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الملخص
مةٞمزة ًمألؾمقاق اعماًمٞمٛمة ُمـ اعمخاـمر أطمد أهؿ اخلّمائص اعمٞمة ذم جمال شمٖمٓمٞيٕمد اؾمتخدام اعمِمت٘مات اعماًم
مقاعٟمة طمجؿ اًمتداول سماإلضاومة إمم أٞماطمٟ مث أن شمٓمقر هذه اعمِمت٘مات يمان ُمـٞمة األظمػمة طمٟمة ذم اآلوٞاًمٕماعم
مز سمقضمقد همرومةٞمٛ و اًمتل شمت،مةٛمٔمٜمػ سملم ُمِمت٘مات ُمتداوًمة قمغم ُمستقى اًمسقق اعمٚاعمِمت٘مات اًمتل ختت
 و،مةٛمٔمٜمات و ُمِمت٘مات ُمتداوًمة قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٞمٚمٛمٕمٚمر قمغم اًمسػم احلسـ ًمٝاعم٘ماصة اًمتل شمس
 و هذا ُما ضمٕمؾ ُمـ،مؿ اًمتٕماُمؾ ذم هذه اًمسققٙمئة حتٞماب هٞمز سمٕم٘مقد قمغم ُم٘ماس يمؾ ُمتٕماُمؾ ذم همٞمٛاًمتل شمت
مامٞم٘مٚمْمارسملم ًمٛمٚمان اعمٗمْمؾ ًمٙمة اعمٞمٟ و ضمٕمؾ ُمـ اًمثا،مة ُمـ اعمخاـمرٞمتٖمٓمٚمسب ًمٟمان األٙاألومم اعم
مة وٛمٔمٜمؾ اًمتٕماُمؾ ذم اًمسقق اعمٙمٞمؾ هٞمٚمة امم اسمراز و حتٚ و ذم هذا االـمار ؾمٕمت هذه اعمداظم،مْمارسماهتؿٛسم
ماٝمٗمتٞمة شمتحقل قمـ وفمٞمت ًمّماًمح هذه االظمػمة و هذا ُما ضمٕمؾ اعمِمت٘مات اعماًمٟمة اًمتل يماٛمٔمٜاًمسقق همػم اعم
مت اًمسببٟمثؾ ذم اعمْمارسمة و اًمتل يماٛمٗمة اظمرى شمتٞ امم وفم،مة ُمـ اعمخاـمرٞمة ذم اًمتٖمٓمٚمثٛمة و اعمتٞاالؾماؾم
مة طمادة الزالٞمخاـمرة و أدت امم طمدوث ازُمات ُماًمٛمٚمة امم ُمّمدر ًمٞمس ذم حتقل اعمِمت٘مات اعماًمٞاًمرئ
مةٞمدؾمة اعماًمٜ و ذم فمؾ هذه اًمٔمروف سمرزت أدوات اهل،االىمتّماد اًمٕماعمل يٕماين ُمـ ويالهتا إمم طمد اآلن
مزا ُمٕمتؼماٞمث أظمذت طمٞمداة شمستخدم ذم إدارة اعمخاـمر طم٠مة يمٞمقك اإلؾمالُمٙمة أؾماؾما ذم اًمّمٚمة ممثٞاإلؾمالُم
مٔمامٜما ذم اًمٝمتٞمة و أمهٞمقك اإلؾمالُمٙمة شمريمز قمغم اًمّمٚ و هذا ُما ضمٕمؾ هذه اعمداظم،مٔمام اعمازم اًمٕماعملٜذم اًم
. مةٞمٗمت ُمع األزُمات اعماًمٞمٙمػ شمٞاعمازم اًمٕماعمل و يم
Resume :
One of the dominant features of financial markets over the past decade has
been the fantastic development of products not only in terms of volume but also
in terms of types of contracts. Derivatives have also been much stronger than
conventional financial transactions , which themselves exceed the growth or
production of merchandise trade expansion. According to a census of the Bank
for International Settlements and the information professional organizations,
outstanding nominal derivatives of any kind products (including operations and
derivatives traders on goods ) reached about 84,000 billion, which is higher than
the total market capitalization broadly in major developed countries amount. It
is almost three times the global gross domestic product (GDP)
In other side Islamic finance has realized a great development in finance and
investments fields, which lead to increase interest in the Islamic financial
products in the banking activities and the different economic transactions, so
that we find Sukuk one of the most important products, this latter has a great
importance in the international financial markets, as it becomes a competitor
to the traditional securities and it is available for all, individuals, companies and
governments across the world, and like other securities, it confronts different
risks, also it is affected by the Universal environment, in this respect this paper
will treat financial engineering which used to manage Islamic sukuk risks and
the effects of the last finance crisis on Islamic sukuk market , and this can be
seen as follows: what is the financial engineering, the different kinds of Islamic
sukuk, sukuk’s risks, managing sukuk’s risks and finally the effect of the
financial crisis on the sukuk market.
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مقدمة
ًم٘مد أدت اًمتٓمقرات احلاصٚمة ذم اعمٞمدان االىمتّمادي ،و اعمازم ذم اًمرسمع األظمػم ُمـ اًم٘مرن اعمايض
إمم شمزايد طمدة اعمخاـمر اًمتل أصمرت سمِمٙمؾ يمبػم قمغم اًمبٜمقك و ُمـ سملم أهؿ هذه اعمخاـمرٟ ،مجد خماـمر
ُمٕمدالت اًمٗمائدة و خماـمر ُمٕمدالت اًمٍمف ،و متاؿمٞما ُمع هذا اًمتٓمقر وضمب إجياد صٞمغ ضمديدة و
اؾمؽماشمٞمجٞمات شمسٛمح سماحلامية و اًمتٖمٓمٞمة ضد اًمتٖمػمات همػم اعمرهمقب ومٞمٝما ألؾمٕمار األصقل اعماًمٞمة،
و يتح٘مؼ هذا قمـ ـمريؼ قمدة شم٘مٜمٞمات شمتٛمثؾ ظماصة ذم اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة ،اعمبادالت و االظمتٞمارات،
و يتداول يمؾ ٟمقع ُمـ األدوات اًمساسم٘مة ذم أؾمقاق ُمست٘مٚمة قمـ األظمرى وُمع شمزايد أمهٞمة األدوات
اعماًمٞمة اعمِمت٘مة أومم األظمّمائٞمقن قمٜماية يمبػمة ًمدراؾمة هذه األدوات سمِمٙمؾ يسٛمح سماًمتحٙمؿ ذم
اؾمتٕمامهلا ًمتح٘مٞمؼ اهلدف اًمذي ـمقرت ُمـ أضمٚمف  ،أال وهق اًمتٖمٓمٞمة ضد اعمخاـمر سماإلضاومة إمم
اًمدور االؾمتثامري اًمذي شمٚمٕمبف ،و إذا يماٟمت اًمتٖمٓمٞمة هل أهؿ قمٛمٚمٞمة ي٘مقم هبا اعمتٕماُمٚمقن قمغم
ُمستقى أؾمقاق األدوات اعماًمٞمة اعمِمت٘مة ،وم٢من هٜماك قمٛمٚمٞمات يسٕمك ُمـ ظمالهلا اعمتٕماُمؾ إمم
اعمخاـمرة سمٛمٕمٜمك يتحٛمؾ اعمخاـمرة ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ أرسماح ُمع اطمتامل طمدوث ظمسائر ذم طماًمة قمدم
طمدوث شمقىمٕمات اعمتٕماُمؾ ،و هذا ُما أدى امم ُمسامهة هذه اعمِمت٘مات اعماًمٞمة ذم اؾمتحداث ازُمات
ُماًم ٞمة قمديدة يمان آظمرها أزُمة اًمرهـ اًمٕم٘ماري و أزُمة اًمديقن اًمسٞمادية ،و سماًمتازم وم٢من اًمٌمء
اعمالطمظ أن هٜماك ؾمقء اؾمتخدام هلذه اعمِمت٘مات اعماًمٞمة ضمٕمٚمٝما شمتحقل ُمـ أداة ًمٚمتٖمٓمٞمة ُمـ اعمخاـمر
امم ُمسبب أؾماد ًمالزُمات اعماًمٞمة.
و متاؿمٞما ُمع هذا اًمتٓمقر طم٘م٘مت اًمّمػمومة اإلؾمالُمٞمة ٟمٛمقا يمبػما ذم جماالت اًمتٛمقيؾ واالؾمتثامر،
مما أدى إمم زيادة االهتامم سماعمٜمتجات اعماًمٞمة اإلؾمالُمٞمة ذم اًمٕمٛمٚمٞمات اعمٍمومٞمة واعمٕماُمالت
االىمتّمادية اعمختٚمٗمة طمٞمث سمرزت اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة يمقاطمدة ُمـ أهؿ هذه اعمٜمتجات ،واًمتل
اؾمتٓماقمت أن دمد هلا ُمقـمئ ىمدم ذم األؾمقاق اعماًمٞمة اًمدوًمٞمة ،يمام أضحت شمٜماومس اًمسٜمدات
اًمت٘مٚمٞمدية وُمتاطمة ذم اًمقىمت ٟمٗمسف ًمٚمجٛمٞمع أومرادا وذيمات وطمٙمقُمات ذم اًم٘مارات اخلٛمس ،إال
أهنا يمٖمػمها ُمـ األوراق اعماًمٞمة شمقاضمف خماـمر خمتٚمٗمة وشمت٠مصمر سماعمٜماخ االىمتّمادي اًمٕماعمل
اٟمٓمالىما مما ؾمبؼ يٛمٙمٜمٜما صٞماهمة اؿمٙماًمٞمة هذه اعمداظمٚمة ذم اًمتساؤل اًمتازم:
كقف يتم استخدام ادشتؼات ادالقة سواء كاكت تؼؾقدية أو إسالمقة دم إدارة ادخاطر؟ و ماهي
األسباب و العوامل التي أدت إىل اكتؼال دور هذه ادشتؼات من التحوط من ادخاطرة إىل السعي
القفا و التي كاكت أحد أهم أسباب األزمات ادالقة األخرة؟
-I

ادارة خماطر ادعدل باستخدام ادشتؼات ادالقة
 -1اعمِمت٘مات اعماًمٞمة ذم اـمار اًمسقق اعمٜمٔمٛمة
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 -1-1قم٘مقد اخلٞمار
 -2-1اعمست٘مبٚمٞمات
-2

اعمِمت٘مات اعماًمٞمة ذم اـمار اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة
 -1-2اًمٕم٘مقد االضمٚمة
 -2-2اعمبادالت

-II
-1

ادشتؼات ادالقة بني التغطقة و استحداث األزمات
األزُمات اعمٍمومٞمة
 -1-1أؾمباب االزُمات اعمٍمومٞمة
 -2-1اعمِمت٘مات اعماًمٞمة و قمالىمتٝما سماألزُمات اعمٍمومٞمة

-2

اعمِمت٘مات عماًمٞمة سملم اًمتٖمٓمٞمة و اعمْمارسمة
 -1-2دراؾمة حتٚمٞمٚمٞمة حلجؿ اًمتداول ذم اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة و اًمسقق اعمٜمٔمٛمة
 -2-2دراؾمة حتٚمٞمٚمٞمة هلٞمٙمؾ اًمتداول ذم اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة
 -3-2اعمِمت٘مات اعماًمٞمة يمٛمّمدر ًمٚمٛمخاـمرة

-III

اهلٜمدؾمة اعماًمٞمة اإلؾمالُمٞمة يمبديؾ عمقاضمٝمة األزُمات

-1

-2

اعمخاـمر ذم اًمّمٜماقمة اعماًمٞمة اإلؾمالُمٞمة
-1-1

اإلـمار اًمٜمٔمري ًمٚمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة

-2-1

أٟمقاع اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة

-3-1

خماـمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة
أؾماًمٞمب و أدوات إدارة اعمخاـمر ذم اًمّمٜماقمة اعماًمٞمة اإلؾمالُمٞمة

 -1-2ظمٓمقات إدارة خماـمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة
-2-2اآلًمٞمات اعمستخدُمة إلدارة خماـمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة
-3
-I

األزُمة اعماًمٞمة و ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة
إدارة المخاطر باستخدام المشتقات المالية

شمٕمد أؾمقاق األصقل اعماًمٞمة اًم٘ماقمدة اًمتل شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝما أؾمقاق األدوات اعماًمٞمة اعمِمت٘مة ،طمٞمث أهنا
سمٛمثاسمة اًمنمط األؾماد ًمتٙمقيـ األؾمٕمار اآلضمٚمة ،و ُمع شمٓمقر األؾمقاق اعماًمٞمة فمٝمرت قمدة أٟمقاع
ُمـ اعمخاـمر طمٞمث يٛمٙمٜمٜما اًمتٛمٞمٞمز سملم صمالصمة أٟمقاع رئٞمسٞمة :
1

 خماطر معدالت الػائدة  :هل اعمخاـمر اًمتل يتحٛمٚمٝما اًمبٜمؽ أو اعم١مؾمسة اعماًمٞمة و اًمٜمادمة قمـ وضمقداًمتزام قمٚمٞمٝما أو اُمتاليمٝما ًمسٜمد سمٛمٕمدل ومائدة صماسمت ُمع إُمٙماٟمٞمة شمٖمػم ُمٕمدالت اًمٗمائدة ذم اًمسقق؛
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 خماطر الرصف :شمٜمتج هذه اعمخاـمر قمـ اُمتالك أصؾ أو ظمّمؿ سماًمٕمٛمٚمة اًمّمٕمبة ،طمٞمث أنُمٕمدالت اًمٍمف شمٙمقن ُمتٖمػمة و هذا ُما يٕمرض اًمبٜمؽ عمخاـمر اًمٍمف؛
 خماطر السقولة  :هل اعمخاـمر اًمٜمادمة قمـ اعم٘مارٟمة سملم اؾمتح٘ماىمٞمة اًم٘مروض وأضمال اؾمتح٘ماقاًمقدائع ،سمٛمٕمٜمك ُمدى ىمدرة اًمبٜمؽ قمغم ُمقاضمٝمة ـمٚمبات اعمقدقملم ًمسحب ودائٕمٝمؿ.
 -1ادشتؼات ادالقة دم اطار السوق ادـظؿة
شمتٛمٞمز هذه األؾمقاق سمٕمدة ظمّمائص ٟمذيمر ُمٜمٝما
أ -تـؿقط العؼود
شمٕمد ُمٞمزة شمٜمٛمٞمط اًمٕم٘مقد اخلاصٞمة األؾماؾمٞمة هلذا اًمٜمقع ُمـ األؾمقاق ،طمٞمث يمام ؾمبؼ و أن أذٟما أن
يمؾ ـمرف ُمـ أـمراف اًمٕم٘مد ُمٕمرض عمخاـمرة ذم طماًمة قمدم اًمتزام اًمٓمرف اآلظمر سمنموط اًمٕم٘مد ،و
شمتٛمٞمز األدوات اعمتداوًمة ذم هذه األؾمقاق سمٜمقع ُمـ اًمسٞمقًمة ألٟمف يٛمٙمـ ًمٚمٛمستثٛمريـ اًمتٜمازل قمٜمٝما
و شمداوهلا.
ب -إمؽاكقة التـازل عن العؼود

