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  حنو سوق مالية إسالمية
  
  
  

  كمال توفيق حطاب. د
  اإلسالمية قسم االقتصاد واملصارف -أستاذ مشارك

  إربد/ جامعة الريموك 
  
  
  
  
  
  
  

  )طبعة متهيدية(
  
  
  

  ملخص البحث
 حبث إمكانية إجياد سوق مالية إسالمية للخيارات واملـستقبليات      إىلدف هذه الدراسة    

 هذا اهلـدف تبـدأ   إىل احمللي والدويل، وللوصول اإلسالميع والعقود اآلجلة على مستوى اتم   
الدراسة بتوضيح األدب االقتصادي واملايل املتعلق باملوضوع، ومن مث تعرض الدراسـة  آليـات    
العمل باخليارات واملستقبليات والعقود املؤجلة يف السوق املالية يف االقتصادات املعاصرة، بغيـة             

  .اإلسالميةالشريعة تقييمها وتطويرها مبا يتفق و
 وقد توصلت الدراسة إىل أنه من املمكن قيام سوق مالية إسالمية للعقود اآلجلة يف ظل               

سوف يزيد يف كفاءة استخدام املوارد , كما أن وجود هذه السوق, العمل بضوابط شرعية خاصة 
  .وعدالة توزيعها
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  :مقدمة
كفأ الوسـائل واألسـاليب     حث اإلسالم على حفظ املال وتنميته واستثماره بأفضل وأ        

ومن أجل ذلك فقد وضع العديد من الضوابط الشرعية اليت تكفل حسن إدارة املال              , املشروعة
ومن ذلك مشروعية البيع والتجارة وحرمة الربا واالكتناز واالحتكار وكافة أشكال           , واستثماره

  .املقامرات واملراهنات اليت تتضمن أكل أموال الناس بالباطل
, تعترب السوق املالية اإلسالمية فرصة هامة جداً لكل مستثمر مـسلم          , مما تقدم وانطالقا  

,  وذلك من خالل تنويع حمفظته املاليـة     , حيث يتمكن من تقليل خسائره وخماطره وزيادة عائداته       
كما متثل السوق املالية اإلسالمية حمطة هامة       . واختيار األدوات األقوى واألكثر جناحاً ومشروعية     

تنقية وضخ األموال احلالل ومتويل املشروعات البناءة والناجحة مما يؤدي إىل زيادة معدل             إلعادة  
  .النمو االقتصادي من خالل زيادة إنتاج الطيبات يف اتمع

إن سوق املال اإلسالمي مبا  ميكن أن تتضمنه من أدوات إسالمية متقدمة مثـل عقـود                 
سوف تسهم يف , طويرها مبا ينفق والشريعة اإلسالميةاخليارات واملستقبليات والعقود اآلجلة بعد ت

وبالتـايل زيـادة   , مبا يؤدي إىل زيادة الكفاءة والعدالـة   , تطوير نوعية العمل املصريف اإلسالمي    
  .معدالت النمو والرفاهية

  :وبناء على ما سبق سوف تشتمل هذه الدراسة على املباحث التالية
  . ووظائفهاالتعريف بالسوق املالية: املبحث األول
  .عقود اخليارات واملستقبليات يف األسواق املالية: املبحث الثاين

  .عقود اخليارات من منظور إسالمي: املبحث الثالث
  .العقود اآلجلة واملستقبليات من منظور إسالمي: املبحث الرابع

  .مقترح إنشاء سوق مالية إسالمية: املبحث اخلامس
  :الية ووظائفهاالتعريف بالسوق امل: املبحث األول

  : ويشتمل على املطالب التالية
  .التعريف بالسوق املالية: املطلب األول
  .وظائف السوق املالية: املطلب الثاين
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  :التعريف بالسوق املالية: املطلب األول
كمـا  , يطلق مصطلح السوق املالية  مبعناه الضيق على سوق أو بورصة األوراق املالية            

 على جمموع التدفقات املالية يف اتمع سواء كانت آلجال قصرية أو متوسطة             يطلق مبعناه الواسع  
ويف ضوء هذا املعىن الواسع فإن الـسوق املاليـة ال           , أو طويلة بني أفراده ومؤسساته وقطاعاته     

, ومن هنا فإن مصطلح السوق املالية اإلسالمية      , وإمنا يف معامالت حمددة   , تنحصر يف مكان حمدد   
  )43, 1987, إمساعيل حسن.  (ن املعامالت املالية املنضبطة بالضوابط الشرعية ميكن أن يتضم

فلن توجد أسواق أوراق ,   ومن املعلوم أن حتقق املعىن الضيق يرتبط بتحقق املعىن الواسع
ولن توجد هذه األوراق ما مل توجد مؤسـسات         , مالية إسالمية ما مل توجد أوراق مالية إسالمية       

وبنك مركزي إسالمي أو جهاز مركـزي إسـالمي ميـنح ترخيـصاً             , صدرهامالية إسالمية ت  
وهكذا ميكن القول أن السوق املالية تشتمل على البنك املركزي والبنوك التجاريـة         .. بإصدارها

وشركات التأمني وشركات االستثمار املايل  واملؤسسات املالية وبورصات األوراق املالية وكافة             
ولكي تكون السوق املالية إسالمية فينبغي أن ختضع        ,  التدفقات املالية  املؤسسات اليت تتعامل مع   

  .هذه املؤسسات والبنوك للضوابط الشرعية
  :     وتتكون السوق املالية من عدة أسواق متداخلة مع بعضها البعض وهي

ال تزيد عـن   (وهي السوق اليت تتعامل بأدوات االئتمان قصرية األجل         : سوق النقد  -1
  .قود املتداولة والشيكات الكمبياالت وغريها من األوراق التجارية املقبولة الدفعمثل الن) سنة

وهي السوق اليت تتعامل بأدوات االئتمان متوسطة أو طويلـة األجـل            : سوق املال  -2
 ). سنة3-5(وغريها من القروض اليت تتراوح آجاهلا من , وتتداول فيها  األسهم والسندات

أما سوق الصرف العاجلة    , ا بطريقتني عاجلة وآجلة   ويتم التعامل فيه  : سوق الصرف  -3
فيتم التعامل فيها عن طريق التحويالت الربقية والربيدية واحلواالت العاجلة إضافة إىل الـشراء              

 .بينما يتم التعامل يف سوق الصرف اآلجل باحلواالت اآلجلة والعقود املؤجلة. النقدي
ويستدل ,  رأس املال وأسواق الصرف    وال توجد حدود فاصلة بني أسواق النقد وأسواق       

فاالقتراض أو اإليداع لدى مصرف ملـدة       . على هذه األسواق بنوعية األوراق والنقود املتداولة      
وإذا باع املـصرف أسـهماً     , أشهر معدودة يعترب تعامالً مع سوق النقد ألنه تعامل قصري األجل          

وإذا كانت األسهم لشركة أجنبية , جللشركة ما كان مبثابة سوق لرأس املال ألنه تعامل طويل األ
وقام املصرف بتحويل عمالت املسامهني إىل العملة األجنبية اليت تقبلها الـشركة يف             , يف اخلارج 

  ).14-12, 1984,عيسى. (اخلارج كان مبثابة سوق الصرف
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  :وظائف األسواق املالية: املطلب الثاين
ا أا متثل البيئة أو األوعية اليت يتم من يظهر لن,  من خالل التعريف السابق للسوق املالية

فهي مبثابة الشرايني اليت تغذي عروق االقتصاد الوطين  , خالهلا انسياب التدفقات املالية يف اتمع     
كان , وكلما كانت هذه الشرايني واسعة سليمة     , باألموال الالزمة الستمرارية عمله بشكل سليم     

وتعيقه عـن  , و األزمات االقتصادية اليت ميكن أن تلحق به     االقتصاد الوطين بعيداً عن اجللطات أ     
بل إن السوق املالية املنتظمة واملنضبطة تزيد من ثقة األفراد واملؤسسات يف سالمة الوضع  , التقدم

وبالتـايل زيـادة    , واستقطاب االستثمارات األجنبية  , مما يزيد من جذب املدخرات    , االقتصادي
  .مبا يزيد من تقدم البلد ورفاهية مواطنيه, ديمعدالت األداء والنمو االقتصا

بشكل خاص وظائف هامـة علـى مـستوى         ) البورصة(وتؤدي سوق األوراق املالية     
فبالنسبة لالقتصاد القومي حتقق سوق األوراق املالية املزايا , االقتصاد القومي واملؤسسات واألفراد

  ):1670, 1990, قحف, 147, 1986,حميي الدين(التالــــية 
  .تعبئة املدخرات وتوجيهها حنو االستثمار يف املشاريع املنتجة -1
 .توزيع رأس املال على خمتلف األنشطة االستثمارية -2
 .متثل سوق األوراق املالية حلقة اتصال بني مجيع الفعاليات االقتصادية -3
 .متهد الطريق أمام السلطات النقدية للمزج بني السياستني املالية والنقدية -4
 .ب رؤوس األموال األجنبيةتعمل على جذ -5
تعترب مؤشراً هاماً على حقيقة الوضع االقتصادي واجتاهات األسعار ومعدالت االدخار            -6

 واالستثمار
, حميي الـدين (أما أمهية سوق األوراق املالية  بالنسبة لألفراد واملؤسسات فهي كما يأيت        

  ) 1582, 1990, القري, 150,  1986
  .ال القصريةتسهيل عمليات االستثمار لآلج -1
 .تساعد على سرعة تداول األوراق املالية ومعرفة أسعارها وحتويلها إىل نقد سائل -2
التعرف على املراكز املالية للشركات من خالل إدراج األوراق املالية يف سوق األوراق           -3

 .املالية
واملؤسسات اليت تقوم تقدمي أسهم رأمسالية مـن        , إن عدد مؤسسات األسهم املتخصصة    

وتوجه كثري من  املؤسسات املاليـة يف الـدول          , لبورصة قليل جداً يف الدول اإلسالمية     خالل ا 
ونظراً ألمهية رأس   ... اإلسالمية جزءاً كبرياً من مواردها إىل األسواق املالية يف البلدان الصناعية          

ـ –املال يف املدى الطويل لتحقيق النمو االقتصادي فإن إنشاء  مؤسسات توفر أسهما           -ة رأمسالي
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إن على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تـضع يف     .. يعترب شرطاً أساسياً لنجاح التمويل اإلسالمية     
ففي  مجيع أرجاء العامل  يهجـر آالف  . اعتبارها التطورات اليت حدثت يف األسواق املالية الدولية  

نتيجة لـذلك   و, املدخرين حسابات البنوك التقليدية والسندات احلكومية ذات العائد املنخفض        
إن التحدي الذي متثله هذه التطورات للبنوك       .. تشهد أسواق األسهم معدالت مرتفعة من النمو      

