.com/media/8027/m189.pdf  LE 26/07/2014 à 23h30 

 10مرجع سابق ذكره، ص " الصكوك الوقفية و دورها في التنمية" كماؿ توفيق حطاب 

2
-2005الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرها دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية للفترة "ربيعة بن زيد  

 90 مرجع سابق ،  ص" م2010
3
 الشارقة، دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة على ا١توقع  جملمع الفقو اإلسبلمي الدكرل كمنظمة ا١تؤ٘تر اإلٝتي،19الدكرة " حقيقته وأنواعه التورق" علي أٛتد السالوس  

www.kantakji.com/media/8552/n200.doc 22ص 
4
 125-124: ص -مرجع سابق ذكره، ص" فقه المعامالت المالية المعاصرة"سعد بن تركي ا٠تثبلف   

5
 271سابق ذكره، ص ،عبلء الدين زعًتم  
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 ُب كا١تساعدة ا١تهمة نيةالتق ىذه من ،لبلستفادة1بعض الدكؿ الغربيةستخدمها حىت تكما  كتتوسع يوما بعد يـو بكثرة
 االستثمارية ٤تافظهم تنويع ُب تساعدىم للمستثمرين متنوعة استثمارية فرصا ٘تثل كتسيلها؛فهي األصوؿ ٖترير عمليات

 إسبلمي شكل ُب كإتاحتهانية التق ىذه لتأصيل كالتطوير البحوث من نشطة حركة بدأت ا١تنطلق ىذا كمن مثلي بصورة

  2كاٞتزئية الكلية األىداؼ يبلئم
 منو،كالتورؽ اشًتيت من لغَت حاؿ بثمن بيعها ٍب مؤجل بثمن أصوؿ ؾؿًب "أنو التورؽ على  يعرؼ:تعريف التورق- 2

 أنو أم ، الفضة كىو الورؽ إ٪تا يقصد السلعة يقصد ال السلعة يشًتم الذم ا١تشًتم ألف بذلك الورؽ،كٝتي إذل نسبة
 ببيعها يقـو ،ٍبآجل بثمن سلعة شراءفالتورؽ ىو آلية ٘تويل ٘تكن ا١تتورؽ أم طالب النقود من 3السلعة ال النقود يريد

 ا١تملوكة السلعة بيع خبلؿ من البلـز التمويل ذل يتحصل عذابوقببل،ك منو اشًتيت الذم غَت آخر طرؼ إذل حاؿ بثمن
 5 كلتوضيح الفكرة سنعرض اٟتكم الشرعي للتوريق4عليو االتفاؽ ًب ما حسب اآلجل ٙتنها يقـو بتسديد أف حاال،على

:  التالية6التوريق اإلسبلمي ٯتكنها تتبع أحد الطرؽإف عملية : منهج التوريق اإلسالمي- 3
لديوف افتصبح تلك ؛ ٖتويل الديوف إذل أسهم،كٓتاصة عندما تقـو بإصدار جديد ضمن ما تتيحو لوائحها كأنظمتها-

لشركة اأسهم  يسرم على كيسرم عليها ماالشركة حصصان من موجودات  عبارة عن أسهم يتملكها الدائنوف ك٘تثل -
غَتىا،كتريد التخلص منها كمن كلفة  آالت أك إذا كانت الشركة أك ا١تؤسسة ا١تالية ٘تتلك سلعان عينية كالسيارات أك -

ٍب ستحقق ا١تؤسسة  ٗتزينها كصيانتها فيمكن عرضها على الدائنُت ١تبادلتها بديوهنم اليت ىي على ذمة ا١تؤسسة كمن
التخلص من ٥تزكف سلعي ٯتثل عبئان ماليان ككلفة دائمة على ا١تؤسسة مع الوفاء بالدين كسقوط االلتزاـ عن ذمتها : فائدتُت

 من اٟتلوؿ العملية لتفعيل األسواؽ ة تعدلية التوريق اإلسبلميعم:أهمية التوريق في الصناعة المالية اإلسالمية- 4
 إحدل فهيُب تطوير األسواؽ ا١تالية العربية اإلسبلمية كٛتايتها من األزمات ا١تالية،يستفاد منها  احًتازيةا١تالية كأداة 

األدكات ا١تالية قصَتة األجل ا٢تامة اليت ٯتكن االستفادة هبا ُب سوؽ النقد لتوفَت متطلبات السيولة إذل جانب إدارة 
. ا١تخاطر بالصورة اليت ٖتقق أىداؼ ىذه ا١تؤسسات

احتياجات  لتلبية اإلسبلمية ا١تالية ا١تؤسسات تبنتها اليت ا١تالية ا١تنتجات بُت من ىي:الذمة في الموصوفة اإلجارة: ثانيا 

                                           
1
 ABDELHAKIM CHAIB«La finance islamique, entre opportunisme et pragmatisme »op-cit, P 68 

2
 3 ص ،مرجع سابق ذكره" التنموية تمويل المشروعات في االسالمية الصكوك دور"صاحل ٤تمد علي الرٛتن فتح  

3
 259 ص سابق، مرجع ،"اإلسالمية المالية والمؤسسات المصارف في التمويل صناعة "قنطقجي، مظهر سامر   

4
 The Securities Commission- Practical Aspects of Islamic Securitization: A market Premier - Malaysian ICM 

5
  Quarterly Bulletin of Malaysian Islamic Capital Market- August 2006 - Vol1 No.2 – p. 16 

6
، ا١تعهد اإلسبلمي للبحوث ك "البيع على الصفة للعين الغائبة و ما يثبت في الذمة، مع اإلشارة إلى التطبيقات المعاصرة في المعامالت المالية"عياشي فداد،   

 134-133، ص 2000، الطبعة األكذل، 56التدريب، البنك اإلسبلمي للتنمية، البحث 
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  منفعة ٤تلها كاف سواء سلماؿ بصفات التاـ كصفها يتم منفعة بتقدًن ا١تؤجر فيها يلتـز"عقود انوأ على عرفت معينة،كقد
على  ليكوف للمستقبل تضاؼ بل العقد عند للمنفعة مالكا ا١تؤجر يكوف أف فيها شرطا كليس شخص منفعة أك عُت

 :2السلم شركط توافر لصحتها الفقهاء كاشًتط، السلم بعقد شبيها الذمة ُب ا١توصوفة اإلجارة عقدؼ"1للتنفيذ ٘تلكها
 أك قبضها قبل العُت ىلكت سواء تنفسخ انوفإ ا١تعينة اإلجارة ٓتبلؼ العُت بتلف ا١توصوفة اإلجارة ُب العقد يفسخ ال-1

 .ا٢تالكة العُت عن بديلة مؤجرة عُت بتقدًن ا١تؤجر بعده،كيلـز
 .للمنفعة التابعة ا٠تدمات تقدًنك٬تب الذمة؛ ُب ا١توصوفة اإلجارة ُب العيب خيار يتصور ال - 2
للعقد؛  ٤تبل ستكوف اليت ا١تنفعة ُب مؤثرة غَت كانت إذا ا١تنفعة نوع ذكر بعد التفاصيل بياف إذل اٟتاجة عدـ-  3
 كالرْتية السيولة للموارد،كٖتقيق الكفء التخصيص كميزة ا١تدخرات تعبئة ُب الكفاءة ميزة ٭تقق ا١تبتكر ىذا إف -4

 .ا١تالية ا٢تندسة إليو دؼتو ما كىو كفؤ بشكل العبلقة أطراؼ لكافة كالضماف
للتداول  القابلة اإليداع شهادات: ثالثا

 لديها، ا١تودعة االستثمارية الودائع مقابل ُب ا١تصارؼ قبل من تصدر للتداكؿ القابلة اإليداع شهادات :تعريفها- 1
  .3ابو مضاربا كا١تصرؼ ا١تاؿ رب ملهااح باعتبار ا١تضاربة أساس على تقـو حيث

  :ُب ا١تصرفية الشهادات من النوع ىذا يساىم:مزاياها- 2
 أىدافها ٖتقيق على القدرة ٯتنحها الذم األمر كىواإلسبلمية؛ ؤسساتادل ُب األجل طويل ٘تويل مصدر توفَت 2-1

  .األرباح اُبص على ائعب  حىت ال تكوفالعاطلة تشغيل األرصدة بباالستخدامات ا١توارد ربط كما تكاالجتماعية االقتصادية
 تعطيو كما عليها ا١تتفق كبالنسب ا١تالية الورقة استحقاؽ تاريخ قبل الربح على اٟتصوؿ ُب ٟتاملها اٟتق كتعطي 2-2

 4 بسبب مركنتهاللتداكؿ ةابل؛ؽاستحقاقها مدة خبلؿ ٭تتاجها اليت السيولة على اٟتصوؿ أجل من بيعها ُب اٟتق
 .كاسع نطاؽ على استخدامها ًب إذا إسبلمية مالية أسواؽ توفَت على تساعد  2-3

المشتقات المالية اإلسالمية :الفرع الثاني
 ؿككا١تراجحة كا١تضاربة كإدارة األص تستخدـ ا١تشتقات ا١تالية لتحقيق أىداؼ ا٢تندسة ا١تالية مثل التحوط كإدارة ا١تخاطر

                                           
1
 La finance islamique, Conseil déontologique des valeurs mobilières ,CDVM, sur site: www.cdvm.gov.ma, P17 

2
  121 اذل ص 93 ـ من ص2010ْتث مقدـ جمللة إسرا للمالية اإلسبلمية ، اجمللد األكؿ، العدد األكؿ،ديسمرب " منتجات صكوك اإلجارة"سامي السويلم   

3
، القاىرة ،  اإلسكندرية ، دار السبلـ للنشر كالتوزيع ك الًتٚتة" دور األسواق المالية في تدعيم اإلستثمار طويل األجل في المصارف اإلسالمية"أشرؼ ٤تمد دكابة  

 153ص ـ ،2006
4
 (2007-1990)األردن و السعودية ، حالة تطبيقية للمدة :أثر األداء المالي للمصارف اإلسالمية في مؤشرات سوق األوراق المالية"حيدر يونس كاظم ا١توسوم  
 32مرجع سابق ذكره ،ص "

http://www.cdvm.gov.ma/
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 تقليل ا١تخاطر،إال أهنا ُب اٟتقيقة عظمت ا١تخاطر ٍب عملت على إدارهتا دائمان باستخداـ ا٢تندسة من أجلكا٠تصـو 
للمشتقات  إ٬تاد بدائل  لكن ٯتكن من خبلؿ استخداـ ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلميةا بشكلها اٟتارل ٤ترمة شرعكىيا١تالية،

.  كتكوف متوافقة كتوجيهات الشرع اإلسبلميإدارة ا١تخاطرا١تالية ٖتقق مزايا 
 تربز ضركرة االستفادة من ا١تشتقات ا١تالية ُب النظاـ ا١تارل اإلسبلمي ُب أهنا:ضرورة تطوير مشتقات مالية إسالمية:أوال

تقدـ أدكات إلدارة ا١تخاطر  كما ٯتكن االستفادة من التوفَت الكبَت ُب تكاليف ا١تعامبلت كُب التكامل مع ا١تنظومة ا١تالية 
،كمن فرص التمويل ا١تتاحة ُب سوؽ رأس ا١تاؿ العا١تي كالذم 1الدكلية،كاالستفادة من فرص استثمار األمواؿ اإلسبلمية

  مع توفَت الظوبط الشرعيةٖتتاج إليو الشركات كا١تؤسسات ككذلك حكومات الدكؿ اإلسبلمية ُب تنمية اقتصادياهتا
: 2 جانبُتُبكتربز اٟتاجة للمشتقات ا١تالية اإلسبلمية على الرغم من ا٠تبلؼ الفقهي الذم تثَته 

ضركرة تكيف ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية مع كاقع النظاـ ا١تارل العا١تي كالذم من ٝتاتو األساسية :الجانب األول- 1
كىو ما يستدعي القياـ ؛التقلبات ُب األسعار ٔتا فيها أسعار الفائدة كأسعار األسهم كالسندات كأسعار السلع كا٠تدمات

. دل تكن بأم حاؿ من األحواؿ ىي ا١تتسبب فيها  ٠تسائرىادببعمل ا٬تايب ٕتاه ىذه التقلبات بدال من تك
 منافستها لنظَتهتا كذلك ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية كضماف استمراريةظ على ايستدعي اٟتف:الجانب الثاني- 2
األخذ باالبتكارات اٞتديدة أك إ٬تاد البدائل اليت ٖتقق نفس ا١تزايا لتلك اليت ٖتققها األدكات التقليدية كُب نفس الوقت ب

 .األبعد عن ا٠تبلؼ  من خبلؿ التكيف الفقهي ٖتقق ميزة ا١تصداقية الشرعية
على 3كبيع العربوف جائز عند اٟتنابلة  أف خيار الشراء ىو أشبو ما يكوف ببيع العربوف،داغي ٤تمد القرم / يرل دك

  . ٯتكن القوؿ ّتواز عقود خيار الشراء،إذا سلمت من ا١تخالفات4كقياسا على حكم بيع العربوف، اٞتمهور خبلؼ
 اءالخيارات في اطار بيع العربون مع خيار الشرتكييف : ثانيا
 :يلي ما كفق اإلسبلمية الشريعة ُب ا٠تيارات عقود تكييف ًب لقد
 لنفسو كيشًتط االستصناع أك اإلجارة أك البيع) البلـز العقد ُب الشخص يدخل حيث:خيار الشراء وبيع العربون-1

 منها،كلو الربح يؤمل سلعة على اٟتصوؿ ُب للتحوط الفرصة يتيح ما معلومة؛كىو مدة خبلؿ ا١تنفردة بإرادتو الفسخ حق
  يسقط ذلك ألف بالربح اقًتاف ىناؾ يكوف أف دكف العقد مدة خبلؿ آخر لطرؼ ا٠تيار ٤تل عرض ُب اٟتق

                                           
1
 19مرجع سابق ذكره ، ص " المالية من منظور النظام المالي اإلسالمي-المشتقات"آماؿ حاج عيسى كفضيلة حويو   

2
 21 ـ،  ص 2013 يونيو٣13تلة اإلقتصاد اإلسبلمي العا١تية،العدد "المشتقات المالية اإلسالمية بين التنظير والتطبيق"بو مسامحأعبد اهلل صاحل ٤تمد   

3
 578-567 صمرجع سابق ذكره ،،"المشتقات المالية و دورها في إدارة المخاطر و دور الهندسة المالية في صناعة أدواتها" ٝتَت عبد اٟتميد رضواف  

4
 Khalil LABNIOURI « L’innovation en ingénierie financière islamique »OP-CIT, P16 
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 الثمن ضمن يدخل لسلعتو،حيث حبسو عن تعويضا للبائع ا١تشًتم السلعة،يدفعو ٙتن من جزءان  يعترب العربوف،ؼ1ا٠تيار

 .التنفيذ ُب حقو عن ا١تشًتم تنازؿ إذا للبائع حقا التنفيذ،كيكوف حالة ُب العقد ُب عليو ا١تتفق

 معُت مارل أصل شراء ُب اٟتق مقابل ا١تاؿ من ١تبلغ ا١تشًتم دفع على يقوماف كا٠تيار العربوف بيع أف إذل اإلشارة كٕتدر -

 حالة ُب اـمقد ا١تدفوع ا١تبلغ خسارة العقد،أك إ٘تاـ حالة ُب األصل ٘تلك يتم أف معينة،على فًتة خبلؿ ٤تدد بثمن

 من ا١تارل،بل األصل أسعار فركؽ من االستفادة أجل من يستخدـ ال أنو ُب ا٠تيار عن ٮتتلف العربوف بيع أف العكس،إال

 .العربوف ٮتسر فإنو الشراء،كإال أمضى مناسب األصل أف لو ثبت إذا نوألبو، كاالنتفاع ذاتو حد ُب األصل شراء أجل
األرجح ؛ىل االلتزاـ أك الضماف يصلح ألف يكوف مادة لعقود ا١تعاكضات:كفالة  أو ضمان أوالتزامخيار البيع هو -2

من آراء الفقهاء جواز أخذ األجرة على االلتزاـ أك الضماف أك الكفالة،لقوة األدلة خاصة مع كجود معامبلت مالية تبتعد 
كقياسا  بالكفالة عن عقود التربعات،كيتحقق من خبل٢تا مصاحل كمكاسب لطرُب ا١تعاملة،كٔتا ال ٮتالف ا١تقاصد الشرعية

على ىذا اٟتكم ٯتكن القوؿ ّتواز خيار العرض أك الدفع إذا خبل من ا١تخالفات الشرعية األخرل فمالك األكراؽ ا١تالية 
بشراء (من األكراؽ ا١تالية)الذم يدفع العمولة مقابل أف يكوف لو حق البيع ُب الفًتة ا١تتفق عليها يقـو ْتماية ٦تتلكاتو 

ككنتيجة ١تا سبق نصل إذل التكييف 2التزاـ من الطرؼ اآلخر بضماف ىذه األكراؽ بشرائها إذا رغب الطرؼ األكؿ
الكفالة أك  إمكانية قياس حكم عقود خيار الشراء على حكم العربوف كحكم خيار البيع على حكم االلتزاـ أك:التارل

ا١تشقة،ففي ٖترًن العربوف تضييق على  ينسجم مع ٖتقيق ا١تقاصد الشرعية ا١تتمثلة ُب دفع الضرر كاٟترج ك"كىذا؛3الضماف
األعياف كا٠تدمات  تعريض ا١تؤجر،أك كا١تتمثل ُب تفويت الفرص على البائع أكالضرر،الناس كمصاٟتهم،كٝتاح بإيقاع 

مشقة،كلذلك ينبغي أف يلتـز العاقداف ٔتا اتفقا  مضاعفة مقدار العربوف ضرر كحرج ك كما أف لتقلبات األسعار كتدىورىا
.  عليو كىو مقدار العربوف فقط

 4الحق كقت ُب البدلُت تسليم فيها يتم اليت العقود بُت من ا١تستقبليات:المستقبليات في إطار عقد اإلستصناع:ثالثا
إذا  معناه ُب القمار باب العقد،كمن ُب مشركطنا ىذا كاف إذا الظاىر القمار قبيل من النقدية،كيعترب بالتسويات العقود
 .آخر طرؼ حساب على لطرؼ الغنم ٭تقق الذم مشركطة؛األمر غَت التسوية كانت

                                           
1
 كرقة مقدمة للمؤ٘تر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات "(تداول الديون– السلم – العربون )ضوابط وتطوير المشتقات المالية في العمل المالي "بو غدة أعبد الستار   

على  26/07/2014 اطلع عليه يوم http://www.kantakji.com/media/7356/497.pdf  على ا١توقع7 ـ ،ص2009 مايو 18/19ا١تالية اإلسبلمية يومي 
 45سا23

2
  .23ص  ـ، 2005،  ، ا١تملكة العربية السعودية ا١تؤ٘تر العا١تي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي،جامعة أـ القرل،مكة ا١تكرمة"نحو سوق مالية إسالمية"كماؿ توفيق حطاب  

3
 ا١تارل كا٢تندسة االبتكارمنتجات كتطبيقات "ذل ا١تؤ٘تر الدكرل حوؿإْتث مقدـ "المالية الخيارات – المالية الهندسة لمنتجات الشرعي التنظير"زكية بوستة رايس، حدة 

 16  صISRA،بالتعاكف بُت جامعة سطيف،اٞتزائر ك ق 1435 رجب 5/6ـ ا١توافق ؿ  2014 مام 5/6ا١تالية بُت الصناعة ا١تالية التقليدية كالصناعة ا١تالية اإلسبلمية،يومي
4
  ( ـ2003ق 1423)؛15االقتصاد اإلسبلمي ـ :٣تلة ا١تلك عبد العزيز"مستقبليات مقًتحة متوافقة مع الشريعة"الساعاٌب اٟتميد عبد الرحيم عبد:للمزيد من التفصيل،أنظر  

http://www.kantakji.com/media/7356/497.pdf%20????%20????%20???%2026/07/2014
http://www.kantakji.com/media/7356/497.pdf%20????%20????%20???%2026/07/2014


 الصناعة المالية اإلسالمية:الفصل الثالث

 

157 
 

  العقد، ٣تلس ُب كا١تبيع الثمن تسليم فيو يتأخر أف ٯتكن الذم االستصناع عقد أساس على اتا١تستقبلي تكييف ًب كقد
عقد مع صانع على عمل "يعرؼ عقد االستصناع بأنو:عقود المستقبليات في إطار عقد االستصناع تكييف 2-1

كيكوف ىذا ا١تعقود عليو ىو العمل فقط،ألف  ،شيء معُت ُب الذمة،كتكوف العُت ا١تصنوعة كمادهتا األكلية من الصانع
طلب الصنع،كىو العمل فإذا كانت العُت أكا١تادة األكلية كاألخشاب كاٞتلود من ا١تستصنع ال من الصانع، :االستصناع

دل يكن مسموحا هبا من خبلؿ عقد  يسد حاجة من حاجات اجملتمع كىذا العقد"افإف العقد يكوف إجارة ال استصناع
السلم كىي السماح بتأخر تسلم الثمن نقدا، خاصة عندما تكوف العُت ا١تطلوب صنعها باىظة القيمة،يقوؿ الشيخ 

ستبقى دكما ُب كل عصر بعض سلع ال يتيسر أبدا أف تصنع أكتنتج قبل كجود مشًت معُت ملتـز :"مصطفى الزرقا
كقد قرر ٣تمع الفقو اإلسبلمي ُب دكرتو "بشرائها، ففي مثل ىذه السلع ٯتكن للمشًتم شرعا أف يتوذل ىو ٘تويل البائع

. ق عدـ اشًتاط تعجيل الثمن ُب االستصناع1412 السابعة عاـ 
إذا ما كانت السلع طيبة مباحة،ككانت العقود اليت ٘تثلها أك األسهم ا١تتداكلة :1العقود اآلجلة في إطار عقد السلم:رابعا

٘تثل شركات مشركعة،فإف العقود اآلجلة كا١تستقبليات ُب ىذه اٟتالة ىي أشبو ما تكوف بعقود السلم اٞتائزة 
شرعا،فما مدل صحة ىذا التكييف؟ 

 فيو يتأجل معلـو بثمن بيع على التعاقد على الطرفاف فيو يتفق الذم السلم عقد أساس على اآلجلة العقود كيفت لقد

،على أجل إذل مضبوطنا كصفنا بالذمة ا١توصوفة السلعة تسليم  .مؤجلُت البدلُت كبل يكوف ال أف معلـو
ىناؾ تشابو كبَت بُت عقد السلم كالعقود اآلجلة،حيث يوجد عقد بيع يتفق فيو الطرفاف على التعاقد على بيع بثمن 

  .يتأجل فيو تسليم السلعة ا١توصوفة بالذمة كصفا مضبوطا إذل أجل معلـو معلـو
   المركبة الماليةالمنتجات:الفرع الثالث

العقود :كيشمل2عقد كاحد ٭تقق ٔتفرده ما ٖتققو عقود كثَتة من أغراض:العقد ا١تركب:تعريف العقود المالية المركبة:أوال
 ا١تتقابلة،العقود اجملتمعة،العقود ا١تختلفة كالعقود ا١تتجانسة ككضعت ىذه العقود لتحقيق مصاحل كل األطراؼ 

: 3ٗتضع العقود ا١تالية ا١تركبة جملموعة من الضوابط تتمثل فيما يلي:ضوابط العقود المالية المركبة- 1
 عن البيعتُت ُب بيعة،كعن الصفقتُت ُب- صلى اهلل عليو كسلم -أال يكوف ذلك ٤تل هني ُب نص شرعي،كما ُب هنيو  -

                                           
1
  مرجع سابق "نحو سوق مالية إسالمية " كماؿ توفيق حطاب  

2
كنوز أشبيليا للنشر ك التوزيع ،الرياض ،ا١تملكة العربية السعودية ،   "دراسة فقهية تأصيلية و تطبيقية: العقود المالية المركبة "عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد اهلل العمراين  

 52 ـ ، ص 2006
3
 http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=848&s=7e124a5ea24ffc903c23269743f71cb7#ixzz38c63aYOc  

 د20سا 23 على الساعة 26/07/2014يـو  " العقود المركبة في الفقه اإلسالمي " نزيو ٛتاد

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=848&s=7e124a5ea24ffc903c23269743f71cb7#ixzz38c63aYOc
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أال يكوف ذريعة إذل  كربا الفضل حيلة ربوية،مثل االتفاؽ على بيع العينة أك على اٟتيلة إذلالبيع أف ال يكوف   كصفقة
  .ا١تعاكضة ،كما ُب اٞتمع بُت القرض ك1الربا
بات،كما ُب اٞتمع بُت ىبة عُت كبيعها جأف ال يكوف بُت عقود متناقضة أك متضادة أك متنافرة ُب األحكاـ كا١تو -

 . كغَتىاللموىوب،أك بُت ىبتها كإجارهتا لو،أك اٞتمع بُت ا١تضاربة كإقراض رأس ما٢تا للمضارب
ساليب ك أيتم تطبيق العقود ا١تالية ا١تركبة ُب ٣تاالت التمويل كاالستثمار بعدة :تطبيقات العقود المالية المركبة- 2

مثل ا١تراْتة لآلمر بالشراء،كاإلجارة ا١تنتهية  ُب إطار أساليب البيوعكركة اشادلتتمثل العقود ا١تركبة ُب إطار أساليب 
 :التأمُت التعاكين ا١تركب كغَتىا من األمثلة مثل، ا١تضاربة ك ا١تراْتةاندماج،ةصبالتمليك،كا١تشاركة ا١تتناؽ

ف البنك يعمد بعد ا٘تاـ عقد بيع السلم األكؿ اذل تنفيذ أيتم كفق صيغة السلم نفسها حيث :عقد السلم الموازي 2-1
عقد سلم موازم يكوف فيو البنك ىو البائع ك العميل  ىو ا١تشًتم ك بضاعة السلم تكوف ٔتواصفات البضاعة ُب  

ف ٬تعل بضاعة السلم االكؿ بذاهتا بضاعة السلم ا١توازم حىت ال يكوف من قبيل بيع الدين أال ٭تق للبنك )السلم األكؿ
  2جل السلم األكؿ حىت يتسٌت للبنك قبض بضاعة السلم األكؿأجل التسليم يكوف بعد أك(بالدين 

 عقد ينشئ أف للصانع فيجوز بنفسو يصنع أف الصانع على ا١تستصنع يشًتط دل إذا: الموازي  االستصناع2-2
 3موازم استصناع كيسمى األكؿ العقد ُب التزامو تنفيذ بشرط استصناع ثاين

 لئبل كذلك االستصناع شركط إذل ا١توازم إضافة باالستصناع خاصة شركطان  العلم أىل اشًتط:ا١توازم االستصناع شركط
 : الشركط تلك إذل الربا،كمن حيلة ا١توازم االستصناع يكوف

 حقيقيان، امتبلكان  السلعة ا١تصرؼ ٯتتلك الصانع كأف مع عقده عن منفصبلن  ا١تستصنع مع ا١تصرؼ عقد يكوف أف -
 تبعات  صانعان،كل بصفتو االستصناع عقد إبرامو نتيجة ا١تصرؼ يتحمل إذل ا١تستصنع ككذلك أف بيعها قبل كيقبضها
 .ا١توازم اإلستصناع ُب اآلخر العميل إذل ٭تو٢تا أف لو ٭تق كال ا١تالك،

 بالشراء لآلمر ا١تراْتة بيع ىندسة إعادة على النموذج ىذا يقـو:(المرابحة المركبة)  بيع المرابحة لألمر بالشراء2-3
إذا كقع على سلعة بعد دخو٢تا ُب ملك ا١تأمور كحصوؿ القبض ا١تطلوب شرعا كىو بيع جائز بقرار من ٣تمع 

                                           
 ا١تارل ك ا٢تندسة ا١تالية االبتكارمنتجات ك تطبيقات "ْتث مقدـ  اذل ا١تؤ٘تر الدكرل حوؿ "اإلسالمية المالية الصناعة في للعقود كتطبيقات المالية لمنتجاتا"ٚتاؿ لعمارة 1

 11ص  ISRA،بالتعاكف بُت جامعة سطيف،اٞتزائر كق 1435 رجب 5/6ـ ا١توافق ؿ  2014 مام 5/6بُت الصناعة ا١تالية التقليدية كالصناعة ا١تالية اإلسبلمية،يومي 

2
 44مرجع سابق ذكره ، ص " السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطر " بوقرم الرٛتن عبد بن عادؿ  

3
أطركحة دكتوراه  " IIبازل  معيار خالل من اإلسالمية للمصارف المال كفاية  رأس بمعيار وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ مخاطر"٤تيميد   أبو مبارؾ عمر موسى  

  84-83: ص –ص  ـ ، 2008مقدمة اذل قسم ا١تصارؼ اإلسبلمية ، كلية العلـو ا١تالية ك ا١تصرفية لؤل كادمية العربية ، 
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 من جزء ٗتصيص ينوم الذم التاجر يقـو ٍب2يقدـ العميل طلب الشراء بعد ٖتديد مواصفات السلعة:كمثا٢تا 1الفقو

 كذلك ا١تصرؼ ا١تشاركة،كيقـو حساب ُب كحصتو اإلسبلمي ا١تصرؼ لدل حساب بفتح بالتقسيط لتكوف مبيعاتو

 بُت توزع ا١تشًتؾ اٟتساب ىذا ٬تنيها اليت األرباحأما ؛3ا١تشارؾ حساب ُب ا١تصرؼ كحصة يزيد أك ٦تاثل مبلغ بإيداع

 ليس البائع،ا١تصرؼ،ا١تشًتم،ا١تبيع :ىي4ثبلثة أطراؼ بُت عبلقة بالشراء لآلمر ا١تراْتة  كتشكلباالتفاؽ كا١تصرؼ التاجر

 أكعلى موصوؼ فا١تبيع طلبو على بناءا بشرائها ا١تصرؼ يعده كإ٪تا السلعة ا١تشًتم منو يطلب الذم ا١تصرؼ ملك ُب

 ٭تقق الطريقة قىذكبالشراء؛ نية أم للمصرؼ يكن دل ذلك كلوال بالشراء األمر لوجود السلعة ا١تصرؼ متعُت،يشًتم

 التقليدية،كمن البنوؾ مع با١تقارنة ا١تراْتة عمليات ا بوتتسم اليت اإلجرائية التكاليف يقلل أكال أىداؼ،فهو عدة ا١تصرؼ

،قاؿ تعاذل ٢تم منافسا كليس التجار لعمل مكمبل أيضا كيكوف كاٟتيازة بالقبض ا١تتعلقة الشرعية الشبهات عن يبتعد ٍب
ًتا عِذندَي اللَّلهِذ أَين تَـيقُنولُنوا مَيا الَي  " ا الَّلذِذينَي آَيمَينُنوا لِذمَي تَـيقُنولُنونَي مَيا الَي تَـيفْفعَيلُنونَي كَيبُـنرَي مَيقْف صدق اهلل العظيم،سورة " تَـيفْفعَيلُنونَي  يَيا أَييـ هَي

  اآلية3 و 2اآلية :الصف
يعطي داك جونز ألسواؽ ا١تاؿ،مثاالن رائعان :(مثال داو جونز ألسواق المال اإلسالمية) المؤشرات اإلسالمية2-4

  قدمتا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية  لكن5لكن التعامل با١تؤشر بشكلو اٟتارل صورة من صور القمار،٢تندسة مالية متقدمة

  األسهم ا٠تاضعة للشريعة اإلسبلمية ُب كل إ٨تاء العادل كبالتارللبديبلن مناسبا،حيث أنشئت مؤشرات تسَت علي خط

أ٫تية ىذا ا١تؤشر   كتبدك6فهي تتيح للمستثمرين اإلسبلميُت أدكات شاملة مبنية علي منظور استثمارم عا١تي حقيقي
 7:اإلسبلمي كغَته من ا١تؤشرات ا١تالية اإلسبلمية ُب

 أنو ٮتدـ قطاعات أخرل ُب أسواؽ ا١تاؿ اإلسبلمية؛فعلى سبيل ا١تثاؿ كانت ىناؾ مشكلة عند تقييم الصناديق -

                                           
1
  221، ص مرجع سابق ذكره ،عبلء الدين زعًتم  

2
 261ص   مرجع سابق ذكره ، "دراسة فقهية تأصيلية  و تطبيقية: العقود المالية المركبة "  عبد اهلل بن ٤تمد بن عبد اهلل العمراين   

3
 309مرجع سابق ذكره ، ص " فقه المعامالت المالية المعاصرة "سعد بن تركي ا٠تثبلف   

 76صمرجع سابق، "IIبازل  معيار خالل من اإلسالمية للمصارف المال كفاية  رأس بمعيار وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ مخاطر"٤تيميد أبو مبارؾ عمر  موسى 4
5
 .6، ص1/177،، القرار 1992، ٣تمع الفقو اإلسبلمي، الدكرة السابعة، "األسواق المالية في ميزان الفقه"٤تمد علي القرة داغي،   

6
يتكوف مؤشر داك جونز اإلسبلمي من عدة مؤشرات فبينما ٧تد ا١تؤشر العريض لداكجونز لسوؽ ا١تاؿ اإلسبلمي ٧تد أف ىناؾ مؤشرات فرعية مثاؿ دم جي لسوؽ ا١تاؿ  

، مؤشر دم جي للسوؽ التكنولوجي اإلسبلمي، مؤشر دم جي للسوؽ اإلسبلمي للسيولة الزائدة، كمؤشر دم جي للسوؽ اإلسبلمي (الواليات ا١تتحدة األمريكية  )اإلسبلمي 
الكندم، كمؤشر دم جي للسوؽ اإلسبلمي با١تملكة ا١تتحدة، كمؤشر دم جي للسوؽ اإلسبلمي األكريب، كمؤشر للسوؽ اإلسبلمي آسيا باسفيك كأخَتان مؤشر داك جونز 

 .العريب
7
 www.islamonline.net/arabic/economics/2004/09/article01.shtml  

 :، موقع إسبلـ أكالين تاريخ"النسخة اإلسالمية...داو جونز"حساـ الدين ٤تمد، 

http://www.islamonline.net/arabic/economics/2004/09/article01.shtml
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،ك (S&P)،(FTSE)  ٥تتلفةتتمثل ُب ٞتوء من يديركهنا إذل استعماؿ معايَت قياس مشتقة من مؤشرات1اإلسبلمية
(World Index)،ىذا فاستخدـتسبب ُب عدـ كجود ٪تط موحد كأساس سليم ٦تا لقياس األداء الداخلي ا٠تاص هبم 

 .ٮتدـ األغراض ا١تالية للصناديق االستثمارية،كيتماشى مع مبادئ الشريعةؿا١تؤشر اإلسبلمي 

الشركات  ُب2ا٠تارج؛ليتم استثمارىا داخل ا١تنطقة العربيةبكجود ا١تؤشر إذل اجتذاب جزء من األمواؿ العربية ا١تستثمرة أدل 
 ميزة لنظاـ االستثمار ا١تارل اإلسبلمي عرب اإلنًتنت؛إذ سيكوف ٔتثابة اٟتل كذلكيعطي ا١تؤشر  كاليت تدرج ضمن ا١تؤشر

٢تذه ا١تؤسسات  األمثل للمؤسسات ا١تالية كالبنوؾ اإلسبلمية؛حيث سيجعل ٢تا ميزة تنافسية؛إذ يتيح النظاـ اٞتديد
خبلؿ ما يقدمو النظاـ من  إمكانية االستجابة للطلبات ا١تتزايدة لعمبلئها على االستثمارات ا١تالية اإلسبلمية،كذلك من

 .،ك سنقدـ ُب ا١تبحث الثالث عملية  إصدار الصكوؾ كمعيقاهتا3فرصة كبَتة للدخوؿ إذل كربيات أسواؽ ا١تاؿ العا١تية
 إصدار الصكوك و معيقاتها:المبحث الثالث

 اٟتفاظ على السبلمة الشرعية ع ا١تنتجات ا١تالية اإلسبلمية ـعملية تطويرذل النظر ُب إ من خبلؿ ا١تبحث الثالثدؼ نو
 ُب ا١تالية اإلسبلمية ا١تهندسُتللمنتج كقدرتو على تلبية اٟتاجة االقتصادية بكفاءة كفعالية،فا١تسئولية ملقاة على عاتق 

كإدارة ا١تخاطر احمليطة هبا من   ا١تقاصد كالواقعية العملية ُبسبلمية ٕتمع ما بُت ا١تثاليةإالبتكار كتطوير منتجات مالية 
خبلؿ رسم إسًتاتيجيات كمناىج للقياـ بعملية تطوير ا٢تندسة ا١تالية اإلسبلمية كعلى ىذا األساس ًب تقسيم ا١تبحث إذل 

ثبلث مطالب،مطلب أكؿ نوضح فيو عملية إصدار الصكوؾ كعناصرىا كآلياهتا كمطلب ثاين نبُت فيو عملية إدارة 
 ا١تخاطر ُب الصكوؾ ك مطلب ثالث نوضح فيو التحديات اليت ٖتد من عملية انتشار الصكوؾ

  آليات إصدار الصكوك اإلسالمية :المطلب األول
سواء كانت اإلصدارات ٥تتلف ا١تراحل ك اإلجراءات اليت ٘تر هبا عملية التصكيك  إذل التطرؽ بداية إذل سنحاكؿ

 ا ٍب طرح الصكوؾ للتداكؿ بيعا كشراءباالكتتاب ٕتميع األصوؿ مركرا  من بدايةخاصة كذلك لقطاعات حكومية أك
 ضمن رؤية اجمللس الشرعي هبيئة احملاسبة ك ا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسبلمية 

 :إصدار الصكوك اإلسالمية:الفرع األول
تتم عملية التصكيك من خبلؿ قياـ مؤسسة ما بتجميع أصو٢تا غَت السائلة ك ٖتويل ملكيتها 

                                           
1
 DOUAR BRAHIM et ARKOUB OUALI « Appliction et innovation en ingénierie financière islamique » 

 ، 2014 مام 6 ك 5يومي" ْتث مقدـ اذل ا١تؤ٘تر الدكرل حوؿ منتجات ك تطبيقات االبتكار ك ا٢تندسة ا١تالية بُت الصناعة ا١تالية التقليدية ك الصناعة ا١تالية اإلسبلمية 
 104 ك 103 ص   ISRAبالتعاكف بُت جامعة سطيف ،اٞتزائر ك

2
 Khalil LABNIOURI « L’innovation en ingénierie financière islamique » Op-cit, P18 

3
 Islamique Financial Services Board « Islamique Financial Services Industry ; Stability report 2013, P-P 17-18 
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؛ بعد طرحها للتداكؿ ُب األسواؽ ا١تالية،تلك األصوؿؿتسندىا كصكوؾ اؿأك مؤسسة أخرل تقـو بإصدار 1إذل صندكؽ
 ٯتكن أف يكوف لكل مرحلة من ىذه ا١تراحل حكم، مراحلٜتس عملية إصدار ك تداكؿ الصكوؾ اإلسبلمية كتشهد

 كاالكتتاب األفضل ىو إ٘تاـ اإلصدار ٖتت رقابة جهة غَت ذات التأسيسمرحلة :ا١ترحلة االكذل:2كىي شرعي خاص هبا
 .ك كضع شركطو كبياناتو كٖتديد نسب األرباح اليت ٮتتص هبا ا١تتقاعدكف مصلحة بتنظيم اإلصدار

ك منافع  أعياف أذل إف تتحوؿ أمرحلة ٕتميع النقود قبل :ا١ترحلة الثانية
ك حقوؽ معنوية  أعياف ك منافع أذل إك معظمها أٖتويل النقود كلها :ا١ترحلة الثالثة
 كالبيع اآلجل بالتقسيط  ةديوف من خبلؿ ا١ترابحاؿ ا١تنافع اذل أٙتاف عاجلة النقود كآجلة كاألعيافٖتويل السلع :ا١ترحلة الرابعة

   اإلستثمارك إطفاء الصكوؾ عند توقف نشاط الشركة أك صندكؽأمرحلة التصفية :ا١ترحلة ا٠تامسة
 عناصر آلية اصدار الصكوك االسالمية:الفرع الثاني

  3ك يشًتؾ ُب آلية اصدار صكوؾ االستثمار اإلسبلمية األطراؼ التالية
كىو من يستخدـ حصيلة االكتتاب بصيغة شرعية كمصدر الصك قد يكوف شركة :(جهة االصدار)مصدر الصك  . 1
ك مؤسسة مالية  أك حكومة أك فردا أ
  . نشرة اإلصدار ُبجر ٭تددأكىو مؤسسة كسيطة تتوذل عملية اإلصدار نيابة عن ا١تصدر مقابل :ككيل اإلصدار . 2
  .4ك ىو ا١تؤسسة الوسيطة اليت تنوب عن ا١تكتتبُت ٛتلة الصكوؾ ُب تنفيذ عقد اإلصدار مقابل أجر:أإلصدارمدير . 3
  .ك ىو ا١تؤسسة الوسيطة اليت تتعهد بدفع حقوؽ ٛتلة الصكوؾ بعد ٖتصيلها:صدارإلمتعهد اؿ. 4
  . االستثمار بتعيُت من مدير االصدار كفقا ١تا ٖتدده نشرة االصداربأعماؿيقـو : مدير اإلستثمار . 5
كىو ا١تؤسسة ا١تالية الوسيطة اليت تتوذل مصاحل ٛتلة الصكوؾ  ك اإلشراؼ على مدير اإلصدار ك : مُت االستثمار أ. 6

  5 كحامل الصك  جر ٖتدده نشرة اإلصدارأساس عقد ككالة بأٖتتفظ بالوثائق ك الضمانات ك ذلك على 
 

                                           
 الصكوؾ BDOْتث مقدـ لشركة " الصكوك تعريفها، أنواعها، أهميتها دورها في التنمية، حجم إصداراتها، تحديات اإلصدار "الشيخ عبلء الدين زعًتم 1

  كما فوؽ  27 ، ص  19/7/2010 ػ 18 عماف، ا١تملكة األردنية ا٢تامشية" اإلسبلمية؛ ٖتديات، تنمية، ٦تارسات دكلية
دراسة مقارنة بين التجربة الماليزية و الخليجية لصناعة الصكوك : دور الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية في تطوير التمويل المستدام "عبلـ عبد النور 2

  36 ص ـ، 2011/2012رسالة ماجستَت ُب االقتصاد الدكرل للتنمية ا١تستدامة ، جامعة فرحات عباس سطيف ، اٞتزائر ،  " اإلسالمية
3

 38عبلـ عبد النور، مرجع سابق ص  

 أطلع عليو  يـو 921كلية الشريعة ك القانوف ، جامعة اإلمارات العربية ا١تتحدة ، ص  " صكوك اإلستثمار الشرعية"  كليد خالد الشا٬تي ك عبد اهلل يوسف اٟتجي 4
 http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2007/proceeding/20.swfد      12سا 9على  06/08/2014

5
 DFM Standard For «  Issuing, Acquiring and Trading Sukuk » Shari’a and Fatwa Supervisory Board Secritariat ,6th 

January – 28th February 2013, www.dmf.ae ;P  9  

http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2007/proceeding/20.swf
http://slconf.uaeu.ac.ae/prev_conf/2007/proceeding/20.swf
http://www.dmf.ae/
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إصدار الصكوك االسالمية  مراحل  :الفرع الثالث
 إعداد ا٢تيكل التنظيمي الذم ٯتثل آلية االستثمار بواسطة الصكوؾ ك دراسة ا١تسائل القانونية كاإلجرائية ك التنظيمية  . 1

ككضع النظاـ أك البلئحة ك االتفاقيات اليت ٖتدد حقوؽ االكتتاب،كتضمُت ذلك كلو ُب نشرة اٞتدكل،ك دراسة 
 .مثل مكتب ا٠تربات ك ا٢تيئة الشرعيةكصبلحيات ككاجبات اٞتهات ا١تختلفة ذات الصلة 

عفاء إكذلك من خبلؿ تأسيس شركة ذات غرض خاص تسجل ُب مناطق ذات (ا١تستثمرين)٘تثيل ٛتلة الصكوؾ  . 2
هنا ٦تلوكة بالكامل للمستثمرين كذلك لتمثلهم ُب ا٬تاد العبلقات أضرييب ك تكوف ذات شخصية مستقلة بالرغم من 

 1باٞتهات ا١تختلفة ك تقـو ىذه الشركة بشراء ا١توجودات اليت ستغطي الوحدات ا١تسطرة 
دؼ ٚتع األمواؿ اليت ستموؿ هبا ا١توجودات ا١تمثلة بالصكوؾ  بو لبلكتتابطرح الصكوؾ  . 3
ك أف يتم بيع الصكوؾ اليت ٘تثل موجودات األعياف أك أما أف يتم بالطرح مباشرة للجمهور إكىو :تسويق الصكوؾ . 4

ذل ا١تستثمر األكؿ الذم يكوف بنكا أك ٣تموعة بنوؾ كذلك للقياـ بتسويقها كبيعها اذل حاملي الصكوؾ  إا١تنافع ٚتلة 
حيث  تلقي تعهد بتنظيم االكتتاب فيما يبقى من الصكوؾ يتقدـ بو متعهد تغطية اإلصدار:االكتتابالتعهد بتغطية  . 5

 .ا ٍب يتم شراء الصكوؾ من ا١تستثمرين الرئيسيُتم بو كليا أك جزئظيلتـز بشراء ما دل يكتتب فيو ك يبيعو تدر٬تيا أك ٭تتف
صدار صكوؾ االستثمار الشرعية إتشمل نشرة : آلية توزيع االرباح و الخسائر في صكوك االستثمار اإلسالمية.6

نسبة شائعة دكف ٖتديد مبلغ مقطوع  ،بكٛتلة الصكوؾ (صاحب االصدار)على كيفية توزيع االرباح بُت ا١تضارب 
  2ما ا٠تسارة فهي على أرباب األمواؿ ٔتقدار حصتهم ُب رأس ا١تاؿأألحد الطرفُت ك

ذل نقود إ صفتها االستثمارية  السابقة بتحو٢تا انتهاءك يقصد بإطفاء الصكوؾ :إطفاء صكوك االستثمار االسالمية.7
ككلما 3جزئيا بالتدريج خبلؿ سنوات االصدار كليا مرة كاحدة ُب هناية مدة االصدار أك،يتسلمها حامل الصك األخَت

 . زاد حجم كإصدار الصكوؾ يتطلب بالضركرة إذل كجود سوؽ ماؿ من أجل تفعيل كتنشيط ىذه األدكات
 إدارة مخاطر الصناعة المالية اإلسالمية:المطلب الثاني

 جهة فمن؛ األخرل االقتصادية النشاطات تواجهها ٥تاطر أية من أكثر اإلسبلمية ا١تالية الصناعة تواجو ا١تخاطر اليت إف
  مناالقتصادية للكفاءة اٟتنيف،ك٤تققة اإلسبلمي الشرع موجهات مع متوافقة ا١تخاطر إدارة أدكات تكوف أف يتطلب

 االقتصادية ا١تزايا األقل نفس على ٖتقق أف ا١تخاطر إلدارة اإلسبلمية ا١تناىج على ستوجبم أنو  كىذا يعٍتجهة أخرل
                                           

1
http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=280335 

 سا12 على 08/08/2014 يـو اإلطبلع  منتدل سهم مصر كالبورصة ا١تصرية "  دراسة وتحليل دور الصكوك اإلسالمية  "ا١تصعيب عبد ا١تلك منصور
2

 34-33ص - ـ ، ص2010مؤ٘تر ا٠تدمات ا١تالية اإلسبلمية الثاين، أفريل " سياسة توزيع األرباح في المؤسسات المالية اإلسالمية"  موسى آدم عيسىللمزيد أنظر 
3