ُمـ اًمٜماطمٞمة اًمٜمٔمرية وم٢من اعمِمؽمي ي٘مقم سمنماء يمٛمٞمة ُمـ األصؾ حمؾ اًمٕم٘مد قمٜمد االؾمتح٘ماق و يدومع
اًم٘مٞمٛمة اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝما ُمسب٘ما ،أُما اًمبائع ومٞمتحّمؾ قمغم هذه األظمػمة و ي٘مقم سمتقريد األصؾ اعمٕمٜمل ،و
ُمـ اعمالطمظ أن ُ% 95مـ هذه اًمٕم٘مقد ال شمٜمتٝمل سمتقريد األصؾ اعمٕمٜمل – أي إمم هماية االؾمتح٘ماق

2

ت -وجود غرفة مؼاصة

و اًمتل شمٜمٔمؿ ؾمٞمقًمة اًمسقق و شمْمٛمـ اًمسػم احلسـ ًمٚمٕمٛمٚمٞمات ،و ذًمؽ ُمـ ظمالل شمسجٞمؾ اًمٕمٛمٚمٞمة
قمٜمد سمداية اًمتٕماىمد سملم اًمٓمروملم و اسمتداء ُمـ هذا اًمتاريخ وم٢من همرومة اعم٘ماصة شمٚمٕمب دور اًمتسقية سملم
األـمراف اعمتٕماىمدة ،هذا اًمنمط يٕمزز األُمان و ؿمٗماومٞمة األؾمقاق؛
ث -إلزامقة دفع هامش ضامن من طرف ادتعامؾني

و ذًمؽ ًمٚمسامح هلؿ سماًمتٖمٓمٞمة ذم طماًمة قمدم ىمدرة أطمد أـمراف اًمٕم٘مد قمغم اًمدومع ،و شمدومع هذه
اًمقديٕمة قمٜمد اًمتٕماىمد و شمٙمقن قمغم ؿمٙمؾ ٟم٘مدي أو قمغم ؿمٙمؾ ؿمٝمادات ظمزيٜمة أو أصقل ُماًمٞمة.
 -1-1عقود الخيار
اخلٞمارات اعمتداوًمة ذم اًمبقرصات هل صٞمٖمة ُمـ صٞمغ اًمٕمٛمٚمٞمات اعمنموـمة واًمتل شمتؿ قمغم
جمٛمققمة ُمـ األدوات أمهٝما  :األوراق اعماًمٞمة ،اعمٕمادن اًمثٛمٞمٜمة ،أؾمٕمار اًمٗمائدةُ ،م١مذات اًمبقرصة،
اًمٕمٛمالت اًمّمٕمبة وهمػمها ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أن هذه االؾمتٕمامالت اًمتل شمتؿ قمغم االظمتٞمارات شمدر
أرسماح ُمٕمتؼمة ،ظماصة سماًمٜمسبة ًمٚمٛمْمارسملم ،وم٢مهنا شمٕمتؼم سماًمٖمة األمهٞمة إذا ُما شمٕمٚمؼ األُمر سمحامية
اعمستثٛمر ُمـ خماـمر شم٘مٚمب أؾمٕمار اًم٘مٞمؿ اعمٜم٘مقًمة.
شمقضمف قم٘مقد اخلٞمارات ًمتح٘مٞمؼ هدوملم رئٞمسلم:
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األول :حت٘مٞمؼ اًمٕمقائد ُمـ ومروىمات األؾمٕمار قمٜمد شم٘مٚمبٝما ذم ومؽمات ىمّمػمة ؛
الثاين :اًمتحقط ُمـ شم٘مٚمبات اًمسقق وسماًمتازم شمستخدم اخلٞمارات ًمتجاوز أو ًمتخٗمٞمػ خماـمر
اًمسقق.
وشمتقمم ُم١مؾمسات ُمتخّمّمة ذم األؾمقاق اعماًمٞمة دور صامم األُمان ًمٚمٕم٘مقد اعمٕمٜمٞمة ومٗمل اًمقاليات
اعمتحدة اًمتل شمٔمؿ أهؿ أؾمقاق اخلٞمارات اًمٕماعمٞمة ُمثؾ ؾمقق ظمٞمارات جمٚمس ؿمٞمٙماهمق وؾمقق
األؾمٝمؿ األُمر يٙمٞمة ،هٜماك ُم١مؾمسة شمّمٗمٞمة اخلٞمارات اًمتل شمتقؾمط ذم إٟمجاز ُمٝمامت اًمسقق اًمثاٟمقية
خلٞمارات اًمنماء واًمبٞمع طمٞمث ي٘مقم ممثٚمق اعمِمؽميـ واًمبائٕملم سمٕمد اًمتٗماوض ُمع اًمسامرسة سماًمتٕماُمؾ
اعمباذ ُمع ُم١مؾمسة شمّمٗمٞمة اخلٞمارات الؾمتالم أو شمسٚمٞمؿ طمّمص األؾمٝمؿ وإلٟمجاز اًمٜمِماـمات
األظمرى اعمتٕمٚم٘مة سمتٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مقد اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝما.

3

أ -حمددات ققؿة عؼد اخلقار
شمقضمد قمدة حمددات ًم٘مٞمٛمة قم٘مد اخلٞمار هل:
-

سعر األصل ادعـي  :- le cours de sous jacent -ومٙمٚمام اارشمٗمع ؾمٕمر اًمسقق هلذا

األصؾ زادت إُمٙماٟمٞمة حت٘مٞمؼ أرسماح أيمؼم مما يستٚمزم ُمٙماوم٠مة يمبػمة؛
-

سعر التـػقذ :يمٚمام ارشمٗمع ؾمٕمر اًمتٜمٗمٞمذ اٟمخٗمْمت ىمٞمٛمة اعمٙماوم٠مة اعمٓمٚمقسمة ،وذًمؽ أن أرسماح

طماُمؾ قم٘مد اخلٞمار شم٘مؾ ٟمسبٞما؛
-

تذبذب سعر األصل ادعـي :شمرشمٗمع ىمٞمٛمة قم٘مد اظمتٞمار اًمنماء يمٚمام يماٟمت درضمة شمذسمذب ؾمٕمر

األصؾ اعمٕمٜمل يمبػمة ،وذًمؽ ًمزيادة اطمتامل حت٘مٞمؼ أرسماح ،يمذًمؽ ىمٞمٛمة اظمتٞمار اًمبٞمع شمرشمٗمع سمارشمٗماع
درضمة شمذسمذب ؾمٕمر األصؾ اعمٕمٜمل.

4

اًمِمٙمؾ-1-
قمالىمة ىمٞمٛمة قم٘مد االظمتٞمار سمٛمدة طمٞماة اًمٕم٘مد

اًمِمٙمؾ -2-
قمالىمة ؾمٕمر قم٘مد االظمتٞمار سمتذسمذب ؾمٕمر
األصؾ اعمٕمٜمل

ىمٞمٛمة األصؾ Valeur de sous jacent:ىمٞمٛمة قم٘مد االظمتٞمارValeur de l’option :

ؾمٕمر اًمتٜمٗمٞمذ  Prix de l’exercice:اعمٕمٜمل
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-

مدة حقاة العؼد  :شمزيد ىمٞمٛمة قم٘مد ظمٞمار اًمنماء سمزيادة ُمدة طمٞماة هذا اًمٕم٘مد ،وهق ٟمٗمس اًمتٖمػم

اًمذي حيدث قمغم قم٘مد اظمتٞمار اًمبٞمع ،طمٞمث اٟمف يمٚمام زادت هذه اعمدة زادت ىمٞمٛمة قم٘مد اخلٞمارُ .مـ هٜما
يتبلم ًمٜما اٟمف يمٚمام يمان شماريخ االؾمتح٘ماق اسمٕمد يمٚمام يماٟمت هٜماك إُمٙماٟمٞمة اًمتٖمػم ذم ؾمٕمر األصؾ
اعمٕمٜمل أيمؼم وسماًمتازم شمرشمٗمع ىمٞمٛمة قم٘مد اخلٞمار.
-

معدل الػائدة بدون خماطرة  :سماًمٜمسبة ًمٕم٘مد اًمنماء شمرشمٗمع ىمٞمٛمتف سم٢مرشمٗماع ُمٕمدل اًمٗمائدة ألن

اظمتٞمار اًمنماء يتٞمح ومرصة احلّمقل قمغم األداة اعماًمٞمة اعمرشمبٓمة سمذًمؽ اخلٞمار ذم اعمست٘مبؾ ،أُما
سماًمٜمسبة ًمٕم٘مد ظمٞمار اًمبٞمع وم٢من ىمٞمٛمتف شمٜمخٗمض سمارشمٗماع ؾمٕمر اًمٗمائدة.
 -2-1العقود المستقبلية
اًمٕم٘مد اعمست٘مبكم هق أداة شمتْمٛمـ اإلشمٗماق سملم ـمروملم قمغم ذاء أو سمٞمع أصؾ ُمازم حمؾ اًمٕم٘مد سمسٕمر
حمدد ُمسب٘ما قمغم أن يتؿ اًمتسٚمٞمؿ ذم شماريخ ُمست٘مبكم ،و جيب أن يتْمٛمـ أي قم٘مد ُمست٘مبكم قمغم
جمٛمققمة ُمـ اًمٕمٜمارص األؾماؾمٞمة اعمتٛمثٚمة ومٞمام يكم:يمٛمٞمة و ٟمقع األصؾ حمؾ اًمتٕماىمد ،شماريخ اًمتسٚمٞمؿ،
اًمسٕمر اعمحدد ويمٞمٗمٞمة اًمتسٚمٞمؿ .و ًمْم امن شمقومػم ؾمقق ُمٜمٔمؿ جل٠مت اًمبقرصات إمم شمٜمٛمٞمط اًمٕم٘مقد ذم
مخس جماالت أؾماؾمٞمة هل :وطمدة اًمتٕماُمؾ ،ذوط اًمتسٚمٞمؿ ،طمدود شم٘مٚمب األؾمٕمار ،احلدود
اًم٘مّمقى عمريمز اعمستثٛمر اًمقاطمد قمغم اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة و اهلاُمش اعمبدئل.
-

ققؿة العؼد ادستؼبيل
إلسمراز اًمٗمرق سملم ىمٞمٛمة اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة و أؾمٕمارها ي٘متيض األُمر ُمتاسمٕمة قم٘مد ُمست٘مبكم طمتك

شماريخ اًمتسٚمٞمؿ،يمام هق احلال ذم اًمٕم٘مقد اآلضمٚمة وم٢من اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة شمٕمٓمل ًمٓمرومٞمٝما ومرصة
االرشمباط قمغم األصؾ حمؾ اًمتٕماىمد سماًمسٕمر اجلاري اآلن قمغم أن يتؿ اًمتسٚمٞمؿ ذم شماريخ الطمؼ ،همػم
أن اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة شمتٛمٞمز  -سم٢مضمراء شمسقية يقُمٞمة عمريمز اعمتٕماُمٚملم سمٜماء قمغم طمريمة األؾمٕمار.
ومٚمق أن األؾمٕمار يماٟمت ذم صٕمقد ُم٘مارٟمة سمسٕمر اًمتسقية ًمٚمٞمقم اًمساسمؼ وم٢من ومرق اًمسٕمر يْماف إمم
طمساب اعمِمؽمي ،أي إمم اعمريمز اًمٓمقيؾ ،و خيّمؿ ُمـ اًمبائع أي ُمـ اعمريمز اًم٘مّمػم ،أُما إذا يماٟمت
طمريمة األؾمٕمار ٟمزوًمٞمة طمٞمٜمئذ يْماف ومرق األؾمٕمار حلساب اًمبائع و خيّمؿ ُمـ طمساب اعمِمؽمي ،و
يمام يبدو وم٢من اًمٕم٘مد اعمست٘مبكم يقًمد شمدوم٘مات ٟم٘مدية يقُمٞمة ىمد شمٙمقن ُمقضمبة أو ؾماًمبة إقمتامدا قمغم إدماه
طمريمة األؾمٕمار و اعمريمز اًمذي أظمذه اعمتٕماُمؾ.
إذا يمان اعمستثٛمر يرهمب ذم ذاء أصؾ يٛمٙمٜمف احلّمقل قمٚمٞمف سماًمسٕمر احلارض و يتحّمؾ قمغم
األصؾ اعمازم ومقرا ،يمام يٛمٙمٜمف اًم٘مٞمام سمتحرير أُمر ذاء يتؿ سمٛمقضمبف اًم٘مٞمام سمٕمٛمٚمٞمة ذاء ُمست٘مبٚمٞمة،
أي االؾمتالم ذم شماريخ ُمست٘مبكم ُم٘ماسمؾ ؾمٕمر حمدد ُمسب٘ماُ ،مـ ظمالل ُما ؾمبؼ ٟمستٜمتج ُما يكم:
-

يٛمٙمـ شمقفمٞمػ ُمبٚمغ اًمنماء ذم اًمسقق اعمست٘مبكم إلن اعمستثٛمر ال ي٘مقم سماًمدومع ومقرا؛
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ُمـ ضمٝمة أظمرى وم٢من اعمستثٛمر ؾمقف يتخغم قمغم اًمٗمقائد أو اًمٕمقائد اًمٜمادمة قمـ األصؾ اعمٕمٜمل.