اإلسالمية يقتضيها إعداد نفسها بسرعة للدخول يف أسواق األسهم اليت يتزايد نشاطها وينمـو              
  ).47 -44, 2001, إقبال(بسرعة 

مع الفقه اإلسالمي  يف الفقرتني األوىل       ومما يؤكد أمهية األسواق املالية ما جاء يف قرار جم         
  :والثالثة

باعتبـار مـا    , إن االهتمام باألسواق املالية هو من متام الواجب يف حفظ املال وتنميته           "
  "أو دنيوية, وأداء ما يف املال من حقوق دينية, يستتبعه من التعاون   لسد احلاجات العامة

ولذا يـستند   , م على أنظمة إدارية وإجرائية    إن فكرة األسواق املالية تقو     "3ويف الفقرة   
  ).155, فقه الضرورة/ أبو سليمان " (االلتزام ا إىل تطبيق قاعدة املصاحل املرسلة

  
  املبحث الثاين

   عقود اخليارات واملستقبليات يف األسواق املالية
 أن غري, سبقت اإلشارة إىل أن أدوات السوق املالية كثرية ومتنوعة ورمبا يصعب حصرها 

عقـود اخليـارات    , من أهم هذه األدوات واليت مل تتطرق إليها البحوث االقتصادية اإلسالمية          
وذلك من أجل حماولـة     , وفيما يلي عرض تفصيلي هلذه األدوات     , واملستقبليات والعقود اآلجلة  

  :ليةوذلك يف املطالب التا, تقييمها فقهياً ومن مث حماولة تطويرها مبا يتفق والشريعة اإلسالمية
  : Option contractsعقود اخليارات: املطلب األول

وذلك من خالل مكاتب التجار وبيوت      , تعامل الناس بعقود اخليارات منذ قرون عديدة      
  .ومن خالل أسواق غري منظمة, السماسرة

أنه قبل إنشاء السوق املنظمـة  ) 629, 1999(ويذكر هوانج ورندال كما منري هندي   
عدد حمدود من التجار والسماسرة يتبعون احتاد جتار خيـار البيـع            كانت السوق تشتمل على     

وكان التجـار أو الـسماسرة    , Put and call dealers associationوالشراء 
يعلنون عرب الصحف املتخصصة عن استعدادهم إلبرام الصفقات ومساعدة األطراف املختلفـة            

وقـد  , ومقدار العمولـة ذ وسعر التنفيعلى التفاوض والوصول إىل اتفاقات بشأن تاريخ التنفيذ       
 يف  1973استمر هذا الوضع على حاله إىل أن ظهرت أول سوق منظمة لعقود اخليارات عـام                
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 Chicago Board Optionsأطلق عليها سوق بورصة شـيكاغو   , مدينة شيكاغو
Exchange (CBOE) حيث عملت هذه السوق على   إدخال تعديالت جوهرية على   

مما يعين , حبيث أصبح التعامل باخليارات أكثر سهولة وسرعة, يف السوق غري املنظمةأسس التعامل 
  ).631, 1999, هندي(حتسني سيولة اخليار 

وقد ازداد التعامل بعقود اخليارات يف الواليات املتحدة حىت أصبحت تزيد على مليـون        
 ا خارج الواليات املتحدة     ومل ينتشر التعامل  , عقد يومياً تتضمن  مئات الباليني من الدوالرات       

إال يف عقد الثمانينات حيث أصبحت متداولة يف أكثر من أربعني سوقاً علـى مـستوى العـامل                  
  )21, 1993, القري(

مث مـا   , وكانت بورصة شيكاغو قد بدأت خبيارات األسهم خلمس وعشرين شركة فقط          
ألسهم واألوراق املاليـة    ولتشتمل على أسواق ا   , لبثت أن ازدادت إىل أكثر من مخسمائة شركة       

  .والعمالت واملعادن الثمينة وبقية السلع الرئيسية
ويف الوقت الذي ينظر فيه كثري من الباحثني  يف قضايا املال واالستثمار إىل اخليـارات                 

يرى بعض املستثمرين أن اخليارات هي      , كأفضل ما استطاع الفكر االستثماري إجنازه حىت اآلن       
. وبالتايل ينأون بأنفسهم عن التعامـل  ـا        , ألفكار االستثمارية غموضاً  من أكثر األدوات أو ا    

  )73-71, 2001, أسعد(
  :أنواع اخليارات

فهناك خيـارات التعهـدات     , تتعد اخليارات باعتبارات عديدة وأنواع وأشكال عديدة      
, 1990, القـري (واملؤشرات وخيارات خاصة ببعض الشركات أو املؤسسات أو العمـالت           

غري أنه يكاد يتفق الباحثون يف هذا اال على أن هناك نوعني من اخليارات ) 1615 -1605
  :يعتربان األهم واألكثر انتشاراً يف التعامل يف األسواق املالية ومها

   )(Call option خيار الطلب أو الشراء  -1
 the right but the) ولـيس اإلجبـار  (وهو اتفاق يعطـي حاملـه احلـق    

obligation شراء سهم معني أو أية أوراق مالية أخرى بسعر حمدد خالل فترة حمـددة   يف 
 strike )ويسمى السعر املتفق عليه بني الطرفني بالسعر الضارب . غالباً ما تكون تسعني يوماً

price ) ويفهم من هذا التعريف أن هذا اخليار يعطي املشتري احلق يف تنفيذ الشراء أو إلغائه 
ما البائع فال جيوز له التراجع عن الصفقة مادام قد قبض مثن اخليار وهو مـا                خالل فترة حمددة أ   
, فاملشتري حصل على األمان ضد اخنفاض قيمـة الـصفقة         . premiumيعرف بالعمولة أو    

  .والبائع حصل على العمولة اإلضافية لقيمة الصفقة وقت العقد إذا ما أمت املشتري الشراء
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  ( put option) خيار العرض أو الدفع  -2
 احلق يف بيع عدد معني - وهو مالك األوراق املالية  -وهو اتفاق يعطي مشتري هذا اخليار     

وليس عليه إجبار بالبيع فهو , من األسهم أو األوراق املالية األخرى بسعر معني خالل فترة حمددة          
بيع بالسعر املتفق أما قابض مثن اخليار فهو جمرب على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا احلق ال, باخليار

  .عليه خالل الفترة احملددة
ويفهم من التعريف السابق أن مشتري هذا احلق هو صاحب األسهم أو األوراق املاليـة           

فيقوم بشراء حق خيار البيع إذا ما كان     , ولكنه خيشى هبوط أسعارها   , األخرى وأنه يرغب ببيعها   
وهو الذي سيقوم بشراء    , ما قابض مثن اخليار   أ, ويكون باخليار وليس عليه إجبار    , السعر مرحباً له  

فهو جمرب على الشراء خـالل      , األسهم أو األوراق املالية األخرى إذا ما قرر الطرف األول ذلك          
  )22, 1993, القري. (الفترة املتفق عليها ألنه قبض مثن اخليار

  ):166-165, 1999, الطراد وعباد(ويتم تنفيذ اخليارات بثالثة طرق هي 
هو الذي يعطي حلامله احلق يف شراء أو بيع عدد من األسـهم أو              : ر األمريكي اخليا -1

وميتاز هذا األسلوب باملرونـة الكـبرية       , وبسعر حمدد مسبقاً  , األوراق املالية خالل فترة حمددة    
 .لصاحب اخليار فهو ليس حمصوراً بتاريخ حمدد وإمنا خالل فترة حمددة

 اخليار حمصوراً يف تاريخ حمدد هو آخر مـدة  وفيه يكون حامل حق :  اخليار األورويب  -2
 .وال يستطيع تنفيذ اخليار إال يف هذا التاريخ, اخليار

ومن خالل هذه الطريقة يتم وضع عدة حمطات حمددة ميكن فيها تنفيذ : طريقة برمودا -3
 .ومن املالحظ أن هذه الطريقة جتمع بني الطريقتني السابقتني, اخليار

  :اآلجلةالعقود : املطلب الثاين 
والعقد اآلجل عبارة عن اتفاقية بني شخصني لتسليم أصل معني يف وقت الحق مستقبالً              

ويتحدد يف العقود عادة مواصفات األصل كدرجة اجلـودة أو          , وبسعر حمدد يسمى سعر التنفيذ    
التصنيف والكمية وطريقة التسليم ومكان التسليم والسعر وطريقة السداد حيث يتم التفـاوض     

  . هذه األمور بني البائع واملشتريعلى مجيع
وقد تستخدم العقود اآلجلة للوقاية من تقلب األسعار السوقية للسلع أو ألذونات اخلزانة 

وعندها تسمى العقود اآلجلة ألسعار الفائـدة       , أو السندات أو القروض أو حىت أسعار الفائدة       
(FRA) forward rate agreementحلصول علـى   فبإمكان املستثمر الذي يريد ا

وأن يلزم , قرض معني مثالً أن يقوم بشراء عقد آجل ألسعار فائدة مبعدل فائدة ثابت حمدد مسبقاً           
وبذلك يضمن محاية نفسه من خماطر ارتفاع       , الطرف اآلخر بالتنفيذ خالل  فترة حمددة يف العقد        
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  ).226– 225, 1999, خريوش. (سعر الفائدة
وذلك بـإبرام  , طر تذبذب أسعار صرف العمالتكما تستخدم العقود اآلجلة لتقليل خ     

ببيع بضاعة على احلـساب إىل      ) أ(فإذا قام   . العقود اآلجلة ألسعار الصرف يف األسواق العاملية      
أن ) أ(وتوقـع  , يف دولة أخرى على أن يقبض مثنها بعد ستة شهور مثال بالعملة األجنبيـة             ) ب(

نه أن يبيع العمالت األجنبية هذه مـن خـالل          تنخفض قيمة العملة األجنبية مستقبالً فإن بإمكا      
وبذلك فإن أي   , السوق بسعر صرف يتم االتفاق عليه آنيا على أن يتم التسليم بعد ستة شهور             

ويف العـادة  . اخنفاض بالعملة األجنبية لن يؤثر على صايف املبلغ الذي سوف يقبضه بعملته احمللية            
صيلية عن أسعار العقود اآلجلـة واملـستقبلية        فإن الصحف واالت العاملية تنشر معلومات تف      

  ).1999,213,خريوش. (شهر12للعمالت بتواريخ متعددة قد متتد من شهر إىل 
  Future contractsعقود املستقبليات : املطلب الثالث

 clearingوهي عبارة عـن اتفاقـات بـني مـستثمرين ومؤسـسات مقاصـة               
cooperation  وقت الحق مستقبال وبسعر حمدد سـلفاً  الستالم أو تسليم أصل معني يف .