 45عبلـ عبد النور، مرجع سابق ص  

http://www.sahmmisr.com/forums/index.php?showtopic=280335
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  . تواجو نوعُت من ا١تخاطرفهيالتقليدية  األدكات ٖتققها اليت
  .ا١تخاطر إلدارة إسبلمي منهج إذل اٟتاجة أسباب كضحفاإلسبلمية،ك ا١تالية الصناعة تواجو اليت ا١تخاطر تناكؿسنذا لوك

( AAOIFI)اإلسبلمية ا١تالية للمؤسسات كالتدقيق احملاسبة منظمة إف:اإلسالمية المالية مخاطر الصناعة:الفرع األول
 كما اإلسبلمية الشريعة من مستمدة معايَت للحوكمة الرشيدة كليهما أصدرا قد((IFSBاإلسبلمية ا١تالية ا٠تدمات ك٣تلس

 ا١تالية ا١تؤسسات ُب األعماؿ سلوؾ ،مبادئ 2009 األكؿ كانوف ُب(IFSB)اإلسبلمية ا١تالية ا٠تدمات ٣تلس تبٌت
 طبيعة من نابعة ا١تؤسسات ا١تالية ٥تاطر إرشادية كمع ذلك تواجو أخبلقية معايَتا تشكل ا١تعايَت ىذه اإلسبلمية،كٚتيع

 النظامُت كبل ُب كاحد نسق على مثبل،٧تدىا الصرؼ أسعار فمخاطر تقليدية، أـ كانت إسبلمية ا١تالية، ا١تمارسة
 .اإلسبلمية كصيغ التمويل اإلسبلمي ا١تصارؼ هبا ٥تاطر أخرل ٗتتص ىناؾ أف ٧تد كالتقليدم،كما اإلسبلمي

ا١تالية  ا١تؤسسات فيها تشًتؾ ا١تخاطر كىذه:اإلسالمية المالية المؤسسات عمل بطبيعة تختص مخاطر :أوالً 
 ا١ترجعي،٥تاطر السعر السيولة،٥تاطر االئتماف،٥تاطر ٥تاطر :1منها التقليدية، ا١تالية بقية ا١تؤسسات مع اإلسبلمية
 . كغَتىاا١تنقوؿ التجارم ،ا٠تطر الثقة ٥تاطر،السحب القانونية،٥تاطر ا١تخاطر،التشغيل
ٕتاكزنا اإلعادة على الرغم من السبب ٢تذا الفصل الثاين  ُب  العامة منها ك ا٠تاصة أنواع ا١تخاطر ا١تاليةعرفناسبق ك

 ا١تخاطرة  فمنشأبالشرح ا١تخاطر اليت تصيب الصناعة ا١تالية اإلسبلمية دكف غَتىا  فقط اختبلؼ مصادر التمويل لنخص
 ك ا١تشاركة،كبعضها ك ا٠تسارة،كا١تضاربة الربح ُب ا١تشاركة على األساس ُب يقـو بعضها من أف نابع الصيغ ىذه ُب

  .اإلستصناع كالسلم ك الدين على يقـو اآلخر
 2اإلسالمية التمويل صيغ بها تختص التي المخاطر :ثانياً 

 ،كإف3ما بعد عقود اإل٬تاراستخدا اإلسبلمية ا١تالية العقود أكثريعد من  ا١تراْتة عقد إف: بالمرابحة التمويل مخاطر- 1
 الصيغة ف؛إالفائدة على القائم التقليدم التمويل ٥تاطر من ةقريب ٥تاطره تكوف أف ٯتكن فإنو كتوحيده العقد تنميط أمكن

ُب  الوعد فإف اإلسبلمي ع الفقوـمج لقرار اكفقؼالشريعة، علماء ٞتميع امقبولة شرع تكوف ال قد ا١تراْتة لعقد ا١توحدة
بإمكاف  قأف يعٍت ذاقكف للزبو ملـز غَت اعتربكه فقهاء آخرين ،لكن)زبوفاؿ (كاحد  لطرؼاملـز يكوف قد ا١تراْتة عقد

  

                                           
 .  14-12: ص-ص ،مرجع سابق،"المالية الهندسة مدخل: اإلسالمية المالية بالصناعة المخاطر إدارة" قندكز أٛتد الكرًن عبد 1
  معالجتها وطرق اإلسالمية الصكوك مخاطر " الدماغ زياد 2

International Conference on Islamic Banking & Finance: Cross Practices & Litigations (15-16June2010) P –P: 6-7                                    
3

 أكتوبر 21-20حوؿ األزمة ا١تالية ك االقتصادية الدكلية ك اٟتوكمة العا١تية يومي ْتث مقدـ للمؤ٘تر العلمي الدكرل  " إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية"مفتاح صاحل  
 4 ـ،جامعة فرحات عباس سطيف ، اٞتزائر، ص2009
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 :1 أىم ٥تاطرىانوجز؛كسالعربوف بدفع يقـو أف الوعد كبعد عنو يصدر أف بعد حىت الشراء عقد إ٘تاـ عن الًتاجع الزبوف
 .التأخَت على عقوبات كجود لعدـ السداد تأجيل  أكاالتفاؽ حسب بالسداد العميل كفاء عدـؾ:االئتمانية المخاطر -
  للسلعة ا١تموؿ شراء بعد بالشراء كعده تنفيذ عن ا١تشًتم ينكل قد بالشراء لآلمر ا١تراْتة حالة ُب :السوقية المخاطر -
 .منخفض بسعر السلعة يبيع ا١تصرؼ ٬تعل ما
هبا  عيوبؿ للسلعة العميل رفض عند اٞتودة ٥تاطرك الشرعية كالضوابط األسس بكافة االلتزاـ عدـ:التشغيلية المخاطر -
 من ٥تاطرة أقل يعترب ،إذاإلسبلمية  التمويل أدكات من مهمة أداة باإل٬تار التمويل يعترب:باإليجار التمويل مخاطر-2

 ٘تويبل يشكل باإل٬تار فالتمويل للمستأجر بالنسبة التوقع،أما كسهل ثابت كشبو مستقر بإيراد ،كيتمتع كا١تشاركة ا١تضاربة
 يساعد أموا٢تا،كذلك الستخدامات تفصيلي تربير بتقدًن ا١تطالبة ىي العادة ُب ا١تؤسسة إدارة أف ،ٔتعٌت ا١تيزانية خارج من

  :2ىامن ٥تاطر اإل٬تار يواجو ذلك كرغم؛مقدمنا ا١تارل التزامو يعرؼ ألنو لنفقاتو كالرب٣تة التخطيط حسن على ا١تستأجر
 .مواعيدىا ُب اريجاإل مدفوعات سداد عدـ أك التأخَت ُب كتتمثل:ةاالئتماني المخاطر-
 بيعها أك الباطن من تأجَتىا أك ا١تؤجرة األصوؿ معادل تبديل أك مبلمح تغيَت أك بإتبلؼ كا١تتعلقة:األخالقية المخاطر -

 .ا١تؤجرة الشركة من مسبق إذف على اٟتصوؿ دكف للغَت
اإلنتاجية،  كاألصوؿ ا١تعدات شراء ُب ؤسسات اإلسبلميةادل لدل الكافية ا٠تربة توفر عدـؾ:التشغيلية المخاطر -

 .٤تاسيب إطار كجود عدـ  أكالتشغيل كعدـ الركود ٥تاطر من لو تتعرض ما ،أككٗتزين صيانة من تتطلبو ما ككذلك
 اٟترفيُت ٘تويل أك الفبلحي القطاع ُب بالسلم التمويل تطبيق فيمكن:3 و اإلستصناعبالسلم مخاطر التمويل- 3

 كإعادة منتجاهتم بعض على اٟتصوؿ مقابل سلم ماؿ كرأس اإلنتاج ٔتستلزمات إمدادىم طريق عن ا١تنتجُت كصغار
 كالتمويل ا١تختلفة كاآلالت كا١تعدات ا١تتعددة الرأٝتالية السلع إنتاج ٘تويل ُب يستخدـ باالستصناع التمويل تسويقها،أما

  :العقد ُب اآلخر مصدر٫تا الطرؼ السلم عقد ُب ا١تخاطر من نوعاف األقل على ىنالك،العقارم
عما  ٥تتلفة نوعية تسليم إذل،4٘تاما تسليمو عدـ أك ُب حينو فيو ا١تسلم تسليم عدـ من اآلخر الطرؼ ٥تاطر تتفاكت -

قد  1للزبوف ا١تالية با١تبلءة صلة ٢تا ليس بسبب عوامل  ا١تخاطرتكوف قدك(الزراعية ا١تنتجات )السلم عقد ُب عليو اتفق

                                           
1

 ملتقى ا٠ترطـو للمنتجات ا١تالية اإلسبلمية،ٖتت عنواف التحوط كإدارة ا١تخاطر ُب "التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اسالمية " بدر الدين قريشي مصطفى 
 10-9ص - ص ،5/6/2012ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية،أفريل 

2
 139مرجع سابق ذكره ، ص   "السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطر "بوقرم أٛتد بن الرٛتن عبد بن عادؿ 

3
 TARIQULLAH KHAN END HABIB AHMED « RISK MANAGEMENT AN ANALYSIS OF ISSUES IN ISLAMIC 

FINACIAL INDUSTRY » JEDDA – SAUDI-ARABIA ; 2001 p57 
 103مرجع سابق،ص "IIبازل معيار خالل من اإلسالمية للمصارف المال بمعيار كفاية  رأس وعالقتها اإلسالمي التمويل صيغ مخاطر"٤تيميد  أبو مبارؾ عمر موسى 4
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 السلعة ٯتلك ىذه الذم ا١تصرؼ على تقع أسعار ك٥تاطر إضافية ىناؾ تكلفة تكوف كبذلك ٗتزين إذل السلع ٖتتاج
 ا٠تاصة ا١تخاطر من لعدد مالو رأس يعرضفإنو  2اإلستصناع عقد كفق التمويل ـديق عندما،أما السلم عقد ٔتوجب

السلعة  أف ،غَت3 رديئة سلعة أهنا أك موعدىا ُب السلعة ُب تسليم اآلخر الطرؼ يفشل أف ٯتكن :ؿثاآلخر،ـ ؼربالط
 .بالسلم ا١تباعة مقارنة بالسلع الطبيعية كوارثلل كأقل تعرضاالزبوف  سيطرة ٖتت تكوف اإلستصناع حالة ُب العقد موضع
 ُب الزبوف  ٔتخاطرةمقارف بكثَت خطورة أقل اإلستصناع ُب)ا١تقاكؿ(اآلخر ٥تاطر الطرؼ تكوف أف ا١تتوقع ذلك،من كألجل

 ا١توعد ُب بالكامل السداد ُب فشلو عامة،ٔتعٌت طبيعة ذات ا١تشًتم جانب من السداد عن العجز ٥تاطر كالسلم عقد
 .ا١تصرؼ مع عليو ا١تتفق

 : التالية ا١تخاطر كا١تشاركة با١تضاربة التمويل كيواجو:المضاربة بالمشاركة و التمويل مخاطر-4
 إدارة ُب ككفاءتو خربتو عن صحيحة غَت أك ناقصة ٔتعلومات ا١تصرؼ العميل يزكد أفؾ تنتجك:األخالقية المخاطر -

 لصعوبة التأكد من قيمة با١تشركع ا٠تاصة ا١تالية اٟتسابات ُب كالتزكير باالحتياؿ العميل يقـو أف أك،األمواؿ كاستثمار
 . العملية قبوؿ على ا١تصرؼ لتحفيز فيها كمبالغ سليمة غَت جدكل دراسة تقدًن 4ا١تبيعات اٟتقيقية مستنديا أك

ُب العملية   األرباح ٮتفض ٦تا األسعار تذبذب ١تخاطر ا١تصرؼ يتعرض حيث:السوقية المخاطر -
 .5كتقنياهتا ا١تشركعات ٣تاؿ تقييم ُب اإلسبلمية ا١تالية ا١تؤسسات كفاءة ضعف -
  التوسع ُب عجتش ال ٚتيعها الرقابية كا١تراجعة،كاألطر كنظم احملاسبة الضريبية ا١تعاملة مثل ا١تؤسسية الًتتيبات إف ٍب -

  .6اإلسبلمية ا١تالية ا١تؤسسات قبل من الٌصيغ ىذه استخداـ
سباب الحاجة إلدارة المخاطر بالمؤسسات المالية اإلسالمية أ: الفرع الثاني 

                                                                                                                                            
1

 286مرجع سابق ذكره، ص " المصارف اإلسالمية وماذا يجب أن يعرف عنها" عبلء الدين زعًتم  
 ا٠تامس الدكرل ا١تؤ٘تر إذل مقدـ ْتث"  السودانية الحكومية الصكوك على تطبيقية دراسةالحكومية ، اإلسالمية الصكوك مخاطر دارةإ " سليماف ناصر كربيعة بن زيد 2

 كالتدريب للبحوث اإلسبلمي ا١تعهد (األردف) عٌماف – األردين ا١تركزم البنك "واإلشراف التنظيم المخاطر ؛ إدارة" :عنواف ٖتت اإلسبلمي كالتمويل اإلسبلمية الصَتفة حوؿ
 12األردف ، ص  / عٌماف – ا١تصرفية الدراسات ٔتعهد  ـ2012 أكتوبر 06/07/08للتنمية ، جدة ،السعودية ،أياـ  اإلسبلمي للبنك التابع

3
" نموذج بنك البركة الجزائري: التطبيقات المتمايزة اتقنيات التمويل و اإلستثمار في العمل المصرفي اإلسالمي من منظور العائد و المخاطرة "عبد اللطيف طييب  

 166 ص 04/05/2010مذكرة ماجستَت ُب مالية ا١تؤسسة ، جامعة قاصدم مرباح كرقلة ، اٞتزائر ، نوقشت ُب 

4
 206 مرجع سابق ذكره، ص"المصارف اإلسالمية و ماذا يجب أن يعرف عنها" عبلء الدين زعًتم 

ملتقى ا٠ترطـو للمنتجات ا١تالية اإلسبلمية، ٖتت عنواف التخوط كإدارة ا١تخاطر ُب "إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية مدخل الهندسة المالية" بن علي بلعزكز 5
 9 ، ص5/6/2012ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية، أفريل 

6
 TARIQULLAH KHAN END HABIB AHMED « RISK MANAGEMENT AN ANALYSIS OF ISSUES IN ISLAMIC 

FINACIAL INDUSTRY » OP-CIT ; p58 
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 با١تخاطر خذمن خبلؿ تعرفنا على ٥تاطر ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية؛يتضح بأهنا ُب حاجة إلدارة ىذه ا١تخاطر ك األ
  .نقلها ،ٕتنبها،أكىامن للتقليل جياتماإلسًتات كتطبيق أكلوياهتا كترتيب ا١تخاطر لتحديد نظاميةاؿ كسيلةإ٬تاد اؿاحملسوبة،ك

  :التمويل اإلسالمي مخاطر إلدارة إسالمي منهج إلى الحاجة أسباب :أوال  
فهي بذلك تتعرض لنفس ٥تاطر منها، جزءان  تعترب كاليت ككل ا١تالية بالصناعة تتعلق اإلسبلمية ا١تالية الصناعةٔتا أف 

 :األسباب تلك إذل شارة اإليلي ،كفيماياذات هبا خاصة أسبابالصناعة ا١تالية التقليدية عامة باإلضافة إذل 
يستدعي  كىو ما ا١تستقبلية ا١تخاطر مشكل غَته من أكثر يواجو ٔتفهومو الواسع ا١تارل القطاع:العامة األسباب-1
 ارتفعتا١تخاطر  ىذه أف ة؛ككما ىو معركؼبكفاء ا١تخاطر ىذه التعامل مع من ٘تكن اليت كاألدكات األساليب رمطوت

 للتقدـ ياأساسطا شرتعد  ا١تارل القطاع سبلمة ك ٔتا أفالقطاعات  من غَته عن ا١تارل القطاع ُب ا١تعاصر كقتاؿ ُب حدهتا
  من جزءان   تشكل كاليتالعادل دكؿ ُب  ا١تنتشرةا١تالية اإلسبلمية ا١تؤسساتإدارة ا١تخاطر ببأ٫تية  الوعي ازداد،االقتصادم

بوجود  إال ذلك يتحقق  كالاالقتصاد تطور ُب ا١تسا٫تة ك ككل ا١تارل النظاـ استقرارعن  مسئولةأهنا  يعٍت ٦تا ا١تارل ققطاع
 1. ا٠تاصة هباخاطر ادلإلدارة سليم إطار

 2: اإلسالمية المالية بالصناعة الخاصة األسباب-2
ا١تارل  العمل مسَتة ا٨تراؼ إذل أدل ما ٥تاطرة ؛ىذا عادة أقل تعترب اليت األجل قصَتة التمويل  صيغ على ٘تديع-

 ا١تداينة بدؿ ا١تشاركات باستخداـ صيغ األجل الطويلة العمليات طريق عن التنمية ُب ٘تويل ا١تسا٫تة بدؿ اإلسبلمي
 .ا١تشاركة أساليب ٥تاطر إدارة خاصة اإلسبلمية با١تؤسسات ا١تالية ا١تخاطر إلدارة كاضح منهج كجود لعدـنظرا 

سابق  متطلب كىو اإلسبلمية التمويل أدكات ُب كتسعَت ا١تخاطر كقياس لتقييم دراسات كجود عدـ كأحيانان  نقص -
 التأجَت شهادات أك ا١تشاركة صكوؾ أك القراض استخداـ سندات كاف لذلك األدكات تلك كتسويق استعماؿ إلمكانية

 .ا٤تدكد ا١تخاطر ُب ا١تشاركة على ا١تبنية األدكات األخرل أك
 :خطوات وآليات إدارة المخاطر بالصكوك اإلسالمية:الفرع الثالث

 :ُب أربع خطوات  اإلسبلميةا١تخاطر إدارة تتلخص خطوات:المخاطر إدارة خطوات:أوال
جاء  اإلسبلمية،فكما الصكوؾ ٥تاطر إلدارة اإلجراءات أكؿ مق3:المخاطرنوع ومصدر  تحديد:األولى الخطوة

                                           
 - العددكاإلنسانية الشلف، اٞتزائر  للدراسات اإلجتماعية األكادٯتية  اجمللة"المالية الهندسة مدخل: اإلسالمية المالية بالصناعة المخاطر إدارة" قندكز أٛتد الكرًن عبد 1

.   -  ) 17ص 
2

 10-10: ص -مرجع سابق ، ص" إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية مدخل الهندسة المالية"بن علي بلعزكز 
 134ص  عبد اللطيف طييب ،مرجع سابق ذكره، 3
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  ٍبإخل السيولة،خطر التشغيل الفائدة،خطر سعر كخطر ا١تخاطر من ٚتلة الصكوؾ من نوع كل يواجو ُب السابق
 الوقوؼ على أسباب تلك ا١تخاطر؛مع اٟترص على أف تكوف عملية ٖتديد ا١تخاطر عملية مستمرة،مع

 .تفهم ا١تخاطر على مستول كل عمل استثمارم،كعلى مستول ا١تنشأة ككل
ا١تخاطر  ٢تذه اٟتدكث كاحتمالية كمدتو حجمو الثبلثة من أبعاده نوع كل ٬تب النظر إذل :الخطر قياس:الخطوة الثانية

. 1ا١تخاطر إلدارة بالنسبة أ٫تية ذك القياس فيو يتم الذم الوقت ا١تناسب كما يعترب
 للتعامل البلزمة البدائل دراسة خبلؿ من كذلك المخاطر مع للتعامل المناسبة البدائل اختيار دراسة:الخطوة الثالثة 

 ا١تخاطر، تلك سواء بتجنب ا١تناسب البديل باختيار البلـز القرار اإلسبلمية،كاٗتاذ الصكوؾ ٥تاطر أنواع من نوع مع كل
 ُب إتباع ا١تبلئم ا١تعيار حيث أف ا١تخاطر تلك جراء من كالتكاليف ا١تنافع بُت ا١تقارنةب معها كالتعامل قبو٢تا توزيعها،أك أك

 .2خاطرادل على ا١تًتتبة التكاليف ا١تنافع تفوؽ أف فينبغي ا١تخاطر مع التعامل ُب ا١تناسب األسلوب
 ؛ا١تخاطر مع للتعامل ا١تبلئم البديل لتنفيذ البلزمة اآلليات كضع خبلؿ من كذلك:القرار تنفيذ:الرابعةالخطوة 

 .فهذه ا٠تطوات ٖتتاج اذل آليات من أجل إدارة ا١تخاطر
 :آليات إدارة المخاطر للصكوك اإلسالمية : ثانيا 

  :3تتنوع آليات إدارة ا١تخاطر للصكوؾ اإلسبلمية،لتشمل ما يلي
إف تقوًن جدكل ا١تشركع من منظور إسبلمي من خبلؿ توجيو التمويل ٨تو ا١تشركعات ا١تلتزمة :دراسة الجدوى- 1

با١تشركعية اٟتبلؿ ك الكفاءة االقتصادية لتحقيق التخصيص األمثل للموارد من خبلؿ حفظ ا١تاؿ كتنميتو،كمراعاتو 
باإلضافة إذل الكفاءة االجتماعية كما تتضمنو من مسئولية اجتماعية،ككل ىذا من شأنو أف يسهم ُب ٗتفيض ٥تاطر 

 .    الصكوؾ اإلسبلمية بصفة عامة
 تعترب كفاءة إدارة ا١تنتجات اإلسبلمية سر رْتيتها ك٪توىا  كقد حث اإلسبلـ على أف:كفاءة اإلدارة والرقابة عليها- 2

َيرْفضِذ إِذنِّني حَيفِذيٌي عَيلِذيمٌ « : قاؿ تعاذل ٬تمع ا١تدير بُت اٞتوانب األخبلقية كالفنية، عَيلْفنِذي عَيلَيى خَيزَيائِذنِذ األْف «  قَيالَي اجْف
تَيأْفجَيرْفتَي } إذ يقوؿ تعاذلكما حث على حسن اختيار الشركاء ذكم األخبلؽ الطيبة[ 55/:يوسف] رَي مَينِذ اسْف يـْف  إِذنَّل خَي

َيمِذين  ٟتملة الصكوؾ ُب ؽٍب اٗتاذ القرارات الصائبة كإعطاء احل1 فالتخطيط،التنسيق،الرقابة [26 :القصص]{الْفقَيوِذي  األْف
 .مراقبة اإلدارة من خبلؿ ٚتعية عامة ٘تثلهم؛عدا صكوؾ ا١تضاربة إٌذ ال ٬توز ٟتملة الصكوؾ التدخل ُب اإلدارة 

                                           
1

 135 مرجع سابق ذكره، ص ،"عبد اللطيف طييب  

 12مرجع سابق ، ص  ، ليدكك عايب  ٟتلو ، بوخارم 2
3

 16مرجع سابق ذكره، ص " السودانية الحكومية الصكوك على تطبيقية دراسة ،الحكومية اإلسالمية الصكوك مخاطر دارةإ "سليماف ناصر كربيعة زيد 
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 :الضمانات ُب االقتصاد اإلسبلمي متنوعة،تسمح بالتعامل مع ٥تاطر ا١تنتجات اإلسبلمية،كمن أ٫تا:الضمانات- 3
 يلتـز طرؼ بتحمل عب عن طرؼ آخر على سبيل التربع،ككفالة الشخص ا١تليء ذك ا٠تلق ٔتعٌت اف: الكفالة3-1

 اٟتسن كسيلة ناجعة ُب ٗتفيض ٥تاطر توظيف حصيلة الصكوؾ اإلسبلمية،خاصة ا١تخاطر االئتمانية ك٥تاطر ا١تخالفات
 . 2لشرعية،ك٥تاطر األصوؿ كعوائدىا

يعد آلية من آليات اٟتماية ضد ا١تخاطر خاصة ا١تخاطر االئتمانية،فللدائن أف يشًتط على ا١تدين تفويضو : الرهن 3-2

تعاذل  ،لقولو3ببيع الرىن عند حلوؿ أجل الدين لبلستيفاء من ٙتنو دكف الرجوع إذل القضاء
ديكا كىدلىٍ  سىفىرو  عىلىىٰى  كيٍنتيمٍ  ًإفٍ ى" اتًبنا ٕتًى نى  الَّالًذم فػىٍليػيؤىدِّغ  بػىٍعضنا بػىٍعضيكيمٍ  أىًمنى  مىٍقبيوضىةه فىًإفٍ  فىرًىىافه  كى رىبَّالوي  اللَّالوى  كىٍليىتَّالقً  أىمىانػىتىوي  اٍؤ٘تًي

    283اآلية  البقرة،  سورة"  عىًليمه  تػىٍعمىليوفى  ٔتىا كىاللَّالوي  قػىٍلبيوي  آًٍبه  فىًإنَّالوي  يىٍكتيٍمهىا الشَّالهىادىةى كىمىنٍ  تىٍكتيميوا كىالى 
كيشًتط ُب ا١ترىوف أف يكوف ماال ٬توز ٘تلكو كبيعو،كأف يكوف عينا باإلشارة أك التسمية أك الوصف كأف يكوف مقدكر 

 . التسليم،ك٬توز رىن ا١تشاع مع ٖتديد النسبة ا١ترىونة منها
   سبيل على االلتزاـ ىنا بالضماف كيقصد :الربح أك ا١تاؿ رأس بضماف ثالث طرؼ تربع: ضمان الطرف الثالث 3-3  

   أكا١تاؿ رأس ضماف على طرُب العبلقة عن خارج ثالث طرؼ موافقة على االصدار نشرة نص خبلؿ من كذلك4التربع
 5شركة أك فردا يكوف قد الطرؼ كىذا األرباح من معينة نسبة ضماف

،كتكوين 6تعترب آلية تكوين االحتياط من اآلليات اليت تصلح للتعامل مع كافة ٥تاطر الصكوؾ اإلسبلمية:االحتياط- 4
 االحتياط رىن ٖتقيق أرباح،فيمكن تكوين احتياطي معدؿ األرباح من دخل أمواؿ ا١تضاربة قبل اقتطاع نصيب ا١تضارب 

 بغرض احملافظة على مستول معُت من عائد الصكوؾ،كما ٯتكن تكوين احتياطي ٥تاطر االستثمار كذلك باقتطاع جزء
 من أرباح ٛتلة الصكوؾ بعد اقتطاع نصيب ا١تضارب لغرض اٟتماية من ا٠تسارة ا١تستقبلية اليت قد تتعرض

ليس ىناؾ ما ٯتنع شرعا :"(2164اجمللد الثالث ص) كقد جاء بقرار ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكرل ُب دكرتو الربعة ٢1تا الصكوؾ
 حالة  ا من حصة ٛتلة الصكوؾ ُب األرباح ُبإـ من النص ُب نشرة اإلصدار على اقتطاع نسبة معينة ُب هناية كل دكرة 

                                                                                                                                            
 132 ـ ، ص2011كالتوزيع ،لبنا  ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر"نظرة تحليلية في تحديات التطبيق: المصارف اإلسالمية "٤تمد سليم كىبة ككامل حسُت كبلكش1

اٞتمهورية – صنعاء ، نادم رجاؿ األعماؿ اليمنيُت كٖتديات ا١تستقبل..الواقع :مؤ٘تر ا١تصارؼ اإلسبلمية اليمنية ”إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية”أشرؼ ٤تمد دكابو 2
  19 ، ص2010مارس  21-20 ،العربية اليمنية

 .50، ص5: انظر، ا١تعايَت الشرعية، ىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسبلمية، مرجع سابق، معيار رقم  3
4

جامعة ا١تلك عبد العزيز،جدة بالتعاكف بُت 24/25/2010يومي "الصكوؾ اإلسبلمية عرض ك تقوًن"ندكة "ضمانات الصكوك اإلسالمية" ٛتزة بن حسُت الفعر الشريف 
 ٣273تمع الفقو الدكرل كا١تعهد اإلسبلمي للبحوث ك التدريب ك بنك التنمية اإلسبلمي، ص 

5
                                      www.qaradaghi.com "ودورها في تمويل البنية التحتية والمشاريع الحيوية تأصيلها ، وضوابطها الشرعية صكوك االستثمار" علي ٤تِت الدين القره داغي 
 18 مرجع سابق ذكره، ص "السودانية الحكومية الصكوك على تطبيقية الحكومية ،دراسة اإلسالمية الصكوك مخاطر إدارة"  سليماف ناصر كربيعة زيد6

http://www.qaradaghi.com/
http://www.qaradaghi.com/


 الصناعة المالية اإلسالمية:الفصل الثالث

 

169 
 

 حصصهم ُب اإليراد أك الغلة ا١توزعة ٖتت اٟتساب ككضعها ُب احتياطي خاص ١تواجهة ما منكإكجود تنضيض دكرم،
 ."٥تاطر خسارة رأس ا١تاؿ

 كتقـو ىذه اآللية على تنويع استمارات الصكوؾ اإلسبلمية من أجل ٗتفيض درجة ا١تخاطر دكف أف يًتتبالتنويع - 5
تواريخ  جهة اإلصدار،كتنويع حسبلتنويع اتلف ،كيخ2على ذلك تأثَتا سلبيا على العائد كىو ما يعرؼ بالتنويع الكفء

 .،كالتنويع الدكرل،كالتنويع القطاعياالستحقاؽ
تقـو تلك اآللية على ٛتاية استثمارات الصكوؾ اإلسبلمية من التقلبات خاصة ُب أسواؽ األصوؿ :التحوط-6

كاألسواؽ ا١تالية كٯتكن اعتماد تلك اآللية ضد ا١تخاطر شريطة أف ال يؤخر البدلُت الثمن كا١تثمن حىت ال يكوف ذلك من 
 :بيع الكالئ بالكالئ احملـر شرعا ك من أمثلة التحوط 

يراد بو أساليب التحوط اليت ال تتطلب الدخوؿ ُب ترتيبات تعاقدية مع أطراؼ أخرل فهو :التحوط اإلقتصادي 6-1
. 3االستثماريةع األصوؿ مبتنويكوف  ا١تخاطر كإبراز ىذه األساليب اجتنابٖتوط مفرد يقـو بو الشخص الراغب ُب 

 الغرض، ٢تذا تنشأ تعاكنية صناديق إنشاء خبلؿ من األسلوب ذاق من االستفادة للمنشأة ٯتكن:التحوط التعاوني 6-2
 تعد آلية من اآلليات اإلسبلمية للحماية ضد ا١تخاطر االئتمانية،ك4ا١تخاطر إدارة ُب متخصصة جهات قبل من كتدار

 .5ك٥تاطر األصوؿ،حيث من خبللو ٯتكن التأمُت على األصوؿ االستثمارية
 ك  ضة اليت يراد هبا الربح مثل عقود ا١تضاربةكىو من أدكات التحوط القائمة على عقود ا١تعا:التحوط التعاقدي 6-3

 .6البيع اآلجل ك السلم
ا١تقايضة ُب األساس ىي مبادلة تكاليف استقطاب األمواؿ على أساس :المقايضات المتفقة مع الشريعة اإلسالمية-7

 .ا١تيزات النسبية،العائد كالزمن كمن ذلك مثبل شراء سلعة مطلوبة للمصرؼ حاال مقابل ديوف للمصرؼ على جهة ما
 ْتيث ٯتكن ٖتديد سعر أدىن كأقصى :عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المتعاقدين بالتراجع عن العقد-8

                                                                                                                                            
  392 ، ص11:معيار رقمـ، 2008،البحرين،ةانظرمعايَت احملاسبة كا١تراجعة كالضوابط للمؤسسات ا١تالية اإلسبلمية،ىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسبلمي 1
2

 13مرجع سابق، ص "معالجتها وطرق اإلسالمية الصكوك مخاطر " الدماغ زياد 
3
 Sami Al-Suwailem « Hedging in Islamic Finance (French translation)more »sur site: 

http://www.academia.edu/attachments/32383984/download_file?st=MTQwNjQ4NTI4MSwxMDUuMTA5LjQuMTM3

&s=work_strip  le 27/07/2014 à 19h22 P 95. 
                                                              14مرجع سابق، ص  "معالجتها وطرق اإلسالمية الصكوك مخاطر " الدماغ زياد 4
5

 402  ـ ، ص2007دار النفائس ، أألردف ،   " نظرية األرباح في المصارف اإلسالمية، دراسة مقارنة"عيسى ضيف اهلل ا١تنصور  

6
Sami Al-Suwailem« Hedging in Islamic Finance (French translation)more »sur site: 

http://www.academia.edu/attachments/32383984/download_file?st=MTQwNjQ4NTI4MSwxMDUuMTA5LjQuMTM3

&s=work_strip  le 27/07/2014 à 19h22 ;P99 

http://independent.academia.edu/SamiAlSuwailem
file:///C:\Users\Sassia\Desktop\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu_files\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu.htm
file:///C:\Users\Sassia\Desktop\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu_files\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu.htm
file:///C:\Users\Sassia\Desktop\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu_files\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu.htm
http://www.academia.edu/attachments/32383984/download_file?st=MTQwNjQ4NTI4MSwxMDUuMTA5LjQuMTM3&s=work_strip
http://www.academia.edu/attachments/32383984/download_file?st=MTQwNjQ4NTI4MSwxMDUuMTA5LjQuMTM3&s=work_strip
http://independent.academia.edu/SamiAlSuwailem
file:///C:\Users\Sassia\Desktop\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu_files\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu.htm
file:///C:\Users\Sassia\Desktop\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu_files\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu.htm
file:///C:\Users\Sassia\Desktop\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu_files\Hedging%20in%20Islamic%20Finance%20(French%20translation)%20%20%20Sami%20Al-Suwailem%20-%20Academia.edu.htm
http://www.academia.edu/attachments/32383984/download_file?st=MTQwNjQ4NTI4MSwxMDUuMTA5LjQuMTM3&s=work_strip
http://www.academia.edu/attachments/32383984/download_file?st=MTQwNjQ4NTI4MSwxMDUuMTA5LjQuMTM3&s=work_strip
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 .1مع خيار الًتاجع خارج ٣تاؿ اٟتدكد حىت ال ٭تدث ضررا للطرفُت
 على مذىب اٟتنابلة ىو عقد بيع كىو سداد جزء من الثمن مع خيار فسخ العقد كترؾ العربوف كجزاء:بيع العربون-9

 .2مارل ك يستخدـ ذلك أيضا بديبل عن عقود ا٠تيارات
 بسعر يتفق عليو ْتيث يضمن التكلفة كرْتا مقبوال:توكيل البائع المسلم إليه في عقد السلم ببيع السلعة-10

للمصرؼ ك ما زاد فالبائع الوكيل أك نسبة كبَتة من الزيادة لو،كما أف شرط تسديد الثمن على دفعات ُب عقد 
 .اإلستصناع جائز شرعا ك ٮتفف من ا١تخاطر

سداد مقدـ كبَت من ٙتن شراء السلعة أكما قد يسمى هبامش اٞتدية قد :القسط األول من عمليات المرابحة-11
 ُب ا١تراْتة )عن ا١تتبقى من ىامش الربح(ا١تصرؼ)ٮتفف من ا١تخاطر أيضا كُب عقود كثَتة ٯتكن أف يكوف تنازؿ الدائن 

 عامبل لدعم فرص االستَتاد ُب ا١تواعيد ا١تتفق عليها بإعطاء حافز جيد للمدين ُب الوفاء بالتزاماتو ُب ا١تيعاد  (مثبل
ْتيث يتم االتفاؽ على طرؽ سهلة ككاضحة ك ميسرة لتسوية النزاعات ُب :خيار التحكيم و تسوية النزاعات- 12

 .عقد من العقود ٔتا ُب ذلك خيارات اللجوء للتحكيم التوافقي
 :المنتجات المالية اإلسالميةإيجابيات :لمطلب الثالثا

حيث خصصنا الفرع األكؿ إذل ٦تيزات ا١تنتجات ا١تالية اإلسبلمية عن نظَتهتا  ًب تقسيم ا١تطلب الثالث إذل ثبلث فركع
 إنشاء سوؽ ا١تاؿ اإلسبلمية أما الفرع الثالث تعرضنا من خبللو إذل ةالتقليدية،ٍب تعرضنا ُب الفرع الثاين إذل أ٫تية كضركر

  سوؽ ا١تاؿ اإلسبلمي كصماـ أماف لؤلزمات 
التميز بين المنتجات المالية اإلسالمية والتقليدية :الفرع األول

اليت  كالكفاءة االقتصادية عنصر على تتوفر اأنو ُب  التقليديةنظَتهتا عن  كالشرعيةاإلسبلمية ا١تالية ا١تنتجات ٗتتلف 
 :كىي3ا١تعايَت من ٣تموعة بوجود تتحقق

عن  الناتج الدين أف للثركة،ٔتعٌت ا١تشكلة كاألصوؿ السلع بقيمة ا١تديونية ٪تو يرتبط أف ا١تعيار ىذا يقتضي:معيار المديونية
ا قيمتها عن يزيد أف ٯتكن ال معينة سلعة  ا١تنتجات دائرة من ٮترج القاعدة ىذه ٭تًـت ال مارل الربح،فأم منتج ىامش زائدن

 .اإلسبلمية الشريعة ألحكاـ ا١توافقة

                                           
1

 15 مرجع سابق، ص  "إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية"مفتاح ، صاحل  
2
MAHMOUD EL-GAMAL" Finance Islamique : aspects légaux, économiques et pratiques » traduction : Jacqueline 

HAVERALS ,De Boeck,2010, P 126 
االزمة ا١تالية الراىنة كالبدائل ا١تالية ك "الملتقى الدولي الثاني" اإلقتصــادي اإلستقــرار تحقيـق فـي اإلسالميــة الماليــة المنتجــات دور" كعبد اٟتليػم غربػيصالػح صاٟتػي 3

 9-8ص -، صمعهد العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،اٞتزائر، ا١تركز اٞتامعي ٓتميس مليانة 2009 مام 6-5يومي "النظاـ ا١تصرُب االسبلمي أ٪توذجا:ا١تصرفية
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 الشريعة ترتبها اليت ـ األكلوياتؿس احًتاـ على كاالستثمار التمويل يقـو أف ا١تعيار ىذا يقتضي:معيار المصالح الشرعية
ا٢تامة  ا١تشاريع إقامة على كالًتكيز االىتماـ ا١تالية التحسينات،فاألكذل با١تؤسسات ٍب اٟتاجيات ٍب بالضركريات ابتداءن 

 .العاـ الصاحل ٖتقيق تساىم ُب اليت القطاعات كإنعاش
اليت   األرباح ٣تموع ُب موجبنا كتنعكس للتداكؿ ا١تضافة القيمة حاصل يكوف أف ا١تعيار ىذا يتطلب:معيار القيمة المضافة

ُب  السلعة من ينتفع الذم للمشًتم كمصلحة الربح ٟتصولو على للبائع مصلحة البيع ُب يكوف ك٢تذا،البائعوف ٭تققها
 .أخرل مضافة قيمة أعلى، ليحقق بثمن بيعها خبلؿ من أك ذاهتا

 ما  كىوفيها جانب ا١تصداقية يعزز أف شأنو من ا١تالية ا١تعامبلت ُب ا١تعيار هبذا االلتزاـ إف  :معيار الوضوح و الشفافية
  1.العا١تية االئتماين التصنيف من مؤسسات ائتماين تصنيف على اٟتصوؿ اإلصدار إذل مؤسسات من العديد دعا

  اإلختالف بين السندات التقليدية والصكوك اإلسالمية:12الجدول رقم 
 

 

اإلسبلمية   الصكوؾالسندات التقليدية 
 بالنقود األكراؽ تبادؿ 
 الربا •
 الدائن على ا١تصدر حقوؽ •
 )ربوم قركض( الدين بيع :التجارة •
شرعا  كغَت مشركعة ا١تشركعة األمور ُب ا١تاؿ رأس استعماؿ •
 عدـ ا٠تضوع للرقابة ا١تركزية ٦تا زاد من حدة األزمات•

 بالنقود األصوؿ تبادؿ 
 األصوؿ إيرادات من الربح ىو الصكوؾ من الناتج •
 األصوؿ موجودات من التابعة اٟتصص ُب ملكية •
 األصوؿ بيع – التجارة •
ة يعلشرؿ ةافقا١تو ا١تشركعات ُب للصكوؾئي حصاإ استعماؿ•
 الرقابة  أخبلقيات ٘تتُت• 

 .ا١تاليزية ا١تالية االكراؽ كىيئة ISRA اإلسبلمية ا١تالية ُب للبحوث الشرعية العا١تية األكادٯتية "الصكوك "غادموف  الدين نور كالدكتور الدين الؿ أكـر ٤تمد الدكتور :المصدر

بعد سيطرة نظاـ السوؽ على آليات االقتصاد كعلى الرغم من كوف : سوق مالية اسالميةضرورة إنشاء:الفرع الثاني
 إال أنو أصبح من الضركرم مواجهة العو١تة 2مؤشرات تطور الصناعة ا١تصرفية اإلسبلمية يتوقع ٢تا النجاح دكليا ك ٤تليا

إقامة سوؽ مالية إسبلمية كاليت تشمل سوؽ النقد،كسوؽ األكراؽ ا١تالية،عبلكة عى سوؽ السلع،كسواء كانت كذلك ب
بتوفَت قق مقاصده،كأىداؼ ا١تشاركُت فيو؛كذلك يتحقق يح٘تل النظاـ ا١تارل اإلسبلمي كحىت يكمنظمة أـ غَت منظمة؛

 الواجب توفرىا ُب كافة أطراؼ السوؽ ا١تارل 3عدة أنواع من الشركط األساسيةُب ٘تثلة ك ادلمتطلبات النجاح 
ا٢تيئات : باإلضافة إذلإدارة كإصدار،كتداكؿ:اإلسبلمي،كٔتا يراعي خصوصية كل طرؼ،كا١تقصود بأطراؼ السوؽ

 .ا٢تيئة الشرعية،كىيئة األكراؽ ا١تالية:اإلشرافية

                                           
1

 30ـ،ص  2009يونيو3مايو 31،بديب ا٠تَتم كالعمل اإلسبلمية الشؤكف دائرة"كا١تأموؿ الواقع بُت اإلسبلمية ا١تصارؼ "ؤ٘تردل ْتث" اإلسالمية الصكوك"أٛتد أبوبكر صفية 
 231مرجع سابق ، ص " نظرة تحليلية في تحديات التطبيق: المصارف اإلسالمية " ٤تمد سليم كىبة ككامل حسُت كبلكش 2
ْتث مقدـ للمشاركة ُب ا١تؤ٘تر العا١تي التاسع لبلقتصاد كالتمويل " الشروط المهنية والفنية إلنشاء السوق المالية اإلسالمية"  رائد نصرم أبو مؤنس كخد٬تة شوشاف3

  على01/06/2014 اطلع ُب ،4تعزيز األرضية التنظيمية كالتشريعية لؤلسواؽ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية ، ص  :االسبلمي ضمن احملور السادس ا١تعنوف بػ
-http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99-%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20د41سا19

%20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc. 

http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99-%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc
http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99-%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc
http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99-%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc
http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99-%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc
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 .( ُب السوؽةاألصوؿ كاألدكات ا١تالية ا١تتداكؿ)ك(مصارؼ كشركات كساطة مالية إسبلمية)الوسطاء ا١تاليوف .1
 .(ا١تستثمركف كا١تتحوطوف)ا١تتعاملوف ُب السوؽ ٍب اٞتهات ا١تصدرة كا١تديرة ٢تذه األصوؿ كاألدكات كاألكراؽ ا١تالية .2

 كما ال ٮتفى علينا بأف من أشد العقبات ُب طريق تطوير ا١تصارؼ اإلسبلمية ىو عدـ كجود سوؽ ثانوية لؤلدكات ا١تالية
 .1اإلسبلمية ك كذلك عدـ كجود سوؽ نقدية إسبلمية بُت ا١تصارؼ ٦تا يؤثر على قدرهتا التنافسية

كفقا  يكوف أف ٬تب االسبلمية ا١تالية باألدكات ٗتتص سوؽ قياـ إف:االسالمية المالية لألوراق لسوق تصور :أوال
 ا١تنضبطة األصوؿ من كغَتىا استثمار األسهم،كشهاداتكالصكوؾ، كتداكؿ إصدار تنظم كاليت2الشرعية، لؤلحكاـ 

تلتـز  شرعا،كاليت ا١تقبولة البيع كبصور اإلسبلمية كالقيم باألحكاـ تداك٢تا ُب االلتزاـ يتم كما،االسبلمية الشريعة بأحكاـ
  من شرعية ٞتاف كضع ىاىيكل خبلؿ من يتم تنظيمي،ْتيث هبيكل منظمة األسواؽ ىذه تكوف فأك،كاألمانة بالصدؽ 

 .3للتداكؿ أصوال تطرح اليت ا١تؤسسات ك الشركات ك األصوؿ ك السوؽ عمل صحة من بالتحقق تقـو ختصاصإلا ذكم
  االسالمية المالية األوراق سوق متطلبات:ثانيا

 الصكوؾ اصدار عملية تشكل :االسبلمية الصكوؾ إصدار آلية تنظيم ؿاالسبلمية ا١تالية لؤلكراؽ سوؽ قياـ يتطلب
 من عالية درجة على تكوف أف البد لذلك ا١تستثمرين، على ككبلئهم ك ا١تصدركف خبل٢تا من يطل اليت النافذة االسبلمية

 بواسطة االستثمار آلية ٯتثل الذم التنظيمي كا٢تيكل التصور اعداد خبلؿ من ذلك ك اإلخراج حسن ك كاإلتقاف الدقة
 ك االصدار، نشرة ُب ذلك كل تضمُت ك اٞتدكل دراسة ك التنظيمية االجراءات ك القانونية ا١تسائل دراسة ك الصكوؾ

 إذل ٚتلة الصكوؾ بيع طريق عن أك للجمهور ا١تباشر الطرح طريق عن سواء الصكوؾ هبا تسوؽ اليت الكيفية ٖتديد كذا
 . للجمهور بيعها أجل من كذلك بنوؾ ٣تموعة أك بنكا يكوف قد الذم األكؿ ا١تستثمر

 المالية األزمات لمعالجة كمنهج اإلسالمية المالية األوراق سوق:الفرع الثالث
 فقو من ا١تبادئ ا١تستنبطة من ٣تموعة على يعتمد ألنو ا١تالية،كىذا األزمات معاٞتة ُب ٧تاعتو اإلسبلمي ا١تنهج أثبت لقد

 مواجهة على قدرهتا ا١تالية اإلسبلمية األكراؽ أسواؽ خاصة،كأثبتت بصفة األسواؽ ُب التعامل كفقو عامة بصفة4ا١تعامبلت
 اهلل كاحملاسبة ُب من ا٠توؼ استشعار كمنها:اإلٯتانية القيم:التارل النحو على اإلسبلمي للمنهج كفقا ا١تالية األزمات تلك

كمنها :السلوكية القيمكالوفاء ٍب  كالوسطية كالتسامح كالعفو كاإلخبلص كاألمانة الصدؽ كمنها:األخبلقية القيماآلخرة،

                                           
1

ا١تعهد اإلسبلمي للبحوث ك التدريب ، البنك اإلسبلمي للتنمية، جدة ، ا١تملكة  العربية السعودية  "الرقابة و اإلشراف على الصارف اإلسالمية"٤تمد عمر شابرا ك طارؽ اهلل خاف  
 119صـ ، 2000/ق1421

2
 10ص. مرجع سابق" اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم  

3
 ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY DEVELOPMENT" TEN-YEAR FRAMEWORK AND  

STRATEGIES" A joint initiative of the  Islamic Research & Training Institute ,Islamic Development Bank  and  

Islamic Financial Services Board , P40 
4
 http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes le 8/8/2014, P4 ٣تلة االقتصاد اإلسبلمي العا١تية  /   