-

يٛمٙمٜمٜما إؾمتٜمتاج اًمّمٞمٖمة اًمتاًمٞمة اًمتل شمقضح اًمٕمالىمة سملم اًمٕم٘مد اعمست٘مبكم و اًمسٕمر احلارض :
5

طمٞمث:
ُ : rمٕمدل اًمٗمائدة سمدون خماـمرة ًمٚمٗمؽمة؛
 :VP(DCاًمٕمقائد أو اًمٗمقائد اعمتخغم قمٜمٝما .
-2

المشتقات المالية في اطار السوق غير المنظمة

اًمٜمقع اًمثاين ألؾمقاق األدوات اعماًمٞمة اعمِمت٘مة هل اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة ،طمٞمث شمٕمد هذه اًمسقق
قمغم اًم٘مٞماس سمٛمٕمٜمك اًمٕم٘مقد اآلضمٚمة شمٙمقن طمسب ـمٚمب اعمتٕماُمٚملم و ال شمتٛمتع سمٛمٞمزة اًمتٜمٛمٞمط ،و
شمْمؿ هذه اًمسقق مجٞمع اعمٕماُمالت اًمتل ال شمتؿ قمغم ُمستقى اًمسقق اعمٜمٔمٛمة ،و يتؿ اًمتٕماُمؾ دون
اعمرور قمغم همرومة اعم٘ماصة وسماًمتازم وم٢من درضمة اعمخاـمرة اعمتٕمٚم٘مة سماًمسٞمقًمة شمٙمقن يمبػمة ُمع درضمة
خماـمرة يمبػمة و ؿمٗماومٞمة ُمتٖمػمة.
 -1-2العقود االجلة
شمٕمرف اًمٕم٘مقد اآلضمٚمة قمغم أهنا قم٘مقد ُمِمت٘مة سمسٞمٓمة أي أهنا اشمٗماق قمغم ذاء وسمٞمع أصؾ ذم وىمت
ُمست٘مبكم ُمٕملم ُم٘ماسمؾ ؾمٕمر ُمٕملم ،ويٙمقن اًمٕم٘مد قمادة سملم ُم١مؾمستلم ُماًمٞمتلم أو ُم١مؾمسة ُماًمٞمة
وأطمد قمٛمالئٝما ُمـ اعمٜمِمآت وال يتؿ شمداوًمف ذم اًمبقرصة قمادة.
ويتخذ أطمد اًمٓمروملم ذم اًمٕم٘مد اآلضمؾ ُمريمزا ـمقيال ويقاومؼ قمغم ذاء األصؾ حمؾ اًمٕم٘مد ذم
شماريخ ُمست٘مبكم يتؿ االشمٗماق قمٚمٞمف ،سمٞمٜمام يتخذ اًمٓمرف اآلظمر ُمريمزا ىمّمػما ويقاومؼ قمغم سمٞمع األصؾ
ذم ٟمٗمس اًمتاريخ ُم٘ماسمؾ ٟمٗمس اًمسٕمر وشمتؿ شمسقية اًمٕم٘مد اآلضمؾ قمٜمد اؾمتح٘ماىمف طملم ي٘مقم طمائز
اعم ريمز اًم٘مّمػم سمتسٚمٞمؿ األصؾ إمم طمائز اعمريمز اًمٓمقيؾ ُم٘ماسمؾ ُمبٚمغ ٟم٘مدي ُمساو ًمسٕمر اًمتسٚمٞمؿ وُمـ
اعمتٖمػمات اًمرئٞمسٞمة اًمتل حتدد ىمٞمٛمة أي قم٘مد آضمؾ ذم وىمت ُما ،اًمسٕمر اًمسقىمل ًمألصؾ.
شمتِماسمف اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة ُمع اًمٕم٘مقد اآلضمٚمة ًمدرضمة يمبػمة ،سمؾ أن اًمٙمثػم يٕمتؼم اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة
ٟمقع ُمـ اًمٕم٘مقد اآلضمٚمة وًمٙمٜمٝما ٟمٛمٓمٞمة وشمتداول ذم سمقرصات ُمٜمٔمٛمة.
ويقضمد اظمتالومان أؾماؾمٞمان سملم اًمٕم٘مقد اآلضمٚمة واًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة مها:
األول :شمتٛمتع اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة سمٛمخاـمر ؾمٞمقًمة أىمؾ وذًمؽ ألهنا شمتداول ذم سمقرصات ُمٜمٔمٛمة.
وشمتٛمتع اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة سمنموط وظمقاص ٟمٛمٓمٞمة ُمثؾ ضمقدة ويمٛمٞمة األصؾ حمؾ اًمٕم٘مد وشمقاريخ
اٟمتٝماء صالطمٞمة اًمٕم٘مد ،وهذه اًمٜمٛمٓمٞمة أو اعمٕمٞمارية شمسٛمح ًمٚمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة سم٠من شمتداول ذم األؾمقاق
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اًمثاٟمقية ُمثٚمٝما ُمثؾ األؾمٝمؿ اًمٕمادية وم٢من أي ؿمخص يِمؽميأأو يبٞمع قم٘مد ُمست٘مبكم يستٓمٞمع أن
يّمٗمل ُمقىمٗمف أو ي٘ماسمؾ اًمبٞمع أ أو ذاء ٟمقع ُمٓماسمؼ هلذا اًمٕم٘مد .
الثاين  :شمتٛمتع اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة سمٛمخاـمر ائتامن أو خماـمر قمجز قمـ اًمقوماء سماالًمتزاُمات أىمؾ وذًمؽ
ُم٘مار ٟمة سماًمٕم٘مقد اآلضمٚمة ويرضمع ذًمؽ إمم أن اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة شمتٓمٚمب ُمـ اًمٓمروملم إيداع أُمقال
شمسٛمك سماهلاُمش اعمبدئل يمْمامن وإسمداء حلسـ اًمٜمٞمة وذًمؽ ًمدى اًمسامرسة واًمذيـ ي٘مقُمقن سمدورهؿ
سم٢ميداع هاُمش ًمدى همرومة اعم٘ماصة وشمٙمقن ُمتٓمٚمبات اهلاُمش اعمبدئل قمادة ُما سملم صمالصمة و ؾمتة سماعمائة
ُمـ ىمٞمٛمة اًمٕم٘مد.
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 -2-2عقود المبادلة
يٕمرف قم٘مد اعمبادًمة قمغم أٟمف اشمٗماق سملم ـمروملم أو أيمثر ًمتبادل ؾمٚمسٚمة ُمـ اًمتدوم٘مات اًمٜم٘مدية ظمالل
ومؽمة ُمست٘مبٚمٞمة ،وشمرشمبط اًمتدوم٘مات اًمٜم٘مدية اًمتل يدظمؾ ومٞمٝما أـمراف اًمٕم٘مد قمادة سم٠مداة ديـ أو سم٘مٞمٛمة
قمٛمالت أضمٜمبٞمة وًمذًمؽ يقضمد ٟمققمان أؾماؾمٞمان ًمٚمٛمبادالت مها ُمبادالت أؾمٕمار اًمٗمائدة وُمبادالت
اًمٕمٛمٚمة.
شمٙمٛمـ أمهٞمة قم٘مقد اعمبادالت ذم دورها اًمٗماقمؾ قمٜمد اًمتحقط ُمـ اعمخاـمر اعمختٚمٗمة وقمٜمد حماوًمة
سمٚمقغ اًمٕمقائد يماومة األـمراف .وًمبٞمان هذه األمهٞمة ٟمٕمرض اًمٜم٘ماط اًمتاًمٞمة :
-

إن خماـمر اًمٗمِمؾ ال متس قمادة األصقل اعمٕمتٛمدة ًمٚمٕمقائد اعمٕمٜمٞمة وذًمؽ ألهنا اومؽماضٞمة أو

ختٞمٚمٞمة وهذا ُما ي٘مٚمؾ ُمـ طمجؿ هذه اعمخاـمر؛
-

إن اًمٕم٘مقد اًمتل شمرسمط األؾمٕمار اعمٕمقُمة سماألؾمٕمار اًمثاسمتة شمزيد ُمـ طماالت اًمت٠ميمد سماًمٜمسبة

ًمالًمتزاُمات اعمست٘مبٚمٞمة ،ظماصة وأهنا شمساهؿ ذم شمٕمديؾ اعمحٗمٔمة االؾمتثامرية طمسب اًمٔمروف
اجلارية واعمست٘مبٚمٞمة ًمألؾمقاق.
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اًمِمٙمؾ 3
التدفؼات الـؼدية دم مبادالت أسعار الػائدة
ىمرض سمٛمٕمدل صماسمت

اجلٝمة اعم٘ماسمٚمة
أُم١مؾمسة ،سمٜمؽ

ىمرض سمٛمٕمدل ُمتٖمػم

اًمدومع سمٛمٕمدل صماسمت

ُم١مؾمسة

اًمدومع سمٛمٕمدل ُمتٖمػم
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 -3-2التدخالت على مستوى أسواق المشتقات المالية
يرشمبط ُمٗمٝمقم شمدظمؾ ُمتٕماُمؾ قمغم ُمستقى أؾمقاق اعمِمت٘مات سمٛمٗمٝمقم اًمقضٕمٞمة اًمتل شمتِمٙمؾ ُمـ
يمٛمٞمة األصقل اًمتل حيقز قمٚمٞمٝما اعمتٕماُمؾ سماإلضاومة إمم اًمٙمٛمٞمة اًمتل ؾمٞمبٞمٕمٝما ُمٜم٘مقصا ُمٜمٝما اًمٙمٛمٞمة
اًمتل ؾمٞمِمؽمهيا.

Q =Qap + Qav – Qaa

:Qوضٕمٞمة اعمتٕماُمؾ ذم األصؾ اعمازم؛
:Qapيمٛمٞمة األصؾ اعمازم

املمتلكة؛
 :Qavيمٛمٞمة األصؾ اعمازم اعمتاطمة ًمٚمبٞمع
: Qaaيمٛمٞمة األصؾ اعمازم اعمتاطمة ًمٚمنماء.
ٟم٘مقل قمـ ُمتٕماُمؾ أن وضٕمٞمتف ـمقيٚمة أو ُمٗمتقطمة إذا يماٟمت ايمؼم ُمـ اًمّمٗمر ،و ٟم٘مقل أن وضٕمٞمتف
ىمّمػمة أو ُمٖمٚم٘مة إذا يماٟمت أىمؾ ُمـ اًمّمٗمر ،و إذا يماٟمت ُمٕمدوُمة وماعمتٕماُمؾ ال يٛمٚمؽ أية وضٕمٞمة ،و
شمتحدد ٟمتٞمجة اًم تدظمؾ قمغم ُمستقى ؾمقق اعمِمت٘مات طمسب اًمتٖمػمات ذم األؾمٕمار و هذا ُما يقضحف
اجلدول اًمتازم :
8

اجلدول
الوضعقات ادختؾػة التي يؽون عؾقفا ادتعامل دم سوق ادشتؼات
> dPاًمتٖمػم ذم األؾمٕمار

< dPاًمتٖمػم ذم األؾمٕمار

Position

 -ظمسارةR<0-

 -رسمحR>0-

Q>0

 -رسمحR>0-

-ظمسارةR<0-

Q<0

R=0

=R

Q=0

أ -عؿؾقات التغطقة
شمقضمف قمٛمٚمٞمات اًمتٖمٓمٞمة ًمْمامن اعمتٕماُمٚملم ضد اعمخاـمر اًمتل يتٕمرضقن هلا ذم اًمسقق طمٞمث أن
اعمتٕماُمؾ اًمذي يتٕمرض عمخاـمرة و ًمتٙمـ قمغم ؾمبٞمؾ اعمثال ؾمٜمدات سمٛمٕمدل صماسمت و يتقىمع أن
شمٜمخٗمض ُمٕمدالت اًمٗمائدة وم٢من قمٛمٚمٞمات اًمتٖمٓمٞمة شمسٕمك إلًمٖماء هذه اعمخاـمرة و ذًمؽ سماؾمتٕمامل
اعمبادالت طمٞمث أن اعمٕمدل اًمثاسمت ؾمٞمٕمقض سمٛمٕمدل ُمتٖمػم .اؾمتٕمامل هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕمٛمٚمٞمات
يتٓمٚمب شمقومر أرسمٕمة قمٜمارص أؾماؾمٞمة :
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-

وضمقد اعمخاـمرة؛

-

اًمرهمبة ذم شمٗمادي اعمخاـمرة؛

-

إُمٙماٟمٞمة شمٗمادي اعمخاـمرة؛

-

شمٗمادي اعمخاـمرة يٙمقن سمٕمديا؛Posteriori

و شمِمٛمؾ أٟمقاع اعمخاـمرة اًمتل يٛمٙمـ اًمتٖمٓمٞمة ُمٜمٝما ُما يكم:
-

خماـمرة قمٛمٚمة أضمٜمبٞمة؛

-

خماـمرة أؾمٕمار اًمٗمائدة؛

9

يمام رأيٜما ؾماسم٘ما وم٢من اًمتٖمٓمٞمة ي٘مّمد هبا اًمّمٗم٘مات اًمتل يؼمُمٝما اعمستثٛمر سمتقاريخ شمٜمٗمٞمذ ُمست٘مبٚمٞمة
سمٖمرض احلد ُمـ اخلسائر اًمتل يٛمٙمـ أن يتٕمرض هلا و يٛمٙمٜمٜما اًمتٛمٞمٞمز سملم صمالصمة أٟمقاع ُمـ اًمتٖمٓمٞمة.
-

التغطقة الؽامؾة

و ي٘مّمد هبا أن يٛمتٚمؽ اعمتٕماُمؾ قم٘مد سمٞمع و قم٘مد ذاء سمٜمٗمس اًمسٕمر و ٟمٗمس اًمٙمٛمٞمة و االؾمتح٘ماق
و ُمـ صمؿ ال يٙمقن قمرضة ألي ظمسائر ذم طماًمة طمدوث شمٖمػمات ؾمٕمرية ُمٕمٜمك هذا أن اًمتٖمٓمٞمة
اًمٙماُمٚمة شمٕمٜمل قمدم أظمذ ُمريمز قمغم اًمٕم٘مد؛ ومٕم٘مد اًمنماء أًمٖماه قم٘مد اًمبٞمع و أن ُما طمدث ال خيرج قمـ
يمقٟمف االطمتٗماظ سماعمقارد
اًمٜم٘مدية طمتك وىمت احلاضمة.
 تغطقة الرشاءي٘مّمد هبا ذاء قم٘مد ذم ؾمقق اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة هبدف اًمقىماية ُمـ خماـمر ارشمٗماع األؾمٕمار و سماًمتازم
وم٢من شمٖمٓمٞمة اًمنماء ُمـ ؿم٠مهنا أن حتد ُمـ خماـمر ارشمٗماع األؾمٕمار وم٢مهنا أيْما حتد ُمـ طمجؿ األرسماح
اعمتقًمدة وهذا ذم طماًمة اٟمخٗماض األؾمٕمار ،ومان صاطمب اًمٕم٘مد يٙمقن ًمزاُما قمٚمٞمف اًمنماء سماًمسٕمر
اعمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد ذم طملم أٟمف يمان سماإلُمٙمان ذاء ُما حيتاضمف سمسٕمر أىمؾ.
 تغطقة البقعو ي٘مّمد هبا اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة ًمتجٜمب خماـمر االٟمخٗماض ذم أؾمٕمار األصقل اعمٕمٜمٞمة و سماًمتازم وم٢من
اعمتٕماُمٚملم ي٘مقُمقن هبذه اًمٕمٛمٚمٞمة ظمِمٞمة هبقط األؾمٕمار ،و يمام هق احلال ذم شمٖمٓمٞمة اًمنماء ،ومان
شمٖمٓمٞمة اًمبٞمع شمسٛمح سماحلد ُمـ خماـمر اٟمخٗماض األؾمٕمار ًمٙمـ اًمٜم٘مٓمة اًمسٚمبٞمة هل احلد ُمـ اإلرسماح
يمذًمؽ و هذا ذم طماًمة ادماه اًمسٕمر قمٙمس ُما يرهمبف اعمستثٛمر – طماًمة اٟمخٗماض األؾمٕمار سماًمٜمسبة
ًمٚمنماء و طماًمة ارشمٗماقمٝما سماًمٜمسبة ًمٚمبٞمع.-
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ب -عؿؾقات ادضاربة