ويتم تداوهلا بوحدات نقدية , وتكون العقود املستقبلية منطية موحدة من حيث تواريخ االستحقاق    
فمثال يتم تداول العقود املستقبلية يف الواليات املتحدة بوحدات نقديـة            , موحدة أو مبضاعفاا  

مؤسسة املقاصة والبـائع وبـني مؤسـسة    وتكون العقود بني .  دوالر أو مضاعفاا 100,000
ألن أسـعار   , وحيتفظ عادة بسجالت تبني أوضاع املتعاملني يف اية كل يوم         , املقاصة واملشتري 

فإذا كانت حتركات األسعار قد أدت إىل زيادة حقوق امللكية , العقود املستقبلية تتغري بشكل دائم   
وبذلك يتحقق الربح واخلسارة    , ستلمها نقداً يف العقد فإن هذه الزيادة تسجل لصاحل املتعامل وي        

  .يومياً عند ارتفاع أو اخنفاض األسعار
, وتغطي األرباح واخلسائر اليومية من اهلوامش اليت يكون املشتري قد دفعها منذ البداية            

وهامش تغطية اخلسائر لتغطية أية خـسائر       , هامش ابتدائي لضمان تنفيذ الشروط    : وهي نوعان 
فإذا وصل االخنفاض يف حتركات األسعار إىل أقل مـن          , حتركات أسعار البورصة  مبدئية تنتج عن    

هامش تغطية اخلسائر املدفوع فإن مؤسسة التقاص تطلب من املشتري دفع هامش إضايف لكي يتم 
  )227-226, 1999, خريوش وآخرون(تعويض هذا االخنفاض يف األسعار 

 األعضاء هم ممثلون عن شـركات       وتتكون بورصة املستقبليات من عدة أعضاء وهؤالء      
  بنوك ومؤسسات اسـتثمارية وبعـض    Major Brokerage Firmsمسسرة رئيسية 

ووسطاء أو مساسـرة    , والبد من ترخيص كل من جتار املستقبليات بالعمولة       , املتعاملني املستقلني 
  .القاعة من قبل هيئة التعامل مبستقبليات البضائع
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تقوم بضمان كل عقد يـتم      , سة تسوية أو تقاص   ويوجد لكل بورصة مستقبليات مؤس    
ويقوم مشتري وبـائع العقـد      , مبا حيافظ على املصداقية املالية للبورصة     , تداوله داخل البورصة  

ويكون سـعر   , املستقبلي باالتفاق على سعر العقد املعين من خالل مزاد تنافسي يتم يف البورصة            
إن اهلامش بـني   , ؤية كل البائعني على كل سعر     املزاد أكثر شفافية حبيث يستطيع كل املشترين ر       

يستثىن من  , أفضل سعر للشراء وأفضل سعر للبيع عادة ما يكون ضيقاً ملعظم املستقبليات املالية            
  .ذلك مستقبليات العملة

ويـستطيع أي شـخص التعامـل       , وتتغري األسعار عادة وفقا لعوامل العرض والطلب      
والذي يكون يف العادة ) جتار املستقبليات بالعمولة(اسرة وذلك من خالل أحد السم, باملستقبليات

ومع ذلك فإن معظم التعامل باملستقبليات املالية يتم بواسـطة          , أحد أعضاء بورصة املستقبليات   
  ).71-69, 2000, خمامرة. (البنوك أو املؤسسات املالية املتخصصة

  :أوجه الشبه واالختالف بني العقود اآلجلة واملستقبليات
ق العقود اآلجلة والعقود املستقبلية من حيث أا تتعلق بتسليم أصل معني يف وقـت               تتف

  :إال أا ختتلف فيما بينها يف عدة أمور, الحق مستقبال وبسعر حمدد سلفا
العقود اآلجلة حتدد شروطها باتفاق وتراضي الطرفني أما املستقبليات فإـا عقـود           -1

  .تسليممنطية موحدة من حيث قيمتها وتواريخ ال
العقود اآلجلة تتم بني طرفني البائع واملشتري أما املستقبلية فإنـها تكون بني ثالثـة       -2

 .أطراف بني مؤسسة التقاص والبائع ومؤسسة التقاص واملشتري
أما املستقبليات فيـتم    , يف العقود اآلجلة حيدد اهلامش مرة واحدة يوم توقيع العقد          -3

 .األسعاراالحتفاظ وامش متحركة لتعكس حتركات 
يف العقود اآلجلة تتم تسوية العقد يف تاريخ التسليم أو االستحقاق أما املستقبليات              -4

 .فيمكن تسوية العقد يف أي وقت قبل تاريخ االستحقاق
يف العقود اآلجلة يتحقق الربح واخلسارة يف تاريخ التسليم أما املستقبليات فيتحقق             -5

 .فاض األسعارالربح أو اخلسارة يومياً عند ارتفاع أو اخن
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  املبحث الثالث
  : عقود اخليارات من منظور إسالمي

  :آراء العلماء املعاصرين يف عقود اخليارات: املطلب األول
من الواضح أن هناك فروقاً جوهرية بني اخليار الشرعي املعروف يف الفقه اإلسالمي 

أن اخليار الشرعي ليس له من أبرز هذه الفروق , وعقود اخليارات املتداولة يف األسواق املالية
  .وأحكامه الشرعية مرتبطة بعقد البيع, فهو جزء من عقد البيع, وجود مستقل دون عقد البيع

وهو حق معنـوي  , أما اخليار املايل فهو عقد مستقل ناجز فيه عاقدان وصيغة وحمل العقد    
  .والتزام وليس حمله أسهم أو سندات أو أعيان

  .اجلواز: الثاين, التحرمي: األول: اخليارات رأيانومع ذلك فإن للعلماء يف عقود 
  :احملرمون: الرأي األول

فقد ذهب جممع الفقـه اإلسـالمي يف        , يرى معظم العلماء املعاصرين حترمي هذه العقود      
حيث جاء يف القـرار     ,  إىل عدم جواز عقود اخليارات     1992دورته السابعة يف مدينة جدة عام       

 على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع اخليارات وبعد بعد االطالع ) "65/6/7(رقم  
أن املقصود بعقود االختيارات االلتزام ببيع شيء : تقرر, االستماع إىل املناقشات اليت دارت حوله

حمدد موصوف أو شرائه بسعر حمدد خالل فترة زمنية معينة أو يف وقت معني إما مباشرة أو مـن                   
 كما جتري اليـوم يف      -طرفني وحكمه الشرعي أن عقود االختيارات     خالل هيئة ضامنة حلقوق ال    

  هي عقود مستحدثة ال تنطوي حتت أي عقد من العقود الشرعية املسماة ومبـا         -األسواق املالية 
أن املعقود عليه ليس ماالً وال منفعة وال حقاً مالياً جيوز االعتياض عنه فإنه غري جائز شرعاً ومبا أن           

  "وز ابتداء فال جيوز تداوهلاهذه العقود ال جت
(www.fatawa .al-islam.com)  

ويف سؤال موجه للجنة الفتوى لبيت التمويل الكوييت حول عقود اخليـارات أجابـت              
  :اللجنة

ال جيوز بيع العمالت باخليار ألنه بيع غري بات وجيوز اشتراط اخليار فيما عدا ذلك من                " 
يار يف كتاب الفتاوى الـشرعية يف بيـت التمويـل     األسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع اخل  

وهو بيع تنتقل فيه امللكية ويكون املبيع    , إجراء عقد بيع مقترن خبيار شرط لبيت التمويل       : ونصها
ومن حق الطرف األول البت يف العقد أو فسخه خالل مدة           ) الطرف الثاين (على ضمان املشتري    

ملتفق عليه ملا بعد البت مبدة يتفق عليها والبـد مـن            اخليار احملددة وميكن أن يؤجل دفع الثمن ا       
  "التثبت من حقيقة ورود البضاعة وقابليتها للتسليم يف أي حلظة عقب الشراء
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عمل شركات االسـتثمار    "أمحد حميي الدين يف رسالته للماجستري بعنوان        / وقد حبث د  
"  يف البيوع الشرطية اآلجلةرأي الفقه"حتت عنوان  وهذا املوضوع" اإلسالمية يف السوق العاملية

  :وقسمها إىل أربعة أشكال اعتربها مجيعا حمرمة وهي
وذلك بأن يعطى اخليار للبائع أو املشتري بأن ينفذ العقد أو           : البيع بشرط التعويض   -1

  .يفسخه مقابل دفع تعويض متفق عليه مسبقاً
اء يف موعد   ويعطى فيها اخليار للمشتري بأن يستزيد من الشر       : البيع بشرط الزيادة   -2

 .التصفية
ويعطى فيها اخليار للمتعاقد بأن خيتار يف موعد التصفية وضع          : البيع بشرط االنتقاء   -3

 .البائع أو وضع املشتري بكمية حمدودة من السلع وبسعر حمدد مسبقاً
 ).266, 1986, حميي الدين. (العمليات املركبة من العمليات السابقة -4

      268, 1986, حميي الدين (ا على التحرمي ما يلي      ومن أبرز األدلة اليت يستشهدون-
, 271, هــارون, 222-219, 1996, كمــال, 489-470, 1996, رضــوان, 278

  )1721 -1990, 1273, جملة جممع الفقه اإلسالمي, 277 -1999
  :تعارض عقود اخليار الشرطية مع قصد الشارع لتحقيق العدل -1

ر األسعار يكون لصاحله فينفذ الصفقة أم  فاخليار مل يشرع لكي يرى املستفيد منه هل تطو        
إن خيار الشرط مل يبح من أجل أن يقرر املستفيد منه هل            ... ال يكون كذلك فيختار فسخ العقد     

أو أن يطلب املشتري املزيد من السلعة املشتراة أو البائع املزيد مـن الـسلعة    , هو بائع أم مشتر   
  ).يف حالة البيوع املضاعفة(املباعة 

ل يف هذه العقود يكمن يف إعطاء أحد العاقدين فرصة واسعة ألن حيقق أرباحاً              فعدم العد 
  ...على حساب املتعاقد اآلخر

  :اعتبار الشروط املرافقة لعقود اخليارات من الشروط الفاسدة -2
فالشروط الفاسدة تضم كل شرط ال يقتضيه العقد أو يكون فيه منفعة ألحد العاقدين ال              

أو تشتمل علـى    , أو تنايف مقتضى العقد   , وط ليست من مقتضى العقد    فيه شر ... يوجبها العقد   
  .غرض يورث التنازع

  :انطواء البيوع اآلجلة الشرطية على بيع اإلنسان ما ليس عنده -3
وكل ما ,  فالذي يشتري حق خيار شراء األسهم لن يكون حباجة إىل امتالك األسهم

عن ) 477, 1996(بنقل رضوان . سارحيتاجه هو أن يكون له رصيد معني يف حسابه لدى السم
  :أحد علماء التمويل واالستثمار
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 you do need to own the stock, you just need to maintain 
balance in your brokerage account. 