  مرجع سابق"  إ٬تاد سوؽ أكراؽ مالية إسبلمية كمنهج ١تعاٞتة األزمات ا١تالية" عديلة خنوسة

http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes%20le%208/8/2014
http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes%20le%208/8/2014
http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes%20le%208/8/2014
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. كالرفق كاٟتلم كاالستقامة كاألخوة كالتضامن التعاكف
٢تا  ٭تقق ما ا١توازين من ا١تالية لؤلسواؽ كضع االسبلـ إف: االسالمية المالية األوراق لسوق الشرعية الضوابط:أوال

 : يلي فيما تتمثل شرعية ضوابط خبلؿ من النماء ك االستقرار 
ا١تتداكلة  للسلع معُت سعر بفرض التدخل عدـ  ىوالسوؽ ُب ا١تتعاملُت بُت ا١تشركع التنافس إف:ةالمنافس حرية- 1
 .             للضرر اعفـ ىذا ُب ك ا١تتعاقداف عليو يًتاضى ما كاٟترية، مبناه االسبلـ شريعة ُب التعامل حيث من األسواؽ ُب
خبلؿ  من عليها ا٠تارجية كالرقابة للمسا٫تُت كإرسا٢تا1للشركة ةارلادل القوائم نشر االفصاح كسائل من:حاإلفصا- 2

كأساليب  كصبلحياهتا االدارة ىيكل بياف كذا،التسويق مشاكل كالكلي الطلب، ا١تبيعات حجم احملاسبة،بياف مكاتب
  2االفصاح على بالغا حرصا االسبلـ حرص قدك ةساراخلأك ةرْتي اؿنسبك١تشركع، ؿالئمادل القرار احملاسبة،اٗتاذ اٗتاذ 

 بالشراء ا١تالية األكراؽ سوؽ ُب الربا يظهر،مكائدهك3الشيطاف حبائل من ا١تقامرة جعل االسبلـ :و الربا القمار تحريم-3
 .هبا با١تتعامل تلحق اليت لؤلضرار ربااؿ اهلل حـر قدك،شيبا٢تاـ

 ا٬تاد إذل اليت هتدؼ ا١تتقابلة األكامر ك الكاذبة االشاعات طريق عن ا١تالية األكراؽ سوؽ ُب يظهر:شالنج تحريم- 4
 . السوؽ ُب ا١تتعاملُت ٞتمهور النفسية السوؽ،كاستغبلؿ الظواىر ُب ا١تالية األكراؽ على كالعرض الطلب ُب مصطنعة حركة

 كحبس ٚتع طريق عن هبا ا١تضاربوف يقـو اليت العمليات خبلؿ من يظهر فاالحتكار: والغرراالحتكار تحريم- 5
 فرض طريق عن بالتزاماهتم للوفاء آجبل تعامبل ا١تتعاملُت حاجة كاستغبلؿ السوؽ ُب التحكم ٍب كاحدة يد ُب الصكوؾ

   األصلية العقود ُب الثمن أف كما4للغنب كتؤدم داعاخلك اٞتهالة على ٖتتوم اليت البيوع على يطلقؼ الغرردد كأما مح سعر
 البورصة ُب تتم اليت العمليات ُب ا١تالية األركاؽ سوؽ ُب الغرر كيظهر ٣5تلس العقد ُب يدفع كال التصفية موعد إذل يؤجل
 .ة ا١تتداكؿ لؤلكراؽ ا١تالية حضارإ دكف
إيجابيات ومميزات السوق المالية اإلسالمية :ثانيا

ابيات التالية يجبناءا على ما ًب ذكره من أدكات التمويل اإلسبلمي ك تداك٢تا ُب السوؽ اإلسبلمية يتبُت لنا اإل
 ك االحتكاراتسوؽ خالية من  كىي تتعامل بأدكات الدين كإ٪تا ٖتفز كتشجع تداكؿ أدكات ا١تلكية بشكل كاسعال -

 6تنعدـ فيها ا١تضاربة على األكراؽ ا١تالية ك اإلشاعات الكاذبة كا١تعلومات ا١تضللة
  اٞتشع كتشجيع الربح العادؿ كاٟتبلؿ ك تقاـكالتنمية الشاملة للببلدتساىم ُب ٖتقيق -

                                           
1
 11ص. مرجع سابق" اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم  

2
 85صمرجع سابق ،  "الرقابة و اإلشراف على الصارف اإلسالمية"٤تمد عمر شابرا ك طارؽ اهلل خاف   

3
 15 مرجع سابق ، ص "الشروط المهنية والفنية إلنشاء السوق المالية اإلسالمية" كخد٬تة شوشاف أبو مؤنس رائد نصرم  

4
M.NAIT SLIMANI Mouhand « Finance islamique et capital –risque(capital investissement):perspectives de 

financement participatif pour la création et le développement des PME »  op-cit, P43  
5
 12ص. مرجع سابق" اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية بركدم 
 18 :صىناء ٤تمد ىبلؿ اٟتنيطي،مرجع سابق ذكره،  6
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الصكوؾ ٘تثل ملكية حصص شائعة ُب ا١توجودات عكس السندات الربوية اليت ٯتلك حاملها حقوؽ الورقة ا١تالية فقط -
للتداكؿ سواءا بيعا أك ىبة أك رىنا بواسطة ا١تناكلة أك الوسائل اإللكًتكنية  قابلة دكف إستحقاؽ ثابت ُب أصل ا١توجودات

 ضبط عملية التوريق لتكوف ألصوؿ عينية تقدـ أسلوبا جيدا إلدارة السيولة كضبظ اإلصدار ك التداكؿ بظوابط شرعية-
 خالصة الفصل الثالث

كالبحث عن قنوات كأدكات االبتكار  ذل ا١تالية اإلسبلمية عن التقليدية من حيث اٞتوىر كىو اٟتث علصناعةال ٗتتلف ا
من حيث الوسيلة عنها جديدة تتماشى كالتغَتات السريعة كالتطورات اليت ٖتدث ُب األسواؽ ا١تالية،غَت أهنا ٗتتلف 

 ا١تالية اإلسبلمية ال هتتم فقط با١تصاحل الشخصية،بل هتتم با١تصاحل الشخصية لصناعةكالغاية كاألىداؼ ذلك ألف ا
٦تا يساعد على استكماؿ ا١تنظومة  قدمنا تعريفا علميا للصناعة ا١تالية اإلسبلمية نا ىذاففي الفصل الثالث من ْتثكالعامة 

كا١تبادئ اليت ال تزاؿ ْتاجة ماسة إذل إثرائها خاصة ٔتصطلحات ا١تالية ا١تعاصرة كا١تعرفية للصناعة ا١تالية اإلسبلمية 
 فاإل١تاـ ٔتوضوع الصناعة  حىت تواكب كل التطورات العلمية اليت ٖتدث ُب ىذا اجملاؿكاألسس كالفلسفة كالدكر كاأل٫تية

 .اإلسبلمية الشريعة مع ا١تالية االسبلمية كتوضيح الدكر الذم ٯتكن أف تلعبو ُب ابتكار منتجات مالية إسبلمية متوافقة
 كمنتجات الفقو اإلسبلمي من استنباطها ًب أصيلة منتجات بُت متنوعة إذ قدمت الصناعة ا١تالية اإلسبلمية منتجات 

الشريعة فتمثلت ُب صكوؾ  كأحكاـ ضوابط كفق تكييفها التقليدية،مع ا١تنتجات ا١تالية ٤تاكاة على تقـو أخرل
إسبلمية،منتجات ٘تويلية كمشتقات إسبلمية كعقود مالية مركبة ككاف أىم ما ميز الصناعة ا١تالية االسبلمية عن نظَتهتا 

 تداكؿ عمليات تواجو  اليت من التحديات العديد ىناؾ ىي أهنا ٕتمع بُت ا١تصداقية الشرعية كالكفاءة االقتصادية إال أنو
 الكفاءة ميزة جهة،كٖتقق من با١تتطلبات الشرعية تفي ا١تخاطر إلدارة أدكات غياب أ٫تها من اإلسبلمية الصكوؾ كإصدار

 سوؽ إ٬تاد ضركرة ،فإفانتقا٢تا كسرعة كحدهتا ا١تخاطر كزيادة حجم ا١تاؿ أسواؽ عو١تة ظل كُب جهة ثانية من االقتصادية
  .جلية ا١تخاطر تبدك إلدارة إسبلمي منهجكإ٬تاد   كاسعنطاؽ ذات إسبلمية مالية



 

 دور الهندسة المالية في تطوير:الفصل الرابع
 ماليزيا الصناعة المالية اإلسالمية في كل من

و السودان 
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 تمهيد الفصل الرابع
 تطرقنا يف الفصل األول لبعض اؼبفاىيم األساسية هبدف تبسيط اؼبصطلحات اؼبتعلقة باؽبندسة اؼبالية فتعرفنا على التمويل 
واألسواق اؼبالية مث حددنا ماىية اؽبندسة اؼبالية وعبلقتها باالبتكار اؼبايل مستشهدين يف ذلك بفلسفتها ،حدودىا ،آثارىا 

اسًتاتيجياهتا وؾباالت تطبيقها موضحُت واقعها وـباطر التطبيق اػباطئ ؽبا إذ سارعت ىذه األخَتة يف تأجيج حدة 
األزمات؛لنقدم بعدىا وجهة نظر بعض الباحثُت يف رؤية مستقبل وآفاق اؽبندسة اؼبالية و باالعتماد على آرائهم قدمنا 

البديل من وجهة نظرنا وىو النظام اؼبايل اإلسبلمي وألن موضوع دراستنا ىو الصناعة اؼبالية اإلسبلمية خصصنا الفصل 
الثاين لدراسة وربليل منتجات اؽبندسة اؼبالية التقليدية هبدف التعرف على إهبابيات وسلبيات اؽبندسة اؼبالية على 

القطاعات واألسواق اؼبالية أما الفصل الثالث فخصصناه للصناعة اؼبالية اإلسبلمية و تناولنا فيو تاريخ نشأهتا؛مبادئها 
منتجاهتا وأىدافها باإلضافة إىل عمليات إصدار الصكوك و التحديات اليت ربد من انتشارىا وإدارة اؼبخاطر اؼبالية غَت 

أن ىذه الفصول الثبلثة كلها جوانب نظرية ومن أجل التعرف على اعبانب التطبيقي كان الفصل الرابع لدراسة دور 
اؽبندسة اؼبالية يف تطوير الصناعة اؼبالية اإلسبلمية يف كل من ماليزيا والسودان ووقع االختيار عليهما ألن ماليزيا سبلك 

نظاما ماليا متطورا و قويا وىي السباقة يف ؾبال الصناعة اؼبالية اإلسبلمية أما السودان فأداؤىا متوسط وىي أيضا سبتاز 
 .خبصوصية ربويل نظامها اؼبصريف من التقليدي إىل اإلسبلمي

نتناول  يف ىذا الفصل ربليل ىيكل الصناعة اؼبالية اإلسبلمية لدوليت ماليزيا و السودان،حيث نقدم من خبلل ىذا 
 واؼببحث الثاين لبصو بدور اؽبندسة اؼبالية يف تطوير الصناعة اؼبالية اإلسبلمية اؼببحث األولالفصل ثبلث مباحث،

 السودان يف الصناعة  ذبربة سنعرض من خبللواؼببحث الثالثسنتناول فيو تطور الصناعة اؼبالية اإلسبلمية دباليزيا أما 
اؼباليزية اؼبالية،ففي البداية نقدم نظرة ـبتصرة حول النظام اؼبايل مث أىم منتجات الصناعة اؼبالية االسبلمية 

السودانية،وذلك من واقع التقارير السنوية ؽبيئة األوراق اؼبالية اؼباليزية والبنك اؼبركزي السوداين وسوق اػبرطوم،كذلك و
 يف كبل الدولتُت،وذلك 2012 إىل 2008نتناول بالتحليل للحصة السوقية للصناعة اؼبالية اإلسبلمية خبلل الفًتة من 

 .من خبلل ربليل عدد الصكوك اؼبصدرة،القيمة الكلية للصكوك وحجم التداول مث نقدم تقويبا للتجربتُت على حدى
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 دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المالية اإلسالمية:المبحث األول
دور اؽبندسة اؼبالية  الصناعة اؼبالية اإلسبلمية دور اؽبندسة اؼبالية يف تطور حجم:على التوايل مت تقسيم اؼببحث إىل مطلبُت

 .يف إدارة اؼبخاطر ومناىج تطوير الصناعة اؼبالية اإلسبلمية
  الصناعة المالية اإلسالمية دور الهندسة المالية في تطور حجم:المطلب األول

 لواقع وحجم إصدار الصكوك سواء كانت اإلصدارات لقطاعات حكومية أو التطرق بداية يف الفرع األول إىل سنحاول
هبدف التعرف على دور اؽبندسة اؼبالية يف تطوير الصناعة اؼبالية اإلسبلمية من خبلل تطور حجم وإصدار  خاصة وذلك

إىل  2005)صدارات سوق الصكوك اإلسبلمية حسب الدول خبلل الفًتة الصكوك ويف الفرع الثاين نقدم حجم إ
 . اؼبال اإلسبلميةسوق وظيفةأما يف الفرع الثالث قدمنا دور اؽبندسة اؼبالية يف تفعيل (2012سبتمرب 

 :حجم الصكوك اإلسالمية:الفرع األول
 اؼبنتجات مقدرة عدم اكتشاف بعد وذلك األموال رؤوس من كبَتة حصة إسبلمية؛نالت منتجات اؼبالية اؽبندسة تطرح

 وقد ،حيث كانت بعض اؼبنتجات التقليدية مثل اؼبشتقات من مسببات األزمة م2008الصمود أمام أزمة  على التقليدية
 تتنب مابعد ومتسارع،خاصة كبَت بشكل مبوىا دراساتال أثبتتإذ بديبل  األدوات أحسن اإلسبلمية الصكوك كانت

 .األدوات ىذه إسبلمية غَت غربية دول
 :1(2012 سبتمبر إلى 2005)خالل فترة  صدار الصكوك اإلسالميةإ:والأ

 صل اغبجم السوقي ؽبذهوو( 2012سبتمرب إىل  2005)خبلل الفًتة ،تنامت السوق العاؼبية للصكوك اإلسبلمية
 وتَتة حيث يظهر 9  والشكل رقم13رقم  اعبدولكما يوضحو مريكي أ مليار دوالر 400ىل ما يزيد عن إاإلصدارات 

 الصكوك عاؼبيا  إصدار
             2014 منتصف الى 2006الصكوك عالميا من  إصدار وتيرة :9الشكل رقم         إصدارات الصكوك عالميا:13رقم  الجدول

                                                                           

                              
 لؤلحباث بيتك زوية،لا اإلسبلمية، اؼبالية اػبدمات ؾبلس بلومربج، :المصدر          55،ص 2013ؾبلة الدراسات اؼبالية واؼبصرفية، العدد األول "والتحديات  الصكوك اإلسبلمية الواقع"سليمان ناصر و ربيعة بن زيد:المصدر

                                                           
  و ما فوق55، ص 2013ؾبلة الدراسات اؼبالية و اؼبصرفية، العدد األول "الصكوك اإلسالمية الواقع و التحديات" سليمان ناصر و ربيعة بن زيد 1
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 توزعت على سنوات( مليار دوالر أمريكي400)ن القيمة اإلصبالية أمن خبلل اعبدول و الشكل السابقُت يظهر -

 صدارات الصكوك اإلسبلميةإزيادة قيمة ،سبيزت بصدارات ـبتلفة ومتفاوتةإحجام أبوتَتة و(2012سبتمرب ، 2005)الفًتة 
 م الرقم القياسي يف حجم اصدارات الصكوك سنويا يف تاريخ صناعة الصكوك االسبلمية انذاك 2007سجل عام  كما 

  مليار دوالر 41ىل ما يزيد عن إحيث وصل اغبجم السوقي للصكوك اؼبصدرة يف تلك السنة 
 مليار 24.5 ةقيمب 2008يف عام  % 40 دبقدار حوايل  الصكوك االسبلميةإصدار تراجع 2008ما يف عام أ -

 20081 العاؼبية االقتصاديةر األزمة افجإن بعد $دوالر
 .مريكيأ مليار دوالر 38حوايل  وأصبحت صدارات الصكوك االسبلميةإتعافت  2009يف عام  -
  .مريكيأ  مليار دوالر 57.8 ةقيمبصدارات اإل غَت مسبوقة يف سوق انطبلقة 2010سجل عام  -
 مريكي أ مليار دوالر 91.3 ةقيم ب2011يف عامصدارات الصكوك إاستمر مبو و انتعاش سوق  -
 مريكيأمليار دوالر  130.3ا جديدا قدر ب قياسيارقم و حققت 2012وواصلت ىذه الصناعة مبوىا يف عام  -
 2مريكيأ مليار دوالر 119.7 حيث قدرت ب2012 عن سنة %8.9 تراجعت اإلصدارات ب2013أما عام  -

 (:2012 سبتمبر 2005)صدارات سوق الصكوك اإلسالمية حسب الدول خالل الفترةإ:الفرع الثاني
 دولة يف حُت ال تزال ىذه الصناعة تًتكز يف ماليزيا ودول 18فًتة  ىذه ال خبللللصكوك وصل عدد الدول اؼبصدرة 

:  كما يلي10 رقم والشكل البياين14رقم لسودان و ىذا ما يبكن توضيحو من خبلل اعبدول ا اىل باإلضافةاػبليج 
  نسبة اإلصدارات عالميا حسب البلدان                   10 حجم إصدارات الصكوك عالميا حسب البلدان       الشكل رقم 14الجدول رقم 

                                  

                                                                                                        56مرجع سابق من ص "الصكوك اإلسالمية الواقع و التحديات" سليمان ناصر و ربيعة بن زيد: اؼبصدر 
Al –Khawarizmi Group « Une nouvelle alternative de financement pour le Maroc »  28 Décembre 2012,sur site                                         
  http://ifso-asso.com/wp-content/uploads/2013/06/Alkhawarizmi-Sukuk-Report-2013.pdf  ,P 15 
 

من القيمة %  63.2 ماليزيا دولة رائدة وتتصدر دول العامل يف صناعة الصكوك االسبلمية فقد صدر منها ما نسبتو تظهر
 و  (2005/2012) مليار دوالر امريكي260مة مقدارىا ي الصكوك حسب البلد بقإلصداراتاالصبالية العاؼبية 

                                                           
1
 Abdelbari EL KHAMLICHI ,op-cit,P-P :79-80 

2
 -RASAMEEL « 2013 Annual Global Sukuk Report », J A N U A R Y 2 0 1 4, Op-cit, P 2 

http://ifso-asso.com/wp-content/uploads/2013/06/Alkhawarizmi-Sukuk-Report-2013.pdf
http://ifso-asso.com/wp-content/uploads/2013/06/Alkhawarizmi-Sukuk-Report-2013.pdf
http://ifso-asso.com/wp-content/uploads/2013/06/Alkhawarizmi-Sukuk-Report-2013.pdf
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   حسب القطاعات وكذلك أنواع الصكوكمبوا كبَتا و ىائلة 1تطورات العاؼبية اإلسبلمية الصكوك أسواق شهدت قدل
  قطاع21 أنواع يف أكثر من 9 تنوع القطاعات و األدوات إذ أصدرت الصكوك يف أكثر من 16 و 15كما يبُت اعبدولُت رقم 

 2005/2012نوع اإلصدار عالميا : 16الجدول رقم            حجم إصدارات الصكوك حسب نوع القطاع:15الجدول رقم 

               
 57مرجع سابق ص"الصكوك اإلسالمية الواقع و التحديات" سليمان ناصر و ربيعة بن زيد:اؼبصدر                                     59مرجع سابق ص"الصكوك اإلسالمية الواقع و التحديات" سليمان ناصر و ربيعة بن زيد: اؼبصدر 

 نوع الصكوك المصدرة عالميا و محليا  : 12      الشكل 2012عدد و قيمة الصكوك المسجلة في السوق الثانوي في سبتمبر:11 الشكل 

 

SOURCE - IIFM  SUKUK  ISSUANCE                                                 Al-Khawarizmi Group « Une nouvelle alternative                                                
DATABASE  (J ANVIE R 2001  A Q1  2012                                                      de financement pour le Maroc » op-cit, P1     

يظهر الشكلُت بأن اغلب اؼبعامبلت اليت تقوم عليها الصكوك اإلسبلمية تستخدم اإلجارة و اؼبراحبة بغرض ذبنب 
اؼبخاطر العالية اليت قد ربدث من جراء اؼبشاركة و اؼبضاربة كما تبُت بأن ماليزيا الدولة اليت راجت فيها الصناعة اؼبالية 

رتبة وخاصة خصوبة وتطور  الهن اػبربة وتطور قطاعها اؼبايل قد ساعداىا كثَتا يف اغبصول على ىذأال شك ،اإلسبلمية
. Financial Market Series, UK2وىذا ما يؤكده أيضا تقرير(السوق الثانوي)سوق رأس اؼبال 

   المال اإلسالميةسوق وظيفة تفعيل في المالية الهندسة دور:لثالفرع الثا
 عدد ودخول واؼبعلومات اؼبالية األوراق من اؼبزيد ضخ يتطلب اؼبالية لؤلوراق بورصة أي وكفاءة ونشاط حجم زيادة إن

                                                           
 8مرجع سابق دكره ، ص" اإلسالمية المالية لؤلوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك  "نعمية برودي  1

2
 (UKIFS)THE LEADING WESTERN CENTRE FOR ISLAMIC FINANCE ,OCTOBER 2013 sur site : 

www.thecityuk.com, P3  

http://www.thecityuk.com/
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  لتحقيقالبلزم يالرئيس اؼبوردرات اؼبدخ سبثل الدول،حيث كل يف ازيومرك مهما رادو تلعب ىيف؛اؼبتعاملُت من كبَت
 مصادر التمويل باالعتماد على ذبميع يف البورصة نشاط مع نشاطها تكامليف  اؼبالية اؼبؤسسات دور يظهر ىناوالتنمية،

  : كالتايلاؼبالية األوراق سوق تفعيل يف مهماا دوار تؤدي تليب حاجات األعوان ومالية منتجات إهباد يف اؼبالية اؽبندسة 
 :1المالية األوراق سوق في اإلستثمار مخاطر إدارة:أوال

 طريق عن اؼبخاطر ىذه من نوع كل وإدارةاؼبخاطر، إلدارة جديدة طرق ابتكار يبكناإلسبلمية  صكوكال طريق عن 
 .التحوط عملية
اإلستثمار  حجم زيادة:ثانيا

 االستثمارية احملافظ وتنويع االستثمارية الفرص زيادة خبلل من األرباح وزيادة داتاراإلي ربقيق فرص تقدم لنا الصكوك
 تقدم اليت اؼبالية اػبدمات تنويع عن السوق،فضبل صناعة يف عمليات اؼبتعاملُت اؼبالية،ودخول للمؤسسات

 2اػبدمات ىذه تقدم اليت اعبهات مع اؼبتعاملُت عدد يزيد أن شأنو من الذي للمتعاملُت،األمر
المالية  األوراق سوق سيولة زيادة:ثالثا

 السيولة قليلة أو للتسييل القابلة غَت األصول ربويل على قدرتو خبلل من وذلك السيولة لتحسُت وسيلة التصكيك يعد 
 3االستثمارية احملفظة يف السيولة ربسُت عنو ينجم الذي للتسييل،األمر قابلة مالية أوراق إىل

  االستثمارية تيجياترااالست تنفيذ سرعة:رابعا
  4االستثمارية تنفيذ االسًتاذبيات يف جاذبية أكثر هبعلها فهذا اعبيدة وسيولتها الصكوك ؼبرونة  اً رنظ

المالية  األوراق سوق كفاءة دعم:خامسا
 إىل الوصول وبُت وربليلها السوق إىل اؼبعلومات بُت وصول زمٍت فاصل فيها يوجد ال اليت لسوقا"بأهنا الكفاءة تعرف 

  :5توافر فيجب اؼبالية للموارد الكفء التخصيص إىل الوصول جلأ ومن؛"اؼبالية الورقة سعر بشأن ؿبددة نتائج
 تصل اؼبعلومات أن اؼبتاحة،حيث اؼبعلومات األسعار كافة تعكس أن هبا ويقصد(الخارجية الكفاءة)التسعير كفاءة-1
 .اؼبتاحة اؼبعلومات كافة تعكس مرآة األسعار كبَت،فبا هبعل زمٍت فاصل دون السوق يف اؼبتعاملُت إىل

                                                           
1

 110مرجع سابق، ص " الهندسة لمالية و ادواتها بالتركيز على استراتيجيات الخيارات المالية "  العباديىاشم فوزي دباس 
،العدد 5سنوية، م نصف دورية ؾبلة: بحث مستل من أطروحة دكتوراه ، منشور "المالية األوراق سوق وظيفة لتفعيل كمدخل المالية الهندسة منتجات"بومدين  نورين2

 134ص،اعبزائر  / بالشلف بوعلي بن حسبية و االقتصاد ،جامعة اإلدارة كلية عن تصدر ،10
3

  18مرجع سابق ، ص" اإلسالمية ادارة السيولة في المصارف  "و سعيد بوىراوة الل الدين اكرم 
 23مرجع سابق، ص  "2الهندسة المالية بإستخدام التوريق و المشتقات الجزء :الفكر الحديث في إدارة المخاطر"منَت ابراىيم  4
 اؼبايل و االبتكارمنتجات و تطبيقات "حبث مقدم  اىل اؼبؤسبر الدويل حول " التنمية لتحقيق والتمويل االقراض بدائل تقديم في اإلسالمية الصكوك دور"طرطار  أضبد 5

، بالتعاون بُت جامعة سطيف ، اعبزائر و ه 1435 رجب 5/6م اؼبوافق ل  2014 ماي 5/6اؽبندسة اؼبالية بُت الصناعة اؼبالية التقليدية و الصناعة اؼبالية اإلسبلمية ، يومي 
ISRA ،15ص 
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يف  والعرض،وذلك الطلب بُت التوازن إحداث السوق على قدرة هبا ويقصد(الداخلية الكفاءة)التشغيل كفاءة-2
  .وكرب حجمها التداول منخفضة،مع سرعة تكاليف وجود ظل

 والغرر الغش على تبتعد هناأل اؼبالية،ذلك األسواق كفاءة مستوى رفع يبكنها اإلسبلمية لصناعة اؼباليةا أنو لبلص إىل 
 اؼبنتجة االستثمارات إىل وتوجيهها للموارد األمثل التخصيص ربقيق يف سلبيا دورا تلعب اليت اؽبدامة واجملازفات والغنب

 ازدياد أن والثانية،كما األوىل السوقُت بُت واؼبتكافئة اؼبتوازنة االىتمام من دائرة وتلقي اؼبضاربات حدة اغبقيقية،وتقليل
 االحتياجات تغطية بوتقة يف يصب ما واتساعها،ىو السوق عمق درجة زيادة يف األثر بالغ لو سيكون ونوعيتها كميتها

 .      السيولة عجز وتغطية واالستثمارية التمويلية
 دور الهندسة المالية في إدارة المخاطر ومناىج تطوير الصناعة المالية اإلسالمية:المطلب الثاني

يربز التوجو العاؼبي كبو الصكوك اإلسبلمية مدى أنبية الدور اؼبلقى على عاتق اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية للتعامل مع 
إشكالية ـباطر تلك الصكوك سواء من خبلل ذبنبها أو توزيعها أو قبوؽبا باعتبار أن احملافظة على اؼبال وتنميتو مقصد 

     .أساسي من مقاصد االستثمار يف الشريعة اإلسبلمية
 عقود يستخدم قسمُت،األول منها إىل اؼبخاطر إدارة يف اإلسبلمية اؼبالية استخدامات اؽبندسة تقسيم عموماً  يبكننا

 والتوريق اإلسبلمية مثل اؼبشتقات(اؼبستحدثة العقود يستخدم والثاين(اإلسبلمي الفقو مسماة يف عقود)إسبلمية تقليدية
 .مشروعيتها مدى  حولدل قائمااًف يزال ما اليت وىي)

 :استخدام عقود تقليدية إسالمية:الفرع األول
بطريقة  استخدامها مت إذا إسبلمية مالية صناعة سبثل يبكن أن  اؼبخاطرإلدارة أساليب اإلسبلمية التمويل عقود ربوي

 :منها نذكروؼبالية، اؼبعامبلت تعرفها اليت والتطورات فقتتوا
 :الحال البيع:أوال

 فبكنة ال تكون قد الطريقة ىذه إن،وزبزينها واستبلمها انقد قيمتها  ودفعالحا اؼبستقبلية االحتياجات صبيع بشراء وذلك 
 ال قد اؼبنتجات اؼبوظبية كما  خاصة و أاالحتياجات حاال صبيع تتوفر ال قد ألنوك وذل مرتفعة بتكلفة فبكنة تكون أو

 التخزين للسلع تكلفة مثل اؼبشًتي يتحّملها إضافية تكاليف ىلإحاالً وىذا يؤدي  االحتياجات لشراء السيولة تتوفر
  .2اؼبستقبل يف إال وبتاجها لن اليت سوف اؼبخزنة السلعة لثمن 1البديلة الفرصة وتكلفة

 

                                                           
  صمرجع سابق ذكره ، "المالية  الهندسة مدخل: اإلسالمية  المالية بالصناعة المخاطر إدارة" قندوز أضبد الكرًن عبد 1
 13مرجع سابق، ص " التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اسالمية " بدر الدين قريشي مصطفى  2
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 :السلم بيع:ثانيا
الشراء  شبن بتثبيت اؼبطلوب طوالتح السلم بيع وبقق بثمن حال،وبالتايل ولكن اؼبستقبلية احتياجاتو شراء يتم وىنا

األسعار،  ؼبعاعبة ـباطر صيغة سلمال عقد للتمويل ويعترب حاجة البائع بسد يقوم أن يستطيع ؼبن فقط ،ولكن1اؼبستقبلي
  .امعو التعامل على أقدر ىو من إىل اؼبخاطرة البائع ينقل فإن الذمة يف موصوفة سلعة بيع فعند
 تغَت أو تلفها ـباطرة باألعيان،سواء اؼبتعلقة اؼبخاطرة اغبماية من أدوات أبسط من وىي:المنفعة استثناء مع البيع:ثالثا

 مع بثمن مؤجل عقار بيع السوقية،فيمكنو اؼبخاطر قليلمثبل،وت عقار من عائد على اغبصول مرثاؼبست أراد قيمتها،فإذا
 . 2العقد مدة العقار منافع استثناء

 اإلسالمية المالية للهندسة المستحدثة المنتجات استخدام:الفرع الثاني
 يف والعاملون الباحثون يطورىا اليت االستخدامات ىناك بعض اؼبؤسسات،لكن هبذه اؼبخاطر إلدارة واضح منهج ال يوجد

 :3بينها من اؼبخاطر،نذكر إلدارة اإلسبلمي والتمويل ؾبال الصَتفة
 :المخاطر إدارة في ودورىا اإلسالمية المالية المشتقات- 1

سوقا  العقود ىذه ضمنها تتداول اليت اؼبالية السوق تكون شرط أن(اؼبخاطر إدارة يف اؼبالية اؼبشتقات عقود استخدام يبكن
 أنسب العقود من السلم عقد يعترب )الشرعي السلم،اػبيار عقد (اإلسبلمية اؼبشتقات باستخدام التحوطو)إسبلمية مالية

 و الفردي النطاق على والتجارية الزراعية النشاطات سبويل من  للمؤسسة اإلسبلميةيبكن ،حيث4التحوط وظيفة لتحقيق
 قبضها بعد يقوم مث نسبيا رخيص عاجل بسعر آجلة موارد اغبصول على ؤسسةامل مصلحة الكبَتة،وتكون اؼبشاريع نطاق

 قبل من بالوعد الوفاء عدم ـباطر ضد للتحوط يستخدم أن يبكن الشرعي أما اػبيار 5اؼبؤجل أو اغباضر بثمن بتسويقها
 خبيار يعرف ما شرائها،وىو عند للسلعة معلومة خيار مدة على البائع مع االتفاق خبلل من السلعة باؼبراحبة مشًتي
 .قصرت أم اؼبدة تلك طالت الشرط

على توحيد  العمل خبلل من الصرف سعر ـباطر ضد التحوط يبكن كما:الصرف سعر مخاطر ضد التحوط 1-1

                                                           
1 DOUAR BRAHIM et ARKOUB OUALI«Application et innovation en ingénierie financière islamique » Op.cit. P105 

 14مرجع سابق ، ص " التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اسالمية " بدر الدين قريشي مصطفى  2
 19مرجع سابق ذكره ، ص "المالية الهندسة مدخل:اإلسالمية المالية بالصناعة المخاطر إدارة" قندوز أضبد الكرًن عبد 3

4
 http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes le 8/8/2014, P2 ؾبلة االقتصاد اإلسبلمي العاؼبية  /   

إهباد سوق أوراق مالية إسبلمية كمنهج ؼبعاعبة األزمات اؼبالية" عديلة خنوسة اعبزائر– ستاذة بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت جبامعة الشلف أ"    
5
FRANCOIS GUERANGER « Finance Islamique:une illustration de la finance éthique »Dunod,Paris,2009/P-P 163-164  

http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes%20le%208/8/2014
http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes%20le%208/8/2014
http://www.giem.info/article/details/ID/384/print/yes%20le%208/8/2014
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متبادلة  قروض إجراء ،وكذلك1للتعامل اؼبستقرة العمبلت اإلمكان،واختيار قدر الصكوك إصدار عملة مع التوظيف عملة
  إعطائها أو فائدة أخذ بدون ـبتلفة بعمبلت

 :المخاطر إدارة في ،ودوره)اإلسالمي التوريق أو( السلم دين بيع  1-2
 هتدف من قبل رأينا كما اإلسبلمية اؼبالية فاؽبندسة( األئمة صبيع يوافق عليها بصورة السلعية الديون تسييل اؼبمكن من
 )دين السلم سند حامل( للدائن فيمكن،للمنتج بالنسبة كبَت دون فارق الفقهي اػببلف عن اإلمكان قدر االبتعاد إىل
 فإذا اؼبوازي للسلم رىناً  الدين اعتبار ذلك إىل يضاف أن والشروط ويبكن اؼبواصفات لؤلول،بنفس مواز سلما يبيع أن

 اػبصائص األخرى يف ومتماثلُت اؼبخاطرة درجة يف متقاربُت صار الدينان2الثاين للسلم ارىن األول السلم اعتبار صح
. 3اإلستصناع اؼبوازي و ينطبق ذلك السلم اؼبوازي و؛كأن يشًتي اؼبصرف مراحبة و يبيع اؼبراحبة:العقود اؼبتوازيةف
  :بالشراء لآلمر المرابحة عقود في الدفع في المماطلة أو السداد عدم طرامخ إدارة   1-3
 4:التايل اغبل السالوس بن علي أضبد د.أ اػبصوص هبذا حتريق
 .الدين بقيمة شركة يف اؼبدين ىذا مع يدخل أن هبذا،يبكنو اؼبصرف الدفع،وعلم عن)اؼبشًتي(اؼبدين عجز عند -
 الدفع إليو يتأجل الذي للزمن تبعاً  اؼبصرف لصاٌف ىذه النسبة تزيد الربح،حبيث نسبة على االتفاق إعادة إىل اللجوء -

 اؼبخاطر احمليطة هبا ذلك ألن اؼبخاطر من للحد ـبتلفة ووسائل وأدوات مناىج إهباد التقليدية من اؼبالية اؽبندسة سبكنت
 تواجهها ـباطر أية من أكثر اإلسبلمية اؼبالية الصناعة تواجو اؼبخاطر اليت ؛غَت ان5االقتصادي النشاط من يتجزأ ال جزء

 اإلسبلمي الشرع موجهات مع متوافقة اؼبخاطر إدارة أدوات تكون أن يتطلب جهة فمن؛ األخرى االقتصادية النشاطات
  أن اؼبخاطر إلدارة اإلسبلمية اؼبناىج على ستوجبي أنو  وىذا يعٍت من جهة أخرىاالقتصادية للكفاءة اغبنيف،وؿبققة

وىو  اؼبخاطر إلدارة ديثاٌف دخلنا امل تتناولؽبذاالتقليدية  األدوات ربققها اليت االقتصادية اؼبزايا األقل نفس على ربقق
 .6اؼبالية اؽبندسة مدخل

 : المالية اإلسالميةصناعة تطوير الواستراتجياتمناىج :لث الثامطلبال
و  باؼبقاصد إيفاء أكثر التقليدية،لتصبح اؼبالية اؼبنتجات على تعديبلت بإدخال اإلسبلمية اؼبالية اؽبندسة اكتفت

                                                           
1
TARIQULLAH KHAN et HABIBE AHMED“La gestion des risques : analyse de certains aspects lies a l’industrie de 

la finance islamique”Op –cit, P158  
2
 MAHMOUD EL-GAMAL" Finance Islamique : aspects légaux, économiques et pratiques » Op-cit, P116 

3
  64 ؛ص 2009-ه1430كلية الشريعة والقانون، قسم الفقو اؼبقارن،غزة، فلسطُت،،رسالة ماجستَت" العقود األجلة في اإلقتصاد اإلسالمي البديل"أسامة يوسف اعبزار 
4

 42 مرجع سابق، ص "العقود األجلة في اإلقتصاد اإلسالمي البديل" أسامة يوسف اعبزار 
5  Mohamed Ali M’rad « LES RISQUES DE MARCHE EN FINANCE ISLAMIQUE » Paris, January 28th, 2010, P33 
 12- ص8العددواإلنسانية للدراسات اإلجتماعية األكاديبية "المالية الهندسة مدخل: اإلسالمية المالية بالصناعة المخاطر إدارة" قندوز أضبد الكرًن عبد 6

 http://www.univ-chlef.dz/RATSH/REACH_FR/Article_Revue_Academique_N_09_2013/article_02.PDF  

http://www.univ-chlef.dz/RATSH/REACH_FR/Article_Revue_Academique_N_09_2013/article_02.PDF
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 على ألقيت تنميتها عملية و اإلسبلمية اؼبالية اؽبندسة تطبيق أن ذلك،ىو يف سيالرئي السبب الشرعية،ولعل الضوابط
 ضمنو تتفاعل متكامل إطار بتوفر إال يتم ال البنوك مفادىا،فعمل غبقيقة كلي ذباىل عنو قبرأ الذي البنوك،األمر عاتق
 اؼبنتجات إخراج عملية فان وعليو االقتصاديُت اؼبتعاملُت،اؼبركزي البنك،اؼبايل السوق، اؼبالية اؼبؤسسات،البنوك من كل

 السابقة،و اؼبنظومة يف اؼبتدخلة األطراف كل جهود بتكاثف االبتكار،مرىون نطاق إىل التقليد نطاق من اإلسبلمية اؼبالية
 يبكن العكس على ذاتو،بل حد يف عائقا يعترب ال الديٍت بالرابط اإلسبلمية اؼبالية اؼبنتجات تقييد أن توضح بعدما خاصة

 اؼبايل بالنظام الثقة فقداهنم بعد اؼبسلمُت،السيما وغَت اؼبسلمُت العمبلء من األموال رؤوس عبلب كميزة استخدامو
 . اغبالية العاؼبية اؼبالية األزمة ظل يف ومنتجاتو التقليدي

إن ما هبمع عليو خرباء اؼبصرفية اإلسبلمية ىو ضرورة إتباع اؼبنهج االبتكاري الذي يبكن اؼبؤسسات اإلسبلمية على 
 إهباد منتجات ذات مصداقية شرعية وكفاءة واختبلف أنواعها من مواكبة التطورات السريعة اليت تشهدىا الساحة اؼبالية،

اقتصادية وللوصول إىل ىذا اؽبدف تتبٌت اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ؾبموعة من اؼبناىج واإلسًتاذبيات يف إطار تطوير 
: سيتم التطرق إليو ضمن النقاط التالية  منتجاهتا،وىذا ما

 :مناىج تطوير الهندسة المالية اإلسالمية:الفرع األول
 اؼبؤسسات طرف من استخدامها اؼبمكـن للطـرق تبعـا تتعـدد مداخل،وىـي عدة اإلسبلمية اؼبالية للهندسة يكون أن يبكن
: الثبلثة التالية اؼبناىج عن زبرج ال الغالب يف اؽبندسة،لكنها ىذه إقامة يف اإلسبلمية اؼبالية
يعتمد ىذا األسلوب على تقليد اؼبنتجات اؼبالية التقليدية مع توسيط السلع،وإدراج بعض الضوابط :نهج المحاكاة م:أوال

الشرعية عليو،حيث تكون نتائجو ؿبددة مسبقا ويؤدي إىل اآلثار نفسها اليت يؤدي إليها ذاك اؼبنتج،وما يبيز ىذا 
،وىو األسلوب األكثر  1 يف تطبيقو  ويوفر الكثَت من اعبهد والوقت يف عملية البحث والتطويرلاألسلوب أنو سو

رغم اؼبزايا اليت يتمتع هبا ىذا األسلوب إال أن لو من السلبيات اليت نوردىا يف و يف واقع الصناعة اؼبالية اإلسبلمية فبارسة
  تبعية الصناعة اؼبالية اإلسبلمية لنظَتهتا التقليدية يفقدىا شخصيتها وخصوصيتها وفلسفة عملها 2:النقاط التالية

تقليد صبيع اؼبنتجات الرائدة يف السوق لن يكون بأي شكل من األشكال يف صاٌف الصناعة اؼبالية اإلسبلمية،لذا  -
 .قتبس تلك اليت تتبلءم وفلسفة العمل اؼبايل اإلسبلمي ومبادئونعليها أن 

  إىل منتجات جديدة،للوصولتعتمد ىذه اإلسًتاتيجية بشكل كبَت على منتجات مالية شرعية :يرومنهج التح:ثانيا
                                                           
1Munawar Iqbal; Ausaf Ahmad et Trikllah Khan “DEFIS AU SYSTEME BANCAIRE ISLAMIQUE” Institut 

islamique de recherche et de formation, Banque Islamique de Dévelopement  ,P42  consulté le 09/08/2014 à 18h00 

http://www.irtipms.org/PubText/128.pdf   
2

،ص 9،2009سطيف،اعبزائر،العدد ،ؾبلة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيَت،جامعة فرحات عباس"واقع وآفاق:اإلبتكار المالي في البنوك اإلسالمية"عبد اغبليم غريب 
234 .