شم٘مقم هذه اًمتدظمالت قمغم أؾماس اعمراهٜمة قمغم حتريمات األؾمٕمار اعمست٘مبٚمٞمةً ،مذًمؽ شمستخدم
اعمِمت٘مات عمحاوًمة حت٘مٞمؼ ُمٙماؾمب .وقمٙمس اًمتٖمٓمٞمة وم٢من اعمْمارسمقن ال يرشمبٓمقن سم٠مي ُمريمز ؾماسمؼ ذم
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اًمسقق ،ومال هؿ يٛمتٚمٙمقن األصؾ اًمذي يؼمُمقن قمٚمٞمف قم٘مد سمٞمع وال هؿ يرهمبقن ذم اُمتاليمف ،أُما
اًمداومع ذم شمٕماُمالهتؿ ذم شمٚمؽ األؾمقاق هق إهمتٜمام اًمٗمرص ًمتح٘مٞمؼ األرسماح ،ومٚمق أن شمٜمب١ماهتؿ شمِمػم
إمم أن أؾمٕمار اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة قمغم أصؾ ُما سمتاريخ شمسٚمٞمؿ ُما ؾمتٙمقن أىمؾ ُمـ اًمسٕمر اًمذي
ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف األصؾ حمؾ اًمتٕماىمد ذم اًمسقق احلارض ذم ٟمٗمس شماريخ شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد اعمست٘مبكم ،ومسقف
يسٕمقن إمم ذاء شمٚمؽ اًمٕم٘مقد ،أي ي٠مظمذون ُمريمزا ـمقيال قمٚمٞمٝما ،أُما إذا يماٟمت شمقىمٕماهتؿ شمِمػم إمم
أن أؾمٕمار اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة ذم شماريخ اًمتسٚمٞمؿ ؾمقف شمٙمقن أقمغم ُمـ اًمسٕمر اًمذي يٙمقن قمٚمٞمف
األصؾ ذم اًمسقق احلارض ذم ذات اًمتاريخ  ،ومسقف ي٠مظمذون ُمريمزا ىمّمػما ،أي يبٞمٕمقن قم٘مقدا
ُمست٘مبٚمٞمة .
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يٛمٙمـ أن ي٠مظمذ اعمْمارب ُمريمزا ـمقيال أو ُمريمزا ىمّمػما ذم ؾمقق اًمٕم٘مقد .
 إسرتاتقجقة ادركز الطويل يٛمٞمؾ اعمْمارسمقن إمم أظمذ ُمريمز ـمقيؾ قمغم قم٘مد ًمسٚمٕمة أو أصؾُمازم ُمٕملم  ،قمٜمدُما شمِمػم اًمتقىمٕمات إمم طمريمة صٕمقدية ذم أؾمٕمار اًمٕم٘مقد قمغم شمٚمؽ اًمسٚمٕمة .
 إسرتاتقجقة ادركز الؼصر يسٕمك اعمْمارب إمم أظمذ ُمريمز ىمّمػم أي سمٞمع قم٘مد قمغم أصؾ ُمازم،قمٜمدُما يتقىمع ادماه أؾمٕمارها ٟمحق اهلبقط ،وإذا ُما حت٘م٘مت شمقىمٕماشمف ومٞمٛمٙمٜمف إىمٗمال ُمريمزه سمنماء
قم٘مد مماصمؾ.
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اٟمٓمالىما ُمـ اًمتحٚمٞمؾ اؾماسمؼ ٟمالطمظ ان اعمِمت٘مات اعماًمٞمة يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝما ذم اًمتٖمٓمٞمة ُمـ اعمخاـمر و
ذًمؽ ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞمات اًمتٖمٓمٞمة قمغم ُمستقى اًمسقق اعمٜمٔمٛمة ،يمام يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝما ذم حت٘مٞمؼ
ارسماح همػم حمدودة ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞمات اعمْمارسمة قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة ،اذا قمٚمٛمٜما ان هذه
اًمسقق حتٛمؾ اعمستثٛمر شمٙماًمٞمػ اىمؾ سماعم٘مارٟمة ُمع اًمسقق اعمٜمٔمٛمةً ،مذًمؽ ال سمد ُمـ دراؾمة حتٚمٞمٚمٞمة
حلجؿ اًمتداول قمغم ُمستقى اًمسقق اعمٜمٔمٛمة و قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة عمٕمرومة ُما هل
اًمتدظمالت االيمثر اٟمتِمارا اًمتٖمٓمٞمة او اعمْمارسمة  ،يمام جيب دراؾمة هٞمٙمؾ اعمِمت٘مات اعمستخدُمة ذم يمؾ
ُمـ اًمسقق اعمٜمٔمٛمة و اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة.
 – IIالمشتقات المالية بين التغطية و المضاربة
يتْمح ُمـ ظمالل ُما ؾمبؼ أن اًمقفمائػ األؾماؾمٞمة ًمٚمٛمِم٘مات اعماًمٞمة هل اًمتٖمٓمٞمة ُمـ اعمخاـمر
اًمتل يتٕمرض هلا اعمتٕماُمٚملم ذم اًمسقق اعمازم ،و اعمْمارسمة اًمتل يسٕمك هلا ه١مالء اعمتٕماُمٚمقن ًمتح٘مٞمؼ
إرسماح ،ومامهق طمجؿ قمٛمٚمٞمات اًمتٖمٓمٞمة و اعمْمارسمة ذم اًمسقق اعمازم قمغم اعمستقى اًمٕماعمل؟
 -1-2دراسة تحليلية لحجم التداول في السوق المنظمة
شمتسؿ اًمتٕماُمالت ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛمة يمام رأيٜما سمتقطمٞمد ذوط اًمتٕماُمؾ ذم قم٘مقد اعمِمتت٘مات

يمتٚمؽ اعمتٕمٚم٘مة سماًمتسٚمٞمؿ واًمتسقية واحلد األىمَمت ًمٕمتدد قم٘متقد اعمْمتارسمة اًمتذي يٛمٙمتـ أن حيوزز
العميوول الزاب ووس ة لكلووتة لك وول أ وول13إض و إة إن أن الل ووزم املكوم ووة ك ووزن

و ة إ ووة
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مق ة لمح ةتكويم سيزلة العقوز ت مومت ةيوة رو ل الةو إت قت تذقوا توط الت ةيوة
ُمـ ظمالل هاُمش ُمبدئل يٛمثؾ ٟمسبة ُمـ ىمٞمٛمتة اًمٕم٘متد شمتؽماوح سمتلم3امم  % 5شمتقدع ًمتدى همرومتة
اعم٘ماصةً.مإلؿمارة وماٟمف ال يتؿ اًمتٕماُمؾ ذم هذه اًمسقق إال ُمـ ـمترف ُمتٕمتاُمٚملم ُمٕمتٛمتديـ حتٙمٛمٝمتؿ
ىمقاقمد اًمتداول اعمحددة ُمـ ـمرف هذه اًمبقرصة .و ُمـ ُمال طمظ ان اعمتدظمٚملم قمغم ُمستقى اًمسقق
اعمٜمٔمٛمة يسٕمقن ًمٚمتٖمٓمٞمة ُمـ اعمخاـمر و ذًمؽ ًمقضمقد همرومة اعم٘ماصة اًمتل شمستػم هتذه اًمستقق ،و اذا
ىمارٟما طمجؿ اًمتداول ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛمة و اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة ٟمالطمظ ان هٜماك ومارىما ؿماؾمتٕما سمٞمتٜمٝمام
طمٞمث ان ضمؾ اعمستثٛمريـ يٗمْمتٚمقن اًمتٕماُمتؾ قمتغم ُمستتقى اًمستقق اعمٜمٔمٛمتة ًمٖمٞمتاب اًمتٕم٘مٞمتدات
اإلدارية و اًمتٙماًمٞمػ االضاومٞمة و ؾمٕمٞما ُمٜمٝمؿ عمْمارسمة و حت٘مٞمؼ ارسمتاح اضتاومٞمة و هتذا ُمتا يقضتحف
اًمِمٙمؾ -4-

الشكل - 4-
مقارنة حجم التداول بين السوق المنظمة و السوق غير
المنظمة
السوق المنظمة
السوق غير المنظمة

الشكل - 5 -
حجم التداوالت في السوق المنظمة

المستقبليات

الخيارات

و ُمـ ظمالل حتٚمٞمؾ اعمٜمحٜمك ٟ 5مالطمظ ان اًمٜمستبة اًمٙمبتػمة ذم اًمتٕمتاُمالت قمتغم ُمستتقى اًمستقق
اعمٜمٔمٛمة شمٙمقن ًمّماًمح قم٘مقد اخلٞمار و ذًمؽ ًمٚمٛمزايا اًمتل متٜمحٝما ًمٚمٛمستثٛمر اًمذي يرهمتب ذم اًمتٖمٓمٞمتة
ُمـ اعمخاـمرة و اعمتٛمثٚمة ذم احلرية ذم شمٜمٗمٞمذ او قمدم شمٜمٗمٞمذ اًمٕم٘مد سماإلضاومة امم اُمٙماٟمٞمة حت٘مٞم٘مف ارسماطمتا
همػم حمدودة ،واذا ىمٛمٜما سمتحٚمٞمؾ اًمتقزيع اجلٖمراذم اًمذي يقضح طمجؿ اًمتٕماُمالت سماعمِمت٘مات اعماًمٞمتة
اعمتداوًمة ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛمة ؾمقاء يماٟمت ُمست٘مبٚمٞمات او ظمٞمارات ٟمالطمظ ُمـ ظمالل اعمٜمحٜمك  -6-و
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 -7-ان اًمٜمسبة اًمٙمبػمة ًمٚمتداول يماٟمتت ًمّمتاًمح أؾمتقاق أُمريٙمتا اًمِمتامًمٞمة و أوروسمتا ُمتع ٟمستب

مكخفمة ألسزام أسي .
الشكل - 6-
حجم التداول في المستقبليات حسب المناطق الجغرافية

اسواق اخرى

اسيا

اوروبا

امريكا الشمالية

الشكل -7 -
حجم التداول في الخيارات حسب المناطق الجغرافية

اسواق اخرى

اسيا

اوروبا

امريكا الشمالية

و قمٜمد حتٚمٞمٚمٜما هلٞمٙمؾ اًمتٕماُمؾ ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛمة ٟمالطمتظ ُمتـ ظمتالل اًمِمتٙمؾ  8و  9أن اًمٜمستبة
اًمٙمبػمة ًمٚمتٕماُمؾ ذم اخلٞمارات هتدف ًمٚمتٖمٓمٞمة ُمـ خماـمر أؾمٕمار اًمٗمائدة شمٚمٞمٝمتا ذم ذًمتؽ اًمتٖمٓمٞمتة ُمتـ
خماـمر إقمادة شمسٕمػم رأس اعمال و شم٠ميت ذم اعمرشمبة األظمػمة اعمخاـمر اًمٜمادمة قمـ أؾمٕمار اًمٍمتف ،و هٜمتا
شمؼمز أمهٞمة اًمت٠مصمػمات اًمتل متارؾمٝما شمٖمػمات أؾمٕمار اًمٗمائدة و أؾمٕمار اًمٍمف قمغم اعمتٕماُمٚملم ذم ؾمقق
رأس اعمال.