  :صورية أغلب البيوع اخليارية الشرطية -4
متليك وال متلك  أغلب البيوع الشرطية صورية وال جيري تنفيذها وال يترتب عليها بالتايل            

وملا كانت عقود البيع   إمنا وضعت شـرعاً          , وال البائع يتملك الثمن   , فال املشتري يتملك املبيع   
وما , وملا كانت عقود اخليار غري مؤدية هلذا الغرض كانت غري حمققة هلذا املقتضى, إلفادة التمليك

  .خالف مقتضى العقد فهو باطل
  :الغرر يف عقود اخليارات -5

ود تترافق مع غرر كبري يتمثل يف اجلهالة والترقب وانتظار تقلبات األسواق وما فهذه العق 
وما ينجم عن كل ذلـك مـن   , تأيت به من ارتفاع أو اخنفاض يف أسعار السلع أو األوراق املالية        

 .خسائر للبعض ومكاسب آلخرين
  ايـزون: الرأي الثاين

إىل جواز عقود   ) 5/224, 1982(ة  ذهبت املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمي     
... وإىل أن املال الذي يأخذه البائع من املشتري هو حق له فال يرد إىل دافعه              , اخليارات الشرطية 

يدفعه من يشتري حـق  , وملا كان للطرف اآلخر نفس احلق يف اخليار فإنه جيوز أن يبيعه حقه هذا      
 حق فسخ العقد خالل مدة اخليار هو حـق          اخليار إىل من باع له هذا احلق من مال مقابل ختويله          

فإننا نرى  , وكما جوزنا العمليات الشرطية البسيطة    " وتضيف املوسوعة   , للبائع ال يرد إىل دافعه    
وهبة الزحيلي يف حبثه املقدم   / وكذلك أجازها د  " جواز العمليات الشرطية املركبة لنفس األسباب     

  ).1332-1331, 1990, يليالزح(مع الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة 
  :وقد استدلوا بعدد من احلجج واألدلة منها

  )1:املائدة  ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود:  قوله تعاىل-
سنن أيب " (واملسلمون على شروطهم إال شرطاً حرم حالال أو أحل حراماً: " قوله -

  )5/142" صحيح"وقال األلباين يف إرواء الغليل  , 830,  داود
  . حتقق مصلحة أكرب من املفسدة-
  . ضرورة وجود سوق مالية إسالمية-

  :الترجيح
يظهر بوضوح ضعف األدلة اليت استدلت ا املوسـوعة         , ومن خالل تأمل أدلة الفريقني    

وذلك ألا أدلة عامة ال تفيد وجه االستدالل الذي ذهبـت           , العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية   
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 شك أن عقود اخليارات كما جيري التعامل ا يف أسواق األوراق املالية تنطوي وال, إليه املوسوعة 
وهذا يتطلب البحث يف حماولة إزالة هذه املخالفات الشرعية         , على الكثري من املخالفات الشرعية    

ومع ذلك فقد وجدت حمـاوالت إلدراج       , بتطوير هذه العقود لكي تتفق مع الشريعة اإلسالمية       
فهل تتسع العقود اإلسالمية املسماة ملثل هذه العقود؟ هذا ,  ضمن العقود الشرعيةعقود اخليارات

  .هو موضوع املطلب التايل
  :التكييف الفقهي لعقود اخليارات: املطلب الثاين

من خالل االستقراء والتأمل ميكن أن يندرج عقد اخليار الذي تتعامل به األسواق املالية              
 حتت عدد   -لضوابط الشرعية وتغيري العقود املنظمة هلذه العقود       بعد إضافة ا   -يف الوقت احلاضر  

  :من العقود والتكييفات الفقهية التالية
  .عقد اخليار هو حق معنوي: أوال
  .عقد اخليار هو بيع عربون: ثانيا
  .حمل عقد اخليار هو ضمان أو كفالة: ثالثا
  .عقد اخليار هو أشبه ما يكون بنظام التأمني التجاري: رابعا

  :وسوف نبحث هذه التكييفات الفقهية تفصيال فيما يلي 
  :عقد اخليار واحلقوق املعنوية: أوال

فما هو حكم الشريعة اإلسـالمية يف       , سبقت اإلشارة إىل أن عقد اخليار هو حق معنوي        
  وهل كافة احلقوق املعنوية معتربة شرعا وميكن االعتياض عنها أو مبادلتها مبال؟, احلقوق املعنوية
  ):2358, 1988, العثماين( الفقهاء احلقوق إىل قسمني يقسم

مثل حق , وال مدخل يف ثبوا للقياس, وهي اليت ثبتت من قبل الشارع: احلقوق الشرعية
وحق , وحق التمتع بالزوجة  , وحق القصاص , وحق النسب , وحق الوراثة , وحق الوالء , الشفعة
  .إخل... وحق احلضانة والوالية, الطالق

مثل حـق املـرور يف      , وهي اليت ثبتت ألصحاا حبكم العرف والعادة      : رفيةاحلقوق الع 
  .وحق وضع اخلشب على اجلدار, وحق التسييل, وحق التعلي, وحق الشرب, الطريق

فهل جيوز االعتياض عـن هـذه       , وما يهمنا يف هذا البحث هو النوع الثاين من احلقوق         
  ومبعىن آخر هل جيوز بيعها؟, احلقوق

وأصل اخلالف بني الفقهاء يف هذه املسألة هو اختالفهم يف معىن       , اء يف ذلك  اختلف الفقه 
ومن قال بأن املال يشمل األعيان فقط منـع         , فمن قال بأن هذه احلقوق أمواال أجاز بيعها       , املال

أما مجهور الفقهاء فهم مع , وهذا هو رأي معظم فقهاء احلنفية, بيع هذه احلقوق ألا ليست أعيانا
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  .وبالتايل جيوز بيعها, ألول الذي يعترب هذه احلقوق أمواالالرأي ا
, وميكن مالحظة أن معظم األدلة اليت يستدل ا جلواز بيع احلقوق العرفية هي أدلة عقلية     

تستند إىل قاعدة املصاحل املرسلة وتنسجم مع املقاصد الشرعية العامة اليت تدعو إىل جلب املصاحل      
  .ودرء املفاسد بشكل عام

  ):65, 1996, شبري( أبرز هذه األدلة ومن
  .وبالتايل مينكهم بيع بعض هذه املنافع, إن هذه احلقوق متثل منافع دائمة ألصحاا -1
إن هذه احلقوق ميكن أن تكون مثرة جهود ذهنية وعمل متواصـل وبالتـايل فـإن                 -2

 .وميكن هلم بيع بعضها مىت شاءوا ذلك, أصحاا هم أحق ذه الثمرة أو الغلة
ويتحملون وحدهم تكاليفها ومسئولياا يف حالـة       , هذه احلقوق ثابتة ألصحاا   إن   -3

 .ويف املقابل فإن غلتها ومثرا جيب أن تعود إليهم, الضرر
وميكن مالحظة إن من أهم األسباب اليت يستند إليها الفقهاء يف حترمي بيع احلقوق املعنوية      

ا هنا فليس هناك أدىن شك أنه مىت ترافق عقد اخليار           ويف حالة عقد اخليار حمل حبثن     , الغرر أو الربا  
ولذلك البد من   , مع الربا أو الغرر الفاحش أو القمار فإنه يصبح عقدا باطال ال يصح التعامل به              

  .إزالة الربا أو الغرر أو القمار يف حالة وجوده حىت يكون هذا العقد مشروعا
  :عقد اخليار وبيع العربون: ثانيا

, أن خيار الشراء هو أشبه ما يكون ببيع العربـون         ) 22, 1993(قري  حممد ال / يرى د 
ومثاله أن يشتري الرجل السلعة بـألف       . وبيع العربون جائز عند احلنابلة على خالف اجلمهور       

ويقول للبائع إذا مل أشتر منك غدا فالـدنانري         , )عشرة دنانري مثال  (فيدفع من مثنها جزءا     , دينار
أمـا  , قد ملزما يف حق البائع أي أنه ال يستطيع أن ميتنع عن تنفيـذه             ويعد هذا الع  , العشرة لك 

  .املشتري فهو باخليار خالل املدة املتفق عليها
, أبـو رخيـة  , 17, 1960, الـصنعاين (آراء الفقهاء يف بيع العربون والرأي الراجح       

1986 ,11-26:(  
ة  يف املشهور عندهم     بينما ذهب احلنابل  , ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز بيع العربون       

  :ومن أبرز ما استدل به احلنابلة ما يلي) 4/257, 1972, ابن قدامة(إىل جوازه 
نافع بن احلارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من          ... ما رواه سفيان بن عيينة عن      -1

, صفوان ابن أمية دارا لعمر بن اخلطاب بأربعة آالف درهم واشترط عليه نافع إن رضي عمـر                
  ).3/389, 1973, ابن القيم(وإن مل يرض فلصفوان أربعمائة درهم , هفالبيع ل

وقال سعيد بن املسيب    , ما روي عن ابن سريين أنه قال عن بيع العربون ال بأس به             -2
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 أي يف   -وقال أمحد هذا يف معناه    , وابن سريين ال بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئا           
 .-معىن بيع العربون

قال الرجل لكريه أدخل ركابك     "اري يف باب ما جيوز من االشتراط        ما أخرجه البخ   -3
من شرط : فإن مل أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم خيرج فقال شريح          ) جهز الدابة (

 ).5/354, هـ1379, ابن حجر" (على نفسه طائعاً غري مكره فهو عليه
  :واستدل اجلمهور باألدلة التالية

  ).92:النساء (الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطليا أيها : قوله تعاىل -1
وبيـع  ) 3/156, هـ1349, مسلم بشرح النووي  . ( عن بيع الغرر   ى النيب    -2

 .العربون من بيوع الغرر
قـال  .  ى عن بيع العربان    عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا             -3

 ).5/63, 1979(ضعيف : األلباين يف إرواء الغليل
  :مناقشة أدلة احملرمني

  .استدالهلم باآلية استدالل عام -1
 .موضوع الغرر يف بيع العربون ليس مؤكدا -2
 .حديث عمرو بن شعيب ضعيف ال يصلح لالحتجاج به -3

  :       مناقشة أدلة ايزين
واالستدالل , واقعة شراء دار صفوان بن أمية لعمر رضي اهللا عنه تشبه بيع العربون             -1

  .  استدالل سليمذه احلادثة 
 .ما أجازه ابن القيم وابن سريين وسعيد بن املسيب يتشابه مع بيع العربون -2

  :الرأي الراجح
من خالل استعراض األدلة السابقة ومناقشتها نتبني أن أدلة ايزين هي األقوى خاصة أن 

, رج واملشقة هذا الرأي هو الذي ينسجم مع حتقيق املقاصد الشرعية املتمثلة يف دفع الضرر واحل             
واملتمثـل يف تفويـت     , ومساح بإيقاع الضرر  , ففي حترمي العربون تضييق على الناس ومصاحلهم      