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Finstitut%2Bislamique%2Bde%2Brecherche%2Bet%2Bde%2Bformation.html&ei=FE7mU9-VHcLnyQPG24LQCA&usg=AFQjCNEm5iC8OFvmqNJ4u4zhAjpfm-8-AA&bvm=bv.72676100,d.bGQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Finstitut%2Bislamique%2Bde%2Brecherche%2Bet%2Bde%2Bformation.html&ei=FE7mU9-VHcLnyQPG24LQCA&usg=AFQjCNEm5iC8OFvmqNJ4u4zhAjpfm-8-AA&bvm=bv.72676100,d.bGQ
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Finstitut%2Bislamique%2Bde%2Brecherche%2Bet%2Bde%2Bformation.html&ei=FE7mU9-VHcLnyQPG24LQCA&usg=AFQjCNEm5iC8OFvmqNJ4u4zhAjpfm-8-AA&bvm=bv.72676100,d.bGQ
http://www.irtipms.org/PubText/128.pdf
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ؤدي ت من منتج واحد للحصول على منتج جديد،أو البدء دبنتجُت أو أكثر للوصول إىل منتج واحد،االنطبلقفيمكن 
عادة النظر يف جوانبها الشرعية ألنو ليس بالضرورة  إىذه الطريقة إىل اشتقاق العديد من اؼبنتجات اؼبقبولة واليت يبقى فقط 

 1أن نصل إىل منتج يراعي ضوابط الشريعة اإلسبلمية حىت ولو كل األصل حبلال
 األساليب تطوير على العمبلء،والعمل الحتياجات مستمرة دراسة يتطلب اؼبنهج ىذا:واالبتكارمنهج األصالة :ثالثا

 عن مستقلة إسبلمية مالية ؽبندسة أسس واضحة ووضع االقتصادية الكفاءة لضمان ذلك ؽبا،و البلزمة التقنية والفنية
 .التقليدية اؼبالية اؽبندسة

 أصالة على وبافظ وأكثر إنتاجية و جدوى أكثر اؼبقابل يف واحملاكاة،لكنو التقليد من كلفة أكثر اؼبنهج ىذا أن ريب ال
 دبتطلبات تفي دامت ما التقليدية اؼبالية اؽبندسة من منتجات باالستفادة ؽبا يسمح اإلسبلمية،كما اؼبالية اؼبؤسسات
من اؼبهم على اؼبؤسسة ،ف2اإلسبلمية اؼبالية للصناعة اؼبعرفية اؼبنظومة استكمال على ذلك الشرعية،ويساعد اؼبصداقية

الوسيلة،ىذه األخَتة اليت تعترب سببا للوصول إىل اغباجة،فالسلع واػبدمات تعترب حاجة  اإلسبلمية أن تفرق بُت اغباجة و
 3فيما سبثل النقود وسيلة لتلبيتها

 : المالية اإلسالميةصناعة تطوير التإستراتيجيا:الفرع الثاني
إن الصناعة اؼبالية اإلسبلمية مطالبة اآلن أكثر من أي وقت مضى بوضع إسًتاتيجية فعالة وواضحة تقوم على منهج 

تطلب دراسة  ا ي،وىذ4علمي وعملي رصُت مستمد من ثوابتها ويتبلءم مع طبيعتها االستثمارية القائمة على ربمل اؼبخاطر
،وذلك لضمان الكفاءة االقتصادية للمنتجات اؼبالية،كما تتطلب وضع أسس واضحة 5مستمرة الحتياجات السوق

 بالتعاون مع يساعد استكمال اؼبنظومة اؼبعرفية للصناعة اؼبالية اإلسبلمية،فبا مستقلة عن الصناعة اؼبالية التقليدية
اؼبؤسسات اليت سبثل البنية التحتية للصناعة اؼبالية اإلسبلمية وتفعيل دورىا يف الصناعة اؼبالية مثل ؾبلس اػبدمات اؼبالية 

وكل ىذا يتطلب عنصر بشري 6واجمللس العام للبنوك واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية وغَتىا يف ؾبال التطوير واالبتكار
                                                           

 .131-130:، مرجع سابق ص ص "التحوط في التمويل اإلسالمي " سامي بن ابراىيم السويلم  1
 25مرجع سابق ذكره ، ص"التطوير مناىج و التحديات و الواقع :اإلسالمية المالية الهندسة منتجات"موسى علي حنانو األمُت ؿبمد خنيوة 2

3
 .133: ص  ،مرجع سابق "التحوط في التمويل اإلسالمي" سامي بن ابراىيم السويلم  
اإلسبلمية ورقة عمل مقدمة إىل مؤسبر اؼبصارف  (اػبدمات)صيغ التمويل اإلسبلمية وتطوير اؼبنتجات :احملور الثالث"نحو منتجات مالية اسالمية "ؿبمد عمر جاسر 4

 10 ص  اعبمهورية العربية اليمنية، صنعاء 2010 مارس 21-20، تنظيم نادي رجال األعمال اليمنيُت "وربديات اؼبستقبل..الواقع "اإلسبلمية اليمنية اؼبقام ربت عنوان 

المنتجات المالية اإلسالمية بين : المحور الثالث: األزمـة الماليـة واستراتيجيـات تطويـر  المنتجـات الماليـة اإلسالميـة محور المشاركة" قندوز عبد الكرًن ومدانـي أحـمـد5
عُت )اؼبركـز اعبامعـي خبميـس مليانـة  النموذج اؼبصريف اإلسبلمي مبوذجاً "األزمة المالية الراىنة و البدائل المالية والمصرفية:"اؼبلتقــى الدولــي الثانـي"التنوع والقدرة على التطور

 15ص  www.kantakji.com/media/4574/000019.do (الدفلـة
مقومات ربقيق التنمية اؼبستدامة يف االقتصاد :حبث علمي مقدم إىل اؼبلتقى الدويل" فاعلية الهندسة المالية اإلسالمية في تحقيق التنمية المستدامة"حنان العمراوي 6

 305، ص314 اىل 289 من 2012 ديسمرب 03/04جامعة قاؼبة  االسبلمي

http://www.kantakji.com/media/4574/000019.do
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 1: فيما يلياالسًتاتيجياتسبثل أىم ىذه  و التنمية اؼبستدامةلتحقيقمؤىل ،وبالتايل اؼبسانبة يف تنمية اؼبوارد البشرية 

ىناك أسباب موضوعية علمية أوجدت ىذا اػببلف مثل اختبلف الزمان :إستراتيجية الخروج من الجدل الفقهي:أوال
لكن وجد يف التاريخ اإلسبلمي ولؤلسف الكثَت من اغباالت من التعصب ،واؼبكان والظروف للوقائع ؿبل البحث الفقهي

فبا جعل جهود الفقهاء تنصب يف الرد على اؼبذىب اآلخر وليس التوفيق 2والتشدد وتسفيو اآلخر بسبب اػببلف الفقهي
وعلى الرغم من أن اػببلف الفقهي يعترب من بُت الظواىر ,مع اؼبذىب اآلخر أو إهباد حلول للخروج من اػببلف الفقهي

اإلهبابية يف الفقو اإلسبلمي،ألنو وجد سبب اختبلف الزمان واؼبكان والظروف،إال أنو كذلك يعترب من بُت نقاط الضعف 
 .3اليت ربول دون وجود معايَت موحدة للعمل اؼبايل اإلسبلمي

العمل على ذبميع اعبهود  وتفعيل دور الرقابة الشرعية يف عملية تطوير اؼبنتجات واؼبتابعة اؼبستمرة لعمليات التنفيذ
 وىذا منِ شأنو أن يقدم رؤية واضحة للضوابط الشرعية 4وتضافرىا لوضع معايَت شرعية موحدة للصناعة اؼبالية اإلسبلمية

. للمنتجات اؼبالية اإلسبلمية ويعزز ثقة اعبمهور واؼبسانبُت هبا
اؼببتكرات اؼبالية اليت تقوم هبا اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية ال يكفيها :االقتصاديةإستراتيجية التميز في الكفاءة :ثانيا

اليوم أن يكون ؽبا تكييف فقهي معُت،وإمبا هبب أن تكون ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة باؼببتكرات اؼبالية التقليدية 
 بشكل عام ذبعل الطلب التقليديةألن اؼبنافسة وعدم وجود فوارق جوىرية بُت اؼبنتجات اؼبالية اليت تطرحها اؼبؤسسات 

السوق  على ىذه اؼبنتجات مرنا جدا،أي أن ىذه اؼبنتجات النمطية تتسم دبخاطر السوق العالية غبساسيتها ألي تغَت يف
عمل اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية يف بيئة ربكمها : مع السياسات والتشريعات الحكوميةاالتفاقستراتيجية إ:ثالثا

 إىل ربقيق مصلحة الفرد واجملتمع يسعوحىت ال تكون عائقا ؽبا هبب عليها ال5القوانُت والتشريعات والسياسات اغبكومية
  وىذا يتطلب من اؽبندسة اؼبالية استحداثجعل مصلحة اجملتمع متطابقة مع مصلحة الفرد ويف شىت ؾباالت اغبياة
رص على مراعاة ربقيق اؽبدفُت السابقُت،وعدم اػبروج مع اٌف،واالستثمارية التمويلية باالحتياجاتمنتجات مالية تفي 

 "ال ضرر وال ضرار" العمل بقاعدة الفقهيةوعنهما،
العمل على إنشاء سوق مالية إسبلمية تضمن تسويق مؤسسات الصناعة اؼبالية اإلسبلمية منتجاهتا من خبلؽبا،وتأمُت -

                                                           
1

 :د15 سا11 على04/06/2014 ، متوفر على اؼبوقع يوم "استراتيجيات اإلبتكار المالي في المصارف اإلسالمية" أضبد ؿبمد نصار 

http://islamfin.go-forum.net/t61-topic 
2 Ahmed CHAKIR  et Ali KAFOU « L’ingénierie financière islamique : entre les contraintes de développement et les 

risques de dérive » op –Cit ; P6 
 مرجع سابق ذكره http://islamfin.go-forum.net/t61-topic ،" استراتيجيات اإلبتكار المالي في المصارف اإلسالمية" أضبد ؿبمد نصار 3

4 Yahia ZAHIRI « Les défis de la finance islamique » Dossiers de Recherches en Economie et Gestion, Dossier 

Spécial, Juin 2013, P-P (78-106) , P92   http://www.redoreg.com/Tcomplet/ZAHIRI.pdf 
5 Mohammed Boudjellal « Les acquis et les défis de la finance islamique »Séminaire international sur: 

Les services financiers et la gestion des risques dans les banques islamiques, Université Frehat Abbas – Sétif – Algérie, 

18 – 20 avril 2010, P 6 

http://islamfin.go-forum.net/t61-topic
http://islamfin.go-forum.net/t61-topic
http://www.redoreg.com/Tcomplet/ZAHIRI.pdf
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السيولة البلزمة ؽبا حيث أن ىذه اؼبؤسسات تواجو ربديات كبَتة وعوائق عديدة يف تسويق منتجاهتا وإهباد التمويل 
مؤسسات البنية التحتية يف الصناعة اؼبالية اإلسبلمية مثل ؾبلس  وتفعيل دور اؼبناسب ؽبا من خبلل األسواق التقليدية

 1اػبدمات اؼبالية اإلسبلمية واجمللس العام للبنوك واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية وغَتىا يف ؾبال التطوير واالبتكار
مركز الرصد والتواصل :ومن ىذه اؼبراكز العام للبنوك واؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية، تأسيس مراكز ـبتلفة داخل اجمللس-

،ومركز اعتماد التدريب اؼبايل اإلسبلمي،ومركز اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية،ومركز (مع العمبلء واعبمهور)2اؼبايل اإلسبلمي
يف مبو ىذه  وسيساىم ذلك اؼبعلومات والدراسات اؼبالية،باإلضافة إىل تأسيس اؽبيئة الشرعية لتكون اؼبرجعية العليا

 من خبلل تشجيع خدمات البحوث والتطوير وتسجيل اؼبنتجات وضمان جودهتا الفنية  اؼبالية اإلسبلميةالصناعة
 واغبفاظ على سبلمة منهجها ومسَتهتا على الصعيدين النظري والتطبيقي،إىل جانب التعريف خبدمات هتاضباي ووالشرعية

 .ىذه الصناعة،ونشر اؼبفاىيم والقواعد واألحكام واؼبعلومات اؼبتعلقة هبا

 خاصية سبيز فهو اإلسبلمي االقتصاديعترب القطاع اػبَتي جزءا ال يتجزأ من :إستراتيجية التميز في خدمة المجتمع:رابعا
 خدمة اجملتمع يف ىذا اعبانب وذلك من خبلل اةراعم وجب عليهااؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية عن نظَتهتا التقليدية،لذا 

 ىذه اغباجة،واالستفادة من األفكار الواردة يف مباحث الزكاة والوقف والصدقات يف اؼبدونات يبلتتقدًن منتجات مالية 
. الفقهية،وكيفية تطبيقها على أرض الواقع،مثل إدارة صناديق الزكاة

تشجيع البحث العلمي وزبصيص عوائد مالية من أرباح اؼبنتجات اؼبالية ألغراض الدراسات والبحوث العلمية اليت -
  3هتدف لتطوير اؼبنتجات

 .الوصول يف تكلفة اإلنتاج إىل أدىن مستوياهتا لتحقيق ميزة تنافسية على مثيبلهتا التقليدية-
تدريب وتأىيل العاملُت يف تشغيل ىذه اؼبنتجات حيث تلعب خربة ىؤالء اؼبوظفُت دوراً مهماً يف تقليل اؼبخاطر ويؤدي -

. فهمهم الدقيق لطبيعة اؼبنتج إىل االحًتاز من الوقوع يف اؼبخالفات الشرعية وفهم أكرب ؼبتطلبات التطوير
وىكذا نكون قد وضحنا دور اؽبندسة اؼبالية يف تطوير الصناعة اؼبالية اإلسبلمية و ذلك بطرح منتجاهتا واليت قسمناىا إىل 
منتجات مستمدة من واقع الشريعة اإلسبلمية واؼبعامبلت اإلسبلمية القديبة وأخرى تقوم على ؿباكاة اؼبنتجات التقليدية 

مع تكييفها الفقهي وفق الشريعة اإلسبلمية غَت أن ىذه اؼبنتجات تعاين من عدة معيقات منها إدارة اؼبخاطر و عدم 
وجود سوق ثانوية وهبذا حددنا متطلباهتا وسبل تفعيلها كما تناولنا معايَت التميز بُت اؼبنتجات اإلسبلمية ونظَتهتا 

 .التقليدية مث قدمنا إسًتاتيجيات تطويرىا باالعتماد على البحوث السابقة يف ىذا اجملال

                                                           
1
 Yahia ZAHIRI « Les défis de la finance islamique » Op-cit , P 93 

2
 .2008 يناير 29، 10654، جريدة الشرق األوسط، العدد المجلس العام للبنوك اإلسالمية يضع استراتيجية طموحة لدعم صناعة المصرفية اإلسالميةخوخة،  

3
 11مرجع سابق ذكره ، ص "نحو منتجات مالية اسالمية  "ؿبمد عمر جاسر 
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 في الصناعة المالية اإلسالمية تجربة ماليزيا:المبحث الثاني
 بالنهوض ظروف عدة سانبت ،حيثالعشرين القرن من الثاين النصف خبلل نوعية قفزة اؼباليزي االقتصاد شهد

 نسبيا،غَت باغبديثة اؼباليزية االقتصادية التجربة ،وتعد1اؼبتقدمة الدول اقتصاديات مصاف إىل بو للوصول احملليباالقتصاد 
 مبادئ على ماليزيا اعتماد االنتباه ىو لبيج الدراسة،وفباجديرة ب ىا لببلد االقتصادية التنمية ربقيق يف مبوذجها أن

 تطوير على  بعد ذلك العملمث بدأ 2(تابون حاجي) حيث بدأت ظواىره مع فكر صندوق اغبج اإلسبلمي االقتصاد
 .والتطور النمو من جديدة ؼبرحلة ماليزيا دخول يف اإلهبايب األثر لو كان وأدواتو،فبا وسائلو

 اؼبتوافقة منها وخاصة اؼببتكرة اؼبالية ألدواتا إصدار يف ؛الرائدةالناشئة اؼبالية األسواق من اؼباليزية اؼبالية األوراق سوق إن
 تطور من تقدمو ،ؼباواؼبتابعة باالىتمام ربظى اليت القليلة األسواق ضمن هبعلها ما وىذااإلسبلمية، الشريعة أحكام مع

،سيتم تقسيم اؼببحث إىل ثبلث مطالب فاألول منها لبص بو اؼبستحدثة اإلسبلمية اؼبالية والعمليات األدوات يف مستمر
النظام اؼبايل يف ماليزيا واؼبطلب الثاين نتحدث فيو عن سوق األوراق اؼبالية اؼبزدوجة يف ماليزيا أما اؼبطلب الثالث سنقدم 

 . من خبللو تقيما للصناعة اؼبالية اإلسبلمية يف ماليزيا
 

 :النظام المالي الماليزي:المطلب األول
 تناول يف عليو سوف نركز ولذلك وخاصة النظام اإلسبلمي اؼباليزي االقتصاد يف النابض العصب اؼبايل النظام يشكل

ىيكل النظام اؼبايل اؼباليزي يتميز باالزدواجية نظام تقليدي وآخر إسبلمي وىو نظام يتكون من اؼبطلب ف ىذا مفردات
بنوك التاجر )بنوك االستثماري :مؤسسات تتفرع بدورىا إىل قطاع مصريف وآخر غَت مصريف فاؼبؤسسات اؼبصرفية تضم

والبنوك اإلسبلمية والتجارية وقطاع غَت مصريف يشمل اؼبؤسسات اؼبالية غَت اؼبصرفية وسوق اؼبال (وشركات التمويل
وسوف نتعرض ؽبذه األدوات بعد عرض نبذة ـبتصرة عن مراحل تطور االقتصاد اؼباليزي مث نتناول اؼبؤسسات اؼبالية بعد 

 . تقدًن سوق اؼبال يف ماليزيا
 :التطور االقتصادي في ماليزيا:الفرع األول

  أن تتحول مناستطاعت،فقد "معجزة" عن جدارة أن يطلق عليهاتنموية،استحقتاستطاعت ماليزيا أن ربقق طفرة 
 قباحها يف القضاء فضبلً عن متطور صناعيا؛،إىل ؾبتمع19573ؾبتمع زراعى متخلف بعد االستقبلل عن بريطانيا عام 

 عملت على خلق ذبانس واستقرار حيث  الصدامات العرقية الىت حدثت ىف أواخر الستينات بُت اؼببليو والصينيُت،على 
 .اؼبوجودة بأرضهاوطٌت بُت العرقيات 

                                                           
، معهد العلوم  2011  لسنة11ؾبلة الواحات للبحوث و الدراسات العدد "  بالدول الناميةاالقتصادي االنطالققراءة في بعض تجارب  « عبد الرضبان بن سانية 1

 .92 ال ص 59 ، من ص 60االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت اؼبركز اعبامعي بغرداية ، اعبزائر ، ص
2
 Islamic financial services industry development, A joint initiative of the  Islamic Financial Services Board  

Islamic Research & Training Institute Islamic Development Bank P3 
3
 Amhid Ali and others « ISLAMIC FINANCE  INSTRUMENTS AND MARKETS »,Qatar center authority ; 

Bloomsbury ,2010,P 193 
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 األثر لو كان وأدواتو،فبا وسائلو تطوير على والعمل اإلسبلمي االقتصاد مبادئ على ماليزيا اعتماد االنتباه وما يلفت 
  وسوف نلخص تطورىا يف مرحلتُتوالتطور النمو من جديدة ؼبرحلة ماليزيا دخول يف اإلهبايب

 :األولى المرحلة : أوال
 لعمليات التوجو يف والبدأ العام القطاع على كبَت دور على لبلعتماد ماليزيا يف التنمية اذبهت حيث،السبعينات عقد  يف

 زبفيض يف ساىم العاملة،فبا اليد بكثافة الصناعة ىذه وسبيزت اإللكًتونية اؼبكونات صناعة على الًتكيز بدأ التصنيع،حيث
 االصل ذوي والسكان الصينية النخبة بُت سيما اؼباليزي،ال اجملتمع فئات بُت والثروات الدخول توزيع وربسُت البطالة
 القابضة الشركات يشبو ما كونت اعبديدة،حيث االقتصادية السياسة دفع يف ملموس دور البًتول لشركات وكان اؼببلوي
 هناية مع ذلك ربقق والصينية،ولقد اإلقبليزية للشركات فبلوكة كانت اليت الشركات جل ملكية على  للسيطرة

 نسبة وكانت 2000 إىل 1950 الفًتة ،خبلل % 6.6 معدل السنوي اؼباليزي االقتصاد مبو عرف حيث،1السبعينيات
 من تراجعت الزراعة حُت يف 1990 سنة % 20 إىل 1950 سنة % 9 من قفزت اػبام احمللي الناتج إىل اػباص االستثمار

 % 27 إىل % 13 من مسانبتها تضاعفت حيث اؼبصنعة للمواد اجملال لتسمح 1990 سنة % 18 إىل1970   سنة % 29
 من ماليزيا ،لتتحول 1990سنة % 42 اىل % 36 من النمو دعم يف دوره اػبدمات قطاع عزز حُت يف الفًتة نفس خبلل

 و % 1 بُت استقرارا التضخم نسبة عرفت حُت يف 2اؼبصنعة للمواد مصدرة دولة إىل األولية للمواد مصدر زراعي بلد
 اؼبباشر األجنيب االستثمار اػبام،أما احمللي الناتج من % 40 إىل % 25 من املحوظ  ارتفاعاشهد الداخلي االدخارو5%

 2000 سنة %8 إىل 1970 سنة % 50 من تراجعت اليت الفقر نسبة بالذكر واعبدير  1990سنة %6 اىل %3 من تضاعف
 .  البلد ىذا يف للسكان اؼبعيشية الظروف ربسن على يدل وىذا 

 :الثانية المرحلة:ثانيا
 ظبيت تنموية خطة اجملاالت،وىي صبيع يف نوعية قفزة ماليزيا فيها شهدت اليت الفًتة ،وىي 2020إىل 1990 من سبتد اليت 

 مضاعفة اػبطة،مع ىذه أجل حبلول 3متقدمة صناعية كدولة ماليزيا تصنيف إىل تطمح واليت  2020االستراتيجية بالخطة
 دوالر مليار 287.9 اػبام الدخل ؾبمل بلغ حيث 1991سنة يف عليو فبا أضعاف أربعة إىل اؼباليزي اؼبواطن دخل متوسط

 اػبطة،وذلك ىذه هناية مع ماليزي رينجيت مليار 920 إىل خام اصبايل ناتج لتحقيق السعي أىدافها من ،كما 2011سن

                                                           
1
  على اؼبوقع 03/09/2010تاريخ ب ، الكويت ؾبلة شهرية جبامعة، 532 :رقم عدد ، اإلسبلمي الوعي ؾبلة ، اليزياالتنمية مب ذبربة يف قراءة "اغبافظ الصاوي دعب 

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2&issue=451    consulté le 04/09/2014 à 19h00 
2
 168 ، ص 54دراسات دولية العدد " م2010 الى 2000التجربة التنموية في ماليزيا من العام " نادية فاضل عباس فضلي   

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021    consulté le 04/09/2014 à 23h00 
3
 174فضلي، مرجع سابق، ص نادية فاضل عباس   

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2&issue=451
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021
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إىل  اغبكومة اػبطة،تطمح ىذه ولتحقيق؛1اػبطة ىذه بعمر سنة 30 ؼبدة %7 من بأكثر يقدر سنوي مبو معدل يتطلب
 نأ على ماليزيا تعمل سنويا،كما دوالر مليار 11 على يزيد دبا يساىم السياحة مداخيلها،فقطاع وزيادة صادراهتا تنويع
 يف للمؤسسات،خاصة اغبديثة والتكنولوجيا الصحية والرعاية للتعليم باإلضافةالعامل، يف اغباسوب لعلوم مركز تكون
 الظروف توفَت ماليزيا على  ما وبتموىذا2اغبديثة االنشطة من غَتىا إىل اؼبرئي لطباو اإلنًتنت اؼبايل،ونظام اؼبيدان
 .للببلد االقتصادية بالتنمية والرقي اؼببلئمة

 :المالية و االقتصادية واألزمات ماليزيا:ثالثا
 و اؼباض القرن تسعينيات يف حدثت اليت اؼبالية األزمة ىلإ تعرضت اليت آسيا شرق جنوب دول احد ماليزيا كانت لقد
 متميزة كانت اؼباليزية التجربة نبأ، 2001 لعام اؼبتحدةم لؤلم اإلمبائي الربنامج عن الصادر البشرية التنمية تقرير يف جاء
 الدوليُت والبنك الصندوق بتحذيرات تعبأ مل ،حيث 1997 العام شهدىا اليت الشهَتة آسيا شرق جنوب أزمة مواجهة يف

 اؼبركزي البنك النقدية،معطية سياستها على صارمة قيوداً  خبلؽبا من فرضت وطنية أجندة خبلل من أزمتها تعاًف وأخذت
 بالنقد الصادرات حصيلة ،واستجبلب3اػبارج إىل األجنيب النقد ىروب مواجهة لصاٌف يراه ما لتنفيذ واسعة صبلحيات

بأزمة  يتعلق فيما ما،أالتنمية مسَتة فقط،لتواصل عامُت خبلل قوة أكثر اؼبالية كبوهتا من خرجتف الداخل إىل األجنيب
 البنك بأن وأوضحت األزمتُت ظروف بُت الفصل ضرورة اكًت زييت اؼباليزي اؼبركزي البنك ؿبافظة شارتأ فقد 2008
 على وقادر قوي اؼبصريف النظام نأ ىلإ اؼبستثمرين طمأن ماليزيا،وقد يف عئالودا صبيع بضمان قام قد اؼباليزي اؼبركزي

 . اإلقراض مسؤولية سبارس الزالت البنوك نأ ىلإ باإلضافةاؼبالية، االضطرابات مامأ الصمود
 وتعزيز االقتصاد دعم ىلالتدابَت إ ىذه صبيع وهتدف اإلنفاق وتشجيع النمو لدفع اغبوافز من حزمة اغبكومة علنتأ وقد
 مبكر وقت يف إجراءات ازبذنا وقد  عندناالركود وبدث أن نتوقع ال ركود،وكبن يف لسنا كبن جانبها من ضافتأو بو الثقة
 .األزمة ـباطر الحتواء جدا

 :المؤسسات المالية:الفرع الثاني
   4  تضم نظامُت أحدنبا بنكي والثاين غَت بنكي

                                                           
 العامل يف الناجحة االقتصادية التجارب: ؿبور"د محمد مهاتير/مسيرة االقتصاد اإلسالمي في ماليزيا من خالل أفكار" براىيم عبد الرضبان و خَت الناس ربيع إحاج   1

 :، على اؼبوقع11 ص اؼبستفادة الدروس و اإلسبلمي
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/ .PDF consulté le 04/09/2014 à 23h14   
2
 Mahmud bin ahmed « Islam and economic growth in Malaysia » Master`s thesis, Monterey, Naval Postgraduate 

School, California 2003, p64.  
3
 7ص  » ماليزيا – ماليا جامعة الماليزية التجربة المالية لالزمات التصدي في ودورىا المالية المؤسسات حوكمة « اػبناق الكرًن عبد سناء  

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf       le 01/06/2014 à 16h50 
4
 http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking-system      LE 24/08/2014 à 19h05 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf%20%20%20%20%20%20%20le%2001/06/2014%20�%2016h50
http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking-system
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  :النظام البنكي:أوال
 نغارا)على رأسو البنك اؼبركزي  احملرك الرئيسي للموارد اؼبالية وىو مصدر سبويلي من أجل دعم النشاطات االقتصادية ليبث

،بنوك 1التجارية،اإلسبلمية،شركات التمويل: يليو ؾبموعة من البنوكيبثل قمة اؽبيكل اؼبايل والبنكي يف الدولةإذ (ماليزيا
 : يف1958حسب تعريفها يف قانون بنك ماليزيا اؼبركزي لعام 2 الرئيسية البنك اؼبركزيوتتمثل أىدافالتاجر وبيوت اػبصم 
  اليت تضمن قيمة العملة؛والقيام بدور صاحب البنك واؼبستشار اؼبايل للحكومة؛االحيتاطياتإصدار العملة وحفظ 

وتعزيز االستقرار اؼبايل واؽبيكل اؼبايل السليم؛وتعزيز التشغيل اؼبوثوق والكفء والسلس لؤلنظمة الوطنية للمدفوعات 
والتأثَت يف الوضع االئتماين لصاٌف  والتسويات وضمان توجيو سياسة أنظمة اؼبدفوعات والتسويات لصاٌف ماليزيا

 .قراضكما يدير البنك أيًضا لوائح التحكم يف تبادل النقد األجنيب يف الدولة ويقوم بدور اؼبلجأ األخَت لئل،ماليزيا
وتتواجد ست ؾبموعات ،3ماليزيا فرع يف أكباء 2200تعمل البنوك دبا فيها اإلسبلمية من خبلل شبكة من أكثر من  

 21 دولة من خبلل فروع ومكاتب سبثيلية ومؤسسات تابعة ومشروعات مشًتكة كما أن ىناك أيًضا 18بنكية ماليزية يف 
 تبادل اؼبعلومات بُت أصحاب األعمال يف تسهيلبنًكا أجنبًيا يقيم مكاتب سبثيلية يف ماليزيا يوفرون خدمات ربط و

إىل ربسُت قدرة اؼبؤسسات اؼبالية يف ماليزيا على تقدًن خدمات أفضل إسبلمية إنشاء بنوك  كما أدى؛ماليزيا ونظرائهم
 . على مستوى اػبدمات اليت توفرىا البنوك الدولية واالستشاريةلعمبلئها من خبلل ؾبموعة أوسع من النشاطات اؼبالية

 (النظام غير البنكي)مؤسسات الوساطة المالية :ثانيا
 يضمون اؼبؤسسات اؼبالية للتنمية وشركات تأمُت صناديق االدخار واؼبعاشات ن،اللذييقوم الوسطاء اؼباليون من غَت البنوك

يوجد  وبدور مكمل للمؤسسات البنكية يف ربريك اؼبدخرات وتلبية االحتياجات اؼبالية لبلقتصاد،4والقائمُت على التكافل
يف ماليزيا العديد من اؼبؤسسات اؼبالية للتنمية اليت مت إنشاؤىا لتحقيق أىداف ؿبددة يف تنمية القطاعات االقتصادية 

اإلسًتاتيجية وتعزيزىا،دبا يف ذلك قطاعات التصنيع والصادرات،واؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة إىل جانب قطاعات الزراعة 
توفَت ؾبموعة من اػبدمات اؼبالية وغَت اؼبالية لدعم تنمية بتقوم ىذه اؼبؤسسات اؼبالية ،والبنية التحتية واؼببلحة البحرية

منح قروض متوسطة وطويلة األجل وضمانات قروض وؾبموعة من اػبدمات االستشارية :تشمل والقطاعات اإلسًتاتيجية
. اؼبالية والتجارية التكميلية

 

                                                           
1
م، ص  2005 مؤسسة شباب اعبامعة،اإلسكندرية،" السوقالقتصادالسياسة المالية و أسواق األوراق المالية خالل فترة التحول "عاطف وليم اندراوس 

2
 16ص   ، مرجع سابق ذكره، اػبناق الكرًن عبد سناء  

3
 http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking-system  ,op-cit  

4
 200 مرجع سابق ، ص"السياسة المالية و أسواق األوراق المالية خالل فترة التحول إلقتصاد السوق"عاطف وليم اندراوس   

http://www.mida.gov.my/arabic2/index.php?page=banking-system
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  :سوق المال الماليزي:الفرع الثالث
وسوف لبص بالدراسة 1ويشمل سوقُت سوق رأس اؼبال وسوق النقد وكل منهما يتفرع إىل سوق تقليدي وآخر إسبلمي

سوق النقد اإلسبلمي ذلك ألن سوق النقد التقليدي اؼباليزي ال ىبتلف عن سوق النقد الرأظبايل اؼبعرف يف الفصل األول 
 إىل ةالتقليدي اؼبالية األوراق سوقاؼبكون من اؼباليزية، اؼبالية األوراق سوق يضمأما سوق رأس اؼبال ف من ىذا البحث

 اؼبالية ،والبورصة MESDAQ اؼبيزداك األجل،وسوق والطويلة اؼبتوسطة لؤلصول ةاإلسبلمي اؼبالية األوراق سوق جانب
LABUANلبوان ،ومركز للمشتقات

2
 السيما منظمة غَت منظمة،وأخرى سوق واحدة سوقُت يظم فهو األسواق وكباقي 

 ؼبختلف األجل لطويلةأو ا اؼبتوسطة االستثمارية األموال لتوفَت األسواق أىم من األخَت ىذا يعترب لذيا،3السندات سوق
 إسبلمية وصكوك وأسهم  وحكوميةتقليدية وسندات أسهم فيها،من اؼبتداولة األدوات اؼباليزية،وتتعدد التنموية اؼبشاريع

 .وغَتىا ومشتقات اإلستثمار صناديق وشهادات اػباصة الشركات وسندات
  يوضح ىيكل النظام المالي في ماليزيا13 الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 
 
 

وكتاب عاطف  Financial System of Malaysia,P1" http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/I_M/Chapter5.pdf من إعداد الباحثة بعد تصفح اؼبوقع

 . وما فوق380 م،ص2006دارالفكر اعبامعي، اإلسكندرية، " أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرىاوليم اندراوس

 كبو إطبلقة دبثابة اػبطوة األوىل م 1983 بنك إسبلم ماليزيا يف عام كان إنشاء:سوق النقد اإلسالمي في ماليزيا:أوال
  كحل قصَت األجل يهدف إىل1994طرحت فكرة إنشاء سوق إسبلمي بُت اؼبصارف عام مث 4العمل اؼبصريف اإلسبلمي

                                                           
1
 Financial System of Malaysia sur site ,op-cit  ,P14 

2
 . م2006دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، "أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول االقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرىا"أندراوس وليم عاطف 

 :اإلسبلمية اعبامعة كلية التجارة،،ماجستَت رسالة"(ماليزيا في اإلسالمي المال رأس سوق حالة دراسة) والتطبيق النظرية بين المالية األوراق سوق"ظبور طو خليل نبيل 3
    84:ص ،2007 غزة،

4
أستاذ بقسم اإلقتصاد جبامعة اإلسكندرية، دورية البصَتة، مؤسسة إبن خلدون ، " تقييم التجربة الماليزية في إقامة أول سوق نقدي إسالمي" أسامة ؿبمد أضبد الفويل  

  69 ص ،م2000/اعبزائر، العدد الثاين

 النظام المالي

 سوق المال المؤسسات المالية

 النظام البنكً
بنك نٌغارا المركزي *

 المالٌزي
 

 المؤسسات المصرفٌة
بنوك تجارية  *  
التمويل   شركات  *  
بنوك التاجر  *  
بنوك إسالمية  *   

 
 أخرى

بيوت الخصم *  
التابعة التمثيل مكاتب *  

األجنبية  للبنوك   

مؤسسات: نظام غٌٌر بنكً  
  الوساطة المالٌة

وصنادٌق التقاعد االدخار*  
 ذلك فً بما )التأمٌن شركات*

(التكافل  
التنمٌة تموٌل مؤسسات*  
االدخار مؤسسات*  

مؤسسات اإلدخار الوطنية   *  
التعاونية الجمعيات   *   

 أخرى
صناديق اإلتحادات*  
الحجاج صندوق إدارة مجلس*   
اإلسكاني االئتمان مؤسسات*   

بيرهاد* كاجاما   
االئتمان مخاطر ضمان شركة*  
التأجير شركات*   

الخصم شركات  * 

المخاطر المال رأس شركات*  
سواق النقد و العمالت األجنبٌةأ  
سوق النقد*  
سوق العمالت األجنبية*  

 سوق رأس المال
سوق األسهم*  
سوق السندات و الصكوك*  

أوراق الدين العام  -  
أوراق الدين الخاص  -  
المؤشر*   

 سوق المشتقات

سوق السلع المستقبلية*  
سوق المستقبليات *  
الخيارات على األسهم  *  
 

 سوق األفشور
الخارجي الدولي البوان*   

المالي المركز    (IOFC 
 

http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/I_M/Chapter5.pdf
http://www.kpmg.com.my/kpmg/publications/tax/I_M/Chapter5.pdf
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ومن اؼبتوقع أن تساعد ىذه ،وفًقا ألحكام الشريعة اإلسبلمية1توفَت مصدر جاىز لتمويل االستثمارات قصَتة األجل
السوق اؼبصارف اإلسبلمية وغَتىا من اؼبصارف اؼبشًتكة يف النظام اؼبصريف اإلسبلمي وعلى ىذا األساس أصدر بنك 

هبدف تسهيل نشأة السوق  1993  ديسمرب18بعض اؼببادئ التوجيهية يف (البنك اؼباليزي اؼبركزي)"BNM"نيجارا ماليزيا
 فبا يؤدي بالضرورة إىل اغبفاظ على آلية التمويل والسيولة سعًيا لتعزيز النقدي اإلسبلمي على كبو الئق وصحيح

 ذلك تبع3برىاد ماليزيا إسبلم بنك ىو و ماليزي إسبلمي بنك أول بتأسيس ذلك  وكان2االستقرار يف النظام اؼبصريف
 ،اليت 1993 عام يف البلربوي اؼبصريف العمل قانون صدور بعد 1984 عام ماليزيا إسبلمي تكافلي تأمُت شركة تأسيس
 نفسو،إضافة العام يف اإلسبلمي التأمُتبفتح  اؼباليزي اؼبركزي البنك ظبح حيث اؼباليزية اغبكومة قبل من مساندة تلقت

 4.  اإلسبلمية الشريعة ألحكام اؼبوافقة اػبدمات إدخالب الربوية التقليدية التجارية البنوك يف اإلسبلمية النوافذ ظهور إىل
 بنوك 3 و مؤسسات تنمية مالية تقدم خدمات بنكية إسبلمية6 و نوافذ إسبلمية10 و بنكا إسبلميا17 وينشط فيو 
:  منهاىل عدة أنواعه إتنوعت أدوات التعامل اؼبعتمدة يفو بقدر تنوع مؤسساتو 5إسبلمية دولية

يشَت ىذا االستثمار إىل إحدى اآلليات اليت تستطيع من خبلؽبا : االستثمار من خالل المضاربة بين المصارف1-1
اؼبصرف )أية مؤسسة مصرفية إسبلمية تعاين من العجز اغبصول على استثمارات من اؼبؤسسات اؼبصرفية ذات الفائض 

وتًتاوح مدة االستثمار بُت ليلة واحدة واثٍت عشر شهرًا،ويعتمد ؛(أي اؼبشاركة يف األرباح)6على أساس اؼبضاربة (اؼبستثمر
معدل العائد على معدل الربح اإلصبايل قبل توزيع االستثمارات اليت تدوم ؼبدة عام واحد على اؼبصارف اليت سبثل األوعية 

 .االستثمارية،كما أن نسبة اؼبشاركة يف األرباح قابلة للتفاوض بُت الطرفُت
 ىي عملية إيداع األموال الفائضة لدى بنك نيجارا اؼبركزي بناًء على مبدأ الوديعة:قبول الودائع بين المصارف 1-2

غَت أنو إذا قامت ىذه اعبهة بدفع حصة ما فينظر إليها ،وال يُفرض عليها دفع أي عائد على حساب ىذه األموال
باعتبارىا ىبة وىذا يساعد على تسهيل عمليات إدارة السيولة يف بنك نيجارا ماليزيا؛حيث يوفر قدراً كبَتاً من اؼبرونة 

 . للبنك فيما ىبتص باإلعبلن عن أرباح األسهم دون اغباجة إىل استثمار األموال اليت يتلقاىا
 

                                                           
1 ABDELBARI EL KHAMLICHI ; op-cit ,P75 
2
 islamic financial services industry development, A joint initiative of the  Islamic Financial Services Board  Islamic 

Research & Training Institute Islamic Development Bank,op-cit, P-P :23-24 
3
 OICV-IOSCO, ISLAMIC Capital Maket Fact Finding Report, Report of the I.C.M Task Force of the international 

organsation of securities commissions,july 2004.p28 

 
4
 100 ص سابق، مرجع ظبور، طو خليل نبيل 

5
 Mohamad Akram Laldin " the role of central bank of malaysia in developing malaysia's islamic financial 

industry"Executive Director, ISRA « The Current Development of Malaysian Islamic Finance Industry » ,P 

4 ;05/06/05/2014 
6
 http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98    le 26/08/2014 à 18h25 

http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98
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 قامت اغبكومة اؼباليزية بطرح إصداراهتا االستثمارية 2001 يونيو 15يف :(GII) اإلصدارات االستثمارية الحكومية1-3
 بليون رينجيت ماليزي وذلك استناًدا إىل نصيحة البنك ووفًقا ؼببدأ 2.0دبدة انتفاع تصل إىل ثبلث سنوات وتبلغ قيمتها 

وأدى ىذا إىل إضفاء مزيد من العمق على سوق اؼبال اإلسبلمي؛حيث أصبحت اآلن ىذه اإلصدارات متداولة ،بيع اإلناه
 1 ببليُت رينجيت ماليزي7يف السوق الثانوي من خبلل مبدأ بيع الدين وقد بلغت قيمة إصدارات االستثمارية اغبكومية 

 .2003يف هناية عام 
 على مبدأ بيع اإلناه اصكوك قصَتة األجل يصدرىا البنك بناءً :(BNNN)صكوك بنك نيجارا القابلة للتداول  1-4

 ويتم تداوؽبا يف السوق الثانوي؛كما يتحدد سعرىا استناًدا إىل مبدأ اػبصم وتصل 2000وقد صدرت ألول مرة يف عام 
 .مدة االنتفاع هبا إىل عام واحد،وىي إحدى الوسائل اليت يستخدمها البنك إلدارة السيولة

 ىي إحدى اؼبعامبلت التجارية يف سوق اؼبال اإلسبلمي:(SBBA)  اتفاقيات البيع وإعادة الشراء 1-5
 هبدف سبويل شراء ديون اإلسكان اإلسبلمي من 1994أصدرت يف مارس :(SMC)  سندات كاجاماس للمضاربة 1-6

وتعتمد ىذه السندات على مبدأ اؼبضاربة  اؼبؤسسات اؼبالية اليت توفر سبل سبويل اإلسكان اإلسبلمي إىل السكان احملليُت
. 2 السندات األرباح مع شركة كاجاماس وفًقا للنسب اؼبتفق عليهااحيث يتقاسم حاملو

 صدرت سندات الكمبياالت اإلسبلمية اليت تعرف باسم الكمبياالت:(IAB) الكمبياالت اإلسالمية المقبولة 1-7
؛هبدف تشجيع وتعزيز التجارة احمللية واػبارجية عن طريق تزويد التجار اؼباليزيُت خبدمة 1991اؼبقبولة بدون فائدة عام 

 .اؼبراحبة وبيع الدين:3قد جرت صياغة ىذه السندات استناداً إىل مبدأين إسبلميُت؛سبويل إسبلمية مغرية
وبالنسبة ؼببدأ اؼبراحبة فيقصد هبا بيع البضائع بسعر يشتمل على سعر التكلفة مضافاً إليو ىامش ربح يتفق عليو الطرفان، 

  .بنما يشَت بيع الدين إىل بيع الدين الناتج عن اؼبعاملة التجارية اليت تأخذ شكل البيع مع السداد اؼبؤجل

 .بعدما تعرفنا عن النظام اؼبايل اؼبزدوج اؼباليزي وىياكلو لبص اؼبطلب الثاين لتناول سوق األوراق اؼبالية
  (اإلسالمية التقليدية و)الماليزية المالية األوراق سوق:الثاني المطلب

الفرع األول نتحدث فيو عن نشأة سوق األوراق اؼبالية يف ماليزيا ومراحل تطورىا والفرع الثاين :مت تقسيمو اىل ثبلث فروع
 .تناولنا فيو أقسام سوق األوراق اؼبالية اؼباليزية أما الفرع الثالث فخصصناه للهيئات الرقابية يف سوق األوراق اؼبالية اؼباليزية

 

                                                           
1
 http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98   op-cit 

2
Malaysia Bond Market Guide ,P6 at http://www.waseda.jp/win- 

cls/CA_BMGS/ABMF%20Vol1%20Part%202%20Sec%207_MAL.pdf 
3
 http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98   op-cit 

http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98
http://iimm.bnm.gov.my/index.php?ch=4&pg=4&ac=98


السودان و ماليزيا من كل في اإلسالمية المالية الصناعة ير تطو في المالية الهندسة دور:الرابع الفصل  

 

194 
 

 سنة ماليزيا،إىل يف مالية أوراق سوق ظهور تاريخ يرجع:الماليزية وتطورىا المالية األوراق نشأة سوق:الفرع األول
 أما اؼبالية باألوراق التعامل إجراءات يف منظمة،رظبية صبعية ،أول سنغافورة بورصة ظباسرة صبعية أسست حيث 1930
 غرفتُت من ،وتشكلها1اؼببليو بورصة بتأسيس  1960 عام حىت تأخر اغبديث باؼبفهوم اؼبالية لؤلوراق سوق تأسيس
 بينهما الربط يتم واحدة سوق كواالؼببور،وشكلتا يف وأخرى سنغافورة يف واحدة:اؼبدرجة اؼبالية األوراق نفس يف للتعامل

 للبورصة الفعلي التقسيم مشًتك،ليتم ككيان وظائفها وأداء البورصة عمل  واستمر1973 سنة والفاكس اؽباتف طوطبخ
 1976؛سنة بسنغافورة اؼبالية لؤلوراق سنغافورة بورصةو دباليزيا برىاد اؼبالية لؤلوراق كواالؼببور بورصة:من كبل تشكيل ويتم

 البورصة ىياكل ذبديد قصد وىذا"برىاد ماليزية بورصة" اسم إىل كواالؼببور بورصة اسم تغيَت مت 2004 أفريل 14 يف-
 .عامة بصفة السوق وتوجهات متطلبات ؼبواكبة والتطلع

 اغبكومة ملت وعبرىاد اؼباليزية اؼبالية األوراق لسوق األساسي اعبدول يف ماليزيا بورصة تسجيل مت 2005 مارس 18 يف-
 االقتصاد سبويل يف الرئيس والعنصر للتنمية حيويا مصدرا وجعلو األمام إىل بو والدفع السوق هبذا االرتقاء على اؼباليزية

 وقد plan » «Malaysian Capital Market Master اؼباليزي اؼبالية األوراق لسوق الرئيسية اػبطة برنامج اعتماد إىل أدى احمللي،فبا
 2:ذلك إىل للوصول التالية اؼبراحل انتهجت

 .احمللي اإلستثمار ومؤسسات الوسطاء تقوية على الفًتة ىذه يف ماليزيا عملت 2004 ىلإ 2001 من:األول اؼبرحلة -
 تنافسية أكثر األساسية،وجعلها القطاعات وتقوية بتعزيز اؼبرحلة ىذه وسبيزت 2006 ىلإ 2004 من :الثانية ؼبرحلةا -

 .لبلنفتاح قابلة تدرهبية بصفة اؼبالية األوراق سوق جعل على أكثر والعمل
 ربصُت األجنبية،مع والشركات األسواق على باالنفتاح وتتميز مرحلة آخر وتعد 2010 إىل 2006 :الثالثة ؼبرحلة ا -

 .جوانبها ـبتلف يف الدولية التحديات ؼبواجهة هبا،وذلك اؼبلحقة واؼبرافق احمللي السوق مؤسسات
 3:السوق ىذه وتطور مبو يف زادت اليت العوامل بُت ومن
 ؼبنتجات الستحداث اؼبتداولة،باإلضافة اإلسبلمية اؼبالية األسهم سوق حجم اإلسبلمية،وزيادة اؼبالية الصناديق مبو -

 التصنيف مؤسسات جديدة،مثل ؼبؤسسات ظهور إىل باإلضافة؛االستثمارية كالصكوك التمويلية األدوات مثل مبتكرة
 وآلية للمنتجات الشرعية اؼبعايَت اإلسبلمية،وتوحيد اؼبالية األوراق سوق منتجات مع اؼبتوافقة اؼبؤشرات لوضع ومؤسسات

 .عليها الرقابة

                                                           
1
 Wan Razazila wan Abdullah and others, the evolution of the Islamic capital market in Malaysia, 

Lincoln University, NEW ZEALAND, available at: http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-events2/past-

conferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf p 2.   consulted in 05/08/2014 at 11h53m 
2
 12 ص ، 2008 السعودية، للمؤسبرات، فهد اؼبلك مركز ،- اؼباليزية التجربة -االسبلمية الصكوك ،ندوة"اإلسالمية المالية األوراق سوق تطور "غادمن، الدين نور ؿبمد 

3
 Salman syed ali," Islamic Capital Market : Products, Regulation & Development," IRTI, IDB, jeddah, 2008, p.3 
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 األدوات حسب حاليا ماليزيا بورصة أو سابقا كواالؼببور بورصة تنقسم:الماليزية المالية األوراق سوق أقسام :يالثان الفرع
 1الدولية اؼبالية للتداوالت لبوان اؼبالومركز لرأس اإلسبلمية اؼباليزية اؼبشتقات،السوق سوق،السندات سوق،اؼبلكية سوق:إىل فيها اؼبتداولة

 .يلي فيما حدى على سوق كل حبث سيتم

  التقليديةالماليزية المالية أقسام سوق األوراق:أوال
 رؤوس وزيادة تنمية يف كبَتة افرص للمستثمرين يوفر سوق أىم ماليزيا يف(األسهم)اؼبلكية سوق سبثل :الملكية سوق 1-1 

 من جزء على اغبصولو بالبورصة اؼبقيدة الشركة أصول منا جزءوسبلك  جلاأل طويلال إلستثمارا فرصة توفر كما،أمواؽبم
 .ربققت إن ػبسارةا ربمل أو 2السنة هناية يف أرباحها

 باسم 1973 عام يف تأسست اؼباليزية،اليت البورصة تداول جبدول مقيدة اؼبسعرة األسهم صبيع ذلك،فإن إىل باإلضافة

 عدة البورصة ىذه ووبكم (« Kuala Lumpur stock Exchange BHD « KLSEB ) المحدود المالية لؤلوراق كوااللمبور بورصة"
3قوانُت

 عام وتعديبلتو 1965 عام يف الصادر الشركات قانون منها؛عملها لسَت اؼببلئمة الظروف توفَت أجل من شرعت 

  1987 سنة واالندماج اغبيازة يف القوانُت ؾبموعة، 1987 سنة وتعديبلتو 1983 لسنة اؼبالية األوراق صناعة قانون، 1986

 اؼبالية األوراق سوق قانون، 2011 سنة وتعديبلتو 1993 لسنة اؼبالية األوراق عبنة نونقا، 1991 لسنة اؼبركزي ظاغبف قانون
 :اؼباليزية،وفيها البورصة يف اؼبتداولة اؼبالية األدوات أىم عرض يتم يلي وفيما 2011 سنة وتعديبلتو 2007 لسنة واػبدمات

 وحق الشركة من جزء ملكية من حقوقا ؼبالكها الشركة،وتضمن أموال رؤوس أخطر من تعد:العادية األسهم 1-1-1
 يف اؼبالكُت وواجبات اؼبديرين قالةإو انتخاب وحق للشركة العمومية اعبمعية يف التصويت وحق اؼبوزعة األرباح من جزء يف

 تسوية يتم طرف كآخر العادية األسهم ضبلة يأيت الشركة تصفية حالة الشركة،ويف عمل عن الناذبة ػبسائر اربمل
 . 4مستحقاهتم

 ؽبا ثابتة نسبة ربديد مع الشركة أرباح على اغبصول يف األولوية يف اغبق غباملها تعطي وىي:الممتازة األسهم 1-1-2
 اؼبالية، الصعوبات بعض مواجهة أو جديدة عاتومشر اؼبستثمرين،لتمويل مدخرات صبع يف رغبتها عند عند اإلصدار

الشركة،  تصفية عند العادية األسهم ضبلة مع مقارنة الًتتيب يف اغبق ؽبم كما التصويت يف ضبلتها حق سقوط مقابل
الغَت  اؼبمتازة ألسهماالًتاكمية، اؼبمتازة اؼبشاركة،األسهم اؼبمتازة األسهم5إىل اؼباليزية اؼبالية األوراق سوق يف تنوعها ويبكن

                                                           
1

 164ؿبمد غزال ، مرجع سابق ص  
  نفس اؼبرجع السابق 2
   و ما فوق208:مرجع سابق ، ص"السياسة المالية و أسواق األوراق المالية خالل فترة التحول إلقتصاد السوق"عاطف وليم اندراوس 3
 32 مرجع سابق ص ظبور، طو خليل نبيل 4
 151 ص ، 2009  ، اعبزائراؼبدية جامعة، التسيَت  علوم يف ماجستَت رسالة "والتطبيق النظرية بين اإلسالمية المالية األوراق سوق" حرفوش سعيدة 5
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العقاري  اإلستثمار ووحدات للتحويل القابلة اؼبمتازة ألسهما،لبلستدعاء القابلة اؼبمتازة ألسهماتراكمية، 
 :يهدف إىل قياس أداء السوق وقطاعاتو اؼبختلفة،كما تصدر ماليزيا ؾبموعة من اؼبؤشرات أنبها: المؤشر1-1-3
سنة األساس  و1986وتكون يف عام 1وبسب قيمة رأس اؼبال السوقيKLCI(kuala lumpur composite index)مؤشر -

مؤشر الشركات اؼبدرجة باعبدول األساسي،مؤشر عقود مستقبليات األسهم و مؤشر أسهم   باإلضافة إىل1977ىي سنة
 الشركات اإلسبلمية

 2:  اعبدولُت إحدى يف البورصة يف التسجيل تريد اليت الشركات قيد يتم: البورصة في التسجيل 1-1-3
 ؿبددة، جد ؼبتطلبات وفقا فيها تسجل الشركات من أوىل قائمة يف يتمثل : Main Board األساسي الجدول -

 .ماليزي رينجت مليون 60 عن يقل ال الذي اؼبال رأس قيمة األساس يف السوق،تتمثل إدارة تضبطها
 يقل وال جيدة مبو خصائص ؽبا األصغر،اليت الشركات فيها تسجل ثانية قائمة عن عبارة وىو :الثانوي الجدول -

 .ماليزي رينجت مليون 60 من وأقل ماليزي رينجت مليون40 عن ماؽبا رأس
 The Malaysian Exchange of "المحدودة المالية لؤلوراق والتعامالت األوتوماتيكية األسعار لعرض ماليزيا بورصة" -

Securities Dealing and Automated Quotation BHD-MESDAQ اؼبرتبطة الشركات ألسهم تسجيل عن عبارة وىي 
 .  3السابقُت اعبدولُت يف تسجيلها يتم مل اؼبتقدمة،واليت والتكنولوجيا اغبديثة التقنية دبجاالت

 األدوات ونوعية السوق حجم حيث من ملحوظا ماليزيا،تطورا يف السندات سوق عرفت:السندات سوق  1-2
 اؼباليزي لبلقتصاد اؼبتغَتة االحتياجات لتلبية جيد بشكل اؼبالية القاعدة تنويع على السوق ىذه تركز حيث؛اؼبستعملة

 السندات لسوق الكبَت النمو يف اعبهود ىذه قباح ذلك السوق،ويعكس ىذه لتطوير متضافرة إجراءات اغبكومة ازبذت
 واعتبارىا اػبام الداخلي الناتج من % 97 أي ماليزي رينجت مليار 763 مايفوق 2010 ديسمرب هناية يف بلغت حيث

 على أثرت، 1997 عام يف الببلد ضربت اليت االقتصادية األزمة ن؛أغَت آسيا يف مبوا السندات أسواق أسرع من كواحدة
 التمويل نسبة وكانت األزمة بعد ما فًتة يف اعبديدة القروض تقدًن يف جدا حذرا كان كبَت،حيث بشكل اؼبصريف القطاع

 .اػبام الداخلي الناتج من % 10 تقارب بالسندات

 بنيوية مشاكل تواجو السوق ىذه أن الشركات،غَت طرف من األموال عبمع كبديل السندات سوق كبو التوجو فكان
 لئلسراع باغبكومة أدى شهرا،فبا 12 إىل 9 بُت لئلصدار اؼبستغرق الوقت تراوح الوقت،حيث ذلك يف اإلصدار عملية يف

                                                           
 399-398: ص–مرجع سابق، ص " أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول اإلقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرىا"أندراوس وليم عاطف 1
 385ص سابق، مرجع " أسواق األوراق المالية بين ضرورات التحول اإلقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرىا"أندراوس، وليم عاطف 2
3
 87 ص سابق، مرجع ظبور، طو خليل نبيل 
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 1999 سنة يف ؽبا تابعة ىيئات تأسيس على اغبكومة عملت والسندات سوق يف اؼبوجودة القصور جوانب عبلج يف

1السوق تطوير أجل من اؼبناسبة اإلسًتاتيجيات وتنفيذ وربديد السياسات توجيو ،ىدفها
 . 