الشكل - 8-
هيكل التعامل بالمستقبليات في السوق المنظمة
مؤشرات راس المال
اسعار الصرف
اسعار الفائدة

مؤشرات راس المال

الشكل - 9-
هيكل التعامل بالخيارات في السوق المنظمة

اسعار الصرف



اسعار الفائدة
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-2-2دراسة تحليلية لحجم التداول في السوق غير المنظمة
قمغم قمٙمس األؾمقاق اعمٜمٔمٛمة ،اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة حتٙمٛمٝما قمٛمٚمٞمات همػم ُمٜمٔمٛمة ،هتذه اًمٕمٛمٚمٞمتات
اًمتل شمتؿ قمغم ُم٘مّمقرة األؾمقاق همػم اعمٜمٔمٛمة ،هل األيمثر شمٖمٞمػما ًمٚمٜمٔمام اعمازم اًمدوزم،سماًمٜمٔمر ًمٙمقهنتا
ال ختْمع ألي رىماسمة ،وألي هاُمش ضامن وال متٚمؽ همرومتة ُم٘ماصتة،وشمتداول أيْمتا ذم ُم٘مّمتقرهتا
اًمٕم٘مقد اعمست٘مبٚمٞمة واًمٕم٘مقد اآلضمٚمتة وُمٜمتجتات أظمترى أيمثتر شمٕم٘مٞمتدا اخلٞمتارات واعمبتادالت ...،و
اًمٕمٛمٚمٞمات ذم هذه اًمسقق ًمٞمست ٟمٛمٓمٞمة ،سمؾ يتخذ ىمرارها سمِمٙمؾ ُمِمتؽمك سماالشمٗمتاق سمتلم اًمٓمتروملم
اعمٕمٜمٞملم ،سمٛمٕمٜمك أهنا ُمٝمٞمٙمٚمة طمسب إرادة اًمٓمروملم اعمٕمٜمٞملم .ويٕمتؼم ذًمؽ اجياسمٞما سماًمٜمستبة ًمٚمٛمتتدظمؾ
اًمذي طمددت اًمٕمٛمٚمٞمة قمغم ُم٘ماؾمف،ذم طملم يٕمتؼم ذًمؽ ؾمٚمبٞمة قماُمة شمتٛمٞمز هبا هذه األؾمقاق.
واٟمٓمالىما ُمـ اًمِمٙمؾ
ٟ01مالطمظ ان هٜماك
قمدة ُمِمت٘مات ُماًمٞمة

الشكل - 10 -
هيكل المشتقات المالية المتداولة في السوق
غير المنظمة

ُمتداوًمة قمغم ُمستقى
اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة

عقود اخرى

ومٛمٜمٝما ُما يتٕمٚمؼ سم٠مؾمٕمار

مبادالت المخاطرة
االئتمانية

اًمٗمائدة و ُمٜمٝما ُما يتٕمٚمؼ

السلع

سم٠مؾمٕمار الص ف ت
مك

م

يتعلا

ة ملخ ل االئتم نية
ت مؤش ات راس
امل لق ة إلض إة ان

مؤشرات راس
المال
اسعار الفائدة
اسعار الصرف

الللع ك لطتب ان
أخ ت مت املالبظ
ان الكلتة الكتري مت
التع مل ك نت لص حل املخ ل الك جتة عت قلت ت أسع ر الف ئس ت أسع ر الص ف على
غ ار اللزم املكومةق ت تطا م يربز أمهية تط املخ ل يف اللزم الع مليةق تإذا قمك
ةتذليل أنزاع املشتق ت امل لية امللتخسمة يف الت ةية مت ر ل أسع ر الف ئس ت أسع ر
الص ف نالبظ أن تك ك عس أنزاع كم تز مزضح يف الشكلت -01-01-00-
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الشكل - 12 -
هيكل المشتقات المستخدمة للتغطية من
الخيارات
مخاطر اسعار الفائدة
مليار دوالر

مبادالت اسعار
الفائدة
FRA

الشكل - 11-
هيكل المشتقات المستخدمة للتغطية من مخاطر
الصرف

مليار دوالر

الخيارات

المبادالت

العقوداالجلة

طمٞمث ٟمالطمظ ُمـ ظمالل اًمِمٙمؾ  11ان اًمٕم٘مقد االضمٚمة –forward -و اعمبادالت -–swaps
شمٕمتؼمان االداشمان االيمثر اؾمتخداُما ًمٚمتٖمٓمٞمة ُمـ خماـمر اًمٍمف صمؿ شم٠ميت سمدرضمة اىمؾ اخلٞمارات
اعمتداوًمة قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة ،أُما سماًمٜمسبة عمخاـمر اؾمٕمار اًمٗمائدة ومٜمالطمظ ان اًمٜمسبة
اًمٙمبػمة يماٟمت ًمّماًمح ُمبادالت اؾمٕمار اًمٗمائدة و شم٠ميت سمٕمدها. FRA
14

-3-2المشتقات المالية كمصدر للمخاطرة
رهمؿ أن اًمتٕماُمؾ ذم أدوات اعمِمت٘مات اعماًمٞمة ،يستٝمدف احلد ُمـ خماـمر اًمت٘مٚمبات ذم ُمٕمدالت
اًمٕمائد و أؾمٕمار اًمٍمف وأؾمٕمار اًمسٚمع .إال أٟمف سمحٙمؿ ـمبٞمٕمة شمٚمؽ األدوات إذ هل شمرشمبط
سماًمتقىمٕمات ومٝمل يمذًمؽ شمتْمٛمـ اطمتامالت اًمرسمح و اخلسارة ،طمٞمث أهنا ذم طمد ذاهتا شمتْمٛمـ خماـمر
شم١مد ي ذم سمٕمض األطمٞمان إمم ظمسائر هائٚمة و همػم حمتٛمٚمة ،مما يتسبب ذم ظمٚمؼ األزُمات ،و ُما يٙمرس
هذا اًمٓمرح ُما الطمٔمٜماه ُمـ ظمالل اعم٘مارٟمة اًمتل يماٟمت سملم طمجؿ اًمتداول ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛمة و
طمجؿ اًمتداول ذم اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة ،طمٞمث ان طمجؿ اًمتداول ذم هذه االظمػم ايمؼم سمٙمثػم ُمـ
طمجؿ اًمتدا ول ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛمة ،وهذا يٕمٜمل ان قمٛمٚمٞمات اعمْمارسمة قمغم ُمستقى اًمسقق همػم
اعمٜمٔمٛمة ايمؼم سمٙمثػم ُمـ قمٛمٚمٞمات اًمتٖمٓمٞمة قمغم ُمستقى اًمسقق اعمٜمٔمٛمة ،و هذا ُما ي١مدي امم
اؾمتحداث االزُمات اعماًمٞمة و االزُمات اعمٍمومٞمة ،و سماًمتازم اصبحت اعمِمت٘مات اعماًمٞمة ُمّمدر
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ًمٚمٛمخاـمرة سمدال ُمـ ان شمٙمقن اداة إلدارة هذه اعمخاـمرة ،طمٞمث ان اعمِمت٘مات اعماًمٞمة يٛمٙمـ ان شم١مدي
امم وضمقد قمدة خماـمر ٟمقضمزها ومٞمام يكم:
أ-

خماطر السوق :شمتٕمٚمؼ هذه اعمخاـمر أؾماؾما سماًمت٘مٚمبات همػم اعمتقىمٕمة ذم أؾمٕمار قم٘مقد اعمِمت٘مات،

و اًمٜمل شمرضمع ذم ُمٕمٔمؿ األطمٞمان إمم شم٘مٚمبات أؾمٕمار األصقل حمؾ اًمتٕماىمد ظماصة قمغم ُمستقى
االؾمقاق همػم اعمٜمٔمٛمة.
ب -ادخاطر االئتامكقة  :شمٜمتج قمـ قمدم ىمدرة أطمد اًمٓمروملم قمغم اًمقوماء سماًمتزاُمات اًمٕم٘مد ،و شم٘مدر

سمتٙمٚمٗمة اإلطمالل سمسٕمر اًمسقق ًمٚمتدوم٘مات اعمتقًمدة قمـ اًمٕم٘مد ذم طماًمة اًمت٘مّمػم ظماصة ذم فمؾ همٞماب
همرومة اعم٘ماصة قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة اًمتل شمْمٛمـ قمٛمٚمٞمة اًمسداد.
و ُمـ اعمالطمظ ان يمؾ ُمـ خماـمر اًمسقق و اعمخاـمر االئتامٟمٞمة شمٙمقٟمان سمِمتٙمؾ ايمثتر طمتدة
قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة و ذم فمؾ شمزايد طمجؿ اًمتٕماُمالت قمغم ُمستتقى هتذه اًمستقق يمتام
الطمٔمٜما ،ومٝمذا ؾمٞم١مدي طمتام امم شمٗماىمؿ هذه اعمخاـمر و طمتدوث االزُمتات اعمٍمتومٞمة ،وال ادل قمتغم
ذًمؽ ُما طمدث ذم قمدة ازُمات وضمٝمت اصاسمع االهتام امم اعمِمت٘مات اعماًمٞمتة يمٛمستبب اؾمتاد هلتذه
األزُمتات ،ومٕمتغم ؾمتبٞمؾ سمٜمتؽ سمتارٟمجز »»Barings Brothers and company bankاًمتذي
قمّمٗمت سمف رياح اعمِمت٘مات.
هذا ومْمال قمـ حتٓمؿ اعمجٛمققمة األعماٟمٞمة«  »Mellallgesellschaftقمام  1994سمستبب اًمتتداول
سماعمست٘مبٚمٞمات .و شمتقؾمتع اًم٘مائٛمتة ًمتِمتٛمؾ ُمٜمِمتآت أظمترى ُمثتؾCargil ,Mead, Greetings :

 Dاًمذي قمغم اصمر ظمسارة شم٘متدر ب ُ 23مٚمٞمتقن دوالر
chemicalو ٟمجد طمتك اًمّماٟمع األُمريٙمل ell
أقمٚمـ قمام  1994سماالٟمسحاب ُمـ ؾمقق اعمِمت٘مات.
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 .Iالهندسة المالية اإلسالمية كبديل لمواجهة األزمات
اشمْمح ُمـ ظمالل اًمتحٚمٞمؾ اًمساسمؼ أن طمجؿ اًمتداول ذم اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة يٗمقق سمِمٙمؾ يمبػم
طمجؿ اًمتداول ذم اًمسقق اعمٜمٔمٛمة ،و هذا يٕمٜمل أن اًمٕمٛمٚمٞمات اعمقضمٝمة ٟمحق اعمْمارسمة أيمؼم ُمـ
اًمٕمٛمٚمٞمات اعمقضمٝمة ٟمحق اًمتٖمٓمٞمة ،و هذا ُما جيٕمؾ اًمتٕماُمؾ ذم األؾمقاق همػم اعمٜمٔمٛمة اعمّمدر
األؾماد ًمالزُمات اعماًمٞمة ،و سماعمقازاة ُمع ذًمؽ سمرزت أمهٞمة اعمِمت٘مات اعماًمٞمة اإلؾمالُمٞمة يم٠مداة يٛمٙمـ
اؾمتخداُمٝما ًمٚمتٖمٓمٞمة ُمـ اعمخاـمر دون اؾمتحداث األزُمات اعماًمٞمة.
 -1مخاطر الصكوك اإلسالمية
يٛمٙمـ أن ٟمٕمرف اهلٜمدؾمة اعماًمٞمة اإلؾمالُمٞمة سم٠مهنا جمٛمققمة األٟمِمٓمة اًمتل شمتْمٛمـ قمٛمٚمٞمات
اًمتّمٛمٞمؿ واًمتٓمقير واًمتٜمٗمٞمذ ًمٙمؾ ُمـ األدوات واًمٕمٛمٚمٞمات اعماًمٞمة اعمبتٙمرة سماإلضاومة إمم صٞماهمة
طمٚمقل إسمداقمٞمة عمِمايمؾ اًمتٛمقيؾ ذم إـمار ُمقضمٝمات اًمنمع احلٜمٞمػ.........
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-1-1

اإلطار النظري للصكوك اإلسالمية

اًمّمٙمقك مجع صؽ اٟمتنم اؾمتٕمامل هذا اعمّمٓمٚمح ذم اعمجتٛمٕمات اإلؾمالُمٞمة ظمالل اًم٘مرون
اًمقؾمٓمك يم٠موراق متثؾ اًمتزاُمات ُماًمٞمة قمغم أصحاهبا ٟمادمة قمـ اعمٕماُمالت اًمتجارية اعمختٚمٗمة.

16

اؾمتٓماع اًمٗم٘مٝماء اعمٕمارصون إجياد سمديؾ قمـ اًمسٜمدات اًمرسمقية سمام ؾمٛمقه أؾمٜمدات اعم٘مارضة
اًم٘مائٛمة قم غم أؾماس ذيمة اعمْمارسمة أو اًم٘مراض ،واًمنميمة اعمتٜماىمّمة ،ومٝمل شمٕمتٛمد ذم اًمتٛمقيؾ قمغم
شم٘مديؿ األُمقال ُمـ أرسماب اعمال ،ويٙمقن اًمٕمٛمؾ سمّمٗمة اعمْمارسمة ُمـ ُم١مؾمسة ،ويٙمقن اًمرسمح سمٞمٜمٝمام
سمحسب االشمٗماق ،واخلسارة قمغم صاطمب رأس اعمال ،أي يتؿ قم٘مد اعمْمارسمة سملم طماُمكم اًمسٜمدات
وُمّمدرهيا ،ويٛم ٙمـ شمداول هذه اًمّمٙمقك سمٕمد سمدء قمٛمؾ اعمنموع ،ومٞمجقز إن يماٟمت ٟمسبة األقمٞمان
واعمٜماومع اًمتل هل ُمقضمقدات اعم١مؾمسة هل اًمٖماًمبة قمغم اًمٜم٘مقد ،سمٜمسبة  %51يمام ٟمص قمغم ذًمؽ ىمرار
جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمدوزم ذم دورشمف اًمراسمٕمة رىمؿ 30أ . 4/5وىمد اُمتد إصدار هذه اًمّمٙمقك
17

إمم سماىمل صٞمغ اًمتٛمقيؾ اإلؾمالُمٞمة اعمٕمروومة.
اًمتسٜمٞمد أو اًمتّمٙمٞمؽ اعم٘مبقل ذقم ًا هق حتقيؾ اعمقضمقدات اًمٕمٞمٜمٞمة أو اعمٜماومع إمم صٙمقك ىماسمٚمة
ًمٚمتداول ،وحيتاج سمٕمض اًم٘مٞمقد واإلضمراءات ًمتح٘مٞمؼ اًمْمقاسمط اًمنمقمٞمة اًمتل شم٘مقم قمغم أؾماس
ُمٚمٙمٞمة اعمستثٛمر أصقالً دارة ًمٚمدظمؾ اًمذي يٛمثؾ قمائد اًمسٜمد ،يمام أن هٜماك آًمٞمة ُم٘مبقًمة ذقم ًا ُمـ
ؿم٠مهنا شمقومػم اًمتحقط أ احلامية واألُمان ًمٚمٕمٛمٞمؾ دون اًمْمامن اعمٛمٜمقع ذقم ًا ذم اعمِماريمات .
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 -2-1أنواع الصكوك اإلسالمية:
شمتٜمقع اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة إمم صٙمقك اإلضمارة واًمسٚمؿ واالؾمتّمٜماع واعمْمارسمة واعمِماريمة...إًمخ.
أ -صؽوك اإلجارة:
يٕمرومٝما سمٕمض اًمباطمثلم سم٠مٟمف " وضع ُمقضمقدات دارة ًمٚمدظمؾ يمْمامن أو أؾماسُ ،م٘ماسمؾ إصدار
صٙمقك شمٕمتؼم ذم ذاهتا أصقال ُماًمٞمة" ،وماًمٖمرض إذن ُمـ صٙمقك اإلضمارة حتقيؾ األقمٞمان واعمٜماومع
اًمتل يتٕمٚمؼ هبا قم٘مد اإلضمارة إمم أوراق ُماًمٞمة أؾمٜمدات يٛمٙمـ أن دمرى قمٚمٞمٝما قمٛمٚمٞمات اًمتبادل
واًمتداول ومٞمسقق صماٟمقية وقمغم ذًمؽ يٛمٙمـ شمٕمريٗمٝما سم٠مهنا ؾمٜمدات أوصمائؼ ذات ىمٞمٛمة ُمتساوية متثؾ
طمّمّما ؿمائٕمة ذم ُمٚمٙمٞمة أقمٞمان أو ُمٜماومع ُم١مضمرة ،يم٢مجيار ىمٓمٕمة أرض أو إجيار دمٝمٞمزات ُمٕمٞمٜمة
يماًمٓمائرات واًمبقاظمر ،ويٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اًمٕمائد صماسمتا أو ُمتٖمػما.