  .أو تعريض األعيان واخلدمات لتقلبات األسعار وتدهورها, الفرص على البائع أو املؤجر
جاء , وبناء على ذلك نص القانون املدين األردين على دفع العربون ومثله يف حالة النكول 

  "وإذا عدل من قبضه رده ومثله, فإذا عدل من دفع العربون فقده "107يف املادة 
ولذلك ينبغي أن يلتزم العاقدان مبا      , إال أن مضاعفة مقدار العربون ضرر وحرج ومشقة       

  )28-27, أبو رخية. (اتفقا عليه وهو مقدار العربون فقط
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إذا سلمت مـن    , ار الشراء ميكن القول  جبواز عقود خي     , وقياسا على حكم بيع العربون    
فيمكن احلكم عليها من خالل معرفة حكمك       , أما عقود خيار البيع   , املخالفات الشرعية األخرى  

  . وهو ما سيبحث يف الفقرتني التاليتني, أو حكم التأمني التجاري, االلتزام أو الضمان أو الكفالة
  :عقد اخليار هو التزام أو ضمان أو كفالة: ثالثا

   أو الضمان يصلح ألن يكون مادة لعقود املعاوضات؟هل االلتزام
  :للفقهاء يف ذلك عدة آراء أشهرها قوالن

  : القول األول
إن حمض االلتزام فيه منفعة مقصودة ومصلحة مشروعة مشاة للمنافع الـيت تبـذل يف               

ز كما جـا  , ولذلك يصح أن يكون حمال للعقد يف الضمان والوديعة        , الوديعة والعارية والوكالة  
ومن ) 1997,103, محاد(مبادلته باملال يف كثري من الفروع  واملسائل والتطبيقات عند الفقهاء            

  :هذه التطبيقات
  .ولو مل يكن إىل جانبه عمل, جواز أخذ األجر على حمض االلتزام باحلفظ يف الوديعة

زوجها مثل أن تدفع املرأة ل    , جواز أخذ العوض املايل على بعض االلتزامات اجلائزة شرعا        
أو يدفع الرجل لزوجته مبلغا مقابل التزامها بعدم الزواج بعد          , مقابل التزامه بعدم الزواج عليها    

  .وفاته
جواز دفع مبلغ من املال من الدائن للمدين إذا أحضر املدين ضامنا أو كفيال يكلفـه يف           

  ).105, 1997 ,محاد. (فااللتزام يف عقد الكفالة مما يصح بذل املال يف مقابلته, سداد دينه
  :ومن األدلة أيضا

وجواز أخذ األجر على الطاعـات كتعلـيم        , جواز اشتراط األجر على الرقية بالقرآن     
فإذا كـان الـضمان أو      , ذه قرب وطاعات  فه) 109, محاد(القرآن واألذان واإلمامة وغريها     

  .فال مينع أخذ األجرة عليها, الكفالة قربة وطاعة
  :القول الثاين  

فقهاء أن احلقوق أو االلتزامات أو الضمان أو الكفالة وكل ما ليس له صفة       يرى بعض ال  
, مادية حمسوسة ال جيوز بيعه أو شراؤه ألنه ليس مبال فهو شبيه حبق الشفعة وحق احلضانة والوالية

  .فتلك حقوق معنوية مل جيز الشارع بيعها أو التنازل عنها بعوض
  :ومن أقواهلم يف ذلك

لعل وجه عدم الصحة أن الكفالة      : أقول: "قال احلموي يف حاشيته على األشباه والنظائر      
  )113, محاد". (ليس عمال يصح أن جيعل هلا أجرا
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فاجلعـل باطـل   , لو كفل رجل عن رجل مبال على أن جيعل له جعال: "وقال السرخسي 
)1406 ,20/32 (  

  :وأدلتهم على هذا املنع
, السرخـسي (معنـاه أخـذ الرشـوة       , قوق مثل الكفالة  أن أخذ مقابل بعض هذه احل     

فإذا دفع لكافلـه    , ألن املكفول قد يدفع وقد ال يدفع      , والدخول يف القمار والغرر   , )20/32(
  .وإال سوف يكون خاسرا, أصل املبلغ مع اجلعل يكون راحبا

 واألرجح فيما تقدم من آراء الفقهاء جواز أخذ األجرة على االلتزام أو الضمان أو
ويتحقق , لقوة األدلة خاصة مع وجود معامالت مالية تبتعد بالكفالة عن عقود التربعات, الكفالة

وقياسا على هذا . ومبا ال خيالف املقاصد الشرعية, من خالهلا مصاحل ومكاسب لطريف املعاملة
لك احلكم ميكن القول جبواز خيار العرض أو الدفع إذا خال من املخالفات الشرعية األخرى فما

األوراق املالية الذي يدفع العمولة مقابل أن يكون له حق البيع يف الفترة املتفق عليها يقوم حبماية 
بشراء التزام من الطرف اآلخر بضمان هذه األوراق بشرائها إذا ) من ا ألوراق املالية(ممتلكاته 

  .رغب الطرف األول
  :عقد اخليار هو شكل من أشكال التأمني التجاري: رابعا

يؤمن نفسه ضد التقلبات اليت قد      ) خيار العرض أو  الدفع    (ذلك أن مشتري اخليار يف      و
وهذه العمولة تكون , حتصل يف أسعار األسهم اليت ميتلكها مقابل عمولة أو مثن اخليار الذي يدفعه         
  .مبلغا منخفضا مقارنة بالقيمة الكاملة لألسهم أو األوراق املالية اليت ميتلكها

أو هو نوع من التـضامن  , أو ما يدفعه ألمان خطر الطريق     , ة ملمتلكاته فكأنه عقد حراس  
وهذه احلجج هي نفس احلجج اليت يوردها ايزون لعقد التـأمني           , لدفع الضرر الذي قد يصيبه    

  .التجاري
, أما القمار يف هذا العقد والذي يتحقق خبسارة العمولة إذا مل تنخفض قيمـة األسـهم               

ولو ,  يدفعه مشتري اخليار هو مثن األمان أو أجرة احلراسة وليس خسارة          فيمكن الرد عليه بأن ما    
أما الطرف اآلخر امللزم بالشراء إذا ما       , أنه مل يدفع هذا املبلغ فرمبا فقدت أسهمه قيمتها بالكامل         

تعمل وفقا ألسس علميـة     , فينبغي أن يكون على شكل مؤسسة تأمني      , قرر الطرف األول البيع   
 تاليف أشكال الضرر اليت ميكن أن تلحق محلـة األسـهم واألوراق املاليـة               من أجل , اقتصادية
  .األخرى

, أما الغرر يف هذا العقد والذي حيدث نتيجة اجلهالة يف مقدار التقلبات يف قيمة األسهم              
وذلك أن ما يدفعه مشتري اخليار      , فريد عليه كما يف الرد األول     , فقد ترتفع قيمتها وقد تنخفض    
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فعندما يدفع مشتري اخليار مبلغا حمددا حيفظ     ,  احلراسة أو مثن األمان من التقلبات      هو أشبه بأجرة  
ممتلكاته من األوراق املالية من التدهور فإنه يف هذه احلالة جينب نفسه الغرر الكبري الذي كـان                 

  .سيحدث لو أن قيمة ما ميتلكه من أوراق مالية قد فقدت قيمتها
وإال فإن العملية يدخلها , الية فعال بيد مشتري اخلياروهذا الكالم يتطلب وجود أوراق م    

  .وتتحول إىل مقامرة, الغرر واجلهالة
  

  املبحث الرابع
  : العقود اآلجلة واملستقبليات من منظور إسالمي

فهناك عقود آجلـة    , سبقت اإلشارة إىل أن للعقود اآلجلة واملستقبليات أشكال عديدة        
ات أو القروض أو حىت أسـعار الفائـدة كمـا أن هنـاك     للسلع أو ألذونات اخلزانة أو السند    

إخل وبالرغم من وجود .. مستقبليات للسلع واألوراق املالية والعمالت واملؤشرات وأسعار الفائدة
فإنه جيمع بينها االتفاق على تسليم أصول معينـة يف          , اختالفات بني العقود اآلجلة واملستقبليات    

  .تواريخ حمددة مستقبال
,  أن بعض هذه العقود واضح احلرمة كمستقبليات أسعار الفائدة واملؤشرات          ومن املؤكد 

وهذا ما سوف يتضح , وبعضها ميكن أن يكون مشروعا إذا ما ترافق مع بعض الضوابط الشرعية           
  :يف النقاط التالية

  العقود اآلجلة يف إطار عقد السلم: املطلب األول
اليت متثلها أو األسهم املتداولـة متثـل        وكانت العقود   , إذا ما كانت السلع طيبة مباحة     

فإن العقود اآلجلة واملستقبليات يف هذه احلالة هي أشبه ما تكون بعقود السلم , شركات مشروعة 
  فما مدى صحة هذا التكييف؟ وما هو عقد السلم وضوابطه الشرعية؟, اجلائزة شرعا

  :عقد السلم
معلوم وكيل معلوم إىل أجـل      يعرف بأن بيع موصوف يف الذمة حمصور يف الصفة بوزن           

حيث يـصعب   , لشدة احلاجة إليه كما أشار مجهور الفقهاء      , وقد أجيز هذا البيع استثناء    , معلوم
إذا كانوا سينتظرون جين حماصيلهم أو قطـف        , على املزارعني قضاء حوائجهم وتسيري أمورهم     

.. اصيل بالسعر املناسب هلا وقد ال جيدوا من يشتري هذه احمل      , مثارهم مث بيعها واحلصول على مثنها     
 هلم بالبحث عمن يشتري حماصيلهم قبل نضجها أو حىت قبـل غرسـها              ولذلك رخص النيب    

, وجعل ذلك من خالل اتفاقات وعقود واضحة حمددة ال جمال للجهالة فيها أو املقامرة أو اخلداع        
قيق ال جمـال    فحدد الكمية والنوع والصنف وكافة املواصفات وكذلك تاريخ التسليم بشكل د          
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وحيضروا أنفسهم للوفاء مبـا     , لينتفع به املزارعون  , واشترط تسليم النقد يف احلال    , للتالعب فيه 
  .وكذلك خروجاً من مسألة بيع الدين بالدين املنهي عنها شرعا, تعهدوا به

, كما اشترط الفقهاء أن يكون املسلم فيه من السلع أو البضائع املنـضبطة األوصـاف              
. ىل عدم جواز السلم يف احليوان أو بعض أصناف الفواكه لصعوبة ضبط صفاا            وذهب بعضهم إ  

أصبح من املمكن , غري أن الكثري من السلع اليت مل يكن من املمكن تقديرها أو ضبط صفاا قدمياً             
, مع تقدم املقاييس الكمية والنوعية ومقاييس اجلـودة      , تقديرها وضبط صفاا يف الوقت احلاضر     