 وغَت منظمة أسواق اإلسبلمية،يف و التقليدية السوق يف الشركات وسندات اغبكومية السندات من كل تتداول كما
 .واإلسبلمية التقليدية الدين أدوات وبيع شراء واألجانب احملليُت للمستثمرين منظمة،ويبكن

  2إلكًتوين ربويل لنظام وفقا بأمان السوق يف اؼبالية األوراق صبيع إدارة ويتم

« Real time Electronic Transfer of Funds and Securities system (RENTAS) » 

 :وىي 3 ماليزيا يف الشركات وسندات اغبكومية السندات من كبل تداول ويتم

 األجل،وتصدر طويلة استحقاقها تاريخ عادة اؼباليزي ؼبركزي ا البنك بإصدارىا يقوم:الحكومية السندات 1-2-1  
 األصول أكثر السندات ىذه وتعد،الدولة ميزانية يف العجز وحالة البلد  اقتصادهبا يبر اليت الظروف حسب متباينة لفًتات
 السبعينيات أواخر يف اؼباليزية اغبكومة من السندات من النوع ىذا إصدار بدأو اؼباليزي اؼبال رأس سوق يف سيولة اؼبالية

 اإلسبلمية الشريعة مع متوافقة حكومية سندات إصدار مت كما؛األجل طويلة للحكومة التنموية اؼبشاريع سبويل دفبو
 .4أيضا

 واالستثمارية  اؼبشاريع سبويل بغرض اػباص القطاع عن تصدر اليت السندات تلك وىي:الشركات سندات 1-2-2
 .5اإلسبلمية السندات بظهور وخاصة ماليزيا يف األخَتة السنوات تزايدا،يف السندات من النوع ىذا إصدار شهد

 للسلع، كواالؼببور لبورصة إنشاء مع 1980 سنة ماليزيا يف تتجلى اؼبشتقات صناعة بدأت:المشتقات سوق 1-3
 ؛اػبام النخيل زيت للمطاط و الكاكاو واؼبستقبليات عقود ىي؛الوقت ذلك يف اؼبتداولة اؼبستقبليات عقود وكانت
 .6آجلة وعقود وخيارات مستقبليات من العقود سائر بعدىا لتتداول

 25 ل األخَتة ىذه سبتلك حيث CMEالتجاري شيكاغو بورصة مع إسًتاتيجية شراكة يف برىاد ماليزيا بورصة دخلت-
عرض  فرص ربسُت برىاد،هبدف ماليزيا بورصة سبتلكو والباقي برىاد للمشتقات اؼباليزية البورصة مال رأس من %

 7 2009 سبتمرب 17 يفكان ذلك ماليزيا و بورصة ؼبنتجات العاؼبي التوزيع عن عاؼبيا،ضبل اؼباليزية اؼبشتقات
 : التالية األقسام إىل واػبيارات اؼبشتقات عقود سوق وتنقسم

                                                           
1
 Malaysia Bond Market Guide, op cit, P10 

 166 ؿبمد غزال ، مرجع سابق ص  2
 89 ص سابق، مرجع ظبور، طو خليل نبيل  3

4
ASEAN+3 Bond Market Guide | Volume 1 | Part 2/Section 7/ Malaysia Bond Market Guide, op-cit P16 

5
 237 مرجع سابق، ص"السياسة المالية و أسواق األوراق المالية خالل فترة التحول إلقتصاد السوق"عاطف وليم اندراوس 

 136نورين بومدين، مرجع سابق، ص  6
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Bursa_Malaysia   in 07/09/2014 at 13h15 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bursa_Malaysia%20%20%20in%2007/09/2014


السودان و ماليزيا من كل في اإلسالمية المالية الصناعة ير تطو في المالية الهندسة دور:الرابع الفصل  

 

198 
 

 ؼبؤشر اػبيار عقود وىي األسهم خيار عقود يف ويتمثل وحيد نوع على يقتصر وىو :الخيارات عقود 1-3-1
 (OKLI) 1ؼببور كواال

 :التالية العقود توجد:تالمستقبليا عقود 1-3-2
 النخيل لزيت مستقبليات ،وعقود (FCPO)اػبام النخيل لزيت مستقبليات عقود إىل وتنقسم:السلع مستقبليات عقود-

 (FPKO) اػبام النخيل نوات لزيت مستقبليات ،وعقود (FUPO)بالدوالر اػبام
ثبلثة  ؼبدة كواالؼببور السندات معدل بُت االقًتاض ؼبعدل مستقبليات عقود على وربتوي:ةالمالي المستقبليات عقود-

مستقبليات  ،وعقود (FMG3)سنوات ثبلث ؼبدة اؼباليزية اغبكومية اؼبالية لؤلوراق مستقبليات ،وعقود (FKB3)أشهر
 . (FMG5) سنوات طبس ؼبدة اؼباليزية اغبكومية اؼبالية لؤلوراق

 .Lubuan International Financial Exchange INC :الدولية المالية للتعامالت لبوان مركز :1-4
 لؤلوراق الدويل لبوان سوق يف بالتعامل البدأ متو (األوفشور) اػبارجية اؼبالية للتعامبلت لبوان مركز إنشاء مت 1990 سنة يف

  البورصة إلشراف احمللي،وىبضع اؼبايل السوق أنشطة ليكمل اؼبركز ىذا إنشاء جاء وقد LFX 2000 نوفمرب 23 اؼبالية يف
  األجنيب،وتكلفة الصرف قيود من ويسر،وبإعفاء بسهولة األموال صبع يف دبعامبلت يتمتع أنو برىاد،كما اؼباليزية

 .  2منخفضة التعامبلت
 وىذا ، اإلسبلمية اؼبالية لؤلوراق سوق ماليزيا بورصة أنشأت :الماليزية اإلسالمية المالية األوراق سوق أقسام :ثانيا
 سوق تقسيم ويبكن فيها اؼبتداولة واألدوات واؼبنتجات اإلسبلمية الشريعة مع اؼبتوافقة اؼبال رأس أسواق تطوير بغية

 الصكوك سوق،( اإلسبلمية األسهم سوقو السلع سوق) اؼبلكية  وتضم سوق إىل اؼباليزية اإلسبلمية اؼبالية األوراق
 .  3اؼبشتقات وسوق

 الشراء حق بشهادات يتعلق اإلسبلمية،وما الشريعة أحكام مع اؼبتوافقة األسهممشل ت:اإلسالمية الملكية  سوق2-1
 التجاري التبادل وصناديق العقاري اؼبايل االستثمار وصناديق اإلسبلمية االستثمار صناديق ووحدات اعبديدة األسهم من

 من اإلسبلمية الشريعة أحكام مع متوافقة أهنا على اؼبالية أوراقها تصنيف مت اليت الشركات طرف من اصدارىا يتم واليت
 4.   وسوق السلعاؼباليزية اؼبالية األوراق ىيئة طرف

                                                           
1
أطروحة دكتوراه، قسم العوم اإلقتصادية،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ، اعبزائر، "نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال ، تجربة ماليزيا نموذجا"نصبة مسعودة   

 246ص ، 2012/2013
2 Lubuan Financial Exchenge, about.as, on line available at :http://lfxsys.lfx.com.my/content/about/about.asp consulted 

in 10/09/2013 at 23h11min 
3
 Bursa malaysia, Islamic Capital Market, on line available at 

:http://www.bursamalaysia.com/misc/islamic_markets_brochure.pdf 10/09/2013. 
4
 Wan razazila wan abdullah and others, op-cit,  P18 
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 اؼبعامبلت تسهيل أجل من وىذا ، الشرعية األحكام وفق فيها يتاجر اليت السلع صبيع فيها ويتداول :السلع سوق  -
 .االستثمار عمليات وكذلك واؼبالية التجارية

 من عليها اؼبوافقة مت واليت ، الشريعة مبادئ مع اؼبتوافقة األسهم صبيع افيو تداول ويتم :اإلسالمية األسهم سوق  -
 القيمة من % 64 نسبتو سبثل وىي قبلها من احملدودة واػبصائص للمعايَت فيها وفرتوت ، الشرعية االستشارية اللجنة طرف

 2010 ديسمرب 31 حىت للبورصة،وىذا السوقية

 صورة يف كبارىم عن فضبلً  اؼبستثمرين صغار أموال ذبميع تتوىل اليت الصناديق ىي:اإلسالمية االستثمار صناديق-
اللجنة  من هبا اؼبعًتف الشركات يف لتوظيفها واالختصاص اػبربة أىل من جهة إىل بإدارهتا استثمارية،يعهد وحدات

  مثل صناديق2013 صندوق إسبلمي يف سنة 144اإلسبلمية وتضم   االستثمارلصيغ وفقاً  الشرعية االستشارية
 .1الصكوك 
 أسعار حركة يقيس مؤشر بإصدار ماليزيا بورصة حاليا اؼبعروفة برىاد اؼبالية األوراق سوق  تبنت:الشريعة  مؤشر-

 أحكام مع اؼبتوافقة األسهم صبيع يضم ،و 1999 أفريل 17 يف sharia index (klse )2 :ب ظبي اإلسبلمية األسهم
 لؤلوراق الرظبية للقائمة اؼبالية األوراق ىيئة تصدر ذلك إىل باإلضافة اؼباليزية للبورصة الرئيسي اعبدول يف الشريعة،اؼبدرجة

 :نبا اؼباليزية البورصة يف الشريعة مؤشر من نوعان جد يواؼباليزية اؼبالية البورصة يف للتداول القابلة الشريعة مع اؼبتوافقة اؼبالية
  "Kuala Lumpur Shariah Index – KLSI"كواالؼببور  الشرعي اؼبؤشر

 Dow Jones- Rashid Hussain Berhad Islamicجونز  داو احملدودة حسُت لرشيد اؼباليزي اإلسبلمي اؼبؤشر و

Malaysia Index"  3،كما إستبدلت ماليزيا مؤشر كواالؼببور ب 
4
« FTSE BursaMalaysia EMAS Shariah Index »و « FTSE Bursa Malaysia Hijrah ShariahIndex » 

– احمللية بالعملة تصدر لكوهنا اؼبالية،وىذا لؤلوراق اإلسبلمية السوق أقسام أىم من وىي:الصكوك سوق 2-2 
 طلب مقيدة،ويتم أوغَت دولية،مقيدة أو ؿبلية ىيئات قبل من األجنبية،مصدرة بالعمبلت أو اؼباليزي Ringgitالرينجت
  وتنقسم اىل اؼباليزية البورصة لدى اعبديدة الصكوك تسجيل

 القيمة متساوية شهادات عن عبارة" بأهنا اإلسبلمية،وتعرف الصكوك إلصدار السباقة اؼباليزية التجربة تعد :الصكوك-
 اللجنة طرف من عليها ومصادق اإلسبلمية الشريعة وأحكام مبادئ ،ربكمهااالستثمارية األموال ملكية يف ؾبزأة وغَت

                                                           
1
 Mohamad Akram Laldin"THE ROLE OF CENTRAL BANK OF MALAYSIA IN DEVELOPING MALAYSIA'S 

ISLAMIC FINANCIAL INDUSTRY " op-cit , P4 
2 Mohamad Akram Laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, Op Cit, p.19 
3
 BURSA MALAYSIA’S ISLAMIC MARKETS  availabal  at 

http://www.mifc.com/index.php?ch=ch_directory_regulators&pg=pg_directory_regulators_entities&ac=78 in 

07/09/2014 at 13h00 
4
 Abdelbari EL KHAMLICHI ,op-cit,P87 

http://www.mifc.com/index.php?ch=ch_directory_regulators&pg=pg_directory_regulators_entities&ac=78
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 الصكوك اللجنة،أما ىذه لرقابة وزبضع اػباصة الشركات طرف من الصكوك ىذه إصدار ويتم 1"الشرعية االستشارية
 :يلي ما2 إىل عقودىا حيث من الصكوك ىذه تنقسم و اؼباليزي اؼبركزي البنك لرقابة فتخضع اغبكومية اإلسبلمية

 االستصناع صكوك،واؼبراحبة اآلجل بالثمن البيع صكوك:أنواع ثبلثة وىي"اؼبداينات عقود"اإلسبلمية الصكوك : أوالً 
 .اإلجارة صكوك  و

 .اؼبشاركة صكوك واؼبضاربة صكوك :نوعُت وىي "اؼبشاركات عقود" اإلسبلمية الصكوك : ثانياً 
 وتدمج بُت الشريعة أحكام مع توافقت واليت اؼببتكرة اإلسبلمية األدوات تلك وىي:المركبة اإلسالمية المالية األدوات-

  إىلأو صولم االستثمارية وىي ترتكز إىل أوأدواتو أمواؽبم رؤوس ضباية من اؼبتعاملُت يتمكن حىت وىذاأداتُت أو أكثر،
  3بالسلع عبلقة ذات معامبلت

 الوساطة  خدمات2-3
 تساعد اإلسبلمية،واليت السمسرة خدمة السماسرة شركات بعض اؼباليزية،توفر التجربة يف:للبورصة إسالمية سماسرة -

 ومن اإلسبلمية الشريعة أحكام مع ؼبتوافقةاو،اؼباليزية البورصة يف اؼبدرجة األسهم يف لبلستثمار وغَتىم اؼبسلمُت صبهور
 و - BIMB SECURITIES SDN BHD -ماليزيا برىاد إسبلم ماليزيا ىو بنك يف اؼبشهورة اإلسبلمية السمسرة شركات أىم

PTB SECURITIES  

 اؼبالية األوراق لسوق كمنظم اؼباليزية البورصة تعمل:الماليزية المالية األوراق سوق في الرقابية الهيئات:الفرع الثالث

 األوراق يف منظم شكلب اؼببادالت تسوية التعامبلت،وضمان مراقبة واجب لديها اؼبشتقات،كما احملدودة،وبورصة اؼباليزية
 رأس سوق يف العاملة اؽبامة الرقابية اعبهات ومن؛الغرض ؽبذا اؼبخصصة مرافقها خبلل ماليزيا،من لبورصة اؼبودعة اؼبالية
 :قبد اؼباليزي اؼبال
 اؼبالية األوراق لسوق والوحيدة العليا الرقابية اؼباليزية،اؽبيئة اؼبالية األوراق ىيئة تعد:الماليزية المالية األوراق ىيئة:أوال

 .4سنة كل للربؼبان وحساباهتا تقاريرىا اؼباليزية،وتقدم اؼبالية بوزارة مباشرة اؼباليزية،وترتبط
 ضباية ىلأوهتدف من خبلل وظائفها  اؼبعروف اؼباليزية اؼبالية األوراق ىيئة قانون ربت 1993 مارس 1 يفت أنشأ

  سوق تنمية وتعزيز تشجيع القانون دبوجب أيضا ملزمة اؽبيئة،فهي ؽبذه اؼبوكلة التنظيمية اؼبهام إىل باإلضافة اؼبستثمرين
 

                                                           
1
 Islamic Securities Guidelines (SUKUK GUIDELINES), Securities Commission of Malaysia, Kuala Lumpur, 2011,p.5 

2
 143ص  سابق ، مرجع ظبور ، طو خليل نبيل  

 17 ،ص مرجع سابق" اإلسالمية  المالية األوراق سوق تطور "غادمن الدين نور ؿبمد 3
4
 248نصبة مسعودة، مرجع سابق ، ص   



السودان و ماليزيا من كل في اإلسالمية المالية الصناعة ير تطو في المالية الهندسة دور:الرابع الفصل  

 

201 
 

  :1 باإلضافة اىل مهام أخرى منهاماليزيا يف اؼبستقبليات عقود وسوق اؼبالية األوراق
 ؛ باإلضافةاؼبالية لؤلوراق اؼباليزية البورصة قائمة يف اؼبدرجة الشركات لكافة « prospectus » االكتتاب نشرة تسجيل -

 .اؼبركزي واإليداع اؼبقاصة وبيت البورصات أنشطة ومراقبة التبادل وعمليات السجبلت على لئلشراف
 على دباليزيا،زيادة للشركات اغبيازة واالندماج دبجال اؼبرتبطة الشؤون الشركات،ومراقبة سندات صدارإ على اؼبوافقة -

  2؛كما يساعدىا على القيام دبهامها ىيئات فرعيةاإلستثمار بصناديق اؼبتعلقة لؤلنظمة رقابتها
 األوراق ىيئة لعمل اؼبساندة الفرعية اعبهات  تتكون: الماليزية المالية راقاألو لسوق الفرعية الرقابية الهيئات: ثانيا
 تتكونووظائفها، تأدية يف تساعدىا الفرعية اعبهات من ؾبموعة يف،اؼباليزية اؼبالية وزارة لرقابة زبضع اليت اؼباليزية اؼبالية
 اؼبقاصة بورصة،برىاد اؼبالية لؤلوراق ماليزيا بورصة:3ؽبا،وأنبها التابعة واؼبؤسسات برىاد اؼباليزية البورصة من اعبهات ىذه

 السندات بورصة،برىاد للمشتقات اؼبقاصة بورصة،برىاد اؼبشتقات بورصة،برىاد اإليداع ورصة،ببرىاد اؼبالية لؤلوراق
برىاد  اإلسبلمية للخدمات ماليزيا بورصة،برىاد للمعلومات ماليزيا بورصة،الدولية اؼبالية للتعامبلت لبوان مركز،برىاد
  الماليزية الشرعية اللجنة :ثالثا
بتعيُت  ،وذلك 1996 ماي 16 يف اإلسبلمية اؼبالية األدوات دراسة ؾبمع مكان الشرعية االستشارية اللجنة إنشاء جاء
الرقابة  ؾبال يف واألدوار اؼبهام من بالعديد اللجنة تقومو4والرظبية التنظيمية ومهامها دورىا اؼباليزية،لتؤدي اؼبالية وزارة من

5اؼبالية األدوات وتطوير تفعيل مهام ؽبا جهة،كما من القرارات وإصدار والتوجيو والتوعية االستشارات وتقدًن
 أىم منف؛

 : منها ما يلينذكر اللجنة ىذه هبا تقوم اليت الوظائف
الشرعية  اؼبالية لؤلدوات ستحداث واالشريعة ألحكام وفقا التقليدية اؼبالية األدوات تكييف-
 اإلسبلمية اؼبالية األدوات لدراسة أساسية شرعية معايَت أربعة تقرير مت:اإلسبلمية األوراق إلصدار الشرعية الضوابط-
 اؼبالية األوراق ادراج الشركة؛معايَت نشاطات ؛تقييماؼبالية اؼبعلومات استخراج:الشرعية اؼبالية األوراق فرز خطوات-
اإلسبلمية و الرقابة  اؼبالية األوراق لسوق الشرعية القضايا يف القرارات صدارإ- 
 6واؼبراجعة االستشارة  تقدًن والسوق يف الفاعلة األطراف  وتوعيةواالستفسارات األسئلة على اإلجابة- 

 
                                                           
1
 ASEAN+3 Bond Market Guide | Volume 1 | Part 2/Section 7/ Malaysia Bond Market Guide, op-cit ,P38 

2
 Wan razazila wan abdullah and others, op-cit,  P 3 

3
 Securities commission, what we do, available at : 

www.sc.com.my/main.asp?pageid=219&menuid=188&newsid=&linkid=&type= 16/01/2014 
4
 ASEAN+3 Bond Market Guide | Volume 1 | Part 2/Section 7/ Malaysia Bond Market Guide,op-cit ,P39 

 
5
 165 ص سابق، مرجع حرفوش، سعيدة  
 270نصبة مسعودة، مرجع سابق، ص   6
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 :سوق المال بماليزيا  فياإلسالمية  المنتجات إصدارتطور :رابعا
 أىم إصدارات ماليزيا:17الجدول رقم

 أىم اإلصدارات في ماليزيا السنةم
آجل  بثمن البيع بصيغة،رينجت مليون 192 بقيمة إسبلمي صك إسبلمية،أول وغَت جنبيةاأل Shell MDS Sdn Bhd شركة أصدرت 1990

 مدى ومعرفة احمللية التقليدية للسندات بديل إهباد منها ؿباولة اغبكومة قبل من مراحبة صكوك أول اؼباليزية KHAZANAH شركة أطلقت 1997
اؼبنتجات  من النوع ؽبذا السوق استجابة

الصكوك  مصدري على؛ؼباليزيا اؼبالية األوراق سوق عمليات مراقبة عبنة من طرف مستقل شرعي مستشار تعيُت 2000
 تصنيفها مت اليت الصكوك أوىل وسبثل ، أمريكي دوالر مليون 150 دببلغ اإلجارة صكوك  KUMPULAN GUTHRIE Bhd شركة أصدرت 2001

 (LFX) للتبادل الدويل لبوان مركز يف مدرجة إصدارىا،وكانت قبل
 مت سيادية إسبلمية صكوك أولكأمريكي، دوالر مليون 600 دببلغ؛اإلسبلمية الشريعة أحكام دولية حسب إجارة صكوك اؼباليزية اغبكومة أطلقت 2002

  .العامل يف إصدارىا
 االستصناع صيغة بأصول،وفق مدعومة إسبلمية صكوك Ambang SENTOSA Sdn Bhd شركة أصدرت 2003

 2004 لسنة  اؼباليزية  اغبكومةةميزاين من ىذه الصكوك إصدار تكاليف خصم مع
 شركةل دولية إجارة صكوك إصدار مت كما SKS Power Sdn Bhd طرف من الطاقة قطاع يف إستصناع صكوك إصدار - 2004

 . لللتداون لبوا سوق يف ىابيع ومت أمريكي، دوالر مليون 350 دببلغ سنوات 5 دةمل  SARAWAKخاصة
 .احملدودة انكرس شركةلم .ر.م 160 بقيمة اؼباليزية، اإلسبلمية اؼبالية األوراق سوق يف ؿبلية إجارة صكوك إصدار -

 بقيمة (آجال بثمن البيع ) من عاؼبية الدويل،صكوك للبنك تابعة ماليةة مؤسس International Finance Corporation أصدرت-
 RM مليون 500

 RMمليون  760 بقيمة  إسبلمية للصكوك -اؼباليزي الرقبيت-احمللية بالعملة الدويل لبنكلسيادية  شبوات صدار 2005

  RMمليار 2.5 بقيمة MUSYARAKAH ONE CAPITAL BERHAD شركة طرف من مشاركة صكوك إصدار - 

 عمل يقيس اؼبؤشر وىذا Dow Jones CitiGroup Sukuk Index ; ؼببور، كواال يف اإلسبلمية للصكوك دويل مؤشر إطبلق- 2006
  .الشرعي االستثمار ضوابط ربكمها اليت الثابت، اإليراد ذات اإلسبلمية الصكوك

 مليون 750 بقيمة KHAZANAH NATIONAL Bhd شركة  من قبل للشريعة اإلسبلمية موافقة للتبادل قابلة مشاركة إصدار صكوك -
كونغ  ىونغ بورصة يف للتداول وإدراجها أمريكي، دوالر

 .ماليزي رينجت بليون 1.7 بقيمة MALAKOFF C.Bhd شركة طرف من متنوعة صكوك ألول إصدار- 2007

  Binariang GSM Sdn Bhd شركة قبل من ماليزي رينجت مليار 19 بقيمة إسبلمية صكوك إصدار-
  KHAZANAH NATIONAL Bhd قبل من أمريكي دوالر مليون 850 بقيمة للتبادل صكوك أكرب إصدار-

 TADAMUN شركة طرف من اإلسبلمية التنمية بنك طرف من فبولة ، اػباص الغرض ذات شركة طرف من صكوك ألول إصدار 2008

Services Bhd ماليزي رينجت مليار 01 واحد بقيمة. 
 .أمريكي دوالر مليار 1.5 بقيمة Nasional Bhd Petroliom شركة طرف من أجنبية بعملة إسبلمية صكوك إصدار- 2009
  رينجت مليار 32 بالسندات مقارنة رينجت مليار 71 بقيمة واؼبراحبة واإلجارة اؼبشاركة صكوكإرتفع إصدار - 2010
20111هناية يف ماليزيا  من إصبايل السندات اؼبستحقة %42سوق إىل كبو الحققت الصكوك اإلسبلمية مبوا ىائبل حيث ارتفعت حصتها يف  - 2011

 

 و ىو رقم قياسي جديد  مليار دوالر36.1بقيمة ذباوزت  متنوعا  إصداراً  136أكثر من - 2012
  مليار رنغيت 266 لتصل إىل حواىل أكثر من 2013من إصباىل إصدارات الصكوك اإلسبلمية حول العامل ىف عام % 68.8استحوذت على - 2013

 

                                                           
1
 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2012/6/10/ اإلسالمية-للصكوك-سوق-أكبر-ماليزيا   
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 1. مليار دوالر أمريكى82.4ماليزى دبا يعادل حواىل 
 مليون دوالر تقريباً 931 مت طرح كبو  و مليارات دوالر من الصكوك قصَتة األجل3.4ما يزيد على  (بنك نيجارا)إصدار البنك اؼبركزي اؼباليزي - 2014

.  ( مليون دوالر144.5)و كاجاماس بَتىاد  ( مليون دوالر787.6)من قبل ىيئات حكومية ونبا دانا انفرا ناسيونال بَتىاد 
بدعم من البنك اإلسبلمي للتنمية  (10.1: %2014يونيو ) يف يوليو 23.4%ارتفعت حصة صكوك الوكالة والوكالة باالستثمار إىل - 

 .واؼبؤسسة الدولية إلدارة السيولة اإلسبلمية

 من إعداد الباحثة
القطاع اغبكومي سبثل من خبلل اعبدول تنوعت إصدارات الصكوك بُت مراحبة واستصناع وإجارة ومشاركة وكانت حصة  

 يف اؼبائة سنويا خبلل السنوات القليلة اؼباضية أما  60غالبية إصدارات الصكوك حيث شكلت حصة  تزيد عن 
 .2إصدارات الشركات فأغلبها من قطاعات اػبدمات اؼبالية والعقارات والطاقة واؼبرافق

  تقييم التجربة الماليزية:المطلب الثالث
 : في ماليزيااإلسالمية الصكوك إصدارحجم  تطور:الفرع األول

 إصدارات ماليزيا مقارنة بدول العالم األخرى:أوال
 واغبجم القيمة حيث من واضحة وسيطرة الصكوك صدارإ على تركيزىا 2012-2008 الفًتة خبلل ماليزيا شهدت
 اإلصدارات صبايلإ من % 74.01 مانسبتو أي دوالربليون 97.08بإذ قدرت إصداراهتا ، األخرىلدولا بباقي مقارنة
ىذه  على اؼبوافقة على تعمل اؼبالية لؤلوراق ومهيكلة،وىيئة منظمة اؼبالية لؤلوراق قوية سوق لوجود باألساس يعود وىذا

 على ساعدت اليت العوامل أىم بُت ومناإلصدارات،فكانت إصدارات متنوعة بُت حكومية وخاصة وبُت ؿبلية ودولية 
 ذلك يف ساىم الشريعة،وقد مبادئ وفق تصدر اليت اؼبنتجات تفضيل زيادة: يف ماليزياالصكوك صدارإ يف السريع النمو
 اإلطار بتوفَت اؼبدعمة اغبكومية لسياسة بعد؛كذلك افيما سبلمية اإلالرأس امل سوق ريوتطو االسبلمية البنوك ظهور

 أنواع على الطلب زيادة يف سانبت اليت اؼبشروعات اقباز وتَتة والصكوك صدارإ لتطوير اؼببلئم والقانوين التشريعي
 (14)؛أنظر شكل االسبلمي لبلقتصاد مركز ماليزيا تصبح حىت  اغبكومة لدعم مباشرة نتيجةك تعترب الصكوك

 
 :من إعداد الباحثة بعد اإلطالع على : المصدر

Nik Mohamed Din Nik Musa” MALAYSIA'S ISLAMIC FINANCE MARKETPLACE” Director, MIFC Promotions Unit. 1st August 2013.available at 

http://www.mifc.com/index.php?ch=11&pg=15&ac=1087&bb=pdffile consulted le 10/08/2014 at 23h30m, P14 
                                                           
1
http://www1.youm7.com/story/2014/4/21/824_ 1623937/خالل_ماليزيا_في_اإلسالمية_الصكوك_إصدارات_حجم_دوالر_مليار #.U_z

uecV5PhE  
2
 http://www.aawsat.com/home/article/148016 

2012 2011 2010 2009 2008

إصدارات عالمية للصكوك 131,18 85,07 45,15 28,02 20,63

إصدارات ماليزيا للصكوك 97,08 60,92 32,83 20,41 6,47

الحصة السوقية لماليزيا 74,01% 71,61% 72,71% 72,84% 31,50%
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مقارنة بدول العالم الألخرىللصكوك إصدارات مالٌزٌا :14الشكل رقم  

http://www.mifc.com/index.php?ch=11&pg=15&ac=1087&bb=pdffile
http://www1.youm7.com/story/2014/4/21/824_?????_?????_???_???????_??????_?????????_??_???????_????/1623937#.U_zuecV5PhE
http://www1.youm7.com/story/2014/4/21/824_?????_?????_???_???????_??????_?????????_??_???????_????/1623937#.U_zuecV5PhE
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-2008يبُت قيمة اإلصدار ؼباليزيا خبلل فًتة الدراسة (15)الشكل:اصدارات ماليزيا بين الصكوك والسندات:ثانيا

 بليون رقبت ماليزي 78.9 بقيمة 2011 يف سنة % 70.24 حيث كان تزايد نسبة إصدارات الصكوك إىل 2012
 اآل أن قيمة اإلصدارات احمللية و الدولية 2011 م تظهر أقل من سنة 2012وعلى الرغم من حصة الصكوك احمللية لسنة 

 2008 ما عدا سنة % 50حيث نبلحظ تزايد نسبة الصكوك اؼبصدرة متخطية  2011فاقت سنة 
 وكانت الصكوك مسيطرة على سوق السندات خاصة سوق اإلصدار وىذا بفضل إسًتاتيجيات اغبكومة حيث دعمت 

 .اؼبؤسسات احمللية مث ركزت على تطوير البورصة و انفتاحها فبا ظبح للسوق اإلسبلمية جبذب اؼبدخرات األجنبية

 
 

 : من إعداد الباحثة بعد تصفح كل من التقارير التالية
-Annual Report 2008,Securities Commission, PART 6: STATEMENTS AND STATISTICS, P 6-46 

-Annual Report 2009, Securities Commission Malaysia PART 6: STATEMENTS AND STATISTICS,P 6-44 
- ANNUAL REPORT 2011, Securities Commission Malaysia PART 6: STATEMENTS AND STATISTICS,P 6–46 

- ANNUAL REPORT 2012, Securities Commission Malaysia ,PART 6: STATEMENTS AND STATISTICS, P 6-55 

صبع  يف،كبَت بشكل الصكوك إصدار ساىم:في ماليزيا1االقتصادية المشاريع تمويل في الصكوك دور:ثالثا
 طرف من إلستعماؽبا جديدة أداة قدمت 1990 سنة ظهورىا فمنذ اؼباليزي اإلقتصاد عجلة حريكتل البلزمة األموال

  .التنموية أو اإلستثمارية حاجياهتما بتلبية سواء، حد على واغبكومة اػباصة الشركات
 الطاقة قطاع ،مث 22% ب النقل بقطاع ،متبوع% 24 بنسبة اؼبايل القطاع يف يتمثل للصكوك اصدارا األكثر القطاع أن

 والغاز والنفط العقار قطاعات حُت يف قطاع لكل % 10 مناسبتو اباستقط واالتصاالت البناء ،قطاعي % 16 ب واؼبناجم
 اؼببُت الشكل يف ذلك إبراز ويبكن  %7 على ربصلت أخرى قطاع،وقطاعات كل يف %3 ب صكوك صدرتأ واػبدمات

 "2012 سبتمبر الى 1996 الفترة خالل ماليزيا في الصكوك بإصدارات الممولة االقتصادية المشاريع"16  الشكل رقم ؛16 رقم أدناه

 
  207 نقبل عن ؿبمد غزال مرجع سابق، ص :المصدر

                                                           
1
 207ؿبمد غزال، مرجع سابق ذكره ،ص   

2012 2011 2010 2009 2008

السندات التقليدية  32,21 29,93 23,26 23,54 96,8

الصكوك 71,09 78,9 40,33 34 43,2

مختلطة 0 3,5 0 0 0

اجمالي السندات 103,3 112,33 63,59 57,54 140

المجموع/نسبة الصكوك 68,82% 70,24% 63,42% 59,09% 30,86%

68,82% 70,24% 63,42% 59,09%
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ينب اعبدول التايل بأن نسبة صكوك اؼبشاركة ىي أعلى نسبة تليها اؼبراحبة مث اإلجارة :تنوع إصدارات الصكوك:رابعا
 الشاملة التنمية بتحقيق االىتمامو اإلسبلمي االقتصاد وأسس مبادئإصرار ماليزيا على تطبيق  بعيد مدى إىلوىذا يبُت 
 . كانت للمراحبة أعلى حصة وىذا يعود إىل قلة اؼبخاطر يف ىذا النوع من التمويل2012ففي سنة 

 2012 اىل 2008 ينب تنوع اإلصدارات يف ماليزيا من 18اعبدول رقم 
 

   مشاركت   مزابحت   مضاربت    إجارة    وكالت   مزكبت اإلستصناع البيع األجل
نوع 

 الصك

 
 السنت % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت % القيمت

 
1,34 3,10% 0,13 0,30% 12,18 28,20% 0 0,00% 6,26 14,50% 0,52 1,20% 0,56 1,30% 22,20 51,40% 2008 

 
0 0 0 0 0 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,14 0,40% 33,86 99,60% 2009 

 
3,39 8,40% 0 0 4,65 11,52% 0 0,00% 13,71 34,00% 0,24 0,60% 1,36 3,38% 16,98 42,10% 2010 

 
0 0 0 0 0 0,00% 7,10 9,00% 10,26 13,00% 3,95 5,00% 7,10 9,00% 50,50 64,00% 2011 

 
0 0 0 0 4,98 7,00% 5,69 8,00% 6,40 9,00% 1,42 2,00% 39,10 55,00% 13,51 19,00% 2012 

 مجموع 51,23% 137,05 18,04% 48,26 2,29% 6,13 13,69% 36,63 4,78% 12,8 8,15% 21,80 0,05% 0,13 1,77% 4,73 267,5

 :من إعداد الباحثت بعد االطالع على

  -  Annual Report 2008, Securities Commission malaysia part 6: statements and statistics,p 6-55 ; Annual Report 2009, Securities Commission malaysia part 6: statements 

and statistics,p 6-51   -  Annual Report 2010, Securities Commission malaysia part 6: statements and statistics,p 6-54   -  annual report 2011, securities commission 

malaysia part 6: statements and statistics,p 6–53  -  annual report 2012, securities commission malaysiapart 6: statements and statistics,P 6-62  

 

  

 2008/2012: نسبة اإلصدارات في ماليزيا 18الشكل رقم                                    باالعتماد على اعبدول السابقإعداد الباحثةمن    
  م2012 إلى 2008مؤشرات نمو سوق األوراق المالية في ماليزيا من :خامسا

  م2012 إلى 2008تطور سوق األوراق المالية في ماليزيا من :19الجدول رقم 
 2008 2009 2010 2011 2012 (RM  BILLION)الوحدة  بليون رنجيت ماليزي

 751,5 711,4 676,7 629,9 639,9 إصبايل الناتج احمللي
 1466 1285 1275 999 664 (أسهم وسندات)رظبلة السوق 

 334 329 390 303 313 قيمة تداول األسهم والسندات
 214 152 132 123 155 قيمة تداول اؼبشتقات

 %195 %180,60 %188,40 %158,50 %103,80 %معدل رظبلة السوق
 %133,09 %133,23 %122,70 %122,93 %95 %معدل رظبلة السوق اإلسبلمية من اصبايل السوق اؼبالية

 %89,00 %89,00 %88,00 %88,00 %87 % عدد األسهم اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية من إصبايل األسهم
 %28,40 %21,30 %19,50 %19,50 %24,20 %تداول اؼبشتقات اىل الناتج احمللي

 %44,40 %46,20 %57,60 %48,10 %48,90 %معدل حجم التداول السوقي
  Bursa Malaysia,annuals reports :2009 ;P37 ;38 et39-2011 ;P8 ;2012 ;P12-2013 ;P12 /تقارير :من إعداد الباحثة باإلعتماد على 

  وكذلك ,World Federation of Exchanges, annual Reports and Statistics,2009,20102011 2008, تقاريرو   

Annual Gross Domestic Product2005-2012,departement of satatisticsMalaysia 

  

2008 2009 2010 2011 2012

البيع األجل 1,34 0 3,39 0 0 4,73

اإلستصناع 0,13 0 0 0 0 0,13

مركبة 12,18 0 4,65 0 4,98 21,8

وكالة 0 0 0 7,1 5,69 12,8

إجارة  6,26 0 13,71 10,26 6,4 36,63
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  خالل فترة الدراسة تنوع اإلصدارات 17الشكل رقم  

2%

0,05%

8%
5%

14%

2%

18%

51%

البيع األجل

اإلستصناع

مركبة

وكالة

إجارة 

مضاربة 

مرابحة

مشاركة

 



السودان و ماليزيا من كل في اإلسالمية المالية الصناعة ير تطو في المالية الهندسة دور:الرابع الفصل  

 

206 
 

 

من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات اعبدول السابق 

 

 من إعداد الباحثة باإلعتماد على معطيات اعبدول السابق
 : التالية اؼببلحظات إبراز يبكن  20 رقم اعبدول بيانات خبلل من
 سوق يف اؼبدرجة لؤلسهم السوقية القيمة=Market capitalisation ) السوقية القيمة مؤشر( السوق رسملة معدل-1

 2012سنة  %195ىل إ% 103.80اإلصبايل من خبلل اعبدول ارتفعت قيمة ىذا اؼبؤشر من  احمللي الناتج/اؼبالية األوراق

االقتصاد  وسبويل اؼبوارد تعبئة على اؼبالية األوراق سوق قدرة مدى ما يعكس وىذا
 يف السيولة مستوى يعكس وىو إصبايل الناتج احمللي/السوق يف اؼبتداولة اؼبالية األوراق قيمة=التداول حجم معدل-2

البفاضها  رغم اؼبؤشرات ىذه  أن األخَت يف نشَت أن وبقي 2010 عام يف % 57.6 إىل ليصل تطور االقتصاد الوطٍت
            .ماليزيا يف اؼبالية األوراق سوق مبو مدى تعكس أهنا إال و يف السنوات األخرى 2012 عام يف فيالطف

نبلحظ سيطرة السوق اؼبايل اإلسبلمي يف سبويل قطاعات ماليزيا خاصة األسهم اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية و اليت -3
من رظبلة السوق  %95 ويعزز ىذا الطرح مسانبة سوق رأس اؼبال اإلسبلمي يف أكثر من %87فاقت يف صبيع السنوات 

 .ككل يف فًتة الدراسة وىذا ما يدل على دعم ىذه السوق للتنمية االقتصادية والناتج احمللي
 .متطور ماليزيا يف اؼبالية باؼبشتقات التعامل أن-4

ومن خبلل ما سبق يبكن الفول بأن التداوالت و التعامبلت يف سوق رأس اؼبال اإلسبلمي تؤثر على آداء سوق اؼبال يف 
 ماليزيا ككل وخاصة الصكوك و األسهم اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية

 

2008 2009 2010 2011 2012

إجمالي الناتج المحلي 639,9 629,9 676,7 711,4 751,5

(أسهم وسندات)رسملة السوق  664 999 1275 1285 1466

قيمة تداول األسهم والسندات 313 303 390 329 334

قيمة تداول المشتقات 155 123 132 152 214
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2012إلى  2008سوق رأس المال المالٌزي بشقٌه اإلسالمً و التقلٌدي من : 20الشكل رقم 

%معدل رسملة السوق

%معدل رسملة السوق اإلسالمية من اجمالي السوق المالية

% عدد األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من إجمالي األسهم

%تداول المشتقات الى الناتج المحلي

%معدل حجم التداول السوقي
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خصائص التجربة الماليزية  :الفرع الثاني
 دور الدولة الرئيسي في دعم االقتصاد:أوال
لقد حققت الدولة التنمية،العدالة االجتماعية،تأىيل اؼبوارد البشرية وترجم ىذا اقتصاديا من خبلل إقامة نظام  -

 التنظيم واإلشراف واإلطار القانوين ة قويا ملية متطورة سوقاقتصادي مزدوج زاوج بُت النظام اإلسبلمي والرأظبايل فكانت
 .عليها طابع الكفاءة والشفافية ضفىأاغبوكمة فبا  و

 ال جزء النظام ىذا أن معترباً  عقود منذ ثبلثة اإلسبلمي اؼبايل النظام تطوير عينيو نصب يضع اؼباليزي اؼبركزي البنك إن -
  اإلسبلمية اؼبالية يف الًتبوي واؼبركز اؼبالية للزعامة الدويل يتبوأ اؼبركز جعلو ما الدويل،وىذا اؼبايل النظام من يتجزأ
 واؼبهارات اػبربات عرب ربقق قد ذلك وكل األخرى بالدول مقارنة مكتملة ماليزيا تقريًبا يف قبدىا التنظيمية اؽبياكل -
  اإلسبلمية اؼبال وأسواق اإلسبلمية اؼبصارف ؾبال يف اؼباليزيون اكتسبها اليت
 الريادة: ثانيا
 وبسب ؽبا إقامة أول سوق نقدي إسبلمي بُت البنوك وإدارة السيولة -
لديها سوق أولية عميقة و سوق ثانوية نشطة ونظام تسوية فعال  -
 و مُتأالت لشركات سبلميإ كنهج التكافل كنظام اؼبالية واؼبؤسسات التطبيقات ببعض اؼباليزي االقتصادي النظام يبتاز-

         .اغبج صندوق الزكاة،وكذلك صندوق
 العالمية : ثالثا 

 بُت بنسبة تراوحت خارجية مالية أسواق ىلإ اغبدود عربت اليت الوحيدة  ىية اإلسبلميةاؼبايل األوراق يف اؼباليزية التجربة- 
 على مدى العاؼبية اإلسبلمية الصكوك أرباع ثبلثة إصدار فيو مت حيث إسبلمي سندات سوق أكرب وىي 15% ايل 12

 منتجاهتا مرنة و جذابة للمستثمرين واؼبصدرين العاؼبيُت و1اؼباضي العقد
 ىذا التنامي على وساعده اؼبتطور اإلسبلمي لبلقتصاد األمثل النموذج ماليزيا يف اإلسبلمي اؼبايل النظام أضحى -

 اؼبايل بُت النظام اؼبتزايد االندماج مع سباشًيا والتنافس،وذلك اغبرية من باؼبزيد تتصف بيئة يف وجوده الكبَت االقتصادي
 .العاؼبية اإلسبلمية اؼبالية والساحة اؼباليزي اإلسبلمي

 الصبلحية ناحية من عليو وتفوق اإلسبلمية اؼبعامبلت التقليدي يف النظام يف التأثَت استطاع اإلسبلمي اؼبايل النظام إن-
 األوراق اؼبالية سوق يف اؼبالية اؽبندسة منتجات من كمنتج اؼبالية اؼبشتقات إدراج  ساىمو اؼبالية األزمة ظل يف والسبلمة

 وجذب اإلستثمار األجنيب األخَتة ىذه وفاعلية مبو يف اهبايب بشكل
                                                           

1
 286مرجع سابق ، ص " الهندسة المالية اإلسالمية بين النظرية و التطبيق"عبد الكرًن قندوز  
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 كبَتة تعترب اغبجم حيث من اؼباليزية اؼبال  سوقو مستمر تطور يف اؼبال أسواق يف اؼبستخدمة اإلسبلمية األدوات-
   %25اىل  تصل يف اؼبتوسط بنسبة عالية فيها تساىم اؼباليزية اإلسبلمية اؼبصارف نأو للغاية
 ىيكل النظام المالي:رابعا

 حىت أيضا، ملحوظا قباحا؛ النظام ىذا حقق وقد . متوازي بشكل يسَتان وتقليدي إسبلمي مزدوج بنكي نظام إنشاء مت
 البنوك على اإلسبلمي االقتصادي النشاط يقتصر ومل اإلسبلمي البنك أنبية أظهرت نفسها األخَتة االقتصادية األزمة أن
ى مثل سوق اؼبال اإلسبلمي وسوق اؼبشتقات اؼبالية اإلسبلمية وشركات التكافل وإعادة أخر مالية مشاريع إىل تعداىا بل