19
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شمتٛمٞمز هذه اًمّمٙمقك سمٛمجٛم ققمة ُمـ اخلّمائص مما جيٕمٚمٝما أؾماؾما ُمٝمام ذم اًمسقق اًمتٛمقيٚمٞمة
اإلؾمالُمٞمة ،و أهؿ هذه اخلّمائص:
 خضوعفا لعوامل السوق  :شمت٠مصمر ىمٞمٛمتٝما اًمسقىمٞمة سمٕمقاُمؾ اًمٕمرض واًمٓمٚمب ومٞمف ،سمحٞمث إذاارشمٗمٕمت اًم٘مٞمٛمة اًمسقىمٞمة ًمتٚمؽ األقمٞمان  ،ومان ىمٞمٛمة اًمّمٙمقك شمرشمٗمع شمبٕما ًمذًمؽ ،وهتبط ىمٞمٛمتٝما
إذا اٟمخٗمْمت اًم٘مٞمٛمة اًمسقىمٞمة ًمألقمٞمان اًمتل متثٚمٝما.
 مروكتفا :إذ ال خيٗمك أن هذه اًمّمٙمقك شمتٛمتع سمٛمروٟمة يمبػمة ،ؾمقاء ُمـ طمٞمث اعمنموقمات اًمتليٛمٙمـ متقيٚمٝما هبا ،أم ُمـ طمٞمث اجلٝمات اعمستٗمٞمدة ُمـ اًمتٛمقيؾ ،أم ُمـ طمٞمث اًمقؾماـمة اعماًمٞمة
اعمتْمٛمٜمة ومٞمٝما ،أم ُمـ طمٞمث اخلٞمارات اعمتٕمددة اًمتل شمتاح ًمٓماًمب اًمتٛمقيؾ ،أم ُمـ طمٞمث أٟمقاع
األُمالك واعمنموقمات اًمتل يٛمٙمـ متقيٚمٝما...إًمخ.
 استؼرار السعر وثبات العائد :قمٜمد ُم٘مارٟمة صٙمقك اإلضمارة سمٖمػمها ُمـ األوراق اعماًمٞمة ئمٝمرسمجالء أن ُمٕمٔمؿ صقر هذه اًمّمٙمقك شمتٛمتع سمدرضمة قماًمٞمة ُمـ االؾمت٘مرار ذم اًمسٕمر واًمثبات ذم
اًمٕمائد ،وسمدرضمة قماًمٞمة ُمـ اًمٕمٚمؿ اعمسبؼ سمٛم٘مدار ذًمؽ اًمٕمائد وىمت ذاء اًمّمؽ.
الشؽل رقم  : 13هقؽل صؽوك اإلجارة.
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ب-


صؽوك ادشاركة:

هل وصمائؼ ُمتساوية اًم٘مٞمٛمة يتؿ إصدارها الؾمتخدام طمّمٞمٚمتٝما ذم إٟمِماء ُمنموع أو شمٓمقير
ُمنموع ىمائؿ ،أو متقيؾ ٟمِماط ويّمبح اعمنموع أو ُمقضمقدات اًمٜمِماط ُمٚمٙما حلٛمٚمة اًمّمٙمقك ذم
طمدود طمّمّمٝمؿ ،وشمدار اًمّمٙمقك سمتٕمٞملم أطمد اًمنميماء أو همػمهؿ إلدارهتا.

22

يتؿ اطمتساب أرسماح يمؾ ذيمة أو ُم١مؾمسة ُمـ اعمٙمقن وومؼ ٟمسبة صاذم ُمٚمٙمٞمة احلٙمقُمة
اعمخّمّمة هلذا اًمٖمرض وشمقزع األرسماح قمغم ُماًمٙمل اًمّمٙمقك واًمِمٝمادات سمٜمسبة طمّمتٝمؿ ذم
ُمتقؾمط صاذم طم٘مقق اعمٚمٙمٞمة ًمٚمٛمٙمقن وذًمؽ قمغم ُمدى ومؽمة اًمنمايمة.
أُما قمـ أهؿ ظمّمائص هذه اًمّمٙمقك ومتتٛمثؾ ذم:
-

ذقمٞمة وشمٗمك سمٙماومة ُمتٓمٚمبات اًمٕم٘مقد اًمنمقمٞمة.

-

ذات خماـمر اؾمتثامرية ُمتدٟمٞمة ألهنا ُمسٜمقدة سم٠مصقل اىمتّمادية شمتٛمٞمز سمرسمحٞمة قماًمٞمة و إدارة

يمٗم١مة و شمتٜمقع ذم ىمٓماقمات اىمتّمادية خمتٚمٗمة.
ذات رسمحٞمة قماًمٞمة ُم٘مارٟمة سم٠موضمف االؾمتثامر األظمرى اعمتاطمة.
 يٛمٙمـ شمسٞمٞمٚمٝما ذم أي حلٔمة ذم اًمسقق اعمازم. -يٛمٙمـ اؾمتخداُمٝما ذم شمسقية اعمٕماُمالت اعماًمٞمة يمقؾمٞمٚمة دومع ُمْمٛمقٟمة اًمسداد.

23

الشؽل رقم  : 14هقؽل صؽوك ادشاركة

20

إشكالية استخدام المشتقات المالية كأداة للتحوط من المخاطر في ظل األزمات دراسة ،مقارنة بين المشتقات المالية
التقليدية و الصكوك اإلسالمية ................................أ.لـــــــعايـــــــب وليـــــــــد ،أ.بوخاري لحلو

ج -صؽوك السؾم:

شمسٛمح هذه اًمّمٞمٖمة سم٠من يِمؽمي اًمبٜمؽ ُمـ اًمٕمٛمٞمؾ سمثٛمـ طمال ؾمٚمٕمة ُمقصقومة وصٗما يماومٞما
ُم١مضمٚمة اًمتسٚمٞمؿ ،إمم ُمققمد حمدد ،وًمف اؾمتخداُمات خمتٚمٗمة ذم اًمتٛمقيؾ أمهٝما يتٕمٚمؼ سمتٛمقيؾ
اًمٜمِماط اًمزراقمل واًمّمٜماقمل واإلٟمتاضمل ،وذًمؽ سمتقومػم اًمسٞمقًمة اًمٜم٘مدية اًمالزُمة ًمٚمزراقمة أو
اًمّمٜماقمة.

24

وشمٙمقن صٙمقك اًمسٚمؿ قمبارة قمـ ؾمٜمدات ىمّمػمة األضمؾ شمٕمؼم قمـ قمٛمٚمٞمة اؾمتثامرية
أـمراومٝما أسمائع اًمسٚمٕمة أو األصؾ ٟمٗمط ُمثال واعمِمؽمي سمّمٞمٖمة اًمسٚمؿ أذيمة وؾماـمة أو سمٜمؽ
أو ُمـ شمتٗمؼ ُمٕمف احلٙمقُمة وذًمؽ سمّمٗمتف ُمدير ًا عمحٗمٔمة صٙمقك اًمسٚمؿ اإلؾمالُمٞمة ،وُمِمؽمي
أو طماُمكم اًمّمٙمقك طمٞمث شم٘مقم اعمحٗمٔمة سماؾمتٞمٗماء ىمٞمٛمة اًمّمٙمقك ُمـ اعمِمؽميـ و دومع صمٛمـ
اًمسٚمٕمة اآلن ًمٚمحٙمقُمة واؾمتالم اًمسٚمٕمة أو ىمٞمٛمتٝما الطم٘ما.
د -صؽوك االستصـاع:
االؾمتّمٜماع قم٘مد يٚمتزم ُمـ ظمالًمف اًمبٜمؽ سمتح٘مٞمؼ ُمٜمِمآت أ سمٞمقت ،ضمسقر ـمرق
رسيٕمة..إًمخ ًمّماًمح قمٛمٞمٚمف ُم٘ماسمؾ قمالوة شمدظمؾ ومٞمٝما شمٙمٚمٗمة اعمٜمِم٠مة ُمْماومة إًمٞمٝما هاُمش
اًمرسمح ،ويٙمٚمػ اًمبٜمؽ ُم٘ماوال ًمتٜمٗمٞمذ األؿمٖمال .
25

يٛمٙمـ حتقيؾ قم٘مقد االؾمتّمٜماع إمم ؾمٜمدات ذات اؾمتح٘ماىمات ُمتتاًمٞمة ،وىمد سمدأ هذا اًمٜمقع
ُمـ اعمٕماُمالت ئمٝمر ذم اًمسقق اعمازم اإلؾمالُمل شمدرجيٞما ظماصة ذم اؾمتثامرات اًمبٜمقك
اإلؾمالُمٞمة ـمقيٚمة األضمؾ وفمٝمرت دمارسمف ذم اؾمتثامرات اًمبٜمقك اإلؾمالُمٞمة اخلٚمٞمجٞمة ُمٜمٝما قمغم
وضمف اخلّمقص.

26

هـ  -صؽوك ادضاربة:
شمٕمتؼم صٙمقك اعمْمارسمة قم٘مدا سملم ـمروملم أ اعمْمارب واعمستثٛمر أ رب اعمال  ،ي٘مدم
اعمستثٛمر رأس اعمال ًمٚمٛمْمارب واًمذي سمدوره ي٘مقم سمتقفمٞمٗمف ذم ُمنموع ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،قمغم أن
يتؿ شم٘مسٞمؿ األرسماح اعمح٘م٘مة ووم٘ما ًمٜمسب ُمٕمٞمٜمة ،أُما اخلسائر إذا ىمدر اهلل ومٞمتحٛمٚمٝما أصحاب
اعمال إذا مل ي٘مٍم اعمْمارب أو هيٛمؾ.
شمتٛمٞمز صٙمقك اعمْمارسمة سمٛمجٛمققمة ُمـ اخلّمائص يٛمٙمـ إدراضمٝما ومٞمام يكم:
-

ىماسمٚمٞمة ًمٚمتداول ذم أؾمقاق رأس اعمال.

-

يٛمٙمـ قمٛمؾ شمرشمٞمبات ُمٕمٞمٜمة ًمْمامن هذه اًمّمٙمقك ُمـ ىمبؾ ـمرف صماًمث وذًمؽ ًمتقومػم

االـمٛمئٜمان ًمٚمٛمستثٛمريـ.
-

يٛمٙمـ ًمٚمحٙمقُمة ذاء اًمّمٙمقك واؾمؽمداد طمّمة رب اعمال.
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إشكالية استخدام المشتقات المالية كأداة للتحوط من المخاطر في ظل األزمات دراسة ،مقارنة بين المشتقات المالية
التقليدية و الصكوك اإلسالمية ................................أ.لـــــــعايـــــــب وليـــــــــد ،أ.بوخاري لحلو

-

يٛمٙمـ إصدار هذه اًمّمٙمقك ًمتِمٛمؾ يماومة اًم٘مٓماقمات اًمزراقمٞمة واًمّمٜماقمٞمة واخلدُمٞمة

واًمٕم٘مارية وهمػمها.
-

ؾمٝمقًمة اًمرىماسمة قمٚمٞمٝما ُمـ اجلٝمات اعمستٗمٞمدة ُمـ اًمتٛمقيؾ الرشمباـمٝما سمٛمقضمقدات قمٞمٜمٞمف.
اًمِمٙمؾ رىمؿ  : 14هٞمٙمؾ صٙمقك اعمْمارسمة.

-3-1

خماطر الصكوك اإلسالمية:

يرشمبط اًمٕمٛمؾ اعمٍمذم اإلؾمالُمل سماعمخاـمر أيمثر مما قمٚمٞمف ذم اعمّمارف اًمت٘مٚمٞمدية وذًمؽ ألن اًمٕمٛمؾ
اعمٍمذم ىمائؿ قمغم اعمِماريمة ذم اًمرسمح أي اًمٕمائد واخلسارة أي اعمخاـمرة ،سمٞمٜمام ي٘مقم االؾمتثامر
واًمتٛمقيؾ اعمٍمذم اًمت٘مٚمٞمدي قمغم اًمٗمائدة ذات اًمٕمائد اعمْمٛمقن سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ٟمتائج حمؾ
االؾمتثامر .ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ اعمخاـمر اًمتل شمقاضمف اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة إمم :
أ -خماطر السوق شمٕمتؼم األدوات و األصقل اًمتل يتؿ شمداوهلا ذم اًمسقق ُمّمدرا هلذا اًمٜمقع ُمـ
اعمخاـمر اًمتل شم٠ميت إُما ألؾمباب ُمتٕمٚم٘مة سماعمتٖمػمات االىمتّمادية اًمٙمٚمٞمة أو ٟمتٞمجة أطمقال اعمٜمِمآت
االىمتّمادية ،ومٛمخاـمر اًمسقق اًمٕماُمة شمٙمقن ٟمتٞمجة اًمتٖمػم اًمٕمام ذم األؾمٕمار وذم اًمسٞماؾمات قمغم
ُمستقى االىمتّماد يمٙمؾ ،أُما خماـمر اًمسقق اخلاصة ومتٜمِم٠م قمٜمدُما يٙمقن هٜماك شمٖمػم ذم أؾمٕمار أصقل
وأدوات ُمتداوًمة سمٕمٞمٜمٝما ٟمتٞمجة فمروف ظماصة هبا ،ويٛمٙمـ شم٘مسٞمؿ خماـمر اًمسقق إمم  :خماـمر أؾمٕمار
األؾمٝمؿ ،خماـمر أؾمٕمار اًمٗمائدة خماـمر أؾمٕمار اًمٍمف ،خماـمر أؾمٕمار اًمسٚمع.
ب-
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خماطر أسعار الػائدة :شمٜمِم٠م هذه اعمخاـمر ٟمتٞمجة اًمتٖمػمات ذم ُمستقى أؾمٕمار اًمٗمائدة ذم