مبا ميكن مـن  , ل سلعة خرباؤها وكلهم يقوم بعمله على أسس علمية متفق عليها        حيث أصبح لك  
وبناء على ما تقدم فإنه ميكن القول جبواز        .. ضبط هذه املنتجات وأوصافها بدقة ال تتفاوت كثريا       

السلم يف كافة املنتجات الزراعية واحليوانية والصناعية واخلدمية مادام من املمكن تقديرها وضبط   
  ).54, 1998, عمر. (صفاا

وذلك , وقد اقترح عدد من الباحثني أن تقوم البنوك اإلسالمية مبا يسمى بالسلم املوازي            
بأن تشتري سلعا من املزارعني أو التجار على أن يقوم التجار بتسليم السلع املتفق عليها للبنـك       

السلع لتجار آخرين   ويقوم البنك اإلسالمي يف نفس الوقت ببيع هذه         , اإلسالمي يف تاريخ حمدد   
  .على أن يقوم البنك اإلسالمي بتسليم هذه السلع

وقد رأى مؤمتر املستجدات الفقهية األول جواز استعمال السلم واالستصناع املوازي مع   
وعدم إساءة استعمال , مراعاة عدم الربط التعاقدي بني العقدين املتوازيني يف السلم  واالستصناع

  ).116, 2001, ارشيد. ( للمحظورالصيغتني باختاذمها ذريعة
  :أوجه التشابه بني عقد السلم والعقود اآلجلة

حيث يوجد عقد بيع يتفق فيه الطرفان  , هناك تشابه كبري بني عقد السلم والعقود اآلجلة       
على التعاقد على بيع بثمن معلوم يتأجل فيه تسليم السلعة املوصوفة بالذمة وصفا مـضبوطا إىل                

  ):1621, 1990, القري(ك فإا ختتلف عن عقد السلم يف عدة أمور ومع ذل, أجل معلوم
  .يباع قبل قبضه) السلعة(أن املسلم فيه : األول
ال يدفع معجال بل يقتصر على دفع       , أن رأس مال يف العقود اآلجلة واملستقبليات      : الثاين

  .نسبة منه فكأن البدلني فيه مؤجالن
  .السلعة وإمنا غرضهما حتقيق الربحأنه ال غرض للبائع واملشتري ب: الثالث

  :إن هذه األمور تستلزم املناقشة الفقهية لعدد من املسائل الفقهية اهلامة مثل
  .حكم بيع العقود قبل قبضها: املسألة األوىل
  .مسألة املواعدة على الصرف: املسألة الثانية
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  حكم تأجيل تسليم رأس املال النقدي يف السلم؟: املسألة الثالثة
  :حكم بيع العقود قبل قبضها: ألة األوىلاملس

  :للفقهاء يف هذه املسألة رأيان
  .خاصة الشافعية بعدم جواز بيع السلع وغريها قبل قبضها, قول مجهور الفقهاء: األول

ويف حديث حكيم بن ,  ى عن بيع ما مل يقبضوأصل اخلالف يف هذه املسألة أن النيب 
  .ذ مجهور الفقهاءوبه أخ" ال تبع ما ليس عندك"حزام 

, فمن ابتاع شيئا كائنا ما كان منقوال أو غري منقول, وذا نأخذ: " قال الشافعي يف األم
,  م1973.. (حىت لو قبض البائع الثمن وأذن يف قبض املبيع, فليس له أن يبيعه حىت يقبضه

  .ومن الواضح أن كالم الشافعي يشمل السلع والعقود وغريها). 70-3/69ص
أن استيفاء املبيع املنقول من البائع وتبقيته يف مرتل البائع ال يكون            "ر البخاري     وقد اختا 

"  حىت ينقله املشتري إىل مكان ال اختصاص للبائع به كما تقدم نقله عن الـشافعي              , قبضا شرعيا 
أما األحناف فقد اعتربوا بيع املنقول قبل قبضه بيعا فاسدا          ). 4/350, هـ1379, ابن حجر (
  ).138-6/135, امابن اهلم(

  :وقد استدل أصحاب هذا القول مبا يلي
من ابتاع طعامـا    " وهو   تعقيب ابن عباس يف احلديث الذي يرويه عن رسول اهللا            -1

) 2/751, 1987, البخاري. (وأحسب كل شيء مثله   : قال ابن عباس  " فال يبعه حىت يستوفيه   
 )5/7 ,ت. د, مسلم" (حىت يكتاله"ويف أخرى " حىت يقبضه"ويف رواية 
إين اشتريت بيوعا  فما حيل يل منها : حديث حكيم بن حزام والذي قال يا رسول اهللا   -2

ال تبـع مـا لـيس     "ويف رواية أخرى    , "إذا اشتريت شيئا فال تبعه حىت تقبضه      : "وما حيرم؟ قال  
, 5) (صــحيح( وقــال األلبــاين يف ارواء الغليــل )3/15, 1960, الــصنعاين". (عنــدك
1979/132( 

وقال ) 2242حديث رقم , ت,د,ابن ماجه " (اخلراج بالضمان  "ل  حديث الرسو  -3
فضمان املبيع قبل رده من قبل املـشتري        ) 5/158, 1979) (حسن(األلباين يف ارواء الغليل     

فإذا مل يكن   , بسبب العيب هو السبب يف استحقاق املشتري غلة املبيع إذا كان له غلة أو خراج              
ويقاس على خراج املبيع ما حيدث    , ألنه مل يضمنه  , ق خراجه املشتري قد قبض املبيع فإنه ال يستح      

 إخل.. أو حتقق ربح من ورائه, من ارتفاع قيمة املبيع
فلو هلك املبيع فهو يف ضمان      , إن البيع قبل القبض باطل لضعف امللك قبل القبض         -4

ن إال  ومن املعلوم أن الضمان ال يكـو      , والقبض شرط يف دخول املبيع يف ضمان املشتري       , البائع
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. وبالتايل ال يـضمنه   , فإذا مل يقبض املشتري املبيع فإنه ال يتحمل خطر هالكه         , بعد التملك التام  
 ).74-3/70, الشافعي(

واجلواب أن ذكر حكم اخلاص ال      "يقول الصنعاين بعد ذكره ألقوال الفقهاء يف املوضوع         
نه ال جيوز البيع للمشتري وأ, وحديث حكيم عام فالعمل عليه وإليه ذهب اجلمهور, خيص به العام

, 1960, الصنعاين" (وهو الذي دل عليه حديث حكيم واستنبطه ابن عباس        , قبل القبض مطلقا  
3/16.(  

يف إجابتـه  ) 473ص, 1990, العدد السادس, جملة اتمع(الصديق الضرير  /ويقول د 
ء كانت الربا   سوا, علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه      " هل النهي خاص بالطعام؟     : على سؤال 

وقد أشـار   " موجودة يف بيع غري الطعام قبل قبضه فيجب أن يسوى بينهما يف احلكم            , أو الغرر 
ذلك دراهم بدراهم والطعـام  "الفقهاء إىل علة الربا يف بيع الطعام قبل قبضه كما قال ابن عباس  

ل الطعام قبـل  وكذلك قول أيب هريرة ملروان بن احلكم عندما مسح ببيع الصكوك اليت متث           " مرجأ
, مـسلم بـشرح النـووي   (فلما اقتنع مروان بوجود الربا منع ذلك " أحللت بيع الربا  "القبض  
كما أشاروا إىل الغرر الناجم عن عدم القدرة على التسليم أو احتمال هالك املبيع              ) 100/171

 حول  قبل القبض أو موت أحد الطرفني أو وجود العيب يف املبيع وما يترتب على ذلك من نزاع                
  .من يضمن املبيع

فكأن الـشخص إذا  " ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ"فالربا ظاهر من قول ابن عباس    
. دفع مئة درهم يف طعام أو غريه مث باعه قبل أن يقبضه مبئيت درهم فكأمنا باع مئة درهم مبئـتني                   

  . مؤجالويضاف إليه ربا النساء إذا كان, وهو عني ربا الفضل إذا كان النقد يف احلال
يعين أن غري الطعـام  " "وأحسب كل شيء مثله   "الضرير على إضافة ابن عباس      /ويعلق د 

وهذا من تفقهه ابن عبـاس  , ينبغي أن يقاس على الطعام الثابت النهي عن بيعه قبل قبضه بالسنة       
  ).473, 1990". (وابن عباس هو راوي احلديث وهو أعرف مبرماه, كما يقول ابن حجر

ردة يف النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ال متنع دخول غـري الطعـام يف                فاألحاديث الوا 
فإنه عام يف الطعام وغـريه كمـا قـال    " ال تبع ما ليس عندك    "خاصة مع وجود حديث     , النهي

  .الصنعاين
قول املالكية أن بيع ما سوى الطعام من العروض كاحليوان والعقار والثياب        : القول الثاين 

  .يع الطعام فال جيوزأما ب, قبل القبض جائز
  :ومن األدلة اليت يعتمدون عليها

  -  غري الطعام– فالقبض للمبيع يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود: قوله تعاىل -1
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واملنصوص عليه يف اآلية هو وجوب الوفاء , شرط يف كمال عقد البيع وليس شرطا يف صحته
  .بالعقود

 "وفيهمن ابتاع طعاما فال يبعه حىت يست: "قوله  -2
وذلك لغلبـة تغـري     ,  خص الطعام بالقبض دون غريه     ووجه االستدالل أن الرسول     

فالطعام يفسد باالنتقال من يد إىل أخرى خاصة وأنه مل يوجد يف املاضـي مـربدات أو                 , الطعام
  .جممدات أو مواد حافظة

سعار وذلك لوجود احتمالية تغري األ" ال تبع ما ليس عندك: " حلكيم بن حزامأما قوله   
  .أو عدم القدرة على التسليم وبالتايل الوقوع يف الغرر وحدوث الرتاع

  :الرأي الراجح يف البيع قبل القبض
إن استعراض األدلة املتقدمة يظهر بوضوح أن الرأي الثاين القائل بعدم جواز بيع كافـة               

ـ , السلع والعقود قبل القبض يربط علة النهي بالربا والغرر   , دمها للتحـرمي ومها أمران يكفي أح
  .وملا يترتب على هذا النهي من استقرار للمعامالت وسد ملنافذ الرتاع, فكيف باجتماعهما

أما مسألة العقود املتمثلة للسلع فمن باب أوىل أنه حيرم بيعها قبل قبض ما متثله من سلع                 
رخص به النيب   إال يف حالة السلم الذي      .. أو أوراق مالية أو غري ذلك من األموال املتقومة شرعا         

صلى اهللا عليه وسلم أو يف األحوال والظروف االقتصادية اليت ينتفي فيها الغرر والربا واحتمالية               
  ..تغري األسعار
  :مسألة املواعدة على الصرف: املسألة الثانية