كان اعبزء  الرأظبايل للنظام بديبل يكن مل نالتكافل وصناديق اإلستثمار وغَتىا وهبذا نستنتج بأن النظام اؼبايل اإلسبلمي إ
 أكرب ىي ،والدولة %88 تفوق بنسبة اإلسبلمية الشريعة مع متوافقة مالية أوراق سوق ماليزيا يف توجدكما  لو كملامل

 أساسية كخطوة إسبلمي صباعي استثمار صندوق 13 عن يزيد ما هبا يوجد العامل،كما يف اإلسبلمية للصكوك مصدر
 تسمح كما اجملال ىذا يف آسيا شرق وجنوب االوسط الشرق بلدان اقتصاديات بُت العبلقات وتوثيق الفجوة ذبسَت كبو

 اجتذاب إىل سعيها مع سباشياً  وذلك اإلسبلمية الصناديق إدارة لشركات 100% بنسبة األجانب دبلكية اؼباليزية اغبكومة
 . الصناديق ؾبال يف الرئيسيُت الفاعلُت من اؼبزيد

 ايجابيات وسلبيات التجربة الماليزية:الفرع الثالث 
 اىتمت ،كما 1النوعية واألىداف الكمية األىداف بُت توازن وأهنا ناجحة ذبربة أهنا على ماليزيا يف التنمية ذبربة تقوم

 اؼباليزية اغبكومة التزمت كما،أداتو و التنموي النشاط ؿبور اإلنسان هبعل الذي اإلسبلمي اؼببدأب اؼباليزية التنمية
 ملكية ربويل على عملت حُت ففي ، اؼبوارد وتوجيو االقتصادية األنشطة ـبتلف فبارسة يف السليم اإلسبلمي باألسلوب

 القومية األىداف ربقيق يف اعملي وأشركتهم األفراد مسؤولية مبت ،فقد2اػباص القطاع إىل االقتصادية اؼبشروعات ـبتلف
 فبارسة يف دورىا عن التخلي ،لعدمواإلسًتاتيجية االجتماعية األنبية ذات اؼبؤسسات إدارة يف خاص بسهم واحتفظت

 .و اغبوكمة ؽبذا سوف نتطرق للدروس اؼبستفادة من ذبربتها و االعًتاضات اؼبوجهة ؽبا واإلشراف الرقابة
 3الدروس المستفادة من التجربة الماليزية: أوال

 :بعد ىذا السرد يبكننا أن لبلص إىل ؾبموعة من الدروس يبكن لبلدان العامل اإلسبلمي االستفادة منها وىي
 عليها اإلسبلم يف اجملال االقتصادي وغَته وال داعي لرفع ثـ االىتمام جبوىر اإلسبلم وتفعيل منظومة القيم اليت ح-

                                                           
 12ص  » ماليزيا – ماليا جامعة الماليزية التجربة المالية لالزمات التصدي في ودورىا المالية المؤسسات حوكمة « اػبناق الكرًن عبد سناء 1

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf       le 01/06/2014 à 16h50 
2
 12ص  » ماليزيا – مبليا جامعة اؼباليزية التجربة اؼبالية لبلزمات التصدي يف ودورىا اؼبالية اؼبؤسسات حوكمة « اػبناق الكرًن عبد سناء  

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf       le 01/06/2014 à 16h50 
3
 http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2&issue=451  le 29/08/2014 à 9h00 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf%20%20%20%20%20%20%20le%2001/06/2014%20�%2016h50
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf%20%20%20%20%20%20%20le%2001/06/2014%20�%2016h50
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2&issue=451
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 عليها اإلسبلم من خبلل ث مبادئ الشورى اليت ح وتطبيقالفتات إسبلمية دون وجود مضمون حقيقي لقيم اإلسبلم
 تتقاطع فيها دوائر اؼبصاٌف اتفاقاتيف حال وجود عرقيات ـبتلفة يبكن التوصل إىل   ربًتم حقوق األفرادديبقراطيةنظم 

 . الوطنيةاالقتصاديات من الظروف العاؼبية السياسية لبناء  واالستفادةاؼبختلفة وبذلك يكون التنوع مصدر إمباء ال ىدم
 . االعتماد على الذات يف بناء التجارب التنموية ولن يتحقق ىذا إال يف ظل استقرار سياسي واجتماعي-
 اؼبشاركة دبا يؤدي إىل قوة واستقبلل ىذه الكيانات يف احمليط االقتصاديات االستفادة من التكتبلت اإلقليمية بتقوية -

 ·التنمية البشرية ورفع كفاءة رأس اؼبال البشري فاإلنسان ىو عماد التنمية تقوم بو وهبٍت شبارىا والدويل
 أنبية تفعيل األدوات االقتصادية واؼبالية اإلسبلمية يف ؾبال التنمية مثل الزكاة والوقف من خبلل وجود مؤسسات تنظم -

  عملها والرقابة على أدائها
 أن تتوزع التنمية على صبيع مكونات القطر دون القصور على مناطق وإنبال مناطق أخرى،فبا يًتتب عليو الكثَت من -

 .اؼبشكبلت مثل التكدس السكاين واؽبجرة إىل اؼبناطق اؼبعنية بالتنمية وتكريس الشعور بالطبقية وسوء توزيع الدخل
 اعتبار البعد الزمٍت من حيث استيعاب التقدم التكنولوجي،وأن اؼبعرفة تراكمية،وأن اؼبشكبلت مع الوقت سوف تزول -

 خبصوص التطبيق ؼببادئ وأسس االقتصاد اإلسبلمي قد تكون ىناك فًتات  أمايف وجود أداء منضبط باػبطط اؼبرسومة
 نتقالية لتهيئة اجملتمع للتطبيق الكامل ولكن ال يعٍت ذلك التوقف عن البدء يف التطبيق،فماال يدرك جلو ال يًتك كلوإ

 ·ويفضل البدء دبا تتوافر لو الشروط والظروف اؼببلئمة

 :بالرغم من إهبابيات النموذج اؼباليزي إال أنو تعرض لبلنتقادات منها:بعض االعتراضات على التجربة الماليزية:ثانيا
 تعد أحد أىم اؼبعيقات لتعميم النموذج اؼباليزي:إشكالية تعميم النموذج الماليزي في الصناعة المالية اإلسالمية-

وىي أن ماليزيا ذبيز توريق الديون أو بيع الدين بالدين وبيع العينة وبيع اؼبراحبة لؤلمر بالشراء وىذه األمور ال ذبيزىا دول 
اػبليج العريب غَت أنو ىنا أريد توضيح أمرا يف غاية األنبية وىو أن ماليزيا تتبع اؼبذىب الشافعي وىو اؼبذىب الوحيد 

ال يدينون باإلسبلم ويشككون يف النظام  % 40الذي هبيز بيع العينة وتوريق الديون كما أن نسبة سكان ماليزيا حوايل 
اإلسبلمي ؽبذا فهي تتدرج يف التطبيق العملي بالربىان وال تكتفي بكلمة هبوز وال هبوز وفقط والدليل على ذلك أهنا 

 سبلك جامعات ومعاىد وىيئات من أجل تطوير اؼبنتجات اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية 
مازال النقاش واعبدل حول جواز وعدم جواز اؼبشتقات :إشكالية تطبيق المشتقات في الصناعة المالية اإلسالمية-

اإلسبلمية غَت أن ماليزيا تطبق اؼبشتقات اإلسبلمية على اؼبؤشرات والعمبلت يف إدارة اؼبخاطر بعد موافقة اؽبيئة الشرعية 
 .اإلسبلمية على ذلك
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إن ذبربة السودان يف ؾبال اؽبندسة اؼبالية نعتربىا ذبربة فريدة من نوعها وىذا يعود إىل :تجربة السودان:المبحث الثالث
أن القطاع اؼبصريف السوداين يعمل بكاملو وفق الشريعة اإلسبلمية وىذا ما أدى بالضرورة أن أي منتج مايل يف السودان 
ىو حتما ىندسة مالية إسبلمية وسنتطرق فيما يلي إىل تطور النظام اؼبايل السوداين مث نعرض يف اؼبطلب الثاين منتجات 

 .الصناعة اؼبالية يف السودان وأخَتا لبص اؼبطلب الثالث بتقييم ذبربة الصناعة اؼبالية يف السودان
يشمل القطاع اؼبايل يف السودان على جهاز مصريف وجهاز مايل غَت مصريف :النظام المالي في السودان:المطلب األول

،شركات التمويل التنموي،صناديق التمويل اؼبالية للخدمات السودان شركةيتكون من شركات الصرافة،قطاع التأمُت،
 1االجتماعية،صناديق ضمان الودائع اؼبصرفية وسوق راس اؼبال

 وىي اؼبركزي السودان بنك إشراف ربت أقسام ثبلثة من السوداين اؼبصريف اعبهاز يتكون:القطاع المصرفي:الفرع األول
 .2متخصصة مصارف،ذبارية مصارف،حكومية مصارف

 واؼبصارف الدول معظم كانت اؼباضي،وؼبا القرن شبانينات منذ اإلسبلمي اؼبصريف النظام اؼبركزي السودان بنك تبٌت وقد
 التجربة تطبيقل إدارتو يف التعقيد بالغة ظروفاً  واجو اؼبركزي السودان بنك فإن التقليدي اؼبصريف النظام تستخدم اؼبركزية

 والتمويلية النقدية السياسة إلدارة إسبلمية مالية وأدوات صيغ الستنباط االجتهاد من البد كانفاؼبصارف، يف اإلسبلمية
 .3اإلسبلمية اؼبصارف لدى النقدية السيولة وإدارة للدولة العامة اؼبوازنة عجز وسبويل

  مر القطاع اؼبصريف خبمسة مراحل ـبتلفة:مراحل تطور القطاع المصرفي السوداني: أوال
 كان يقوم دبهمة 1903قامت بعض اؼبصارف العاؼبية بفتح فروع ؽبا مثل البنك األىلي اؼبصري :مرحلة اإلنشاء 1-1

 باإلضافة إىل فروع أجنبية أخرى كالقرض الليوين والعثماين ومع االستقبلل 1913البنك اؼبركزي،وبنك باركليز سنة 
م وتبله البنك التجاري و  1959البنك اؼبركزي  ؛ تبله م1957م أنشئ أول بنك زراعي سوداين سنة 1956السياسي 

 .من أجل القيام بدور التنمية يف الببلد ( م1967عقاري -  م1961 صناعي)بنكُت تنمويُت 
األنظمة احملاسبية   م عمليات التأميم والدمج فاختلفت1974-  م 1970شهدت مرحلة ما بُت :مرحلة التأميم 1-2

 و اؽبياكل التنظيمية فبا انعكس سلبا على األداء اؼبصريف،يف ىذه الفًتة أصبحت طبسة بنوك ذبارية وبنوك متخصصة 

                                                           
1
 7ص،  م 2006 بنك السودان اؼبركزي اإلدارة العامة للبحوث و اإلحصاء ،"المصرفي في مرحلة السالم التحديات التي تواجو الجهاز"يوسف عثمان إدريس وآخرون   

 السوداين، اإلسبلمي فيصل بنك أالستثمار إدارة -اإلسبلمية الصكوك قسم رئيس " السودانية المصارف في اإلسالمية الصكوك تطبيقات"ؿبمد الوىاب عبد الدين حسام 2
  37 ، ص 40-37ص  – ص 2013، كانون الثاين ،   العدد األول21،ؾبلة الدراسات اؼبالية و اؼبصرفية اجمللد السودان،  – اػبرطوم

3
 38مرجع سابق، ص  "السودانية المصارف في اإلسالمية الصكوك تطبيقات"ؿبمد الوىاب عبد الدين حسام  
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 .1 م1974وبنك االدخار الذي زاول نشاطو عام 
لعدد من اؼبصارف األجنبية من مزاولة نشاطها يف السودان   م ظبحت السودان1976يف سنة :مرحلة االنفتاح 1-3

منها بنك أبو ضيب الوطٍت،بنك االعتماد و التجارة الدويل،بنك الشرق األوسط،بنك الشرق األوسط،بنك عمان احملدود  
البنك :جيب بنك باإلضافة إىل ظهور مصارف مشًتكة بُت القطاع اػباص السوداين و القطاع اػباص األجنيب منها

 تبله 2السوداين الفرنسي،بنك األىلي السوداين،البنك الوطٍت للتنمية الشعبية،بنك النيل األزرق،بنك فيصل اإلسبلمي
بنك التنمية التعاوين اإلسبلمي وبنك الربكة ويف ىذه الفًتة قام البنك اؼبركزي السوداين بإدارة قطاع مصريف مزدوج بُت 

 .3إسبلمي وتقليدي
 وبدأت فكرة 1984ظهرت فكرة ربويل النظام التقليدي إىل نظام إسبلمي سنة :مرحلة أسلمة النظام المصرفي 1-4

 حيث شهدت ىذه اؼبرحلة تطورات اقتصادية ىامة منها ربرير التعامل بالنقد األجنيب يف سنة 1992تعميقها يف سنة 
ر قانون تنظيم وم وظو 1993 -1990الربنامج الثبلثي لئلنقاذ االقتصادي : م ونلخص أىم التطورات فيما يلي1992

 .العمل اؼبصريف وظهر برنامج السياسات اؼبصرفية الشاملة إلعادة اؽبيكلة وتطوير القطاع اؼبصريف
  1994 عام 4تكوين اؽبيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز اؼبصريف واؼبؤسسات اؼبالية؛إنشاء سوق اػبرطوم لؤلوراق اؼبالية-
وفق النظام اإلسبلمي،بعد البنك 5م بأكملو دبا يف ذلك البنك اؼبركزي 2006وعمل القطاع اؼبصريف السوداين يف هناية - 

 33 بعدد مقارنةً  م 2012 عام بنهاية مصرفاً  35 السودان يف العاملة اؼبصارف عدد اؼبركزي اإليراين والباكستاين كما بلغ
           .اإلسبلمي أبوظيب ومصرف اؼبصري األىلي البنك نبا مصرفُت دخول 2012 عام شهد ،حيث 2011عاممصرفاً بنهاية

 2011/2012 ىيكل الجهاز المصرفي بالسودان 20الجدول رقم 

 

 51   ص 2012التقريرالسنوي لبنك السودان اؼبركزي الثاين و اػبمسون :  المصدر                                     

                                                           
 ط  ،اؼبركزي السودان بنك "المصرفي واإلشراف الرقابة مخطط : اإلسالمية المالية والمؤسسات المصارف مجال في السودان تجربة توثيق"بدري وآخرون سعيد ـبتار 1
 49 ص م ،2006توثيق اؼبكتبة الوطنية ، السودان، ، السودان بنك :اػبرطوم،  1
 اإلسبلمية الصَتفة منتدى ، ومصريف بالسودان اقتصادي خبَت" م2006/2008الفترة خالل السودان في الثنائي المصرفي النظام تطبيق آليات "الطيب ؿبمد اؼبنعم عبد 2

 4 صليبيا، ،م2008/8/1 اىل 30/7، ارباد اؼبصارف العربية، من 
3

 40،ص2009بنك السودان اؼبركزي"التبعية واالستقاللية باإلشارة لتجربة السودان البنك المركزي اإلسالمي بين"تاج الدين إبراىيم حامد،ؿبمد عثمان أضبد ؿبمد خَت 
4
رسالة "أثر الصيرفة اإللكترونية في المصارف السودانية في ظل تحرير الخدمات المصرفية دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني" مصطفى اعبازويل ؿبمد    

 34ص  م، 2012 أكاديبية العلوم اؼبالية و اؼبصرفية ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا ، ماجستَت،
5
 98 مرجع سابق ، ص " البنك المركزي اإلسالمي بين التبعية واالستقاللية باإلشارة لتجربة السودان"تاج الدين إبراىيم حامد ،ؿبمد عثمان أضبد ؿبمد خَت  
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-E اإللكًتونية التجارة،E-Purseاإللكًتونية احملفظة: 2012عام في المنفذة الخدمات االلكترونية 1-5
Commerce،اعبوال اؽباتف خبلل من اإللكًتونية الدفعياتMobile Payment،االنًتنت خبلل من اؼبصرفية اػبدمات 
E- Banking،اعبوال اؽباتف خبلل من اؼبصرفية الدفعيات M-Bankingاؼبعامبلت و اعبدول اؼبوايل يوضح حجم  

 إذ تبُت البيانات بأن عدد اؼبعامبلت اػبارجية واستعمال م  2012 /2011اؼبصرفية اإللكًتونية لعامي 
  مقارنة بالسنة اؼباضية2012 قد زاد يف عام 1البطاقة اإللكًتونية

 المعامالت المصرفية اإللكترونية : 21الجدول رقم 

 

 71 ، ص 2012 لسنة 52تقرير بنك السودان اؼبركزي : المصدر

بعدما تعرفنا يف الفرع األول عن النظام اؼبصريف نعرض يف ىذا الفرع القطاع :القطاع المالي الغير مصرفي:الفرع الثاني
 :اؼبايل غَت اؼبصريف

 والوكاالت السمسرة بيوت كانت تعمل عندما األربعينات أواخر إىل السودان يف التأمُت صناعة ترجع:قطاع التأمين:أوال
 ،2،وكانت العمالة معظمها أجنبية فبا أضعف رأس اؼبال وقلل من تأطَت الكوادر اؼبؤىلة يف ىذا اجملال( شركة22)األجنبية 

 مت العامل،حيث يف التكافلية الصناعة رائد ويعترب السودان القطاع يف اؽبيكلية التغيَتات ؽبذا السبب ظهرت العديد من
 بادر اليت IIC) اإلسبلمية للتأمُت الشركة( وىي م 1979 عام يف السودان العامل يف إسبلمية شركة تأمُت أول تأسيس
 )تأمُت وإعادة مباشر تأمُت( السوداين التأمُت سوق كل ربول 1992 عام السوداين ويف االسبلمي فيصل بنك بإنشائها
 األخرى األسواق من ومرجعية لعدد مثال إذ يعترب للتامُت الطويل التاريخ من القانون،وبالرغم دبوجب تكافلي إىل سوق

 أربعة منها( شركة15)التأمُت وإعادة التأمُت ؾبال يف العاملة الشركات عدد نسبيا،وحالياً بلغ اغبجم صغَت ال يزال أنو إال
 خدمات التأمُت بتقدًن تقوم ىذه الشركات 3التأمُت إعادة ؾبال ىف واحدة تعمل وشركة التأمُت ؾبال ىف تعمل شركة عشر

 العقاري اجملال يف باإلضافة للعمل االستثمارية والودائع الشهادات يف اؼبوارد واستثمار
 :التكافلي مينأالت صيغ نواعأ -1
 يتم مل إن الفائض دون األرباح التربع،ويشارك يف وأ اؼبسانبة طريق عن ماإ وذلك:للتأسيس المال صيغة 1-1

 تأمُت أول شركة السودان يف اإلسبلمية التأمُت شركة عليها قامت اليت ىي الصيغة األسهم،و ضبلة إىل اسًتجاعو
                                                           

1
 مرجع "أثر الصيرفة اإللكترونية في المصارف السودانية في ظل تحرير الخدمات المصرفية دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني" مصطفى اعبازويل ؿبمد  

   و ما فوق53صسابق ، 
2
 243، ص مرجع سابق ذكره" الهندسةالمالية اإلسالمية بين النظرية و التطبيق" عبد الكرًن أضبد قندوز   

3
 83م ، ص 2012 لبنك السودان اؼبركزي 52التقرير السنوي  
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 .مسانبة شركة إلنشاء القانونية للمتطلبات منو االستجابة اؽبدف كان الشركة ؽبذه اؼبال ،ورأس1 العامل يف تكافلي
 ربَّب )اؼبشًتكُت ىيئة(احملفظة وتكون مضارب فيها ىي الشرعية،تكون اؼبضاربة أساس على احملفظة أموال باستثمار تقوم

 التأمينات للتأمُت،و شركة شيكان شركة هبا تعمل الصيغة مايل،وىذه عام كل بداية مع األرباح توزيع نسب اؼبال وربدد
 2: منها طرق عدة اؼبضاربة االستثمارية ،وتأخذبالسودان للتأمُت جوبا اؼبتحدة،وشركة

 بدور الشركة تقوم اغبالة ىذه ويف:عقد المضاربة أساس على التأمين أقساط واستثمار  التأمينعمليات إدارة-
 عن الناتج والفائض االستثمارات اؼبتحققة من األرباح الطرفان ويقتسم اؼبال صاحب بدور يقوم اؼبستأمنون بينما اؼبضارب
 .3بينهما النسبة احملددة حسب التأمُت عمليات

 على التأمُت أقساط من اؼبتوفر واستثمار:بأجر معلوم الوكالة أساس على الشركة قبل من التأمينية  إدارة العمليات- 
 اؼبكتتبة،يتم األقساط من مئوية نسبة4مقابل اؼبشًتكُت عن نيابة التأمينية العمليات بإدارة الشركة اؼبضاربة،تقوم عقد أساس

 مقابل اؼبضاربة أساس عقد على التأمُت أقساط من اؼبتوفر باستثمار الشركة وتقوم سنة مالية كل بداية قُبيل ربديدىا
 يعترب الفائض و مالية سنة كل بداية قُبيل مئوية نسبة بصورة يتم ربديدىا االستثمارات تلك أرباح من شائعة حصة

 .للمشًتكُت خالصاً  حقاً  التأميٍت
 حىت ذباري تأمُت كشركات مسجلة كانت السودان اليت صبهورية يف التأمُت شركات بعض يف الصورة هبذه وهبري العمل

 .السودان التأمُت يف شركات صبيع أسلمة مع سباشياً  التعاوين التأمُت دبقتضى أُخضعت لتعمل مث 1983 عام
 اؼبستأمنون ويقوم ، قبلهم من التأمينية العمليات للمستأمنُت وتدار فبلوكة الشركة تكون حيث البحتة التعاونية الطريقة- 

 يستأثر الصيغة ىذه ويف التعاونية تصدرىا اؼبؤسسة اليت اؼبقارضة صكوك أصحاب من غَتىم بأموال بدور اؼبضارب أيضاً 
 الصيغة هبذه العمل وهبري واؼبصاريف العمومية اؼبطالبات دفع التأميٍت،بعد وبالفائض األقساط بأرباح استثمار اؼبستأمنون

 .صبهورية السودان يف التعاوين التأمُت دبقتضى لتعمل أسست اليت التأمُت اإلسبلمية شركات صبيع يف
 من جزء ربملى عل ،اليت تديرىا)التكافل( مُتأالت صناديق عن نيابة مُتأت شركات اتفاق ىو:التكافل   إعادة1-2

 بالتربع االلتزام ساسأ علي اؼبستأمنُتمن  اؼبدفوعة مُتأالت اشًتاكات من حصة بدفع وذلك ؽبا تتعرض قداليت  األخطار

                                                           
 السودان بنك، واإلحصاء للبحوث العامة اإلدارة :تصدرىا ؾبلة اؼبصريف"السودان لتجربة باإلشارة دراسات)التكافل( اإلسالمي التأمين صناعة"حسُت إظباعيل اغبسُت 1

 32ص  ، م 2012 ديسمرب - والستون السادس العدد ، اؼبركزي
 33مرجع سابق ، ص "السودان لتجربة باإلشارة دراسات)التكافل( اإلسالمي التأمين صناعة"حسُت إظباعيل اغبسُت 2

3
 Chakib Abouzaid”Takaful: Modeles, statistiques des marches, defis actuels et perspectives d' avenir” Casablanca, 29 

Nov, 2012;P7  sur site www.financeislamiquemaroc.com/.../Chakib%20Abouzaid%20Presentati.... 
4Djamaleddine laguere « LA TAKAFUL COMME ALTERNATIVE A L’ASSURANCE TRADITIONNELLE »colloque 

international :les sociétés d’assurances traditionnelles et  les sociétés d’assurances Takaful entre la théorie et l’experience 

pratique25/26/04/2011 ; P6 
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 عليو اؼبؤمن اعبزء عن التغطية  خبللومن يتم مستقلة مالية ذمة ولو االعتبارية الشخصية حكم لو مُتأت العادةإ صندوقو
 : التكافل ىي عادةإ طرق ىمأو،منها اؼبؤمن األخطار وقوع جراء من مُتأشركة الت تلحق اليت االضرار من
 بصورة التكافل معيد علي فيو التكافل عادةإ اػبطر اؼبراد بعرض التكافل شركة تقوم ودبوجبها:االنتقائية التكافل عادةإ-

 .قبلتو دبا ملزمة وتصبح عدمو و أبالقبول عليو اغبكم من اؼبعيد بو،لتمكُت اؼبتعلقة اؼبعلومات صبيع مرفقا بتلخيص منفردة
 بينها اؼبربمة االتفاقية نطاق يف تقع اليت األخطار بقبول صبيع التكافل عادةإ شركة تلتزم دبوجبها:الشاملة التكافل اعادة-

 .1شركات التكافل وبُت
 من الصرافة شركات عدد ارتفاع،عامة مسانبة شركات الصرافة شركات تعترب:المالية والتحاويل الصرافة شركات:ثانيا
 عامة مسانبة شركات اؼبالية التحاويل شركات تعترب كما  2012 عام بنهاية صرافة 21 إىل 2011 عام بنهاية صرافة 17

 تغيَت دون 2012 عام بنهاية شركات 9 عددىا ،ويبلغ2األجنيب بالنقد والواردة الصادرة اؼبالية التحاويل دبزاولة ؽبا يسمح
   2011.  عام عن يذكر
يف إطار جهود بنك السودان اؼبركزي ووزارة اؼبالية واالقتصاد الوطٍت  : المحدودة المالية للخدمات السودان شركة:ثالثا

البتكار أدوات نقدية جديدة إلدارة السيولة يف االقتصاد،الستخدمها يف عمليات السوق اؼبفتوحة كبديل لؤلدوات 
اؼبستخدمة يف النظام التقليدي فقد مت ابتكار أدوات مالية تقوم علي أسس شرعية وتتميز بدرجة من اؼبرونة والواقعية 

وتستند علي الصيغ الشرعية اإلسبلمية بدالً عن اؼبداينة،ودبا أن بنك السودان اؼبركزي ووزارة اؼبالية واالقتصاد الوطٍت ال 
 االسبلمية احملدودة 3يتعامبلن باؼبتاجرة يف االوراق اؼبالية مع اعبمهور مباشرة فقد مت إنشاء شركة السودان للخدمات اؼبالية

لتقوم هبذا الدور بعد أن تنازلت كل من وزارة اؼبالية وبنك السودان اؼبركزي من أصوؽبا يف البنوك اؼبملوكة ؽبما كلياً أو 
 لوزارة اؼبالية ومت تسجيلها لدي اؼبسجل %1 لبنك السودان و%99جزئياً لصاٌف الشركة،وأصبحت الشركة فبلوكة بنسبة 

مليون دينار وقتها ورأس  10 برأس مال مصرح بو قدره 4م1998 يف عام 1925العام للشركات ربت قانون الشركات لعام 
من رأس مال الشركة فتتكون من  (ا)من رأس اؼبال الشركة أما الشروبة  (ب)مليون دينار ويبثل الشروبة 2مال مدفوع قدره 
 .لكل البنوك اؼبملوكة كلياً أوجزئياً لبنك السودان اؼبركزي ووزارة اؼبالية  (Fair Value)القيمة احملاسبية 

فالقيام بدورىا يف صناعة األوراق اؼبالية اؼبتعلقة بإصدار وإدارة الصكوك اغبكومية واؼبسانبة يف اؼبشروعات التنموية 
االقتصادية واالجتماعية للدولة واؼبساعدة يف إدارة السيولة علي اؼبستوي القومي،حيث قامت الشركة منذ إنشائها و حىت 

                                                           
1
 33مرجع سابق ، ص " السودان لتجربة باإلشارة دراسات)التكافل( اإلسالمي التأمين صناعة"حسُت إظباعيل اغبسُت  

2
 72، مرجع سابق ، ص م2012 لبنك السودان اؼبركزي 52التقرير السنوي  

3
 9 ، ص 2011 شركة السودان للخدمات اؼبالية احملدودةالتقرير السنوي ل   

4
 141مرجع سابق، ص"م2011 /  1998التجربة السودانية حالة دراسة:األعمال منظمات من قبل اإلسالمية  اإلستثمار صكوك إصدار محددات" عجبنا علي اهلل عبد  
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 اآلن بإصدار العديد من األوراق اؼبالية 
 اؼبركزي السودان بنك بُت مسانبة كشركة 2001 أغسطس يف الشركة تأسيس مت:المالي لالستثمار ترويجال شركة:رابعا 
 اػباصة اؼبعامبلت عبميع فورية تسويات ربقيق إىل1 وهتدف%  40بنسبة اؼبالية للخدمات السودان وشركة %  60بنسبة
 ربقيق يف للمسانبة الثانوية السوق يف اؼبركزي السودان لبنك كذراع تعمل العمبلء،كما لصاٌف اؼبالية األوراق وبيع بشراء

 السودان شركة ومنتجات اؼبالية األوراق عبميع تروهبها اؼبفتوحة،جانب السوق عمليات طريق عن النقدية السياسة أغراض
 الغَت ؿبافظ الشركة،وإدارة ؿبفظة لصاٌف اؼبالية األوراق وبيع شراء إىل والثانوي،باإلضافة األويل السوقُت يف اؼبالية لؤلوراق
  السوق ظروف ظل يف االستثمارية اػبيارات أفضل واالستشارات،وربديد الدراسات وتقدًن

 دبسانبة 1996 عام قانون دبوجب اؼبصرفية الودائع ضمان صندوق أنشئ:المصرفية الودائع ضمان صندوق: خامسا 
 2.اؼبصرفية للودائع اإلسبلمي التأمُت خدمة واؼبصارف،لتوفَت اؼبركزي السودان وبنك اؼبالية وزارة من كل

 2012 عام بنهاية جنيو مليون 63.9 إىل 2011 عام بنهاية جنيو مليون 54.9 من الصندوق يف اؼبسانبات حجم عارتف
 أصحاب عن نيابة اؼبصارف بدفعها تقوم اليت االستثمارية الودائع أصحاب مسانبة نسبة عتوارتف %  16.4دبعدل
 .2012 3عام بنهاية % 25.1 إىل 2011 عام بنهاية % 21.5 من االستثمارية الودائع
  قانونال دبوجب الصادرات وسبويل لتأمُت الوطنية الوكالة تأسست:الصادرات وتمويل لتأمين الوطنية الوكالة:سادسا
 السودان بنك ساىم حيث4جنيو مليون 60 قدره اظبي مال برأس 2006 يناير يف عملها وباشرت 2005 عام يف الصادر
 ةتغطيال ىانشاط يشمل.% 6 بنسبة اؼبال،واؼبصارف رأس يف % 24 بنسبة اؼبالية ،ووزارة % 70 بنسبة اؼبركزي

الصادرات  وتنمية تشجيع هبديف)السياسية( التجارية وغَت التجارية اؼبخاطرى عل التأمُت عقد من خبلل
 .5اتالصادر قطاع دعموكذلك  السودانية 

 من الثاين ،ويف 1994 أكتوبر يف األولية السوق يف العمل اؼبالية لؤلوراق اػبرطوم سوق بدأ: سوق رأس المال: سابعا
 ،مثTrading System  Manual اليدوي التداول طريق عن يتم العمل كان حيث 6الثانوية السوق افتتاح مت 1995يناير
 اؼبالية لؤلوراق اػبرطوم سوق يهدف 2012 يناير يفAutomated Trading System اإللكًتوين التداول إىل السوق ربول

 اؼبواطنُت،وهتيئة بُت االستثماري الوعي وتنمية االدخار وشراًء،وتشجيع بيعاً  هبا والتعامل اؼبالية األسواق ومراقبة تنظيم إىل
                                                           

 64م،   ص2010 للبنك اؼبركزي السوداين50التقرير السنوي  1
 17 مرجع سابق ، ص "المصرفي في مرحلة السالم التحديات التي تواجو الجهاز"يوسف عثمان إدريس و آخرون   2

  3 80م،   ص2013 للبنك اؼبركزي السوداين53التقرير السنوي  
 67 م، ص 2009 للبنك اؼبركزي السوداين 49التقرير السنوي  4
 84 للبنك اؼبركزي السوداين، مرجع سابق، ص 53 التقرير السنوي5

6
 245 ، صمرجع سابق ذكره" الهندسةالمالية اإلسالمية بين النظرية و التطبيق" عبد الكرًن أضبد قندوز   
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 لؤلصول اػباصة اؼبلكية وتعزيز توسيع علي العمل إىل اؼبالية،باإلضافة األوراق يف اؼبدخرات لتوظيف اؼببلئمة الظروف
الوطنية،مع  الفئات أوسع إىل للدولة الرأظبالية لؤلصول العامة اؼبلكية نقل علي االقتصاد،والعمل يف اإلنتاجية

وضباية  اؼبالية األوراق يف للمتعاملُت الفرص تكافؤ اؼبستثمرين،وضمان فئات بُت والعادل السليم التعامل أسس ترسيخ
  ونظرا ألنبية سوق رأس اؼبال سنتناولو بالدراسة يف الفرع الثالثاؼبستثمرين صغار 

 (المالية لؤلوراق الخرطومسوق )رأس المال سوقتطور :الفرع الثالث
 :1شهد سوق رأس اؼبال السوداين عدة إصبلحات ىيكلية نلخصها فيا يلي:مراحل التطور:أوال

 اؼبالية لؤلوراقنشاء سوق اػبرطوم إبدء فكرة  - 1962
اجازة قانون سوق اػبرطوم من قبل ؾبلس الشعب  - 1982
 ىيئة االسواق اؼبالية تأسيس السوق حيث مت إلنشاء اػبطوة اعبادة بدأت - 1992

 كيانا مستقبل هصبح دبوجبأ اؼبالية والذي لؤلوراقاجازة اجمللس الوطٍت االنتقايل قانون سوق اػبرطوم  -9941
 (سوق اإلصدارات)بدأ العمل يف السوق األولية  - 1994
 شركة 34بعدد  (سوق التداول)الثانويةبدأ العمل يف السوق  - 1995
 شركة 40 ايل 34 من عدد الشركات اؼبدرجة يف السوق ارتفع- 1996
 مليون 139 إىلمريكي أمليون دوالر  31ا يعادل ممس اؼبال السوقي أقدرة يف راملزيادة - 1997
دراج  اإلبدأ العمل بنظام السوق اؼبوازية ومت تصنيف الشركات اؼبدرجة بالسوق الثانوية وفقا الستيفائها لشروط - 1999
صدار العديد من صكوك الصناديق االستثمارية وشهادات اؼبشاركة اغبكومية شهامة إبداية - 2001
توسيع يف عبلقات السوق مع اؼبؤسسات اؼبالية اإلقليمية والدولية - 2002
 سهم سوداتل وإدراجمؤشر اػبرطوم وإدراج السوق يف قاعدة بيانات صندوق النقد العريب عن عبلن إلمت ا- 2003

بوظيب لؤلوراق اؼبالية أتقاطعياً يف سوق 
 معدل لو منذ إنشاء السوق وتوقيع اتفاقية تعاون مشًتك بُت سوق اػبرطوم لؤلوراق ىعلأبلغ حجم التداول  - 2004

 واإلسكندريةاؼبالية وبورصيت القاىرة 
وارتفاع يف  %  97,3 مليار وارتفاع يف اؼبؤشر بنسبة مبو بلغت 1,21 إىلارتفاع قياسي يف حجم التداول  -2005

 

                                                           
1
  و ما فوق31 ، ص م 2011 اؼبركزي السوداين البنك" المستقبلية والرؤى والتطور السودانالنشأة في المالية األوراق سوق"إبراىيم عثمان السيد، مشاىد ؿبمود يعقوب 
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 1 مليار جنية7,47 إىلالقيمة السوقية 

% 70 مليار جنية بنسبة مبو بلغت 2.06ارتفاع كبَت يف معدالت التداول حيث سجل حجم التداول -2006
 .ق اؼبنطقةاسوأرباد البورصات اإلفريقية فبا فتح آفاقاً جديدة للتعاون االقليمي بُت إل السوق لانضماممت -2007
سهم صبيع الشركات اؼبدرجة يف سوق اػبرطوم لؤلوراق أيداع إ اكتملارتفاعاً ملحوظاً يف حجم التداول كما  -2008

 التداول اإللكًتوين،وإدراج مصرف السبلم يف سوق ديب إىلاؼبالية األمر الذي مهد الطريق إلكمال إجراءات التحول 
مليار ( 2,2)إىلعلي معدل تداول منذ إنشاء سوقها الثانوية حيث ارتفع حجم التداول أسجل سوق اػبرطوم  -2009

 2اإللكًتوين بدأ نظام التحول للتداولو %19.5أي بنسبة ارتفاع بلغت  مليار جنيو يف العام اؼباضي( 1,8)جنيو مقارنةبـ 
 الذي بلغ 2009 العام ى متفوقاً عل1995يف حقق حجم التداول أكرب معدالتو منذ بداية عمل السوق الثانوية -2010

رباد البورصات العربية إ مليار جنيو،كما مت اعتماد السوق بصفة مراقب يف 2,4 مليار جنيو مقارنة دببلغ 2,2
 اؼبالية لؤلوراقظهرت عمليات التداول يف اعلي ارتفاع ؽبا منذ نشأة سوق اػبرطوم -2012

 :ليةماال لؤلوراق الخرطوم بسوق عتمدةملا(الوكاالت)اليةمال الوساطة كاترش:ثانيا
 ىذه عرب والشراء البيع عمليات تتم اؼبشًتي،حيث والعميل البائع العميل بُت وصل حلقة اؼبالية الوساطة شركات تعترب

 العقود رسل؛بعدىا ت3اوشراء بيعا عمبلئو وامرأ بتنفيذ التداول،يقوم قاعة داخل وكيل وكالة شركة لكل الشركات،ويكون
 اليوم نفس يف ىبصو الذي اؼببلغ تسلم قد البائع ،ويكونمالسو ملكية ربويل عملية لتتم الشركات ىل إتنفيذىا مت اليت

 لؤلوراق واؼبشًتي البائع بُت يطةسالو الوكالة وأ الشركة من السهم شهادة اؼبشًتي ويتسلم البيع عملية تنفيذ فيو مت الذي
 :4التالية عمالاأل الوكالةقدم وت اؼبالية لؤلوراق اػبرطوم سوق مع اقتسامها يتم عمولة مقابل اؼبالية

 سبارس كما اؼبالية اإلصدارات وتسويق بيع والوكيل ؿبفظة لصاٌفأو  العمبلء لصاٌف والشراء بالعمولة،البيع الوكالة-
 األعمال ؽبا بالقيام هبذه اؼبرخص اؼبالية والشركات االستثمار وبنوك الوكالة بأعمال اؼبتخصصة العامة اؼبسانبة شركات
 :عبلهأ الواردة لؤلعمال باإلضافة التالية

                                                           
 ٧/ ٦، األردن – دولية وفبارسات تنمية .. ربديات ، االسبلمية الصكوك عمل ورشة" الحكومية الصكوك اصدار مجال في السودان تجربة" خَت ؿبمد ضبد عثمان  1

 25ص ، ھ ١٤٣١ شعبان
2
-2005الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرىا دراسة تقيمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لؤلوراق المالية للفترة " ربيعة بن زيد 

 290، ص   مرجع سابق" م2010
3
 38مرجع سابق ، ص " المستقبلية والرؤى والتطور النشأة السودان في المالية األوراق سوق"إبراىيم عثمان السيد، مشاىد ؿبمود يعقوب  

4
 173مرجع سابق،ص "م 2011 /  1998 التجربة السودانية حالة دراسة األعمال منظمات من قبل اإلسالمية  اإلستثمار صكوك إصدار محددات"فضل عجبنا علي اهلل عبد  
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 .صداراتاإل تلك وتغطية؛العمبلء لصاٌف والشراء البيع بعمليات القيام نتيجة العمبلء من تستوفيها اليت العمولة- 
 .الغَت ؿبافظ وإدارة مايل كمستشار والعمل الوكيل ؿبفظة لصاٌف والشراء البيع نتيجة العوائد- 
 هبوز الصناديق،كما ىذه يف للمستثمرين وثائق وإصدار الستثمارية الصناديق بإدارة القيام اؼبالية الوساطة لشركات هبوز-
 .اؼبالية األوراق صداراتإ تغطية ؽبا

 منها يستفيد مؤشرات توجد ولكن للصكوك ائتماين تصنيف السودان يف يوجد ال:السودان في الصكوك تصنيف:ثالثا
 نأ  بالرغم منالتصنيف من النوع ىذا نشاءإ على يساعد قانون وال التصنيف يف متخصصة جهات توجد والالوكبلء،

 التصنيف يعتربويبنح ثقة عالية يف اؼبصدرين كما عليها، االعتماد يبكن مرجعية عطىي  التصنيفسبنح شركات وجود
 نأ ىل ونشَت إالسودان خارج لتوزيع الصكوك جدا مهم متخصصة دولية مؤسسات قبل من للصكوك االئتماين

 يبنح عما زبتلف ال وجودة امتياز عبلمات بوضع للصكوك،تقوم تقييمها العاؼبية،عند االئتماين التصنيف مؤسسات
 .القيمة وضمان العائد ضمان من التأكد بعد إال الصكوك ؽبذه سبنح تكن مل العبلمات ىذه نأالتقليدية،و للسندات

  الشرعيو في المؤسسات الماليوللرقابة العليا الهيئة:رابعا
 م مت تكوين اؽبيئة العليا للرقابة الشرعيو للجهاز اؼبصريف 1992 مارس 2 بتاريخ 184ودبوجب القرار الوزاري رقم 

 م،وتكملة اإلجراءات والقرارات اليت صدرت يف عام 1991واؼبؤسسات اؼباليو؛وذلك وفق قانون تنظيم العمل اؼبصريف لعام 
 . م إلسبلم اعبهاز اؼبصريف وإلغاء كافة اؼبعامبلت الربويو للمصارف واؼبؤسسات اؼباليو بالسودان1990

 ولقد عملت اؽبيئة منذ تأسيسها يف العديد من اجملاالت اؼبختلفة مشلت معاعبة القوانُت واللوائح واؼبنشورات والعقود
وعملت أيضا على دعم وتطوير البحوث والدوريات والكتب والعمل على عقد الندوات واؼبلتقيات اؼبتعددة االختصاص 

. بالنظام اؼبصريف اإلسبلمي وسانبت يف تدريب الكوادر اؼبختلفة باؼبعهد العايل دبراكز التدريب باؼبصارف اؼبختلفة
وعملت اؽبيئة أيضا على اإلطبلع على العديد من التقارير اؼبختلفة لتقدًن الرأي الشرعي فيها وبعدما تعرفنا على 
 .1مكونات النظام اؼبايل من قطاعات ومؤسسات وىيئات نتعرف الحقا على اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية يف السودان

 :منتجات الصناعة المالية في السودان:المطلب الثاني
بابتكار أدوات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسبلمية يف إدارهتا للسياسة النقدية وحسب رأينا  بادرت حكومة السودان

 .قسمناىا إىل أدوات اعبيل األول و الثاين وعمليات سبويلية
 :الحكومية الصكوكالجيل األول من :الفرع األول

                                                           
1
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 األصول وسبويل العامة اؼبوازنة عجز لتمويل اؼبوارد تعبئة  إىلالسودان يف اإلسبلمية الصكوك إصدار ذبربةهتدف 
 اؼبصريف اعبهاز داخل السيولة إلدارة تصلح الشرعية للمتطلبات مستوفية أداة  ىيالوقت نفس اغبكومية،ويف واؼبشروعات

 عرض يف للتحكم اؼبفتوحة السوق بعمليات يعرف فيما حالياً  اؼبركزي السودان بنك هبا يعمل والذي1اإلسبلمي
 يلي ما خبلل من السيولة،وكباول إدارة هبدف الشريعة مع متوافقة مالية قاً اأور تصدر إسبلمية دولة أول هبذا النقود،وتعترب

  اإلسبلمية للصكوك السودانية اغبكومية اإلصدارات أىم على ،التعرف
 شمم المركزي البنك مشاركة شهادات - أوال

 اؼبركزي السودان لبنك فبلوكة حقيقية أصول على وبتوي خاص صندوق يف ؿبددة حصصاً  سبثل صكوك عن عبارة وىي 
 ، واػبسارة يف الربح اؼبشاركة مبدأ  مستندة إىلاألصول تصكيك من نوع بذلك مصرفية،وىي مؤسسات يف اؼبالية ووزارة

إدارة السيولة داخل اعبهاز اؼبصريف ومنح البنوك فرصة الستثمار فوائضها  هبدفم، 1998 جوان يف الشهادات ىذه إصدار ومت

،بنك السودان (مدير الصندوق)،الشركة (اؼبصارف)اؼبستثمرون :تبٌت العبلقة يف شهادات مشم وفقاً لآليتو2آلجال قصَتة
 .3(اؼبالك ؼبكون الشراكة واعبهة اؼبستفيدة من ىذه الشهادات يف إدارة السيولة )اؼبركزي 

 .م 2004م وانتهى العمل هبا يف العام  1998بدأ العمل هبذه الشهادة يف العام 
إذا رأى البنك اؼبركزي أن النشاط االقتصادى ىف حاجة إىل سيولة عرض شراء ىذه الشهادات من مالكيها وإذا شعر 

بزيادة ىف السيولة عرض ما عنده من شهادات للبيع بالقدر الذى يبتص السيولة الزائدة وبالطبع يلعب السعر الذى يعرضو 
 .البنك للشهادة دوراً ىاماً ىف تنفيذ عمليات البيع والشراء

 .ليست ؽبا فًتة سريان ؿبددة وىى قابلة للتداول وسهلة التسييل يف السوق الثانوية
شهامة  الحكومية المشاركة شهادات -ثانياً 

وهبري  شهامة اغبكومية اؼبشاركة لشهادات إصدار أول ،بطرح 08/05/1999 يف الوطٍت واالقتصاد اؼبالية رةاز وقامت 
 ومروجاً  وكيبلً  تعمل اليت اؼبالية،وىي الشركة للخدمات السودان شركة طريق عنالعمل يف إصدارىا حىت تاريخ اليوم 

 وتصدر4راحبةال واؼبؤسسات الشركات يف بعض لؤلسهم الدولة ملكية على الشهادة ىذه اغبكومية،استندت اؼبالية وراقلؤل
 و واؼبصارف اعبمهور بُت للتداول قابلة الربح واػبسارة،وىى ىف اؼبشاركة مبدأ على استناداً  يضاً أ الشهادات ىذه

                                                           
1
 IIFM Sukuk Report A Comprehensive study of the Global Sukuk Market(1

st
 Edition) P-P 8-9 

 النقد اؼبركزية ومؤسسات اؼبصارف ؿبافظي جمللس والعشرين اػبامس السنوي االجتماع إىل قدمت دراسة" تجربة السودان في مجال السياسة النقدية" صابر ؿبمد حسن  2
 41م، ص 2004 ، صندوق النقد العريب، أبو ضيب 2001 سبتمرب - أبوظيب يف عقد الذي العربية،

3
 38مرجع سابق، ص  "السودانية المصارف في اإلسالمية الصكوك تطبيقات"ؿبمد الوىاب عبد الدين حسام  

4
 21مرجع سابق ذكره، ص" السودانية الحكومية الصكوك على تطبيقية دراسةالحكومية ، اإلسالمية الصكوك مخاطر دارةإ"سليمان ناصر و ربيعة بن زيد  
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 يبكن أنو اؼبصريف،كما النظام من االستدانة بالعجز االستدانة العامة لتخفيف اؼبوازنة عجز سبويل إىل اؼبؤسسات،وهتدف
 :1 وتصدر هبدفالثانوي السوق ىف تداوؽبا

أداة إسبلمية شرعية إلدارة السيولة وإنقاذ السياسات  استقطاب اؼبدخرات القومية وتشجيع االستثمار وتوفَت-
 .تطوير أسواق اؼبال احملليةالتحكم يف عرض النقود واؼبالية و