اًمسقق سمّمٗمة قماُمة ،ويم٘ماقمدة قماُمة وماٟمف ُمع سم٘ماء اًمٕمقاُمؾ األظمرى قمغم طماهلا ،يمٚمام ارشمٗمٕمت
ُمستقيات أؾمٕمار اًمٗمائدة ذم اًمسقق اٟمخٗمْمت اًم٘مٞمٛمة اًمسقىمٞمة ًمألوراق اعماًمٞمة اعمتداوًمة.
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ال شمت٠مصمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ُمباذة سمسٕمر اًمٗمائدة ًمٙمقهنا ال شمتٕماُمؾ سمف إال أهنا ىمد شمت٠مصمر سمسٕمر
اًمٗمائدة إذا اختذت ؾمٕمرا ُمرضمٕمٞما ذم اًمتٛمقيؾ سماعمراسمحة يماًمٚمٞمبقر ُمثال أ ، LIBORيمام أن ؾمٕمر
28

اًمٗمائدة ي٘مقم قمٚمٞمف اًمٜمٔمام اعمٍمذم ذم هماًمبٞمة اًمدول اإلؾمالُمٞمة ،وم٢مٟمف سمال ؿمؽ ي١مصمر قمغم اًمّمٙمقك
اإلؾمالُمٞمة ظماصة إذا مل يٙمـ ًمٚمقازع اًمديٜمل دور ذم شمقضمٞمف اعمستثٛمريـ.
ت -خماطر أسعار األسفم :شمٜمِم٠م هذه اعمخاـمر ٟمتٞمجة شم٘مٚمبات أؾمٕمار األوراق اعماًمٞمة ذم أؾمقاق
رأس اعمال ؾمقاء يماٟمت هذه اًمت٘مٚمبات سمٗمٕمؾ قمقاُمؾ طم٘مٞم٘مٞمة أو قمقاُمؾ ُمّمٓمٜمٕمة وهمػم أظمالىمٞمة،
يماإلؿماقمات واالطمتٙمار واعم٘ماُمرة واًمبٞمع واًمنماء اًمّمقري وٟمحق ذًمؽ وهق ُما ي١مصمر قمغم اًم٘مٞمٛمة
اًمسقىمٞمة ًمٚمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة.
ث-

خماطر أسعار الرصف :شمٜمِم٠م هذه اعمخاـمر ذم ؾمقق اًمٜم٘مد ٟمتٞمجة شم٘مٚمبات ؾمٕمر رصف

اًمٕمٛمالت ذم اعمٕماُمالت اآلضمٚمة ومٗمل طماًمة ذاء ؾمٚمع سمٕمٛمٚمة أضمٜمبٞمة أو اٟمخٗماض ؾمٕمر شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمة
األضمٜمبٞمة ُم٘ماسمؾ اًمٕمٛمالت األظمرى ،يمام أن خماـمر ؾمٕمر اًمٍمف ىمد شمٔمٝمر أيْما قمٜمد إصدار
اًمّمٙمقك سمٕمٛمٚمة ُمٕمٞمٜمة واؾمتثامر طمّمٞمٚمتٝما سمٕمٛمالت أظمرى ،أو إذا يماٟمت اعمٜمِم٠مة اعمّمدرة ًمٚمّمٙمقك
حتتٗمظ سمٛمقاىمع ُمٗمتقطمة دماه سمٕمض اًمٕمٛمالت األضمٜمبٞمة أو اًمتزاُمات اًمدومع ظماصة ذم قمٛمٚمٞمات
اعمراسمحات واًمتجارة اًمدوًمٞمة.
ج -خماطر أسعار السؾع ( األصول احلؼقؼقة) :هذه اعمخاـمر ُمرشمبٓمة سمٓمبٞمٕمة اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة
ُمـ طمٞمث يمقهنا متثؾ طمّمة ؿمائٕمة ذم ُمٚمٙمٞمة أصقل ،وٟمٔمرا ألن األصقل احل٘مٞم٘مٞمة ُمـ ؾمٚمع
وظمدُمات شمباع ذم األؾمقاق ،وم٢مهنا ىمد شمتٕمرض ًمٚمٜم٘مص ذم ىمٞمٛمتٝما سمٗمٕمؾ قمقاُمؾ اًمٕمرض واًمٓمٚمب أو
اًمسٞماؾمات االىمتّمادية احلٙمقُمٞمة وهمػمها ُمـ قمقاُمؾ اًمسقق.
ح-

خماطر االئتامن:هل اعمخاـمر اًمتل شمرشمبط سماًمٓمرف األظمر ( contre partieذم اًمٕم٘مد أي

ىمدرشمف قمغم اًمقوماء سماًمتزاُماشمف يماُمٚمة ذم ُمققمدها يمام هق ُمٜمّمقص قمٚمٞمف ذم اًمٕم٘مد ،ويرد طمدوث
اعمخاـمر االئتامٟمٞمة ذم اًمدومؽم اًمتجاري ًمٚمٛمٍمف ،ومٗمل اًمدومؽم اعمٍمذم شمٔمٝمر اعمخاـمرة االئتامٟمٞمة ذم
طماًمة اًم٘مرض قمٜمدُما يٕمجز اًمٓمرف اآلظمر قمـ اًمقوماء سمنموط اًم٘مرض يماُمٚمة وذم ُمققمدها.
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ذم اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة يٛمٙمـ أن يٜمِم٠م هذا اخلٓمر ٟمتٞمجة ؾمقء اظمتٞمار اًمٕمٛمٞمؾ ؾمقاء سمٕمدم وومائف
سماًمتزاُمات اًمٕمٛمؾ اعمسٜمد إًمٞمف سماًمٜمسبة الؾمتثامرات اًمّمٙمقك اعمختٚمٗمة أو قمدم رهمبتف ذم اؾمتالم
اًمسٚمٕمة اعمِمؽماة ورضمققمف قمـ وقمده – ذم طماًمة اقمتبار اًمققمد همػم ُمٚمزم ،-أو قمدم االًمتزام سمتقريد
اًمسٚمع اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝما سماًمٜمسبة الؾمتثامرات صٙمقك اًمسٚمؿ.
خ-

خماطر السقولة :يٙمقن ؾمببٝما قمدم ىمدرة اًمبٜمؽ قمغم شمٜمٗمٞمذ اًمتزاُماشمف طمال حت٘م٘مٝما دون

طمدوث ظمسارة همػم ُم٘مبقًمة .وشمتْمٛمـ أيْم ًا قمدم اًم٘مدرة قمغم ُمٕماجلة شمراضمع ُمّمادر األُمقال همػم
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اعمخٓمط هلا ،وضٕمػ اإلدارة ذم حتديد اًمتٖمٞمػمات ذم فمروف اًمسقق اًمتل يٙمقن هلا شم٠مصمػم يمبػم قمغم
ىمدرة اعمٍمف ًمتسٞمٞمؾ ىمٞمٛمة اًمّمٙمقك سمِمٙمؾ رسيع وسم٠مىمؾ ظمسارة ُمـ اًم٘مٞمٛمة.
-2
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إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية:

شمٕمؼم ؾمٞماؾمات إدارة اعمخاـمر قمـ األؾماًمٞمب و اإلضمراءات اعمتخذة عمقاضمٝمة وُمٕماجلة اخلٓمر،
ويٛمٙمـ يمذًمؽ أن ٟمٕمرومٝما سم٠مهنا قمٛمٚمٞمة ىمٞماس أو حتديد أو شم٘مٞمٞمؿ اخلٓمر اًمذي شمتٕمرض هلا و يٛمٙمـ أن
شمتٕمرض ًمف اعمٜمٔمٛمة.
 -1-2خطوات إدارة المخاطر:
-

حتديد ادخاطر :شمٕمتؼم هذه اخلٓمقة أول االضمراءات إلدارة خماـمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ،ومٙمام
ضماء ذم اًمساسمؼ يقاضمف يمؾ ٟمقع ُمـ اًمّمٙمقك مجٚمة ُمـ اعمخاـمر يمخٓمر ؾمٕمر اًمٗمائدة ،ظمٓمر
اًمسٞمقًمة ،ظمٓمر اًمتِمٖمٞمؾ....إًمخ.

-

ققاس ادخاطر :اخلٓمقة اًمثاٟمٞمة ذم إدارة اعمخاـمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة هل ىمٞماؾمٝما ،إن يمؾ
ٟمقع ُمـ اعمخاـمر جيب أن يٜمٔمر إًمٞمف سم٢مسمٕماده اًمثالصمة:طمجٛمف وُمدشمف واطمتامًمٞمة احلدوث هلذه
اعمخاـمر ويٕمتؼم اًمقىمت اعمٜماؾمب اًمذي يتؿ ومٞمف اًم٘مٞماس ذو أمهٞمة سماًمٜمسبة إلدارة اعمخاـمر.

-

دراسة اختقار البدائل ادـاسبة لؾتعامل مع ادخاطر :وذًمؽ ُمـ ظمالل دراؾمة اًمبدائؾ اًمالزُمة
ًمٚمتٕماُمؾ ُمع يمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع خماـمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة  ،واختاذ اًم٘مرار اًمالزم سماظمتٞمار
اًمبديؾ اعمٜماؾمب ؾمقاء سمتجٜمب شمٚمؽ اعمخاـمر ،أو شمقزيٕمٝما  ،أو ىمبقهلا واًمتٕماُمؾ ُمٕمٝما ظماصة ذم
طماًمة وضمقد إدارة ضمٞمدة إلدارة اعمخاـمر ،وقمغم أية طمال وم٢من اعم٘مارٟمة سملم اعمٜماومع واًمتٙماًمٞمػ
ُمـ ضمراء شمٚمؽ اعمخاـمر هق اعمٕمٞمار اعمالئؿ ذم إشمباع األؾمٚمقب اعمٜماؾمب ذم اًمتٕماُمؾ ُمع اعمخاـمر
ومٞمٜمبٖمل أن شمٗمقق اعمٜماومع اًمتٙماًمٞمػ اعمؽمشمبة قمغم خماـمر اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة.

-
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تـػقذ الؼرار:وذًمؽ ُمـ ظمالل وضع اآلًمٞمات اًمالزُمة ًمتٜمٗمٞمذ اًمبديؾ اعمالئؿ ًمٚمتٕماُمؾ ُمع
اعمخاـمر ُمقضع اًمتٜمٗمٞمذ.

-2-2

اآلليات المستخدمة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية:

يٛمٙمـ ًمٚمجٝمة اعمّمدرة ًمٚمّمٙمقك أن شمتبع جمٛمققمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات واإلضمراءات وذًمؽ هبدف
شم٘مٚمٞمؾ هذه اعمخاـمر أو دمٜمبٝما:
أ-

إتباع سقاسة التـويع :ي١ميمد هذا اعمبدأ رضورة ىمٞمام اعمستثٛمر سمتٜمقيع ُمقضمقداشمف ُمـ ظمالل

ُمسٙمف ًمٜمققملم أو أيمثر ُمـ اعمِماريع ُمثال ،قمغم ُمبدأ أ ال شمْمع يمؾ اًمبٞمض ذم ؾمٚمة واطمدة ،
وماعمستثٛمر اًمٜماضمح يسٕمك ًمٚمحّمقل قمغم أيمؼم قمائد ممٙمـ سم٠مىمؾ خماـمرة ممٙمٜمة وال يٛمٙمـ أن حيّمؾ
قمغم ذًمؽ إال سمتٓمبٞمؼ ومٙمرة اًمتٜمقيع ،وسماًمٜمسبة ًمٚمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ومان اًمتٜمقيع ىمد يٙمقن طمسب
اًم٘مٓماقمات ،وسماًمتازم ومان إصدار اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ًمٞمِمٛمؾ مجٞمع اًم٘مٓماقمات االىمتّمادية ؾمقف
ي٘مٚمؾ ُمـ اعمخاـمر اًمتل شمتٕمرض هلا هذه اًم٘مٓماقمات شمبٕما ًمٚمدورات االىمتّمادية يمام يٛمٙمـ إصدار
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هذه اًمّمٙمقك ضٛمـ آضمال خمتٚمٗمةأ ىمّمػمةُ ،متقؾمٓمة ،ـمقيٚمة األضمؾ وهذا ُمٜماضمؾ ُمقاضمٝمة خماـمر
اًمتْمخؿ ،ومٙمام هق ُمٕمٚمقم يمٚمام زاد أضمؾ هذه اًمّمٙمقك يماٟمت أيمثر قمرضة عمخاـمر اًمتْمخؿ ،يمام
يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمتٜمقيع ذم اؾمتخدام صٞمغ اًمتٛمقيؾأ صٙمقك اعمْمارسمة صٙمقك اعمراسمحة ،صٙمقك
اًمسٚمؿ ،صٙمقك االؾمتّمٜماع ....إًمخ  ،اًمتٜمقيع ذم اظمتٞمار اًمٕمٛمالء واًمنميماء أو ُما يٕمرف سمٜمسبة
شمقزيع اعمخاـمر طمٞمث شمسٛمح هذه اًمٜمسبة سمٛمٕمرومة ُمستقى اًمتٕمٝمدات ُمع ُمستٗمٞمد واطمد أو جمٛمققمة
ُمـ اعمستٗمٞمديـ اًمتل ال شمتجاوز طمد أىمَم وهذا ًمتجٜمب أي شمريمٞمز ًمألظمٓمار ُمع ٟمٗمس اًمزسمقن.
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ب -الرقابة ادالقة :شمتٓمٚمب محاية طم٘مقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة شمقومػم اًمرىماسمة ،وي٘مّمد هبا اإلذاف
واًمٗمحص واعمراضمٕمة ُمـ ضماٟمب ؾمٚمٓمة أقمغم هلا ،وذًمؽ ًمٚمت٠ميمد ُمـ طمسـ اؾمتخدام األُمقال ذم
األهمراض اعمخّمص هلا ،وأن اإليرادات حتّمؾ ـمبؼ اًمٜمٔمؿ اعمٕمٛمقل هبا وًمٚمت٠ميمد ُمـ ؾمالُمة حتديد
ٟمتائج األقمامل واعمرايمز اعماًمٞمة وحتسلم ُمٕمدالت األداء واًمٙمِمػ قمـ اعمخاًمٗمات واالٟمحراومات
وسمحث األؾمباب اًمتل أدت همغم طمدوصمٝما واىمؽماح وؾمائؾ قمالضمٝما ًمتٗمادي شمٙمرارها ُمست٘مبال.
ت -استخدام تؼـقات الرهن والؽػالة:

-

الرهن  :وهق طمبس رء سمحؼ يٛمٙمـ اؾمتٞمٗماؤه ُمٜمف ،أو ضمٕمؾ رء ُمازم حمبقؾما وصمٞم٘مة سمحؼ