عندما يرغب بعض التجار مبحاولة جتنب االرتفاع الذي ميكن أن حيدث يف قيمة صفقات             
, وما يترتب عليه من خسائر باهظـة      , بب اخنفاض سعر صرف العملة احمللية     جتارية مستقبلية بس  

يتكبدها التجار إذا مل يكونوا قد دخلوا يف عقود آجلة على قيم هذه الصفقات التجاريـة مـن                  
  .العمالت األجنبية الصعبة

  فما هو احلكم الشرعي هلذه العقود املبنية على هذا املربر؟
واعدة على الصرف يف نطاق عمليات االسترياد والتصدير سامي محود أن عملية امل/يرى د

فعندما يفتح مثال مستورد أردين اعتمادا لصاحل مـصدر        , وتسمى بعمليات التغطية  , جائزة شرعا 
فإن سعر التعادل بني اجلنية اإلسترليين والدينار قد خيتلف مـن           , اجنليزي السترياد أقمشة صوفية   

فإذا أراد املستورد جتنب ارتفاع كلفة , ستندات وتسديد القيمةيوم فتح االعتماد إىل يوم ورود امل     
  .فإنه ميكن أن يقوم بإبرام اتفاق وعد بالصرف بسعر يوم االفتتاح, شراء االسترليين أو هبوطها

وينقل سامي محود   , فالعملية عبارة عن عقد أو اتفاق على تنفيذ الصرف يف املوعد املعني           



  

 23

ويف سـائر   , ويف بيع الفضة بالفضة   , الذهب بالذهب أو بالفضة   والتواعد يف بيع    "عن ابن حزم    
" سامي محـود  / ويضيف د" األصناف األربعة بعضها ببعض جائز ـ تبايعا بعد ذلك أو مل يتبايعا 

وإذا نظرنا إىل واقع احلال بالنسبة ملا تؤديه العملية من خدمة للمستورد يف حال املواعدة علـى                 
جند اطمئنان كل من املستورد ملا سيدفعه من مثن         , اعدة على البيع  وللمصدر يف حال املو   , الشراء

  ).353, 1976, محود. (واملصدر ملا سيقبضه أمر له اعتباره
  حكم تأجيل تسليم رأس املال النقدي يف السلم؟: املسألة الثالثة

  :للفقهاء يف املسألة رأيان
نابلة إىل وجوب تسليم رأس ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحل: الرأي األول
ألن املسلم فيه دين واالفتراق العن قبض رأس املال يكـون    ": قال الزيلعي , املال يف جملس العقد   
" ى عن بيع الكاىلء بالكـاىلء  "وأنه منهي عنه ملا روي عن رسول اهللا  , افتراقا عن دين بدين   

أن شـروط صـحة      " ويف املغين " سوال جيوز تأخري قبض رأس املال عن ال       " وورد يف املهذب    
  ".فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد, السلم أن يقبض رأس مال السلم يف جملس العقد

ذهب فقهاء املالكية إىل أنه ال يشترط قبض رأس مال السلم يف الس وإمنا          : الرأي الثاين 
  .ميكن تأخريه إىل ثالثة أيام

  : االستصناععقود املستقبليات يف إطار عقد: املطلب الثاين
عقد يشتري به يف احلال شيء ممـا        : "يعرف الشيخ مصطفى الزرقا عقد االستصناع بأنه      

" وبـثمن حمـدد  , بأوصاف خمـصوصة , يصنع صنعا يلتزم البائع بتقدميه مصنوعا مبواد من عنده     
  )1995, 21, الزرقا(

لم يسد حاجة من حاجات اتمع مل يكن مسموحا ا من خالل عقد الـس              وهذا العقد 
, خاصة عندما تكون العني املطلوب صنعها باهظة القيمـة  , وهي السماح بتأخر تسلم الثمن نقدا     

ستبقى دوما يف كل عصر بعض سلع ال يتيسر أبدا أن تـصنع أو  : " يقول الشيخ مصطفى الزرقا   
ففي مثل هذه السلع ميكن للمشتري شرعا أن يتوىل         , تنتج قبل وجود مشتر معني ملتزم بشرائها      

هـ عدم اشـتراط  1412وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي يف دورته السابعة عام    " ويل البائع هو مت 
  ).19, 1995(تعجيل الثمن يف االستصناع 

مث هل هو من قبيل , وقد اختلف الفقهاء حول عقد االستصناع وهو هو وعد أم عقد
ويطلب صنع ثوب , ءفطالب الصنع يأيت وليس لديه شي, اإلجارة أم البيع والراجح أنه عقد بيع

  ..وقد يقدم جزء من الثمن, أو بيت أو سيارة أو باخرة
وقد تطور عقد االستصناع يف الوقت احلاضر إىل عقد املقاولة والذي أصبحت له 
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كاشتراط الرباءة من العيوب , مواصفات وشروط رمبا مل يكن يسمح ا يف عقد االستصناع سابقا
  .ومثل إضافة الشرط اجلزائي هلذه العقود, عقاراتبعد ثالث أو عشرة سنوات يف حالة ال

واليت تـسمح  , ورمبا يكون عقد االستصناع من أقرب العقود اجلائزة يف الففة اإلسالمي       
جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقـم        , يف جملس العقد  ) املستصنع(بتأخري تسلم الثمن واملبيع     

"  أو تقسيطه إىل أقساط معلومة آلجال حمددة       جيوز يف االستصناع تأجيل الثمن كله     ) " 67/3/7(
ويعين ذلك أنه ميكن إصدار سندات استصناع من  قبـل الـشركات أو          ) 95, 1996, محود(

حيث يتم شراء هذه السندا ت من قبل        , وتكون هذه السندات أشبه بالعقود املستقبلية     , البنوك
املكتتبون ما يرغبون به من هذه      األفراد أو املؤسسات   فمثال إذا كان استصناع عقاري يشتري            

كما ميكن لشركات   , السندات وتتعهد الشركات املصدرة بشراء املصنوع بالربح الذي تعرضه        
املالحة والطريان استصناع حاجاا الالزمة من طائرات وسفن وفق احتياجات معينـة وذلـك              

..  للمستـصنع  بإصدار سندات استصناع خمصصة لتمويل البناء ضمن املواصفات ومن تسليمها         
, ارشيد(سامي محود /وتكون هذه السندات من مجلة فئات األدوات التمويلية احلالل كما يقول د   

  ).98-97, 1996, محود, 131, 2001
  :البدائل الشرعية للعقود اآلجلة واملستقبليات: املطلب الثالث

عقود املؤجلة  ميكن أن متثل البدائل الشرعية لل     , اقترح العديد من الباحثني أدوات عديدة     
  :ومن أشهر هذه األدوات, واملستقبليات

  :سندات املقاوضة بأشكاهلا املختلفة: أوال  
وهي تشمل السندات اليت تعرض لالكتتاب على أساس قيام الشركة املـسامهة الـيت              
تصدرها بإدارة العمل باعتبارها املضارب أو العامل جتاه رب املال الذي متثلـه هيئـة مـالكي                 

قد أصبح ممكنا يف ظل التجهيزات احلديثة للحاسوب إجراء اجلرد واإلحصاء يف كل             و. السندات
وقد صدر قانون خاص لسندات املقارضة ).. 72, 1996, محود(حلظة من حلظات الليل والنهار 

  :ومنها, وضع الضوابط اليت جيب أن تتوافر فيها, بشأن سندات املقارضة, 1981يف األردن عام 
, أو السند ملكية شائعة يف املشروع الذي أصدرت الصكوك من أجلـه            أن ميثل الصك    ـ 

  .وملالك الصك مجيع حقوق املالك يف ملكه, وتستمر    امللكية من بداية املشروع إىل ايته
مـن  , البد أن تشتمل نشرة اإلصدار على مجيع البيانات املطلوبة شرعا يف عقد القـراض      ـ

  .ححيث معلومية رأس املال وتوزيع الرب
إذا كانت أمـوال    , بشرط التقيد باألحكام الشرعية   , أن يتم التداول بعد انتهاء االكتتاب     ـ 

  ).196-195, 1996, بشري. (القراض نقوداً أو ديوناً أو أعياناً
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ولكن مالك السند له احلق يف احلـصول  , ومن مزايا هذه السندات أا ال تدر أية فوائد      
وذلك بعد فترة السماح    , ية للمشروع يف اية كل سنة مالية      على نسبة حمددة من األرباح الصاف     

يتم تداول سندات املقارضة يف سوق ( من القانون 18كما جاء يف املادة , الالزمة لتنفيذ املشروع  
  ).303, 1999, هارون) (عمان املايل حسب أحكام قانونه وأنظمته وتعليماته

  :شهادات ودائع استثمارية: ثانيا  
بد اجلارحي شهادات الودائع املركزية حبيث يقوم البنك املركزي بإيـداع           مع/ اقترح د 

, ودائع لدى املصارف اإلسالمية تعمل على استثمارها يف القطاع اإلنتـاجي بطريـق املـضاربة      
ويطرحهـا يف   , ولتغذية هذه الودائع يقوم املصرف املركزي بإصدار شهادات الودائع املركزيـة          

, يث تعترب هذه األدوات من أدوات الـسياسة النقديـة والتنمويـة    حب, السوق ليشتريها األفراد  
وكذلك ميكن استخدامها كأداة من أدوات الوساطة املاليـــة وذلك بطرحها للتداول بـني             

  ).20-19, 1983, اجلارحي. (األفـــراد
وقد أخذ بيت التمويل الكوييت يف الكويت بنفس التسمية وأصدر ثالثـة أنـواع مـن      

على أساس عقد املضاربة املطلقة أو املقيدة أو املخصص لنـشاط           , ائع االستثمارية شهادات الود 
وكذلك البنـك   , وكذلك تصدر البنوك اإلسالمية يف السودان شهادات ودائع استثمارية        , معني

, هارون. (اإلسالمي للتنمية حيث يقوم بإصدار شهادات االستثمار ضمن حمفظة البنوك اإلسالمية      
1999 ,305.(  
  :شهادات التأجري أو سندات اإلجارة: الثاث  

ووضـح مزاياهـا وإمكانيـة      ) 110, 1995(منذر قحف سندات اإلجارة     /اقترح د 
حيث , كما طبقها بيت التمويل التونسي السعودي باالتفاق مع الشركة التونسية للتأجري, تطبيقها

  ).306, 1999, هارون. (تقوم الشركة بتأجري معدات
, )االسـتجالب (ات املالية اإلسالمية األخرى مثل سندات التوريد وهناك عدد من األدو 

إخل وميكن هلذه األدوات أن تقوم .. سندات املشاركة املستمرة, سندات املتناقصة, سندات املراحبة
  .بدور هام يف السوق املالية اإلسالمية ولكن يف ضوء االلتزام بالضوابط الشرعية هلذه األدوات