ربقيق عائد ؾبٍز للمستثمرين من خبلل مشاركتهم يف مكون الشراكة الذي وبتوي على أكثر الشركات -
  واليت كان يف اؼباضي2تغطيو جزء من العجز يف اؼبوازنة العامو للدولةكفاءة وذات أداء مايل عاٍل و

 .يغطى باالستدانة من البنك اؼبركزي فبا يزيد معدالت التضخم

 :قابلو للتحويل ويتم تداوؽبا يف سوق اػبرطوم الثانوية ويبكن حصر أىم االختبلفات بُت مشم و شهامة فيما يلي- 
 االختالفات بين شمم و شهامة:22الجدول رقم 

 التفاصيل شمم  شهامة
 الغرض تهدف إلى التحكم في السيولة تهدف لتوفير التمويل

 المصدر البنك المركزي الحكومة
 السوق  المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة الجمهور عموماً بما فيو المصارف

.أسهم الحكومة فى بعض المؤسسات المالية الناجحة والرابحة   التكوين أسهم الحكومة وبنك السودان  فى مختلف المصارف 
لها أجل محدد مما يسهل من عملية تمويل الحكومة حتى لفترات 

 قصيرة 
 األجل ليس لها أجل محدد مما يمكن من تداولها فى األسواق الثانوية

.ليس ىناك التزام من بنك السودان بإعادة الشراء عند الطلب   درجة السيولة بنك السودان مستعد لشرائها عند الطلب فى أى وقت 
      

 47مرجع سابق ص " تجربة السودان في مجال السياسة النقدية" صابر ؿبمد ،حسن :المصدر 
،إال أنو (مشم)وشهادات البنك اؼبركزى  (شهامة)الرغم من النجاح الكبَت الذى حققتو شهادات اؼبشاركة اغبكومية  على

قد بات واضحاً وىف ظل برنامج خصخصة اؼبؤسسات اغبكومية أن ىذه الشهادات ؿبدودة من حيث القيمة والعدد 
.وبالتاىل فان االستمرار ىف استخدامها كأداة للسياسة النقدية إلدارة السيولة ىف اؼبستقبل قد تكتنفها بعض اؼبصاعب  

عليو رأت السلطات النقدية بالسودان أن ىناك حاجة ماسة الستنباط واستحداث أوراق مالية إسبلمية جديدة تتوفر 
فيها شروط العقود الشرعية وتتسم باؼبرونة والتنوع وبآجال ـبتلفة حبيث تلىب رغبات كافة اؼبستثمرين دبا يتناسب مع 

 وتصلح ىف ذات الوقت أن تكون آليات تعُت البنك اؼبركزى ىف إدارة السياسة يف ؾبال السيولةمواردىم اؼبالية ومواقفهم 
 .صكوك االستثمار اغبكومية من اعبيل الثاين فيما يلى ناولونت3النقدية

 (األوراق المالية اإلسالمية المستحدثة) الحكومية الصكوكالجيل الثاني من :الفرع الثاني
صرح  الحكومية اتاالستثمار  إيجارصكوك -أوال

                                                           
 53مرجع سابق ، ص " المستقبلية والرؤى والتطور السودانالنشأة في المالية األوراق سوق"إبراىيم عثمان السيد، مشاىد ؿبمود يعقوب 1
 15،ص2010 نوفمرب، اؼبركزي السودان لبنك الدورية النشرة  2
3
 15 ، مرجع سابق،ص م2011للعام احملدودة التقرير السنوي للشركة السودان للخدمات اؼبالية   
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 اغبكومية،عن اؼبشروعات سبويل أرباح يف اؼبشاركة تتيح غباملها السوداين باعبنيو ؿبددة اظبية قيمة ذات وثيقة عن عبارة 
 7-5من  نسبياً  األجل وطويلة متوسطة آجال ربح،ذات ربقيق بغرض والسلم واإلستصناع احبةروامل اإلجارة عقود طريق

 عرب األولية السوق يف وتسويقها هتارإدا السودان،وتتم حكومة عن نيابة 1الوطٍت واالقتصاد اؼبالية وزارة تصدرىاسنوات،
 راتاؼبدخ ذبميع أىدافها أىم بُت من م وكان 2003 مايو يف مرة ألول إصدارىا اؼبالية،مت للخدمات السودان شركة

 السوق بعمليات يعرف ما عرب الكلي االقتصاد مستوى على السيولة ٕادارة و االستثمار واإلقليمية وتشجيع2القومية
توظيف اؼبدخرات يف التمويل اغبكومي ؼبقابلة الصرف على اؼبشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وتقليل  واؼبفتوحة

 .اآلثار التضخمية وذلك بتوفَت سبويل مستقر وحقيقي للدولة يف شكل  سلع وخدمات

يبثل الصك بعد استثمار أموالو موجودات قائمة وحقيقية مكونة من ؾبموعة من العقود :مميزات وسمات صكوك صرح
 3(اإلجارة واؼبراحبة واالستصناع والسلم)
بنسبة   (اؼبستثمر)وبدد الربح على استثمارات الصندوق دبجموع عوائد عقود استثمارية ويتم توزيع األرباح بُت رب اؼبال -

  %.8بنسبة (الشركة)واؼبضارب  % 92
 .يبكن تسيليها عرب سوق اػبرطوم لؤلوراق اؼبالية يف السوق الثانوية-
تدفع أرباحا دورية كل ثبلثة أوستة أشهر ويبكن استخدامها كضمان من الدرجة األوىل للحصول على التمويل اؼبمنوح -

 .من اؼبصاريف التجارية السودانية
 :شهاب المركزي البنك إجارة شهادات:ثانيا

 مشاركة شهادات عن كبديل وظهرت 30/08/2005 يف ىا إصدار مت 
 أصول تصكيك على الشهادات ىذه واعتمدت اإلجارة عقود ىلإ استناداً  الشهادات ىذه تصدر؛مشم اؼبركزي البنك
 اؼبركزي البنك مع إال تداوؽبا هبوز وال فقط اؼبصارف بُت للتداول قابلة ،وىى4والواليات العاصمة ىف الثابتة اؼبركزي البنك

 وهتدف إىل سبكُت البنك اؼبركزي من إدارة السيولة و توفَت فرص استثمارية ربقق رحباً غبملة للجمهور ليست) ارءً راوش بيعاً 
 .5ىذه الصكوك و يتم إصدارىا علي صيغة اإلجارة اإلسبلمية ويتم تداوؽبا بُت بنك السودان اؼبركزي والبنوك التجارية

                                                           
 39مرجع سابق، ص  "السودانية المصارف في اإلسالمية الصكوك تطبيقات"ؿبمد الوىاب عبد الدين حسام  1
 83 ، ص2011 لسنة 51التقرير السنوي لبنك السودان اؼبركزي  2

3 http://www.almoashir.com/invest_a.ph "  دعوه لالستثمار في األوراق المالية" شركة اؼبؤشر لئلستثمار اإلسبلمي احملدودة،     
4
مرجع " م 2011 /  1998 التجربة السودانية حالة دراسة :األعمال منظمات من قبل اإلسالمية  اإلستثمار صكوك إصدار محددات" فضل عجبنا علي اهلل عبد  

 166سابق ، ص 
-2005الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرىا دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم لؤلوراق المالية للفترة " ربيعة بن زيد 5

 280 مرجع سابق ، ص " م2010

http://www.almoashir.com/invest_a.ph
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 ذات- وثيقة عن عبارة الشهادات ىذه(:شموخ) األجنبية بالعمالت الجماعي االستثمار صندوق شهادات:ثالثا
 الببلد موارد إدارة من اؼبركزي السودان بنك سبكُت ىو أساسي ،هبدف1م 2009 إبريل يف إصدارىا ؿبددة،مت أظبية قيمة
 وعرضها بإصدارىا ،وذلكبالعملة األجنبية الشهادات ىذه غبملة رحباً  ربقق استثمارية فرص ٕاهباد األجنيب،و النقد من

ىي سبنح اؼبستثمرين الفرصة يف االستثمار يف صندوق سبويل استَتاد سلع اسًتاتيجية وفقاً لصيغ التمويل  فللمستثمرين
، الوحدات (اؼبضارب)،الشركة (ضبلة الشهادات االستثمارية)اؼبستثمرون:اإلسبلمي وتتحدد العبلقة يف شهادات مشوخ بُت
وتقوم العبلقة بُت ضبلة الشهادات االستثمارية والشركة علي اساس باعبهاز اؼبصريف وىي اعبهة اؼبستفيدة من التمويل 

 .اؼبضاربة اؼبقيدة بغرض سبويل استَتاد سلع وفقاً ألحكام الشريعة اإلسبلمية
عبارة عن "شهادات إجارة أصول مصفاة اػبرطوم للبًتول:(شامة)للبترول الخرطوم مصفاة إجارة شهادات:رابعا

 لتوظيفها لشراء 2شهادات استثمارية متوسطة األجل بغرض حشد اؼبوارد من اؼبستثمرين عن طريق عقد الوكالة الشرعية
  27/10/2010يف إصدارىا متأصول اؼبصفاة وتأجَتىا لوزارة اؼبالية إجارة تشغيلية لتحقيق عوائد ؾبزية للمستثمرين فيو،

 :يسعى الصندوق لتحقيق األىداف التالية؛م 2010 ديسمرب يف اؼبالية لؤلوراق اػبرطوم بسوق  إدراجهاو
بغرض توفَت فرص استثمارية ربقق رحباً غبملة ىذه الصكوك بتصكيك أصول اؼبصفاة (صكوك)إصدار أدوات مالية -

 .وعرضها للمستثمرين

 .عرض األوراق اؼبالية اؼبسجلة بسوق اػبرطوم لؤلوراق اؼبالية من خبلل إضافة ورقة مالية جديدة(زيادة)توسيع -

 .توفَت موارد مناسبة للدولة جبانب تطوير صناعة الصناديق االستثمارية يف الببلد-

 :عمليات تمويلية مبتكرة:الفرع الثالث
: ةعجز السيولتمويل : أوال 

يتاح ىذا التمويل بصيغة واؽبدف من ىذا التمويل ىو مساعدة البنوك الىت تواجو مشاكل سيولة طارئة ألسباب عارضة 
أيام من تاريخ اؼبنح يعفى البنك   7 وىف حالة سبكن البنك من رد التمويل خبلل (وديعة استثمارية ألجل)اؼبضاربة اؼبطلقة 

على أن يكون نصيب بنك  (أسبوعُت)من دفع أى عائدة عليو أما ىف حالة ذباوز ىذه الفًتة يدفع البنك لكل فًتة 
. بنك اؼبعٌتال من عائد  أكربالسودان ىف توزيع العائد على ىذا التمويل

ىف حالة ذباوز رصيد البنك اؼبكشوف طرف بنك السودان للسقف اؼبقرر لو هبوز منح التمويل شريطة أن يقوم البنك و
بتغذية حسابو بالفرق حىت يتمكن من دخول غرفة اؼبقاصة وىف حالة اإلخفاق ىف ذلك وبال البنك اؼبعٌت لئلدارة العامة 

                                                           
 22مرجع سابق ذكره، ص "  السودانية الحكومية الصكوك على تطبيقية دراسةالحكومية ، اإلسالمية الصكوك مخاطر دارةإ "سليمان ناصر و ربيعة بن زيد   1

2
 http://www.shahama-sd.com/ar/content/lsyg-lslmy المنتجات المالية اإلسالمية لشركة السودان  : 
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لتنمية اعبهاز اؼبصريف للتقرير بشأنو ويطبق ىذا اإلجراء أيضا ىف حالة أن يتقدم البنك بطلبات ؽبذا التمويل تفوق اؼبعدل 
. (أكثر من طلبُت ىف الشهر أو أكثر من أربعة طلبات خبلل ثبلثة شهور)اؼبقرر 

 عن طريق العطاءات االستثماريالتمويل :ثانيا
اؽبدف من ىذا التمويل ىو سد الفجوة التمويلية الحتياجات االقتصاد الكلية وفك اختناقات التمويل اؼبوظبية وربريك أو 

ويقدم التمويل االستثماري من خبلل عطاءات يقوم (الزراعة،الصناعة) ربفيز بعض القطاعات ذات اؼبخاطر العالية
 : 1وشروط ؿبددةبطرحها بنك السودان للبنوك التجارية وفقا لضوابط 

يتم طرح ىذا التمويل بواسطة بنك السودان ىف عطاءات كتمويل استثمارى متاح لفًتات ؿبددة وبصيغة اؼبضاربة - 
و قطاعات معنية ىف مواسم معينة وبددىا بنك السودان ىف أىف حالة طرح سبويل استثمارى موجو لعمليات  أما اؼبطلقة

. فًتة سداد التمويل ربدد حسب غرض أو نوع التمويل وإطار الفجوة الكلية للتمويل ستكون صيغة التمويل ىى اؼبشاركة
 لصيغة 3 بالنسبة لصيغة اؼبضاربة اؼبطلقة وىف االستثمار رقم 2تقدم طلبات التمويل االستثمارى ىف االستمارة رقم -

. و نائبة على االستمارةأاؼبشاركة على أن يوقع اؼبدير العام 
البنك الذى  )ساس نسبة توزيع العائد على التمويلأبالنسبة لعطاءات التمويل بصيغة اؼبضاربة اؼبطلقة تتم الًتسية على -

. (يعرض أعلى نسبة مئوية لبنك السودان ىف األرباح
البنك )تتم الًتسية على نسبة اؼبشاركة ىف التمويل(قطاعات معينة اؼبقيد لعمليات أو) بالنسبة لعطاءات التمويل اؼبوجو -

. (الذى يعرض أعلى نسبة للمشاركة ىف العملية من موارده
ن توضح ىف طلبها ىذه النسبة ىف االستمارات اػباصة بتلك اؼبنافسة وإال ألذلك على البنوك اؼبتقدمة ؽبذه اؼبنافسات -

.  طلبهااستبعد
 تقييم التجربة السودانية في صناعة الهندسة المالية:المطلب الثالث

 تحليل تطور المنتجات المالية االسالمية للمؤسسات المالية في السودان:الفرع األول
 :(شهامة)شهادات المشاركة الحكومية :أوال

سبيزت بنسب أرباح عالية وضمان من طرف اغبكومة وفيما يلى جدول يوضح تطور نشاط شهادات اؼبشاركة 
  (.2012-2008)خبلل الفًتة (شهامة)اغبكومية 

 2008/2012 شهادات الحكومة شهامة : 23الجدول رقم 
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 74ص.81،2012ص.61،2011ص .60،2010ص.45،2009ص .2008  إعداد الباحثة بعد تصفح التقارير اػبمسة لبنك السودان اؼبركزي 

(  26.051.660)حبد أعلى مقداره  (18.624.553.40 )2008/2012بلغ متوسط عدد الشهادات اؼبصدرة خبلل الفًتة - 
. 2008شهادة،ىف عام ( 11.022.653)دىن مقداره أ وحد 2012شهادة  ىف عام  

مليون جنية حبد (9.312.25)خبلل اػبمس سنوات(شهامة)بلغ متوسط القيمة الكلية لصكوك االستثمار اغبكومية - 
. 2008 ىف عام (5.511,33)وحد أدىن مقداره  2012 مليون جنية ىف عام (13.025,8)أعلى

 .%(15)دىن أ وحد %(18) حبد أعلى %(16.46)خبلل الفًتة (شهامة)بلغ متوسط العائد السنوى من صكوك - 
  :شهادات اإلستثمار الحكومية: ثانيا

و وزارة (اؼبضارب)،شركة السودان للخدمات اؼبالية (أرباب اؼبال)ضبلة الصكوك :تقوم آلية الصكوك على ثبلثة أطراف
وتقوم العبلقة بُت ضبلة الصكوك والشركة على اساس عقد اؼبضاربة (اعبهة الطالبة للتمويل)اؼبالية واالقتصاد الوطٍت 

 .(االجارة واؼبراحبة و االستصناع و السلم)الشرعي وبُت الوزارة والشركة على اساس عقود شرعية 
 شهادات اإلستثمار الحكومية صرح:24الجدول رقم      

 
 76ص  .84،2012ص .62،2011ص.61،2010ص.64،2009ص.2008إعداد الباحثة بعد تصفح التقارير اػبمسة لبنك السودان اؼبركزي 

حبد اعلى  (18.283.536,00)خبلل الفًتة اؼبدروسة (صرح) بلغ متوسط العدد الكلى لصكوك االستثمار اغبكومية -
. 2012شهادة،ىف عام  (14.761.555,00)حد ادىن مقداره 2009شهادة ىف عام  (20.223.815,00)مقداره 

اعلى  حبد مليون جنية(1.828,34)خبلل الفًتة  (صرح) بلغ متوسط قيمة اصدارات صكوك االستثمار اغبكومية -
. 2012،ىف عام (1.476,30)وحد ادىن  مقدارة 2009 مليون جنية ىف عام  (2.022,38) 
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. %(16)دىن  أوحد%(20)على أحبد%((17.6خبلل الفًتة اغبكومية من صكوك االستثمار متوسط العائد السنوى بلغ-
الوكيل )اؼبستثمرون و الشركة : تقوم العبلقات التعاقدية بُت األطراف اآلتية:شهادات إجارة البنك المركزي شهاب: ثالثا

والبنك وىو البائع لؤلصل واؼبستأجر لو وتكيف العبلقة بُت اؼبستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة،وبُت ( اؼبؤجر
تدعو الشركة (إجارة العُت ؼبن باعها اجملازة من اؽبيئة العليا)والبنك على أساس شراء األصل وتأجَته لو  (الوكيل)الشركة 

.اؼبستثمرين لبلكتتاب يف الصندوق وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوكاً بقيمة استثماره  
 . تقوم باستثمارىاتكّون األموال اؼبكتتب هبا الصندوق ويوضع ربت إدارة الشركة بصفتها الوكيل مث -
 .يبثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية ىي األصول اؼبملوكة للصندوق -
 .هبوز غبملة الصكوك تداول صكوكهم يف السوق أو بيعها يف سوق ما بُت البنوك -

 .تتمثل مستحقات حامل الصك يف األجرة الشهرية و قيمة الصك يف السوق -

             
 78ص  .86،2012ص.64،2011ص.62،2010ص.47،2009ص.2008من إعداد الباحثة بعد تصفح التقارير اػبمسة لبنك السودان اؼبركزي 

بنسب ـبتلفة وىذا يعود لتحكم  اؼبصارف لدى الشهادات  وارتفاع عدد و قيمة صايف البفاض  اعبدول من يتضح
البنك اؼبركزي يف بيع و شراء ىذه الشهادات حسب سياسة السوق اؼبفتوحة اليت طبقها إما عارضا او مشًتيا من أجل 

 غبملة الشهادات استثماريةضبط الكتلة النقدية ، إضافة اىل ربقيق فرصا 
اؼبستثمرون والشركة والوزارة وىي البائع لؤلصل : تقوم العبلقات التعاقدية بُت: شهادات إجارة مصفاة الخرطوم: رابعا

 شهادات إجارة مصفاة الخرطوم: 25الجدول رقم .     واؼبستأجر لو بإجارة تشغيلية

 
 77ص .85،2012ص .63،2011ص.2010من إعداد الباحثة بعد تصفح التقارير الثبلث لبنك السودان اؼبركزي 

2012 2011 2010 2009 2008

رصيد البنك المركز بداية العام 58,5 63,5 19 234,87 243,9

الشراء 10 25 172,3 25,14 521,4

البيع 14 20 127,8 5 314,7

صافي الشهدات لدى البنوك 145 187,3 180,4 20,12 206,6

رصيد البنك المركز نهاية العام 62,5 58,5 63,5 0 0,00
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شهادات إجارة البنك المركزي شهاب:21الشكل رقم  

عدد الشهادات 
المباعة

عدد الشهادات 
المباعة

عدد الشهادات 
المباعة

عدد الشهادات 
المباعة

عدد الشهادات 
المباعة

2012 2011 2010 2009 2008

رصيد البنك المركز بداية العام 58490 63489 19000 243871 243 871,00

الشراء 10000 25000 172300 25137 521 365,00

البيع 13995 20000 127800 5000 314 740,00

صافي الشهدات لدى البنوك 144970 187257 180371 20137 206 625,00

رصيد البنك المركز نهاية العام 62485 58489 63500 0 0,00
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شهادات إجارة البنك المركزي شهاب: 22الشكل رقم  
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 و % 57.9 بنسبة )شامة( مصفاة اػبرطوم إجارة لشهادات واؼبصارف اؼبركزي السودان بنك شراء  اعبدول من  يتضح-
 % 0.9و % 9.3 واعبمهور والصناديق الشركات نصيب بلغ فيما  ،2012عام  بنهاية الشهادات قيمة إصبايل من  % 31.8

نصيب البنك  2011 و2010 وحىت يف السنتُت السابقتُت  2012عام  بنهاية شراؤىا مت اليت قيمة الشهادات إصبايل من
 %14إىل 12 بُت ما تًتاوح سنوية ؾبزية  عوائد؛ربققالتوايل ىو األكرب اؼبركزي و اؼبصارف علي

  2008/2012حجم وتنوع اإلصدارات : 26الجدول رقم 

 
 64-57ص- ؛ ص63، ص71/2014ؾبلة اؼبصريف، البنك اؼبركزي، دائرة اإلحصاء، العدد "  مؤشرات إقتصادية"األمُت خالد من إعداد الباحثة بعد اإلطبلع على  نسرين

 
 من إعداد الباحثة

 من ىيو  االستثمارية والصناديق( صرح )اؼبضاربة(مةشها) حالة اؼبشاركة صيغيت علي السودانية الصكوك ذبربة اعتمدت
وىذا ما يبينو (شهاب) االجارة صيغة السودانية التجربة تضمنت كذلك،اؼبخاطرة عالية الغَت مباشرة و التمويل صيغ

بأنو على الرغم من خوض ذبربة اؼبخاطرة واؼبتمثلة يف صيغ اؼبشاركة واؼبضاربة إال أنو يف صيغ التمويل  26اعبدول رقم 
إصدارىا  مت اليت الصكوك أن عامة بصفة القول يبكناؼبباشر تعتمد على اؼبراحبة وكلها صيغ إلدارة السياسة النقدية و

 النقدية السياسة إدارة ويف التحتية والبٌت التنمية مشاريع يف فعالة بصورة ؾبتمعة سانبت قد شهامة،مشم،صرح،شهاب
 .التضخم نسبة من ما غبد وحدت

 :السودان حجم وخصائص التجربة في:الفرع الثاني
 :حجم تداول الشهادات الحكومية:أوال

من خبلل اعبداول الثبلثة وبتتبع حجم تداول الشهادات اغبكومية وباػبصوص شهادات شهامة نبلحظ بأن حجمها 
 سنة % 89 مث 2009سنة  % 81.74 إىل 2008سنة  % 68.89وعددىا يف زيادة مستمرة حيث ارتفعت نسبة التداول من 

على الرغم من زيادة حجم التداول بالنسبة غبجم  % 80.35 كانت نسبة التداول تقدر ب 2011 أما يف سنة 2010
  .% 89.8حققت نسبة   2012 ويف سنة  % 11.8  صناديق اإلستثمار الذي ارتفع اىلالتداول الكلي وىذا يعود لنشاط 

المرابحة المشاركة المضاربة السلم أخرى المقاولة اآلجارة استصناع قرض حسن المجموع

ديسمبر-جانفي 2012 12 021,90 2 636,90 1 296,30 459,70 5 292,70 2 160,10 89,60 20,10 125,50 24 102,80

ديسمبر-جانفي 2011 14 312,90 1 548,50 1 424,70 174,80 3 880,30 1 952,20 35,80 23 329,20

ديسمبر-جانفي 2010 11 474,10 1 981,90 1 480,00 257,50 6 913,80 22 107,30

ديسمبر-جانفي 2009 8 186,30 1 641,40 956,00 349,60 4 526,30 15 659,60

ديسمبر-جانفي 2008 6 899,70 1 769,30 876,40 290,70 4 845,20 14 681,30
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2012الى 2008قيمة اصدارات الصكوك في السودان من : 23الشكل رقم  

المرابحة المشاركة المضاربة السلم أخرى المقاولة اآلجارة استصناع قرض حسن

%نسبة  2012 49,9 10,9 5,4 1,9 22 8,9 0,4 0,1 0,5

%نسبة  2011 61,4 6,6 6,1 0,7 16,6 8,4 0,2

%نسبة  2010 51,8 9 6,7 1,2 31,3

%نسبة  2009 52,3 10,5 6,1 2,2 28,9
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نسب صٌغ التموٌل فً سنوات الدراسة: 24الشكل رقم  
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 2010/2011حجم تداول سوق الخرطوم :28                   الجدول رقم 2008/2009حجم تداول سوق الخرطوم : 27الجدول رقم

 
  70 ، ص 2011 لسنة 51التقرير السنوي : المصدر                                64 ، ص 2012 لسنة 52 التقرير السنوي :المصدر

  يف السودان2012/2013 الصكوك اؼبتداولة حسب القطاعات :29الجدول رقم 

 
 85، ص 2013 لسنة 53التقريرالسنوي  :المصدر

وحد  2011عام يف (7.333,45)علىأحبد (4.824,79) حجم التداول للصناديق االستثمارية خبلل الفًتةبلغ متوسط -
على أحبد (60.863,7)خبلل الفًتةيف الصناديق اؼبتداولة  عدد الصكوكبلغ متوسط  كما 2010ىف عام (1.791,11)دىن أ
 .2010ىف عام (81.40)دىنأوحد  2011ىف عام (302.481)

 هنظام يف الواردة أىدافو من العديد نسبياً  حقق قد نوأ اؼبالية ألوراق اػبرطوم سوق أداءحول  قدمناىا اليت ةالدراس أثبتت
 والوكاالت اؼبدرجة الشركات عدد حيث من إنشائو منذ اؼبالية لؤلوراق اػبرطوم سوق عمليات حجم حيث مبى األساسي

 الصكوك يف تفعيلو لدور يؤشر دبا اؼبنفذة العقود وعدد السوقي الامل سأور والتداول األولية اإلصدارات وحجم العاملة
 .مستقببلً  لتطوره واسعة إمكانات إرساء

 ىو )والصكوك الشهادات( اغبكومي اعبانب من إصدارىا أن غَت؛اػبرطوم بسوق اؼبدرجة اؼبالية وراقاأل عدد زيادة-
 )الصناديق(اػباص القطاع جانب من باإلصدار مقارنة األكثر

 اإلنتاج لقطاعات الداعمة القطاعات من تعترب وىى والبنوك والوسائط االتصاالت جانب يف السوقى اؼبال رأس تركز-
 (.والبًتول التعدين،لزراعة،الصناعةا)اغبقيقى

 : السودانية خصائص التجربة: ثانيا
 . واؼبضاربة اؼبشاركة خطورة أكثر سبويلية لصيغ ىااستخدم حيث من االسبلمية الصكوك ؾبال يف السودان ذبربة فردنت-
البنك اؼبركزي السوداين يعمل وفق النظام اؼبايل اإلسبلمي و يستخدم أدوت يف سياستو النقدية تتوافق مع الشريعة -

اإلسبلمية ويعتمد أساسا على صيغ اؼبشاركة و اؼبضاربة ويبتلك سوق رأس مال يعمل فقط وفق الظوبط الشرعية 
 .اإلسبلمية وكل عمليات التداول زبضع للرقابة و تستبعد الربا والغرر و اغبيل
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تشمل قطاعا ماليا مكتمبل من اعبوانب التشريعية والتنظيمية مهيكل بطريقة توازنية بُت النظام اؼبصريف والسوق اؼبالية -
 كما أن اؼبالية لبلوراق اػبرطوم سوق عماد اؼبصدرة الصكوك سبثلوىذا ما يساعد علي تطوير وإبتكار منتجات جديدة و

ويشَت التحليل يف ىذا اعبزء إىل أن اؼبنتجات  اؼبالية اإلسبلمية آخذه يف النمو  الفعلية اؼبمارسة سبق القانوين التأطَت
بشكل واضح خبلل الفًتة اؼبدروسة، سواءا من حيث أعدادىا أوحصتها السوقية،وأن ىناك طلبا متزايدا على خدمات 

تلك اؼبؤسسات حيث تتطور حصتها السوقية بشكل واضح،حيث اصبحت اؼبنتجات اؼبالية االسبلمية اؼبركز الرئيس 
 إلدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي عرب ما يعرف بعمليات السوق اؼبفتوحة و تطوير سوق رأس اؼبال احمللي 

وتشَت التجربة أيضاً إىل أن صيغ التمويل االسبلمية تتميز دبرونة كبَتة فبا هبعل من اؼبمكن دائماً تطوير وابتكار صيغة 
 مناسبة لكل حالة من حاالت التمويل اليت تقدم للمصرف االسبلمى ولعل تباين ىذه الصيغ ػبَت دليل على مرونتها

 :إيجابيات و سلبيات التجربة :لثالفرع الثا
 ؿباولة تعتربا نوأ إال السودانية الصكوك ذبربة يف القصور جوانب بعض وجود من الرغم علي:إيجابيات التجربة:أوال

 .الزمان من عقد من ألكثر امتدت هنالكو االسبلمية اؼبالية الصناعة ؾبال يف جادة
 اؼبوارد فجوة معاعبة والسوداين االقتصاد علي االهبابية بآثاره اؼبالية لؤلوراق اػبرطوم سوق دعائم تيتثب يف سهمتأ-

 . احمللية اؼبوازنة عجز من كبَتة لنسبة هتابتغطی الداخلية
 األفكار وربريك تطوير يف نبتسا كما مرحبة اؼبصريف بصورة جهازلل السيولة دارةإ دواتأ تنويع يف أسهمت-

 .مستقببلً  اػباص القطاع لتمويل اؼبالية لبلبتكارات الطريق ت ومهدالشرعية داتىاواالجت
من األدوات والعمليات اآلليات اؼبالية ا حيث تشمل عدد،تتميز بالتنوع من حيث منتجات صناعة اؽبندسة اؼبالية -

.  من خبلل استعراضنا ؽبذه اؼبنتجات فيما سبقغبظناهوىو ما ،و اؼبستحدثةأسواء التقليدية منها 
 .مسانبة فاعلة من طرف الدولة يف قباح ذبربة العمل اؼبايل واؼبصريف اإلسبلمي -

 : يلي ما على التجربة السودانية يف ؾبال صناعة اؽبندسة اؼبالية لعلو فبا يؤخذ:سلبيات التجربة:ثانيا
.  للتكاليف واؼبنافع وليست قرارات سياسيةاقتصادية دراسات جدوى  اإلسبلميةندسة اؼباليةالويتطلب مبو صناعة - 
 اؼبؤشرات اهبابية من الرغم فعلى السوداين يعاين بعض اؼبشاكل اؽبيكلية،فاالقتصاد الكلي،االقتصاديضعف اإلطار - 

ىذه  تعد دولياً،حيث اؼبعروفة االئتماين التصنيف وكاالت قبل من ائتمانياً  مصنف غَت السودان فان الكلية االقتصادية
 إيل اغبكومة من األصول بيع عملية يف الشفافية ضعف والسيادية االصدارات يف للمستثمرين مهما  مؤشراً  التصنيفات
 التنظيمية الكفاءة علي يؤثر مةىاش حالة اؼبالية للورقة التصفية عند لؤلصول اغبكومة قبل من الشراء إعادة الشركة،مث

 العامة اؼبراجعة ديوان أيدي يف لؤلصول والتقييم واؼبراجعة احملاسبة وظائف بُت  اعبمعلئلصدار و
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 خالصة الفصل الرابع
بينا يف الفصل الرابع دور اؽبندسة اؼبالية يف تطوير الصناعية اؼبالية اإلسبلمية بأن التكنولوجيا ووسائل االتصال اؼبتطورة 

تساعد على الشفافية وانتشار اؼبعلومة يف وقت قصَت إىل اؼبستثمرين فبا يزيد من الثقة باؼبنتجات اإلسبلمية ويعود أيضا 
خبفض تكاليف اإلصدارات اإلسبلمية كما أن إعطاء تعريف للصناعة اؼبالية اإلسبلمية لو دور يف تطوير الصناعة اؼبالية 

يعٍت وضع األسس اليت يبكن من خبلؽبا ابتكار وتطوير اؼبنتجات اؼبالية اإلسبلمية األصيلة  ألن ذلك تطبيقيااإلسبلمية  
وغَت اؼبستنسخة عن اؼبنتجات التقليدية من جهة،وإغبلق الباب أمام الواعبُت للصناعة اؼبالية اإلسبلمية من خبلل اغبيل 

اؼبتزايدة (لؤلفراد واؼبؤسسات وحىت اغبكومات)الربوية،من جهة أخرى وىذا كلو يساعد على تلبية اغباجات التمويلية 
 .باطراد،كل ذلك يف إطار االلتزام باغببلل

 مبوذجُت ـبتارين للصناعة اؼبالية اإلسبلمية يف كل من ماليزيا والسودان،حيث أظهر دراسة أيضا الفصل ىذا نا يفتناول
وىو ىيكل متُت متكامل تقريبا يتمز بالتوازن مع زيادة دور (إسبلمي تقليدي)النموذج اؼباليزي بأن النظام اؼبايل مزدوج 

 وكذلك زيادة دور النظام اؼبصريف؛كما صمدت صناعة اؽبندسة 1997األسواق اؼبالية خاصة بعد األزمة اؼبالية لسنة 
 م واتسمت بالتطور والتجديد والنمو اؼبدروس وكذلك  سبيزت باالنتشار احمللي والدويل 2008اؼبالية اإلسبلمية أمام أزمة 

والدعم من قبل اغبكومة والسلطات النقدية واؼبؤسسات اؼبالية أيضا غَت أنو مت انتقادىا يف بعض التسهيبلت للتكيفات 
 .الفقهية

أما النموذج السوداين بُت بأن نظامها اؼبايل إسبلمي كليا وىو متوازن يف ىيكلو يلعب فيو كل من األسواق والقطاع 
اؼبصريف دورا فاعبل و صناعة اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية متطورة و متنوعة ومتجددة لكن يشوهبا نوع من الدفع السياسي فبا 

 .قد ينحرف هبا عن مسَتهتا باإلضافة إىل انتشارىا داخلي؛ؿبلي فقط
ىكذا تبُت لنا بأن ىناك عبلقة ذات اذباىُت بُت مدى تطور النظام اؼبايل ككل ومدى قباح وتطور صناعة اؽبندسة اؼبالية 

اإلسبلمية فوجود نظام مايل متطور يف ماليزيا أدى إىل تطور اؽبندسة اؼبالية اإلسبلمية بينما أدى وجود ىندسة مالية 
 .إسبلمية يف السودان إىل تطور النظام اؼبايل هبا
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I. الخالصة العامة للبحث 

سلتلف  أخرى تليب  ابتكاراتأو قائمة مالية منتجات تطوير خالذلا من يتم اليت العملية عن ادلالية اذلندسة تعرب
التطبيق اخلاطئ ذلا يؤدي اىل حدوث  أزمات وىذا ما جيعلنا نتساءل عن واالستثمارية أما  التمويلية االحتياجات

مستقبلها وكانت اإلجابة عند بيًت دراكر وفريد النجار باستبدال اذلندسة القائمة بأخرى،أما الباحثة فكانت ترى بأن 
 احلديثة مقارنة بنظَتهتا تستطيع االستفادة من كفاءات اذلندسة تلك الصناعةالبديل ىو الصناعة ادلالية اإلسالمية؛

 . التقليدية مع احًتام ضوابط الشريعة اإلسالمية لتصبح البديل
 

 منتجات بُت متنوعة كانتو ادلالية  ادلنتجات من رلموعةيف  اإلسالمية الشريعة مع ادلتوافقة ادلاليةصناعة ال تازافردتثلت إ
 ظهرت كما ،الشريفة النبوية واألحاديث القرآن الكرمي آيات أقرهتا اليتو كتب الفقو سلتلف من استنباطها مت أصيلة

  . والشريعة اإلسالمية ضوابط إضفاء التقليدية،مع ادلنتجات ادلالية زلاكاة على تقوم أخرى منتجات
 

 جيادإ على العمل وىو واسع حتدتواجو  اإلسالمية ادلالية الصناعة تزال ال الصكوك إصدار ضلو العادلي التوجو رغم تزايد
 .انتقاذلا فيها تسارعيو ادلخاطر حدة هبا تتزايد  معودلةدولية بيئة ظل يف السيما  ادلاليةادلخاطر إلدارة آليات

 موضوعمع العلم بأن اإلسالمية، ألدواتلادلخاطر  إدارة مداخل تطوير أحدكادلالية  مدخل اذلندسة عرضوىذا ما جعلنا ن
 ولقد برزت ماليزيا الدولة الرائدة يف عملية إصدار التمويل اإلسالمي نظرية يف تأصيل إىل حباجة زال ما؛إدارة ادلخاطر

 .الصكوك مث دول اخلليج؛يليها السودان
 

ولو ىيكل متُت متكامل يتميز بالتوازن؛كما بُت صمود (إسالمي تقليدي)أظهر النموذج ادلاليزي بأن النظام ادلايل مزدوج 
 م واليت اتسمت بالتطور والتجديد والنمو ادلدروس واالنتشار احمللي 2008صناعة اذلندسة ادلالية اإلسالمية أمام أزمة 

 . والدويل والدعم من قبل احلكومة والسلطات النقدية وادلؤسسات ادلالية،غَت أهنا الزالت حباجة اىل إزالة ادلعيقات
أما النموذج السوداين بُت بأن نظامو ادلايل إسالمي كليا يشكل فيو كل من سوق اخلرطوم والقطاع ادلصريف دورا فاعال أما 

 ا داخليازللي انتشارىاىل إباإلضافة الصناعة ادلالية اإلسالمية فهي متنوعة ومتجددة لكن يشوهبا نوع من الدفع السياسي 
 .فقط
II. نتائج اختبار فرضيات الدراسة 

 :لقد مت التوصل من خالل ىذه الدراسة اىل النتائج التالية
ادلالية وتطويرىا يف و العمليات تعد اذلندسة ادلالية منهجا لنظام التمويل،يهدف إىل حتقيق الكفاءة يف ادلنتجات  -1

من خالل أمهية دور ادلوازنة بُت عدة أىداف ومن هتا  اليت تتصف بأهنا متجددة ومتنوعة،وتكمن حقيقاالحتياجاتظل 
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 وكذا ادلؤسسات تواجو اليت ادلالية ادلخاطر سلتلف إدارةك مبتكرة تستوعب كل ىذه األىداف  وآلياتمث تصميم أدوات
 تعيد مراجحة فرص استغالل إمكانية إىل األسعار،إضافة فروق من عوائد لتحقيق ادلالية األصول أسعار على ادلضاربة
 هبا وكذا احمليطة البيئة يف والنقدية ادلالية السياسات تفرضها اليت القيود سلتلف جتاوز إىل إضافة التوازن حالة إىل األسعار

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولىتقليل التكاليف 
 شلا وتطوير أوراق مالية تقليدية واستحداث عمليات دتويليةجديدة  أدوات ماليةابتكار دور اذلندسة ادلالية يف زاد  -2

االستثمار لدرجة أن ادلتعاملُت هبذه األدوات مل يستطيعوا حتديد حجم معامالهتم  حجم ادزفسوق ادلال نشط وفعل 
خدمة التغطية و وليد حاجة  كان عقود ادلشتقاتوعلى الرغم من أن نتيجة عدم وجود قوانُت ورقابة على ىذه األدوات

يثبت صحة الفرضية  وهذا أيضا زاد من حدة األزمات وأصبحت ىي اخلطر بعينو تشابك معامالهتاإال أن خاطر املضد 
 . لالىتمام باسًتاتيجيات إدارة ادلخاطر وطرق قياسها  األمر الذي دعى ادلهندسون ادلاليونالثانية
اليت تتيح  وعملية تطويرية وتنويعية وإبداعية ألدوات التمويل يف األسواق ادلالية:ىي  اإلسالمية ادلاليةصناعةال -3

 بادلشاركة يف الربح أو اخلسارة والتخلي االلتزامفرص التقليل من ادلخاطر من خالل اإلطار اإلسالمي الذي يشًتط مبدأ 
هبدف تلبية حاجيات دتويلية جديدة حتقق الرفاه احلالل عن شرط الفائدة الربوية يف تنشيط ادلعامالت ادلالية ادلشروعة 

نا مع مراعاة ضوابط الشريعة اإلسالمية وبالتايل ىي ىندسة مالية ختضع دلبادئ وأسس االجتماعي واالقتصادي جلفتمع
 .وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثةالشريعة اإلسالمية 

تعاين ماليزيا من إشكالية تعميم مبتكراهتا اإلسالمية وذلك دلعارضة دول اخلليج ذلذه األدوات على الرغم من  -4
إجازهتا من طرف اذليئة الشرعية مثل ادلشتقات اإلسالمية شلا جعلها حتاول من خالل اجلامعات اإلسالمية اإلقناع 

 .والبحث وتطوير ىذه ادلنتجات بالتدريج حىت تتفادى اخلالفات الفقهية
كذلك السودان على الرغم من أن جتربتها شليزة وتستحق التشجيع غَت أن الطابع السياسي أبعدىا عن ىدفها وجعلها 

      وهذا ما يثبت صحة الفرضية الرابعةزللية داخلية تعاين من صغر احلجم 
III. لدراسةا نتائج: 
 .دتكنت الصناعة ادلالية اإلسالمية من ختطي مرحلة االنطالق بنجاح لكنها تواجو رلموعة من التحديات-
 منهج أساس على تقوم ، واليتاإلسالمي ادلنظور وفق ادلالية اذلندسة مفهوم تتبٌت أيضا اإلسالمية ادلالية صناعةال إن-

 .االقتصادية ة، والكفاءالشرعية الناحية من نظَتهتا عن متميزة مالية منتجات إىل ل، للوصووالتحوير واألصالة احملاكاة
إن تفهم البنك ادلركزي لطبيعة عمل النظام ادلايل اإلسالمي يساعد على تطوير الصناعة ادلالية اإلسالمية ويعود بالفائدة  -

 على مجيع األطراف مبا فيها السلطات النقدية
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 السندات وسوق أنواعها باختالف األسهم فيو ويتداول ادللكية، سوق منها ذلا تابعة أقسام عدة ادلاليزية البورصة تضم -
 فيو تتداول اليت اإلسالمية ادلالية األوراق سوق ادلشتقات،وكذا وسوق الشركات وسندات احلكومية السندات فيو ويتداول
 .الصكوك منها اإلسالمية ادلالية األدوات

 أوائل اإلستصناع،يف وصكوك آجل بثمن البيع وصكوك ادلراحبة صكوك ادلاليزية،على الصكوك سوق إصدارات تركيز- 
 يف تتمثل سنوات الدراسة يف جديدة صكوك ظهور مت حُت بالصكوك،يف العمل وتشجيع لتسهيل ادلاضي،وىذا العقد

 دتثل كبَت،حيث بشكل وتداوذلا إصدارىا يف زاد شلا ذلا العام القبول لوجود وىذا و اإلجارة ، وادلضاربة ادلشاركة صكوك
 .ادلصدرة الصكوك نصف من أكثر لوحدىا ادلشاركة صكوك

 وأخرى ضريبية إعفاءات من اإلسالمية الصكوك إصدار تشجيع سبيل يف ماليزيا اختذهتا اليت اإلجراءات سامهت -
 .إصدارىا وعدد حجم زيادة تنظيمية،يف

  COMPOSIT K L مؤشر خاصة ادلاليزية ادلالية األوراق سوق مؤشرات على أثر إصدار الصكوك باإلجياب انعكس -
 األوراق سوق وتفعيل حتريك إىل بادلقابل القيمة،سيؤدي حيث من كبَتا ماليزيا يف الصكوك إصدار كان كلما حيث
 .ادلاليزية  ادلالية

 واللجنة ادلاليزية األوراق ادلالية ىيئة يف السوق،وتتمثل يف ادلالية لألدوات وتطوير مراقبة على تعمل رقابية جهات وجود -
 ادلتعلقة ادلسائل الفقهية يف واستشارهتا اإلسالمية ادلالية األوراق سوق عمليات مراقبة ذلا أوكل الشرعية،اليت االستشارية

اإلسالمية  الصكوك وتداول بإصدار
تستخدم ماليزيا ادلشتقات اإلسالمية رغم اجلدل حول جواز و عدم جواز ادلشتقات اإلسالمية يف ادارة ادلخاطر بعد - 

 .موافقة اذليئة الشرعية اإلسالمية على ذلك
 ادلايل أما النظام اإلسالمي بشكل عام،وادلصريف بو يف صلاح العمل ادلايل البأستعترب التجربة السودانية شليزة وتعطي مثاال -

ن صناعة اذلندسة تنمو بشكل جيد يف النظام ادلايل أالسوداين يعمل بالكلية وفق مبادئ الشرعية االسالمية،فهذا يعٍت 
. تعطي مثال إلمكانية مسامهة السلطات النقدية يف تطوير الصناعة ادلالية اإلسالمية واالسالمي

ضعف صناعة السودان يف رلال صيغ التمويل الطويل األجل والذي حيقق التنمية ادلستدامة وكذلك عدم االنفتاح على -
 .اجملال اإلقليمي والدويل يعترب عائقا أمام تطور صيغ التمويل اإلسالمي ألن حجم التجربة صغَت وزللي وبالعملة احمللية

 والعريب اإلقليمي ادلستوي علي النظَتة ادلالية األسواق مع ة السودان يف رلال الصناعة ادلاليةعالق توسيعجيب - 
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 دتويل يف الفرصة ىذه مناالستفادة  يتعُت ىنا من بلد، ألي القومي االقتصاد يف كبَتة أمهية ادلالية اقراألو لسوق إن- 
 .التنمية خطط تنفيذ يف وأ

 وراسخاً يتنافس مع النظام الرأمسايل فالتقدم للتطور قابالً  عنصراً   أصبحتاحلايل الوقت يف الصناعة ادلالية اإلسالمية إن-
  .العادلية السوق يف اندماجهاأمام  اجملال فسح ماليزيا يف  الصناعة اإلسالميةهتأحرز الذي

 حدة احلقيقية،وتقليل ادلنتجة إىل االستثمارات وتوجيهها ادلالية ادلوارد حتريك على تعمل اإلسالمية الصكوك  أن-
 سيكون ونوعيتها كميتها ازدياد أن ماكوالثانية، األوىل بُت السوقُت وادلتكافئة ادلتوازنة االىتمام من دائرة وتلقي ادلضاربات

 .واتساعها عمق السوق درجة زيادة يف األثر بالغ لو
 النقدية السياسة أدوات من أصبحت وعمليات التورقدولية  أم كانت زللية حكومية سالميةاإل صكوكال إصدار تنويع -

 .االقتصاد يف السيولة إدارة وبالتايل النقدي ادلعروض يف ادلفتوحة،للتحكم السوق عمليات يف تستخدم
 .ادلوضوع ىذا يف البحث تساعد اقًتاحات من الدراسة إليو توصلت ما ألىم بيان يلي وفيما
IV. و المقترحات التوصيات: 

 :التالية التوصيات صياغة فيمكن أعاله ، النتائج على بناء 
  معاإلسالمية  الصكوك منتجات لتطوير واخلاصة ، احلكومية اجلهات سلتلف دتوذلا حبثية مؤسسة إنشاء على العمل -

 ىذه تطوير يف منها تثمينها واالستفادة هبدف اإلسالمي، العامل يف الرائدة للتجارب تقييميو حبثية بدراسات القيام ضرورة
 .ادلختلفة االقتصادية للقطاعات التمويل حاجياتلتلبية ادلخاطرة  توزيع متطلبات مع تتوافق وجعلها ادلنتجات

 تدريب ومراكز متخصصة تعليمية معاىد إنشاء  من جتربة ماليزيا وذلك بتنمية العنصر البشري وضرورةاالستفادة  -
الالزمة  البشرية الكوادر لتأىيل دولية، علمية وندوات مؤدترات وعقد

 اإلسالمية ادلؤسسات على لزاًما عمليات التمويل؛كان عائد لقياس الفائدة سعر عن بديل رحبية مؤشر إجياد أمهية -
،باإلضافة اىل اإلسالمية ادلالية الصناعة يواجو حتد أكرب الرغبات،وىو دلختلف تستجيب ومالية منتجات مصرفية تطوير

 .مؤشرات القياس و النماذج الرياضية للتسعَت والتقييم للصناعة ادلالية اإلسالمية
 اإلسالميةتوحيد االجتهادات الفقهية واخلروج من اجلدل باإلضافة اىل إجياد معايَت احملاسبة و ادلراجعة الشرعية ادلوحدة - 
ادلالية  األوراق أسواق والتداول يف واإلدراج اإلصدار بتنظيم وتوحيد عمليات الكفيلة والوسائل الشرعية الطرق إجيادو

 .،هبدف تسهيل انتشارىا عرب العامل
اإلسالمية  الصكوك تضمن تداول فعالة رقابة أنظمة ادلطلوبة،وهبا بالشفافية تعمل منتظمة ثانوية سوق إجياد ادلهم  من -

 .من أجل تنشيط وتكملة سوق اإلصدار
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 ادلالية  األوراق أسواق عمليات مراقبة ىيئات طرف من اإلسالمية الصكوك يف االستثمار العمل على نشر ثقافة -
. التقليدية،كذلك جذب الفوائض العربية ادلستثمرة باخلارج ادلالية األدوات يف التعامل من اذلاربة األموال الستقطاب

 ذلكو الصكوك إصدار على العامة أو منها اخلاصة االقتصادية القطاعات جلميع العربية واإلسالمية احلكومات تشجيع -
 احلاصلة التطورات تواكب تشريعات بإصدار القانوين الغطاء وتوفَت الشركات ذلذه حتفيزية ضريبية سياسة تبٍت خالل من
   .اجملال ىذا يف
 العام ،اجمللس اإلسالمية ادلالية للمؤسسات وادلراجعة احملاسبة ىيئة يف ادلتمثلةو ادلساندة التحتية البنية مؤسسات تعزيز -

 وسوق االئتماين للتصنيف الدولية اإلسالمية اإلسالمية،والوكالة ادلالية اخلدمات اإلسالمية،رللس ادلالية وادلؤسسات للبنوك
والتسوية  التداول أنظمة حتسُت أجل من اإلسالمية،وذلك الصكوك إلصدار الدويل السيولة العادلية،مركز اإلسالمية ادلالية

  .طبيعتها مع تتوافق زلاسبية أدائها،ومعايَت دلراقبة االئتماين،وىيئات والتصنيف التقييم
 اإلسالمية ادلالية للمؤسسات وادلراجعة احملاسبة ىيئة بُت الصكوك بإصدار اخلاصة الشرعية ادلعايَت توحيد إىل السعي -

ادلركزية  البنوك قبل من تبنيها من يتمكن حىت العادلي اإلسالمي الفقو رلمع رعاية حتت اإلسالمية ادلالية اخلدمات ورللس
V. كيفية تجاوز التحديات 

أمهية اذلندسة ادلالية اإلسالمية  بكثَت من التحديات ىو اإلدراكالجتاوز لمنها االنطالق النقطة األساسية اليت ميكن 
 :للمؤسسات ادلالية ولألسواق ادلالية،ويًتتب عن ذلك ما يلي

 للعلوم توجيو الدارسُت خالل من ادلعاصرة ادلالية للمعامالت الفقهي التكيف إلجياد والفقهاء االقتصاديُت بُت التعاون-
 للعلوم الدارسُت ادلعاصرة،وكذلك توجيو للمعامالت االقتصادية سساأل بدراسة ادلعامالت فقو وخاصة الشرعية

تقدمي تكوين متخصص يف اذلندسة ادلالية اإلسالمية لتخريج  مث اإلسالمي الفقو يف ادلعامالت بدراسة اإلدلام االقتصادية
مهندسُت ماليُت شرعيُت ومسؤولية تأىيل ىؤالء ميكن أن يتحملها أكثر من طرف،لكن العبء األكرب يقع على 

 .ادلزيد من اإلنفاق على البحث والتطوير باإلضافة إىل اجلامعات ومراكز التدريب
ضمن ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية،مهمتها األساسية العمل على (وظيفة مهندس مايل شرعي) وجود وظيفة متخصصة  -

  ونشر ثقافة اذلندسة ادلالية اإلسالمية السوقاحتياجاتتصميم وتطوير ادلنتجات ادلالية بناء على 
VI.  آفاق البحث

 :التالية الدراسات بإجراء اإلسالمي التمويل رلال يف والدارسُت الباحثُت على إليها،نقًتح التوصل مت اليت النتائج ضوء يف
 الشرعيةاذلندسة ادلالية اإلسالمية يف اجياد و تطوير البورصات العربية وإمدادىا باألدوات  دور  -
 سبل إدارة سلاطر الصناعة ادلالية اإلسالمية - 
 سبل تطوير الصَتفة اإلسالمية يف البنوك التقليدية باجلزائر-
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 ـ2009-ق1430ادلقارف، غزة، فلسطٌن،

 2009، اإلسالمية الدراسات يف ماجستًنرسالة " االقتصاد في التنموي ودورىا االستثمار صكوك"  احلليم عبد أسامة،اجلورية  .78
 http://iktisadona.com/?p=3783 على ادلوقع معهد الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالميةـ 

دور الهندسة المالية في خفض مخاطر المحافظ المالية،تحليل دور استراتيجيات الخيارات في بناء "ربيع بوصبع ،العائش  .79
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستًن،ٔنصص مالية السوؽ،قسم "2007/2011محفظة التحوط في السوق المالي القطري للفترة 

 2011/2012علـو التسيًن، جامعة قاصدم مرباح ، كرقلة ، اجلزائر، 
األردن و السعودية :أثر األداء المالي للمصارف اإلسالمية في مؤشرات سوق األوراق المالية"ادلوسوم ، حيدر يونس كاظم   .80

  ـ2009أطركحة دكتوراه يف فلسفة العلـو االقتصادية ،جامعة الكوفة، "(2007-1990)، حالة تطبيقية للمدة 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  " 2007الهندسة المالية وأثرىا على االزمة المالية العالمية لسنة "ادلانسبع رابح ،أمٌن   .81

 2011، ادلاجستًن،ٔنصص نقود كبنوؾ،جامعة اجلزائر
 العلـو يف دكتوراه شهادة لنيل أطركحة  "-قياسية دراسة- النامية الدول في المالية األسواق فعالية" اعمر بن،حاسٌن بن .82

 2012/2013،  ،اجلزائرتلمساف،بلقايد بكر أيب جامعة،كمالية بنوؾ نقود،  ٔنصص،االقتصادية

http://iktisadona.com/?p=3783
http://iktisadona.com/?p=3783


 قائمة المراجع
 

239 
 

الصكوك اإلسالمية و إدارة مخاطرىا دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق "ربيعة ، بن زيد  .83
مذكرة ماجستًن ٔنصص مالية األسواؽ،جامعة قاصدم "  م2010-2005الخرطوم لألوراق المالية للفترة 

 ـ 2011/2012مرباح،كرقلة،اجلزائر،
مذكرة مقدمة  " حدود الهندسة المالية في تفعيل استراتيجيات التغطية من المخاطر المالية في ظل االزمة"نواؿ،بوعكاز .84

 2010/2011دراسات مالية كزلاسبية معمقة،جامعة فرحات عباس، سطيف:لنيل شهادة ادلاجستيًن يف العلـو التجارية،ٔنصص
 االقتصادية،جامعة العلـو يف دكتوراه أطركحة"  مقارنة تطبيقية اإلسالمية دراسة للمصارف التشغيلية الكفاءة" بورقبة، شوقي .85

 2010/2011سطيف ، اجلزائر ،  ، عباس فرحات
 لنيل مقدمة رسالة "السعودية البنوك في اإلسالمية التجارية التمويل صيغ مخاطر" أمحد بن الرمحن عبد بن  عادؿ، بوقرم  .86

 االقتصاد شعبة، ادلملكة العربية السعودية، القرل أـ جامعة،  العايل التعليم كزارة، اإلسالمي االقتصاد يف الدكتوراه درجة
 ـ 2005،اإلسالمي

 ، ادلدية جامعة ، التسيًن  علـو يف ماجستًن رسالة "والتطبيق النظرية بين اإلسالمية المالية األوراق سوق "سعيدة،حرفوش  .87
 2009 اجلزائر

رسالة دكتوراه ٔنصص علـو إقتصادية،جامعة اجلزائر "تفعيلها وسبل العربية المالية األوراق أسواق معوقات" رشيد، بوكساين .88
2005/2006 

 المنتهية ،المضاربة،المشاركة،اإليجارة المرابحة)االستثمار وسائل أداء جودة تقييم" رجب اذلادم عبد  منذر،زيتوف .89
 األكسط الشرؽ جامعة / األعماؿ كلية األعماؿ إدارة ٔنصص ماجستًنرسالة "تطبيقية دراسة/األردنية اإلسالمية في البنوك ( بالتمليك
 /2010)  نيساف4 ):الثاين الدراسي العليا الفصل للدراسات

 ،"(ماليزيا في اإلسالمي المال رأس سوق حالة دراسة) والتطبيق النظرية بين المالية األوراق سوق "،طو خليل بيلف، مسور .90
 2007 غزة، :اإلسالمية اجلامعة بكلية التجارة،األعماؿ إدارة ، قسم ماجستًن رسالة

 الجزائري الوطني البنك حالة دراسة التجارية البنوك على الرقابة دعم في المصرفي التقييم نظام دور" عاشورم، صورية  .91
ΒΝΑ  "اجلزائر عباس،سطيف، فرحات جامعة،  التجارية العلـو قسم، ٔنصص مالية كزلاسبة معمقة ، مذكرة ماجستًن 

التطبيقات المتمايزة اتقنيات التمويل و اإلستثمار في العمل المصرفي اإلسالمي من منظور العائد و "طييب، عبد اللطيف  .92
مذكرة ماجستًن يف مالية ادلؤسسة،جامعة قاصدم مرباح كرقلة،اجلزائر،نوقشت يف " نموذج بنك البركة الجزائري: المخاطرة 

04/05/2010 
 أثر استخدام المشتقات المالية ومساىمتها في احداث األزمة المالية العالمية ،دراسة حالة،سوق  «بن عيسى،عبد القادر .93

مذكرة ماجستًن ،علـو التسيًن،ٔنصص مالية  » 2010 إلى غاية ديسمبر2006الكويت لألوراق المالية الفترة الممتدة من جانفي
  2012-2011السوؽ،كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيًن،جامعة قاصدم مرباح كرقلة 

دراسة مقارنة بين التجربة : دور الصكوك اإلسالمية كبديل للسندات التقليدية في تطوير التمويل المستدام "عبد النور ، عالـ  .94
،رسالة ماجستًن يف االقتصاد الدكيل للتنمية ادلستدامة ،جامعة فرحات عباس  "الماليزية و الخليجية لصناعة الصكوك اإلسالمية

  ـ2011/2012سطيف،اجلزائر،
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 ٓنليلية دراسة "اإلسالمية المصارف و التقليدية المصارف لدى المطلوبات /الموجودات إدارة" شيخ فهد زلمد عثماف،عمر .95
 ك ادلالية العلـو يف الفلسفة دكتوراه شهادة على احلصوؿ دلتطلبات استكماال األطركحة ىذه قدمت دكتوراه أطركحة؛مقارنة تطبيقية
 2009،السورية العربية اجلمهورية -دمشق،ٔنصص مصارؼ ؛ادلصرفية

 " الماليزية المالية األوراق سوق على تطبيقية المالية دراسة األوراق سوق تفعيل في اإلسالمية الصكوك دور" زلمد،اؿ زغ .96
 2012/2013اجلزائر،- سطيف –عباس فرحات  ،جامعةالدكلية كالتجارة األعماؿ اقتصاديات :ٔنصصرسالة ماجستًن ، 

التجربة  حالة دراسة :األعمال منظمات من قبل اإلسالمية  اإلستثمار صكوك إصدار محددات"  عجبنا علي اهلل عبد ، فضل .97
 العليا؛رجب الدراسات كالتكنولوجيا ؛ كلية للعلـو السوداف األعماؿ،جامعة ادارة يف رسالة دكتوراه"م 2011 /  1998 السودانية
 ـ  2012 يونيو / ق 1433

 رسالة ماجستًن،كلية العلـو االقتصادية كعلـو " صناعة الهندسة المالية بالمؤسسات المالية اإلسالمية "عبد الكرمي ،قندكز  .98
 2007التسيًن ، جامعة الشلف 

دراسة نقدية لبعض المنتجات المصرفية :دور الهندسة المالية في تطوير الصناعة المصرفية االسالمية "أماؿ، لعمش  .99
مذكرة مقدمة لنيل شهادة  ادلاجستًن يف العلـو التجارية ٔنصص مالية ك زلاسبة معمقة، جامعة فرحات عباس، سطيف، "االسالمية

 2011/2012اجلزائر،
،جامعة االقتصاديةأطركحة دكتوراه، قسم العـو "نحو نموذج إسالمي لسوق رأس المال ، تجربة ماليزيا نموذجا"نصبة ،مسعودة  .100

 2012/2013زلمد خيضر بسكرة ، اجلزائر، 
أثر الصيرفة اإللكترونية في المصارف السودانية في ظل تحرير الخدمات المصرفية دراسة حالة بنك "مصطفى اجلازكيل،زلمد  .101

  ـ2012أكادميية العلـو ادلالية ك ادلصرفية، جامعة السوداف للعلـو ك التكنولوجيا ، رسالة ماجستًن،"فيصل اإلسالمي السوداني
دراسة تطبيقية على "سوق فلسطين لألوراق المالية في ضوء منتجات الهندسة المالية آليات تنشيط"خالد زلمد ،نصار  .102

ٔنصص زلاسبة كٕنويل،اجلامعة االسالمية،غزة  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستًن بكلية التجارة، ادلستثمرين يف قطاع غزة،
 2006فلسطٌن،
  باللغة العربيةالبحوث

 – ماليا جامعة الماليزية التجربة المالية لالزمات التصدي في ودورىا المالية المؤسسات حوكمة « الكرمي عبد سناء،اخلناؽ  .103
 http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf   le 01/06/2014 à 16h50 » ماليزيا

ُنث مقدـ "د محمد مهاتير/مسيرة االقتصاد اإلسالمي في ماليزيا من خالل أفكار"خًن الناس،حاج ابراىيم ك ربيع ،عبد الرمحاف .104
 : على ادلوقع ادلستفادة كالدركس اإلسالمي العامل يف الناجحة االقتصادية التجارب: يف زلور

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/ .pdf consulté le 04/09/2014 à 23h14   

 إدارة األعماؿ،كلية اإلقتصاد كجامعة ماجستًنمادة األساليب الكمية ُنث يف  " إدارة مخاطر اإلستثمار المالي"حسن،السلطاف .105
 2009-2008دمشق ، سوريا ،

 ديسمرب لالستثمارمركز البحوث شركة الراجحي ادلصرفية "اإلسالميصناعة الهندسة المالية نظرت في المنهج "سامي،السويلم .106
0200 

كلية االقتصاد،ماجستًن إدارة أعماؿ - شراؼ األستاذ الدكتور زلمد احلسٌن جامعة دمشقمن إُنث "ليةألسواق الماا"حساف،ادلتين  .107
،2009 

 2009 / 2008 االقتصاد،سوريا، كلية  ، جامعة دمشق  ادارة اعماؿماجستًنُنث " المشتقات المالية"ليلى زلمد كليد،بدراف .108

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/38.pdf%20%20%20%20%20%20%20le%2001/06/2014%20�%2016h50
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 جمللس كالعشرين اخلامس السنوم االجتماع إىل قدمت دراسة" تجربة السودان في مجال السياسة النقدية" صابر زلمد ،حسن  .109
ـ 2004، صندكؽ النقد العريب، أبو ضيب 2001 سبتمرب ،أبوظيب يف عقد الذم العربية، النقد ادلركزية كمؤسسات ادلصارؼ زلافظي

 تنمية ٓنديات ، االسالمية الصكوؾ عمل كرشة" الحكومية الصكوك اصدار مجال في السودان تجربة"  زلمد محد عثماف،خًن  .110
 ،ھ ١٤٣١ شعباف ٧/ ٦، األردف – دكلية كشلارسات

: زلور" د محمد مهاتير/مسيرة االقتصاد اإلسالمي في ماليزيا من خالل أفكار" خًن الناس ،حاج ابراىيم ك ربيع ،عبد الرمحاف  .111
 : على ادلوقع ادلستفادة الدركس ك اإلسالمي العامل يف الناجحة االقتصادية التجارب

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03/ .pdf consulté le 04/09/2014 à 23h14   

 2009/2010 جامعة دمشق، كلية االقتصاد،عماؿاماجستًن إدارة ُنث "إدارة ادلشتقات ادلالية "فرحة ،عاطف  .112
البنك اإلسالمي  ، 13ُنث ٓنليلي رقم" اقتصادي اإلسالمي،  تحليل فقهي و االقتصادمفهوم التمويل في "قحف، منذر  .113

 ـ 2004  ،3 ىجرم ط 1425، ادلعهد اإلسالمي للبحوث ك التدريب  للتنمية
 – بًنكت – االسالمية الصًنفةُنث " التنموية تمويل المشروعات في االسالمية الصكوك دور" علي الرمحن صاحل ، فتح زلمد .114

 2008 يوليو ، العربية ادلصارؼ ،آناد اللبنانية اجلمهورية
 كلية العلـو االقتصادية كعلو التسيًن ،جامعة  "األزماتمخاطر المشتقات المالية و مساىمتها في خلق "سحنوف ، زلمود  .115

 2010 جواف 16، اجلزائر  منتورم بقسنطينة
 المؤتمرات و الملتقيات

 الشؤكف دائرة"كادلأموؿ الواقع بٌن اإلسالمية ادلصارؼ "إىل مؤٕنر دـمق ُنث" اإلسالمية الصكوك"أمحد  أبوبكر ،صفية .116
  ، ـ 2009 يونيو3  اىلمايو  31منبديب، اخلًنم كالعمل اإلسالمية

 معالجتها وطرق اإلسالمية الصكوك مخاطر"  زياد ، الدماغ .117

  International Conference on Islamic Banking & Finance: Cross Practices & Litigations (15-16)June2010 

األزمة ادلالية "ادلؤٕنر العلمي الدكيل حوؿ"دور الهندسة المالية اإلسالمية في معالجة األزمات المالية"احلنيطي،ىناء زلمد ىالؿ  .118
 2010 ديسمرب1/2عماف،األردف،"كاالقتصاديات العادلية ادلعاصرة

ادلؤٕنر العادلي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي ، جامعة أـ لقرل ، مكة ادلكرمة  " مخاطر التمويل اإلسالمي" السالوس، أمحد بن علي  .119
 2005، ادلملكة العربية السعودية ،

 اقتصادم خبًن" ـ2006/2008الفترة خالل السودان في الثنائي المصرفي النظام تطبيق آليات "زلمد ادلنعم عبد،الطيب  .120
 ـ2008/8/1 اىل 30/7من ، ليبيا ،، آناد ادلصارؼ العربية اإلسالمية الصًنفة منتدل ، كمصريف بالسوداف

ادللتقى الدكيل حوؿ مقومات ٓنقيق التنمية "فاعليو الهندسة المالية اإلسالمية في تحقيق التنمية المستدامة"العمراكم،حناف .121
. 314 إىل 298 من ص 2012 ديسمرب 04ك 03 اإلسالمي يف جامعة قادلة يومياالقتصادادلستدامة يف 

ملتقى اخلرطـو للمنتجات ادلالية "إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية مدخل الهندسة المالية"بلعزكز ، بن علي  .122
 5/6/2012اإلسالمية،ٓنت عنواف التخوط كإدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية،أفريل 

ادلؤٕنر العلمي  " استخدام الهندسة المالية في إدارة المخاطر بالمعارف اإلسالمية"قندكز ، عبد الكرمي  ك بلعزكز ، بن على .123
كلية العلـو اإلقتصادية كاإلدارية "ادلعرفة إدارة ادلخاطر كاقتصاد"الدكيل السابع،َنامعة الزيتونة األردنية ٓنت عنواف
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الدكيل حوؿ األزمة ادلالية كاإلقتصادية الدكلية كاحلوكمة  العلمي ادللتقى " مصارف المشاركة في المخاطر إدارة" نواؿ ،بن عمارة  .124
 20/21/10/2009،جامعة فرحات عباس سطيف يومي  العادلية
 على المالية األزمة أثر و اإلسالمية الصكوك مخاطر إلدارة كأداة المالية الهندسة آليات " ليد ،ك عايب  حللو ، بوخارم .125
" ادلستقبل كرىانات الواقع"اإلسالمي  االقتصاد:بعنواف األكؿ الدكيل ادللتقى " اإلسالمية ادلالية اذلندسة : احملور"اإلسالمية الصكوك سوق
  ، اجلزائربغرداية اجلامعي التسيًن ادلركز كعلـو التجارية كاالقتصادية العلـو دلعهد
اإلسالمية كرقة  (اخلدمات)صيغ التمويل اإلسالمية كتطوير ادلنتجات :احملور الثالث "نحو منتجات مالية اسالمية"زلمد عمر، جاسر .126

،تنظيم نادم رجاؿ األعماؿ اليمنيٌن "كٓنديات ادلستقبل..الواقع "عمل مقدمة إىل مؤٕنر ادلصارؼ اإلسالمية اليمنية ادلقاـ ٓنت عنواف
اجلمهورية العربية اليمنية ، صنعاء2010 مارس 20-21

،  ، مكة ادلكرمة ، جامعة أـ القرل ادلؤٕنر العادلي الثالث لالقتصاد اإلسالمي " نحو سوق مالية إسالمية"كماؿ توفيق ،حطاب  .127
  ـ2005ادلملكة العربية السعودية،

ادللتقى العلمي الويل  "أدوات مستحدثة لتغطية المخاطر أم لصناعتها: المنتجات المالية المشتقة  "بن رجم زلمد ،مخيسي  .128
،كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيًن،جامعة 2009 اكتوبر20/21حوؿ األزمة ادلالية ك اإلقتصادية الدكلية ك احلوكمة العادلية، يومي 

 81فرحات عباس،سطيف اجلزائر العدد 
ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ، الشريعة   مؤٕنر"ُنث مقدـ يف " شهادات اإليداع القابلة للتداول رؤية اسالمية" أشرؼ زلمد ،دكابة  .129

  2004كالقانوف اإلمارات العربية ادلتحدة ،
نادم رجاؿ  كٓنديات ادلستقبل..الواقع : مؤٕنر ادلصارؼ اإلسالمية اليمنية"إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية"، أشرؼ زلمد  دكابو .130

 2010مارس  21-20 ،اجلمهورية العربية اليمنية– صنعاء ، األعماؿ اليمنيٌن
ُنث مقدـ  اىل ادلؤٕنر الدكيل حوؿ  " المالية الخيارات – المالية الهندسة لمنتجات الشرعي التنظير"زكية ، بوستة كحدة رايس، .131

 2014 مام 5/6 ادلايل ك اذلندسة ادلالية بٌن الصناعة ادلالية التقليدية ك الصناعة ادلالية اإلسالمية ، يومي االبتكارمنتجات ك تطبيقات "
 ISRA، بالتعاكف بٌن جامعة سطيف ، اجلزائر ك ق 1435 رجب /ـ 

 ادللتقى الدكيل  "اإلسالميةالهندسة المالية كمدخل لتطوير صناعة المنتجات المالية " بوعافية ك مزيود ، ابراىيم ،رشيد  .132
 ادلركز اجلامعي 2009 مام 6-5، يومي " النظاـ ادلصريف االسالمي أمنوذجا:االزمة ادلالية الراىنة ك البدائل ادلالية ك ادلصرفية "الثاين

معهد العلـو االقتصادية ك علـو التسيًن ، اجلزائر ،ِنميس مليانة 
ادللتقى العلمي الدكيل حوؿ األزمة  " األزماتمخاطر المشتقات المالية ومساىمها في خلق  "مسًنة  زلسن ،  زلمود ك ،سحنوف .133

 ـ 2009 إىل أكتوبر 20عة فرحات عباس ، سطيف ـة العادلية جاـاحلوؾ  الدكلية ككاالقتصادية
دور الهندسة المالية اإلسالمية في ابتكار منتجات مالية إسالمية العقود المالية المركبة " المية ،ىاجر ك لعالـ، سعدم  .134

 ادلايل ك اذلندسة ادلالية بٌن الصناعة ادلالية التقليدية ك االبتكارمنتجات ك تطبيقات "ُنث مقدـ  اىل ادلؤٕنر الدكيل حوؿ " نموذجا 
ق  1435 رجب 5/6ـ ادلوافق ؿ  2014 مام 5/6الصناعة ادلالية اإلسالمية ، يومي 
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ُنث مقدـ خالؿ الدكرة العشركف للمجمع  " المعايير واألدوات: إدارة السيولة في المصارف اإلسالمية " حسن ،شحاتة  .135
 ـ 2010 ديسمرب 29-25 رابطة العلم اإلسالمي ، مكة ادلكرمة اإلسالميالفقهي 

 الثاين الدكيل ادللتقىجامعة قادلة ، " مخاطرىا إدارة وآليات تطوراتها :اإلسالمية الصكوك " سعداف، ك آسيا  عمارم، صليحة  .136
بالتعاكف بٌن ادلدرسة العليا للتجارة اجلزائر  2013ديسمرب 9ك 8 يومي اإلسالمية، ادلالية الصناعة ترشيد آليات"اإلسالمية  ادلالية للصناعة

 كادلعهد اإلسالمي للبحوث ك التدريب
ُنث مقدـ  اىل ادلؤٕنر الدكيل حوؿ " التنمية لتحقيق والتمويل االقراض بدائل تقديم في اإلسالمية الصكوك دور" أمحد،طرطار .137

 2014 مام 5/6 ادلايل ك اذلندسة ادلالية بٌن الصناعة ادلالية التقليدية ك الصناعة ادلالية اإلسالمية ، يومي االبتكارمنتجات ك تطبيقات "
 ،ISRA، بالتعاكف بٌن جامعة سطيف ، اجلزائر ك ق 1435 /ـ 

 8 مطار توسيع مشروع حالة التحتية دراسة البنى تمويل مشاريع في اإلسالمية الصكوك دور" عامر،زاىرة كبين العيفة،احلق عبد .138
ُنث مقدـ اىل ادلؤٕنر الدكيل حوؿ منتجات ك تطبيقات االبتكار ك اذلندسة ادلالية بٌن الصناعة ادلالية " الدولي بسطيف 1945ماي 

   ISRA ، بالتعاكف بٌن جامعة سطيف،اجلزائر ك2014 مام 6 ك5يومي" التقليدية ك الصناعة ادلالية اإلسالمية 
ؤٕنر اخلدمات ادلالية اإلسالمية ُنث مقدـ مل"  سياسة توزيع األرباح في المؤسسات المالية اإلسالمية"موسى آدـ،عيسى .139

 . ـ2010الثاين،أفريل 
،زلور ادلشاركة "الهندسة المالية كمدخل علمي لتطوير صناعة المنتجات المالية اإلسالمية" زلمد كرمي عنواف ادلداخلة ،قركؼ .140

 ادلركز اجلامعي،غرداية،معهد 2011 فيفرم24 ك23يومي"كرىانات ادلستقبل..الواقع: اإلسالمياالقتصاد" ،مؤٕنراذلندسة ادلالية اإلسالمية
 . كالتجارية كعلـو التسيًن،اجلزائراالقتصاديةالعلـو 
مؤٕنر  "التمويل اإلسالمي مقابل التمويل التقليدم زلور"العالميالهندسة المالية وإظطراب النظام المالي " قندكز،عبد الكرمي أمحد  .141

؛ كلية العلـو اإلدارية  جامعة الكويت"إسالمي العادلية من منظور االقتصاديةاألزمة " ، اْناىات عادلية كلية العلـو اإلدارية الدكيل الرابع
 . ـ2010  ديسمرب16-15 كاالجتماعية

دراسة مقارنة لسوق :تحليل لمعوقات سوق الصكوك بالمملكة العربية السعودية وأساليب تفعيلها"قندكز،عبد الكرمي أمحد  .142
ادلؤٕنر األكؿ لكليات إدارة األعماؿ "  الصكوك بالمملكة وسوق الصكوك بدول مجلس التعاون الخليجي وسوق الصكوك الماليزية

 .ـ 2014 فرباير 16 - 17 ىػ ادلوافق 1435 ربيع الثاين 16 - 17َنامعات دكؿ رللس التعاكف لدكؿ اخلليج العربية خالؿ الفرتة 
دراسة ٓنليلية نقدية ُنث مقدـ خالؿ الدكرة العشركف  "اإلسالميةادارة السيولة في المصارف "سعيد،اكـر كبوىراكة،الؿ الدين .143

 2010 ديسمرب 29-25للمجمع الفقهي اإلسالمي ، رابطة العلم اإلسالمي مكة ادلكرمة 
ُنث مقدـ  اىل ادلؤٕنر الدكيل  " اإلسالمية المالية الصناعة في للعقود كتطبيقات المالية لمنتجاتا"مجاؿ ، لعمارة  .144
 مام 5/6 ادلايل ك اذلندسة ادلالية بٌن الصناعة ادلالية التقليدية ك الصناعة ادلالية اإلسالمية،يومي االبتكارمنتجات ك تطبيقات "حوؿ

   ISRA، بالتعاكف بٌن جامعة سطيف،اجلزائر كق 1435 /ـ  2014
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حوؿ األزمة ادلالية ك االقتصادية ُنث مقدـ للمؤٕنر العلمي الدكيل  " إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية"صاحل ، مفتاح  .145
 ائر ـ،جامعة فرحات عباس سطيف،اجلز2009 أكتوبر 21-20الدكلية ك احلوكمة العادلية يومي 

ُنث مقدـ اىل ادلؤٕنر الدكيل "الخليجي التعاون مجلس دول اإلسالمية في الصكوك صناعة واقع"مفتاح،صاحل ك رحاؿ،فاطمة  .146
 2014 مام 6 ك5يومي" حوؿ منتجات ك تطبيقات االبتكار ك اذلندسة ادلالية بٌن الصناعة ادلالية التقليدية ك الصناعة ادلالية اإلسالمية 

  ISRA، بالتعاكف بٌن جامعة سطيف ،اجلزائر ك
ادللتقى الدكيل "الهندسة المالية اإلسالمية ودورىا في تحقيق التنمية المستدامة ":رمحة مداخلة بعنواف،صاحل كعمرم ، مفتاح  .147
 . 2012 سبتمرب 04 ك03  يومي؛اجلزائرجامعة قادلة؛ اإلسالمياالقتصاددامة يف تمقومات ٓنقيق التنمية ادلس:حوؿ
ملتقى اخلرطـو للمنتجات ادلالية " التحوط وإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اسالمية " مصطفى ،بدر الدين قريشي .148

 5/6/2012اإلسالمية ، ٓنت عنواف التحوط كإدارة ادلخاطر يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ، أفريل 
 الحكومية الصكوك على تطبيقية دراسةالحكومية ، اإلسالمية الصكوك مخاطر إدارة "ناصر ، سليماف ك بن زيد ، ربيعة  .149

 التنظيم ادلخاطر ؛ إدارة ":عنواف ٓنت اإلسالمي كالتمويل اإلسالمية الصًنفة حوؿ اخلامس الدكيل ادلؤٕنر إىل مقدـ ُنث"  السودانية
للتنمية ، جدة ،السعودية  اإلسالمي للبنك التابع كالتدريب للبحوث اإلسالمي ادلعهد (األردف) عّماف – األردين ادلركزم  البنك"كاإلشراؼ

 األردف / عّماف – ادلصرفية الدراسات  ـ ّنعهد2012 أكتوبر 06/07/08،أياـ 
 ُنث مقدـ للمشاركة يف ادلؤٕنر العادلي "الشروط المهنية والفنية إلنشاء السوق المالية اإلسالمية"خدجية ، رائد ك شوشاف ،نصرم .150

تعزيز األرضية التنظيمية كالتشريعية لألسواؽ كادلؤسسات ادلالية : التاسع لالقتصاد كالتمويل االسالمي ضمن احملور السادس ادلعنوف بػ
 -http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99  د41سا19 على 01/06/2014اإلسالمية ،تاريخ اإلطالع 

%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20- %20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc 
 للصناعة الثاين الدكيل جامعة قادلة،ادللتقى"اإلسالمية المالية لألوراق لقيام سوق األساس حجر اإلسالمي التصكيك" نعيمة،بركد .151
 بالتعاكف بٌن ادلدرسة العليا للتجارة كادلعهد 2013ديسمرب  9ك 8 يومي اإلسالمية، ادلالية الصناعة ترشيد آليات"اإلسالمية  ادلالية

 اإلسالمي للبحوث ك التدريب
 المجالت

 13العادلية، العدد   اإلسالمياالقتصادرللة "والتطبيق المشتقات المالية اإلسالمية بين التنظير"عبد اهلل صاحل زلمد،بو مسامحأ .152
  ـ2013 يونيو

 ؛ 71/2014رللة ادلصريف،البنك ادلركزم،دائرة اإلحصاء،العدد "  مؤشرات اقتصادية" خالد األمٌن،نسرين .153
، 16اجمللد،رللة جامعة ادللك عبد العزيز"مالحظات في فقو الصيرفة اإلسالمية"بد اجلبارمحد عبيدعالسبهايت، .154
  2003،جدة،1العدد
 ، الكويت رللة شهرية َنامعة، 532 :رقم عدد ، اإلسالمي الوعي رللة ،"ماليزياالتنمية ب تجربة في قراءة "احلافظ  دبع ،الصاكم .155

 على ادلوقع  03/09/2010تاريخ ب
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2&issue=451 consulté le 04/09/2014 à 19h00 

http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99-%20%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20%20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc
http://9icief.sesric.org/presentations/Day1/Session16/2-99-%20%20KHAD%C4%B0DJA%20CHOUCHANE%20-%20%20The%20technical%20and%20professional%20conditions.doc
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=2&issue=451
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 َنامعة االقتصادأستاذ بقسم "تقييم التجربة الماليزية في إقامة أول سوق نقدي إسالمي" أسامة زلمد أمحد ،الفويل .156
 ،ـ 2000/اإلسكندرية،دكرية البصًنة،مؤسسة إبن خلدكف،اجلزائر،العدد الثاين

  ، 54دراسات دكلية العدد"م2010 الى 2000التجربة التنموية في ماليزيا من العام " نادية فاضل عباس ،فضلي .157
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021  consulté le 04/09/2014 à 23h00 

اجمللد السادس،كانوف  (23)،العدداالقتصادية ُنث مقدـ إىل رللة العلـو "قراءة في مفردات التوريق"النجار،إخالص باقر .158
 2009جامعة البصرة،كاالقتصاد،قسم العلـو ادلالية كادلصرفية،كلية اإلدارة :الثاين
رللة كلية بغداد "  االبداع المالي في االسواق ألمالية البنك الضامن أ نموذجا اطار معرفي وصفي"صالح الدين زلمد ،مٌن أ .159

  2013 مؤٕنر الكلية لسنة 5العدد .للعلـو االقتصادية ،اجلامعة
 رللة اذلندسة ادلالية كأمهيتها بالنسبة  للصناعة ادلصرفية "ماىيتها وأنواعها،وطرق إدارة مخاطرىا:المشتقات المالية"عدناف ،اذلندم  .160
  ـ1996، آناد ادلصارؼ العربية ،لبناف ، العربية
رللة الواحات للبحوث ك الدراسات "   بالدول الناميةاالقتصادي االنطالققراءة في بعض تجارب  " عبد الرمحاف،بن سانية .161

 ، معهد العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيًن ادلركز اجلامعي بغرداية ، اجلزائر  2011  لسنة11العدد 
 الدولية اإلسالمية المالية السوق تجربة اإلسالمية المالية السوق تطوير في ودورىا اإلسالمية الصكوك"  نواؿ، عمارة  بن .162

  2011 /09 عدد - الباحث رللة" البحرين
الهندسة المالية و التحوط من مخاطر االسواق الصاعدة،دراسة حالة السوق الكويتية "مييت  مر، زلفوظ ك عديلة ،جبار .163

  2010 سنة 10، رللة العلـو االقتصادية ك علـو التسيًن، العدد "للخيارات
 اإلدارة :تصدرىا رللة ادلصريف" السودان لتجربة باإلشارة دراسات)التكافل( اإلسالمي التأمين صناعة" إمساعيل  احلسٌن،حسٌن .164
  ـ 2012 ديسمرب - كالستوف السادس العدد ، ادلركزم السوداف بنك، كاإلحصاء للبحوث العامة

رللة كلية التجارة للبحوث العلمية ، جامعة  " العوامل المؤثرة على قرار تبنى استخدام المشتقات المالية" يسرل حسٌن ،خليفة  .165
  2009،جانفي 1العدد :اإلسكندرية ، مصر

رللة األكادميية العربية "إعادة التمويل الرىني وأثره على المنظومة المالية والمصرفية في الجزائر"غويف،عبد اجمليد ك عمر،طالب .166
   2007العدد الثاين،،ادلفتوحة،الدمنارؾ

: ـ1997أزمة البورصات العادلية يف اكتوبر "رللة  " اإلسالمي ألزمة البورصات العالمية التفسير "زلمد عبد احلليم ،عمر   .167
 ، 1997 نوفمرب 22 اإلسالمي َنامعة األزىر ، لالقتصاداألسباب ،النتائج، ٓنليل اقتصادم شرعي، سلسلة ادلنتدل مركز صاحل كامل 

 كعلـو التسيًن ، جامعة فرحات االقتصاديةرللة العلـو "  واقع وآفاق:  المالي في البنوك اإلسالمية االبتكار"عبد احلليم،غريب  .168
 2009، 9سطيف ، اجلزائر ، العدد –عباس 
، من 2، عدد 20 لد اإلسالمي،مجاالقتصاد،رللة جامعة عبد العزيز،"الهندسة المالية اإلسالمية"عبد الكرمي ، قندكز  .169

ىػ 1428/ـ2007
 للدراسات االجتماعية األكادميية"المالية  الهندسة مدخل:اإلسالمية المالية بالصناعة المخاطر إدارة" أمحد الكرمي عبد،قندكز .170

  8 . 2012  العددكاإلنسانية،الشلف،اجلزائر،
رللة العلـو اإلنسانية،العدد التاسع "الهندسة المالية من منظور إسالمي  مع اإلشارة الى تجارب بعض الدول" خلضر، مرغاد .171

  كالعشرين،جامعة زلمد خيضر،كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيًن،بسكرة،اجلزائر

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=76021
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 -اإلسالمية الصكوؾ قسم رئيس "السودانية المصارف في اإلسالمية الصكوك تطبيقات"زلمد الوىاب عبد الدين حساـ،زلمد  .172
  العدد األكؿ، كانوف 21،رللة الدراسات ادلالية ك ادلصرفية اجمللد السوداف،  – اخلرطـو السوداين، اإلسالمي فيصل بنك االستثمار، إدارة

  2013الثاين ،
موقع اجملالت االكادميية العلمية  "معوقات عمل المصارف اإلسالمية وسبل المعالجة لتطويرىا"مصطفى ناطق صاحل ،مطلوب  .173

 http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6101 ـ،على ادلوقع 2012، سنة العراقية برعاية دائرة البحث 
 - 29 اجمللد – كالقانونية االقتصادية للعلـو دمشق جامعة  رللة"مقارنة دراسة:كاإلسالمي التقليدم الدين توريق" خالد ،مىن فرحات .174
 2013 -األكؿ العدد
  2013رللة الدراسات ادلالية ك ادلصرفية، العدد األكؿ " الصكوك اإلسالمية الواقع و التحديات" ربيعة ،سليماف ك بن زيد ،ناصر  .175

 الندوات
،  ندكة الصكوؾ اإلسالمية  عرض ك تقومي"الوظائف االقتصادية للصكوك نظرة مقاصدية" عبد الرحيم عبد احلميد ، الساعايت  .176

ـ ، بالتعاكف بٌن مركز أُناث االقتصاد اإلسالمي ك رلمع الفقو اإلسالمي الدكيل التابع  2010 مام 25، جامعة ادللك عبد العزيز جدة
 دلنظمة ادلؤٕنر اإلسالمي ك ادلعهد اإلسالمي للبحوث ك التدريب عضو رلموعة البنك اإلسالمي للتنمية

الشارقة، دكلة   جملمع الفقو اإلسالمي الدكيل كمنظمة ادلؤٕنر اإلمسي،19الدكرة " حقيقتو وأنواعو التورق"علي أمحد ،السالوس .177
 www.kantakji.com/media/8552/n200.docاإلمارات العربية ادلتحدة على ادلوقع 

 24/25/2010يومي "الصكوؾ اإلسالمية عرض كتقومي"ندكة "ضمانات الصكوك اإلسالمية" الشريف ، محزة بن حسٌن الفعر .178

 جامعة ادللك عبد العزيز،جدة بالتعاكف بٌن رلمع الفقو الدكيل كادلعهد اإلسالمي للبحوث ك التدريب ك بنك التنمية اإلسالمي

 فهد ادللك مركز ، ("ادلاليزية التجربة)االسالمية الصكوؾ ندكة ،"اإلسالمية المالية األوراق سوق تطور " الدين نور غادمن،زلمد .179
 2008 السعودية، للمؤٕنرات،

 الجرائد و النشرات
، جريدة الشرؽ األكسط؛ المجلس العام للبنوك اإلسالمية يضع استراتيجية طموحة لدعم صناعة المصرفية اإلسالميةخوخة،  .180

 2008 يناير29، 10654العدد 

 2010 نوفمرب ادلركزم السوداف لبنك الدكرية النشرة .181

 :التقارير باللغة العربية
 ـ2009 للبنك ادلركزم السوداين 49التقرير السنوم  .182

 ـ2010 للبنك ادلركزم السوداين50التقرير السنوم .183
  ـ2011 لسنة 51التقرير السنوم لبنك السوداف ادلركزم .184
ـ  2012 لبنك السوداف ادلركزم 52التقرير السنوم .185
 ـ    2013 للبنك ادلركزم السوداين53التقرير السنوم .186
 ـ 2011احملدكدة للعاـ  التقرير السنوم لشركة السوداف للخدمات ادلالية .187

 االنترنت

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6101
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6101
http://www.kantakji.com/media/8552/n200.doc
http://www.kantakji.com/media/8552/n200.doc
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كرقة مقدمة "(تداول الديون– السلم – العربون )ضوابط وتطوير المشتقات المالية في العمل المالي "عبد الستار، ابو غدة  .188
 26/07/2014  اطلع عليو يـو ـ،على ادلوقع2009 مايو 18/19للمؤٕنر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات ادلالية اإلسالمية يومي 

   http://www.kantakji.com/media/7356/497.pdf  د 45 سا 23 على

  د 20سا17 على03/06/2014يـو " الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة"حسٌن عبد ادلطلب  ، األسرج .189
https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128 

 : على ادلوقع "جامعة اإلقتصاد بالقادسية"لهندسة المالية اإلسالميةا"  حبيب كرجي باقر، اجلبورم  .190
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1812/1655 

 ـ 2010ُنث مقدـ جمللة إسرا للمالية اإلسالمية ، اجمللد األكؿ، العدد األكؿ،ديسمرب " منتجات صكوك اإلجارة"سامي ، السويلم .191
www.cdvm.gov.ma«La finance islamique, Conseil déontologique des valeurs mobilières ,CDVM» 

اطلع عليو يـو   أدوات إدارة مخاطر السيولة وبدائل اتفاقية اعادة الشراء في المؤسسات المالية"يوسف بن عبد اهلل ،الشبيلي .192
 12H 00    http://www.kantakji.com/media/9373/dr-yousif-al-shubaily-1.pdf على 15/02/2014

 "ودورىا في تمويل البنية التحتية والمشاريع الحيوية تأصيلها،وضوابطها الشرعية صكوك االستثمار"علي زلٍن الدين،القره داغي .193
www.qaradaghi.com 

  "الصكوك الوقفية و دورىا في التنمية"حطاب ،كماؿ توفيق .194
http://www.kantakji.com/media/8027/m189.pdf  LE 26/07/2014 à 23h30 

 د20سا 23 على الساعة 26/07/2014يـو  " العقود المركبة في الفقو اإلسالمي" نزيو ، محاد  .195
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=848&s=7e124a5ea24ffc903c23269743f71cb7#ixzz38c63aYOc     

، متوافرة 2008، 38نسانية،العدد اإلعلـو اؿ،رللة مدخل لتطوير الصناعة المالية اإلسالمية:الهندسة الماليةزايدم،،عبد السالـ .196
 45سا 14 على 11/12/2013يوم  http://www.ulum.nl/d94.html على الرابط

الفجوة بين اإلطار النظري و التطبيقي العملي ألساليب التمويل المصرفي اإلسالمي بعض المصارف "عبد الواحد، غردة  .197
د 05سا19 على05/06/2014يـو "اإلسالمية اآلسيوية نموذجا

http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/314/155 

 "                                اإلقتصاد اإلسالمي علما و نظما" قحف،منذر  .198
http://monzer.kahf.com/books/arabic/al-iqtisad_al- islami_ilman_wa_nizaman.pdf 

احملور :زلور ادلشاركة  "األزمـة الماليـة واستراتيجيـات تطويـر المنتجـات الماليـة اإلسالميـة"أحػمػد،عبد الكرمي كمدانػي،قندكز .199
 األزمة ادلالية الراىنة ك البدائل ادلالية كادلصرفية:"ادللتقػػى الدكلػػي الثانػي"ادلنتجات ادلالية اإلسالمية بٌن التنوع كالقدرة على التطور:الثالث

 www.kantakji.com/media/4574/000019.do  (عٌن الدفلػة)ادلركػز اجلامعػي ِنميػس مليانػة  النموذج ادلصريف اإلسالمي منوذجان "

 332  اىل287 من"معوقات عمل المصارف اإلسالمية وسبل المعالجة لتطويرىا"مصطفى ناطق صاحل ،مطلوب .200
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6101

 

 جامعة"التطوير مناىج و التحديات و الواقع :اإلسالمية المالية الهندسة منتجات"حناف،موسى عليكة خنيو،األمٌن زلمد .201
  د30 سا 20 على 2013 /18/09 يـو  قسنطينة،اجلزائر منتورم

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_كمناىج-كالتحديات-الواقع-اإلسالمية-ادلالية-اذلندسة-منتجات-
 pdf.موسى-علي-حناف-ك-األمٌن-زلمد-خنيوة-التطوير

http://www.kantakji.com/media/7356/497.pdf%20????%20????%20???%2026/07/2014
http://www.kantakji.com/media/7356/497.pdf%20????%20????%20???%2026/07/2014
https://arabic.microfinancegateway.org/content/article/detail/44128
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1812/1655
http://www.kantakji.com/media/9373/dr-yousif-al-shubaily-1.pdf
http://www.qaradaghi.com/
http://www.kantakji.com/media/8027/m189.pdf
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=848&s=7e124a5ea24ffc903c23269743f71cb7#ixzz38c63aYOc
http://www.ulum.nl/d94.html%20???%2011/12/2013%20???%2014??%2045
http://www.ulum.nl/d94.html%20???%2011/12/2013%20???%2014??%2045
http://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/Islam/article/view/314/155
http://monzer.kahf.com/books/arabic/al-iqtisad_al-%20islami_ilman_wa_nizaman.pdf
http://www.kantakji.com/media/4574/000019.do
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=6101
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/03_??????-???????-???????-?????????-??????-?????????-??????-???????-?????-????-??????-?-????-???-????.pdf
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