  
  املبحث اخلامس

  :رح سوق مالية إسالمية مقت
, حرصا على سالمة عقود اخليارات والعقود اآلجلة واملستقبلية من الناحية الشرعية

فإن اقتراح سوق مؤسسة مالية إسالمية خاصة ذه العقود يف , وبعدها عن املخالفات أو الشبهات
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, ني وضمان للمتعاملنيوميكن أن تقوم هذه السوق يف البداية بدور تأم, املرحلة األوىل له ما يربره
فالبنسبة ملالك األسهم الذي يشتري خيار البيع ويدفع العمولة فإنه يؤمن أسهمه من اخنفاض 

أما طالب خيار شراء لألسهم فإنه أشبه ببيع العربون ـ كما تقدم ـ وهذه أغراض , أسعارها
ى كما سيأيت وولكن ضمن ضوابط أخر, مشروعة ميكن هلذه السوق أن تقوم ا وتؤمن للطرفني

  .بيانه
كما ميكن  هلذه السوق ضمان سالمة تنفيذ العقود اآلجلة واملستقبليات من خالل قيامها 
بدور الوسيط بني البائعني واملشترين لعقود السلم وعقود االستصناع اليت هي أقرب ما تكون 

لبون شراء السلع وهي بذلك ختدم فئة التجار واملستثمرين الذين يط. للعقود اآلجلة واملستقبليات
, أو يطلبون سلعا مصنعة من خالل عقد االستصناع) من خالل عقد السلم(املؤجلة باالسترخاص 

كما ختدم فئة املزارعني والتجار أو الصناع وذلك بضمان تأمني حماصيلهم أو مصنوعام أو 
  .بضائعهم بأسعار معقولة

  :وظائف السوق املالية اإلسالمية املقترحة
كـأن  , على شكل عقود منطية   , لسوق بإصدار عقود اخليارات وتنظيمها    تقوم هذه ا   -1

 ). يوم مثال90(ميثل كل عقد مائة سهم مثال بسعر حمدد يسلم خالل فترة حمددة 
 .تقوم بدور بيوت التسوية أو املقاصة يف بورصات العقود املعاصرة -2
 .تقوم بإصدار عقود آجلة منطية متثل عددا من السلع اهلامة واألساسية -3
تقوم بإصدار عقود مستقبلية صناعية متثل أغلب السلع اليت يتم االتفاق على تصنيعها          -4

وقد تبدأ من األثاث واملفروشات وتصل إىل عقود تصنيع         .. يف االقتصادات املعاصرة  
 ..الطائرات

, تقوم بتلقي طلبات الشراء وبيع عقود اخليارات والعقود اآلجلة بأنواعها املختلفـة            -5
 .أو تقوم بنفسها بتنفيذ الشراء أو البيع, بلة هذه الطلبات مع بعضهاكما تقوم مبقا

 .تقوم بتقدمي استشارات فنية للمستثمرين -6
متثل ملتقى للبائعني واملشترين للعقود املؤجلة واملستقبليات واخليارات حبيث يـسهل            -7

 .االتصال والتفاوض مبا يؤدي إىل حتديد أسعار أكثر عدالة
  :    آلية عمل السوق -8
عترب هذه السوق أشبه بشركة تأمني إسالمية لألسهم واألوراق املالية واخليارات والعقود    ت

ويتم تداول العقود اآلجلة واملستقبليات يف إطار الضوابط الشرعية الـيت           , اآلجلة واملستقبليات 
  :وذلك كما يلي, حتكم عقود السلم واالستصناع
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  :عقود خيار الشراء
 ومستقبلية وعقود خيار شراء أسـهم بتـواريخ معينـة      تتلقى طلبات شراء عقود آجلة    

فتحصل على عموالت من طاليب الشراء أو الراغبني يف شراء عقود خيار شـراء              , وأسعار حمددة 
  : ويكون األمر كالتايل, األسهم

, فإنه حيجز عددا من األسهم لدى املؤسسة خالل فتـرة معينـة  : بالنسبة لطالب الشراء 
 األسهم يف الوقت الذي خيتاره من هذه الفترة بالسعر احملدد يف بداية             حبيث يتمكن من شراء هذه    

فتكون املؤسسة ملزمة بالبيع بالسعر املتفق عليه مهمـا بلـغ           , مقابل العمولة اليت يدفعها   , العقد
فإذا ارتفع سعر األسهم فمن مصلحته أن يقوم , ويكون طالب الشراء باخليار, السعر وقت التنفيذ

أمـا إذا   , سيدفع السعر املتفق عليه منذ البداية والذي هو أقل من السعر احلـايل            ألنه  , بالشراء
ويف هذه احلالة تنحصر خسارته , احنفض سعر األسهم فليس من مصلحة طالب الشراء تنفيذ طلبه

  .يف العمولة فقط
أما بالنسبة للمؤسسة فإا سوف تلتزم بالبيع يف حالة ارتفاع سعر األسهم مهمـا بلـغ                

ويف هذه احلالة فإن هـذا العميـل        , أو أا ستلزم عميال كان قد التزم بنفسه بالشراء        , فاعاالرت
ولكن ال ينبغي أن ننـسى أن   , ألنه سوف يبيع بأقل من السعر احلقيقي      , سوف تلحق به اخلسارة   

وبالتايل فليس هنـاك  , هذا العميل كان قد اشترى هذه األسهم بسعر أقل من السعر احلايل غالبا           
  .ةخسار

فإا ستقوم بتعـويض اخلـسارة مـن        , أما إذا كانت املؤسسة هي اليت التزمت بالبيع       
  .العموالت اليت تتقاضها خيارات الشراء والدفع وغريها

وميكن أن يأخذ هذا البيع صفة بيع العربون ـ كما بينا سابقا ـ فإذا رأى املستثمر أن   
وإذا رأى العكس تنازل عما ,  بالشراءمن مصلحته أن يشتري األسهم يف وقت حمدد أمضى العقد

  ).العربون(دفعه مثنا لعقد اخليار 
  ):الدفع(أما يف حالة خيار البيع 

وتكـون  , مقابل عمولة يدفعها للمؤسـسة    , فيكون ملالك األسهم احلق بالبيع إذا شاء      
 وتكون  .املؤسسة ملزمة بالشراء إذا رغب البائع خالل الفترة املتفق عليها مهما بلغ سعر األسهم             

فهي تتلقـى طلبـات     , املؤسسة ملتزمة بالشراء بنفسها أن بإجياد مشترين مقابل أجر أو عمولة          
وإذا مل تتقابل , فإذا تقابلت يف األنواع واألسعار فال مشكلة, الشراء وتقوم مبقابلتها بطلبات البيع    

 فإذا كسبت فال    ,وهي إما أن تكسب أو ختسر     , فالبد أن تقوم املؤسسة بنفسها بالشراء أو البيع       
  :أما إذا خسرت فإا تعوض خسائرها من عدة طرق, مشكلة



  

 28

  .العمليات الراحبة
  .العموالت  

  .ميكن أن تتقاضى رسوم إصدار لعقود خيار الشراء  ذات النمط احملدد
  من املشترين والبائعني, للصفقات الكبرية, ميكن أن تتقاضى نسبة للتأمني التكافلي

أو العكس ويف , لشراء العقود ميكن أن يزيد عن عدد الطالبني للبيعغري أن عدد الطالبني 
وبالتايل فهـي حباجـة   , أو خسائر كبرية , هذه احلاالت فإن املؤسسة ميكن أن حتقق أرباحا كبرية        

ولتاليف اخلـسائر   , مثل رسوم إصدار أو رسوم تأمني تكافلي      , دائما إىل مصادر تعويضية إضافية    
يعفيها من حتمل اخلسارة إذا زادت عـن حـد      ,  تضع بندا يف العقود    الكبرية ميكن للمؤسسة أن   

  .معني
  :ضوابط احترازية
بعض الضوابط االحترازية لتفادي عنصر املقـامرة يف        ) 24, 1993(القري  / اقترح د 

  :عقود اخليارات بشكل خاص مثل
ـ , أن تتعامل هذه املؤسسة مع مالكي األسهم احلقيقيني     سة وأن تودع األسهم لدى املؤس

  .عند بداية العقد أو ما يثبت وجودها وملكيتها
وذلـك  , أي ينفذ اخليار يف آخر يوم من مدته       , أن ميارس أسلوب اخليار األورويب فقط     

  .لتقليل فرص االستفادة من التقلبات اليومية
وذلـك لـتاليف   , أن تنتهي مدة اخليار مع بداية أول ساعة يف آخر يوم من أيام العقـد             

  .زايد الطلباتاالرتفاع بسبب ت
  :وميكن إضافة ضوابط أخرى احترازية خاصة بالعقود اآلجلة واملستقبليات مثل

  .أن يتم التأكد من تسليم السلع أو األوراق املالية اليت متثلها العقود اآلجلة -
 .كما هي شروط السلم, أن يتم تسلم رأس املال النقدي يف جملس العقد -
-        م يقومون بالتجارة حقيقـة ولـيس   , ذه العقودأن يتم التأكد من هوية املتعاملنيوأ

 .بشكل ومهي
  :اخلالصـــة

, ميكن تداوهلا يف السوق املايل    , لقد اقترح كثري من الباحثني أدوات مالية إسالمية عديدة        
رغم ما متثلـه    , فال زالت بعيدة عن جمال البحث     , أما العقود اآلجلة وعقود اخليار واملستقبليات     

حيث يعتربها البعض من أفضل ما أبدعه       .. ية كبرية يف االقتصاديات املعاصرة    هذه العقود من أمه   
  ..وابتكره العقل البشري
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وقد حاولت هذه الدراسة إضافة هذه العقود إىل األدوات اليت ميكن تداوهلا يف الـسوق           
  .وذلك بعد تطويرها يف ظل العقود والضوابط الشرعية, املالية اإلسالمية

كن تطويرها إسالميا يف ظل األحكام الشرعية لبيع العربون والتـأمني           فعقود اخليارات مي  
بينمـا  .. أما العقود اآلجلة فهي أشبه ما تكون بعقد السلم   .. وااللتزام والكفالة واحلقوق املعنوية   

ميكن االستفادة من عقد االستصناع لتطوير عقود املستقبليات وذلك الحتاد هذه العقود يف عدم              
  ..ثمن النقدي يف جملس العقد وإمكانية إصدارات سندات استصناعاشتراط تسليم ال

إن السوق املالية اإلسالمية مبا تشتمل عليه من أدوات مالية إسالمية ال زالت حباجة إىل               
والذي ميكن أن يـسهم يف      .. االبتكار واإلبداع من أجل أن تقوم بالدر االقتصادي املؤمل منها         

  .اق املالية يف الدول الغربيةختفيف التبعية االقتصادية لألسو
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