ُمثؾ شم٘مديؿ اعمديـ طمٚمٞما أو ؾماقمة أو قم٘مارا رهٜما ًمٚمدائـ اعمرهتـ ،وهق ُمنموع ذم اإلؾمالم ًم٘مقًمف
شمٕمامم":فرهان مؼبوضة" أ اًمب٘مرة  ، 283-2وألن "اًمٜمبل اؿمؽمى ُمـ هيقدي ـمٕماُما إمم أضمؾ،
ورهٜمف درقما ُمـ طمديد "  .ويِمؽمط ذم اعمرهقن ؾمتة ذوط :أن يٙمقن ُمت٘مقُماُ ،مقضمقدا وىمت
33

اًمتٕماىمد ،أن يٙمقن ممٚمقيما سمٜمٗمسف ًمٚمراهـ ،أن يٙمقن ُمٕمٚمقُما ،أن يٙمقن ُم٘مدور اًمتسٚمٞمؿ ،وأن يٙمقن
اعمرهقن ُم٘مبقضا ذم اًمدائـ اعمرهتـ ،أوقمٜمد ؿمخص ُم١ممتـ و هق اعمسٛمك سماًمٕمدل.
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شمسٛمح هذه اآلًمٞمة سمتخٗمٞمض خماـمر اًمّمٙمقك االئتامٟمٞمة ظماصة ،ومٞمٛمٙمـ ًمٚمدائـ أن يِمؽمط قمغم
اعمديـ شمٗمقيْمف سمبٞمع اًمرهـ قمٜمد طمٚمقل أضمؾ اًملم ًمالؾمتٞمٗماء ُمـ صمٛمٜمف .
-

الؽػالة :هل ضؿ ذُمة إمم ذُمة ذم اعمٓماًمبة ُمٓمٚم٘ما ،أيْمؿ ذُمة اًمٙمٗمٞمؾ إمم ذُمة األصٞمؾ ذم

اعمٓماًمبة سمٜمٗمس أو ديـ أوقملم ،أي أن يٚمتزم ـمرف سمتحٛمؾ قمبئ قمـ ـمرف آظمر قمغم ؾمبٞمؾ اًمتؼمع،
ويمٗماًمة اًمِمخص اعمكمء وؾمٞمٚمة ٟماضمحة ذم ختٗمٞمض خماـمر شمقفمٞمػ طمّمٞمٚمة اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة،
ظماصة اعمخاـمر االئتامٟمٞمة وخماـمر اعمخاًمٗمات اًمنمقمٞمة وخماـمر األصقل وقمقائدها.
ث -التلمني التباديل  :شمتٞمح هذه اآلًمٞمة احلامية ُمـ اعمخاـمر االئتامٟمٞمة ًمٚمّمٙمقك وم٘مد يٚمج٠م اًمبٜمؽ
اإل ؾمالُمل إمم االىمؽماح قمغم اعمديـ ًمٚمبٜمؽ سماالؿمؽماك ذم صٜمدوق اًمت٠مُملم اًمتبادزم اعمقضمقد داظمؾ
اًمبٜمؽ ،قمغم أن يسدد اعمِمؽمك ٟمسبة ُمٕمٞمٜمة ذم اًمديـ اعم١مُمـ قمٚمٞمف ذم طمساب ظماص هلذه اًمٖماية قمغم
ؾمبٞمؾ اًمتؼمع ُم٘ماسمؾ طمّمقل اعمِمؽمك قمغم شمٕمقيض قمٜمد اًمتٕمرض خلٓمر ُمـ األظمٓمار يماإلقمسار
ُمثال.

25

إشكالية استخدام المشتقات المالية كأداة للتحوط من المخاطر في ظل األزمات دراسة ،مقارنة بين المشتقات المالية
التقليدية و الصكوك اإلسالمية ................................أ.لـــــــعايـــــــب وليـــــــــد ،أ.بوخاري لحلو

ج -التحوط باستخدام ادشتؼات اإلسالمقة(عؼد السؾم ،اخلقار الرشعي) :يٕمتؼم قم٘مد اًمسٚمؿ
ُمـ أٟمسب اًمٕم٘مقد ًمتح٘مٞمؼ وفمٞمٗمة اًمتحقط ،طمٞمث يٛمٙمـ اعمٍمف اإلؾمالُمل ُمـ متقيؾ اًمٜمِماـمات
اًمزراقمٞمة واًمّمٜماقمٞمة واًمتجارية قمغم اًمٜمٓماق اًمٗمردي و ٟمٓماق اعمِماريع اًمٙمبػمة ،وشمٙمقن ُمّمٚمحة
اعمٍمف اإلؾمالُم ل احلّمقل قمغم ُمقارد آضمٚمة سمسٕمر قماضمؾ رظمٞمص ٟمسبٞما صمؿ ي٘مقم سمٕمد ىمبْمٝما
سمتسقي٘مٝما سمثٛمـ احلارض أو اعم١مضمؾ.
اخلٞمار اًمنمقمل يٛمٙمـ أن يستخدم ًمٚمتحقط ضد خماـمر قمدم اًمقوماء سماًمققمد ُمـ ىمبؾ ُمِمؽمي
اًمسٚمٕمة سماعمراسمحة ُمـ ظمالل االشمٗماق ُمع اًمبائع قمغم ُمدة ظمٞمار ُمٕمٚمقُمة ًمٚمسٚمٕمة قمٜمد ذائٝما ،وهق ُما
يٕمرف سمخٞمار اًمنمط ـماًمت شمٚمؽ اعمدة أم ىمٍمت .
يمام يٛمٙمـ اًمتحقط ضد خماـمر ؾمٕمر اًمٍمف ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ قمغم شمقطمٞمد قمٛمٚمة اًمتقفمٞمػ ُمع
قمٛمٚمة إصدار اًمّمٙمقك ىمدر اإلُمٙمان ،واظمتٞمار اًمٕمٛمالت اعمست٘مرة ًمٚمتٕماُمؾ ،ويمذًمؽ إضمراء
ىمروض ُمتبادًمة سمٕمٛمالت خمتٚمٗمة سمدون أظمذ ومائدة أو إقم ٓمائٝما ذيٓمة قمدم اًمرسمط سملم اًمٗمرضلم
وذاء سمْمائع أو إسمرام قمٛمٚمٞمات ُمراسمحة سمٜمٗمس اًمٕمٛمٚمة وجيقز االشمٗماق ُمع اًمٕمٛمالء قمٜمد اًمقوماء
سم٠مىمساط اًمٕمٛمٚمٞمات اعم١مضمٚمة يماعمراسمحة قمغم ؾمدادها سمٕمٛمٚمة أظمرى سمسٕمر اًمقوماء.
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 -3أثر األزمة المالية على سوق الصكوك اإلسالمية
ي٘مدر طمجؿ ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة اًمٞمقم سم٠ميمثر ُمـ ُ 130مٚمٞمار دوالر ،و رهمؿ األزُمة
اعماًمٞمة األظمػمة إال أن ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ىمد سم٘مل إمم طمد ُما صاُمدا أُمام هذه اًمتحديات
وم٘مد طم٘مؼ ُمٕمدل ٟمٛمق ىمدر ب  %43ؾمٜمة ،2009ذم طملم يمان هذا اعمٕمدل أيمؼم ُمـ  %70ؾمٜمة
 .2007واضمف ؾمقق اًمّمٙمقك يمٖمػمه ُمـ أؾمقاق اًمديـ صٕمقسمات يمبػمة قمام  ،2008أسمرزها
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شمداقمٞمات األزُمة اعماًمٞمة اًمٕماعمٞمة وارشمٗماع يمٚمٗمة االىمؽماض واخلسائر اًمْمخٛمة اًمتل شمٙمبدها
اعمستثٛمرون ضمراء اهنٞمار أؾمٕمار األصقل اعماًمٞمة واًمٕم٘مارية.و ؾمجٚمت إصدارات اًمسٜمدات اعمقاوم٘مة
ًمٚمنميٕمة ؾمٜمة  2008أول شمراضمع ذم طمجٛمٝما ُمٜمذ قمام 2001م طمٞمث ؿمٝمد ؾمقق اًمّمٙمقك
اإلؾمالُمل ٟمٛمقا ُمتزايدا ذم قمدد اإلصدارات وأطمجاُمٝما امم قمام 2008م  ،ويمان ُمـ اعم٘مدر ًمف
ُمتاسمٕمة اًمٜمٛمق ظمالل األقمقام 2010 ،2009 ،2008م.
ظمالل ؾمٜمة  ،2008أقمٚمٜمت طمٙمقُمات وذيمات ٟمٞمتٝمؿ ـمرح صٙمقك سم٘مٞمٛمة ُ 30مٚمٞمار دوالر
أي أيمثر ُمـ ُ % 88مـ اًمٓمروطمات اعمٕمٚمٜمة طمقل اًمٕمامل .وًمق اؾمتٓماع ه١مالء اعمّمدرون شمٜمٗمٞمذ
ظمٓمٓمٝمؿً ،مقصؾ طمجؿ اإلصدارات ذم 2008م إمم ُ 45مٚمٞمار دوالر سمٜمٛمق يتخٓمك ً .%40مٙمـ
فمروف األزُمة طماًمت دون ذًمؽ.
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الشكلرقم:51إصداراتالصكوكحولالعالمبين 
 2008و  2009مليون دوالر

الشكلرقم(:)51تطورإصداراتالصكوكاإلسالمية



ىماُمت يمؾ ُمـ ُماًمٞمزيا واإلُمارات اًمٕمرسمٞمة اعمتحدة ذم  2007سم٢مصدار ؾمٜمدات إؾمالُمٞمة ىمٞمٛمتٝما
ُ 13.4مٚمٞمار دوالر ،وُ 10.8مٚمٞمارات دوالر قمغم اًمتقازم ،شمراضمٕمت هذه اإلصدارات إمم 5.4
ُمٚمٞمارات دوالر ذم األومم ،وُ 5.3مٚمٞمارات ذم اًمثاٟمٞمة ؾمٜمة.2008
سمدأت إصدارات اًمّمٙمقك شمسجؾ ُمسارا شمّماقمديا ذم األؿمٝمر األومم ُمـ قمام 2009م ومٕمغم
اًمرهمؿ ُمـ اٟمخٗماض طمجؿ اإلصدارات ذم اًمرسمع األول ُمـ ؾمٜمة ُ %37 2009م٘مارٟمة ُمع اًمٗمؽمة
ٟمٗمسٝما ذم  ،2008أي ُمـ ُ 2.84مٚمٞمار دوالر إمم ُ 1.8مٚمٞمار ،إال أن هذا احلجؿ شمْماقمػ ُم٘مارٟمة
ُمع اًمرسمع األظمػم ُمـ  .2008ومٗمل ؿمٝمر ضماٟمٗمل  2009مل يتٕمد طمجؿ اًمّمٙمقك اعمّمدرة 95
ُمٚمٞمقن دوالر .سمٕمدها ارشمٗمع هذا اعمبٚمغ إمم ُ 695مٚمٞمقن دوالر ذم ومؼمايرً ،مٞمّمؾ إمم ُ 1.01مٚمٞمار ذم
ؿمٝمر ُمارس ُمـ ٟمٗمس اًمسٜمة.
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مل يِمٝمد اًمرسمع األول ُمـ  2009أي إصدار ًمٚمّمٙمقك ذم دول جمٚمس اًمتٕماون اخلٚمٞمجل أو طمتك
ذم دول اًمنمق األوؾمط وؿمامل أومري٘مٞما ،ؾمقى اًمّمٙمقك اًمتل يّمدرها دوريا ُمٍمف اًمبحريـ
اعمريمزيً ،مسحب اًمسٞمقًمة ُمـ اًم٘مٓماع اعمٍمذم اًمتل شمٖمٓمت سمِمٙمؾ يمبػم ُمـ ىمبؾ اًمبٜمقك اعمحٚمٞمة.
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وسمٚمٖمت ىمٞمٛمة اًمّمٙمقك اًمبحريٜمٞمة اعمّمدرة ذم أول  3أؿمٝمر ُمـ اًمٕمام اجلاري ُ 88مٚمٞمقن دوالر
وم٘مط ،واطمتٚمت ُ %4.9مـ إمجازم اًمسٜمدات اإلؾمالُمٞمة اعمّمدرة طمقل اًمٕمامل .وىمد اطمتٚمت ُماًمٞمزيا
اعمريمز األول قماعمٞما ُمـ طمٞمث طمجؿ اًمّمٙمقك اعمّمدرة ذم اًمرسمع األول اًمتل سمٚمغ إمجاًمٞمٝما 980
ُمٚمٞمقن دوالر ،شمبٕمتٝما اٟمدوٟمٞمسٞما ذم اعمريمز اًمثاين اًمتل أصدرت صٙمقيما سم٘مٞمٛمة ُ 539مٚمٞمقن دوالر.
يماٟمت اًمّمٙمقك اعمٓمروطمة ُمٜمذ سمداية  2009هل سماًمٕمٛمالت اعمحٚمٞمة قمغم طمساب شمراضمع
اًمّمٙمقك اعمّمدرة سماًمدوالر األُمػميمل .وشمٕمقد أؾمباب ذًمؽ إمم شمزايد اهتامم احلٙمقُمات ٟمٗمسٝما
سم٢مصدار اًمّمٙمقك ُم٘مارٟمة ُمع ذيمات اًم٘مٓماع اخلاص .إذ ؿمٙمٚمت اًمسٜمدات اإلؾمالُمٞمة اًمسٞمادية،
أي اعمٓمروطمة ُمـ ىمبؾ احلٙمقُمات ،ذم ُ 2008ما ٟمسبتف ُ %44مـ إمجازم اًمسقق ،سمٕمد أن يماٟمت
 %36ذم  . 2007وُمـ اعمتقىمع أن شمستٛمر هذه احلّمة ذم اًمٜمٛمق ٟمٔمرا ًمألزُمة االئتامٟمٞمة اًمتل متر هبا
اًمنميمات اخلاصة واعم١مؾمسات اعماًمٞمة .وماعمستثٛمرون سماشمقا أىمؾ صم٘مة سماًم٘مٓماع اخلاص ،سمٕمد أن
ؿمٝمدت سمٕمض ذيماشمف شمٕمثرا ذم ؾمداد اًمتزاُماهتا اعماًمٞمة.
ارشمٗمع طمجؿ اًمّمٙمقك اعمّمدرة وومؼ هٞمٙمٚمة اعمراسمحة  %60ذم  ،2008ؿمٝمدت صٙمقك اعمِماريمة
واعمْمارسمة هبقـما سماألطمجام سمٚمغ  %83و %68قمغم اًمتقازم ذم اًمٕمام اعمايض .أُما هٞمٙمٚمة اإلضمارة
ومِمٝمدت شمراضمٕما سمسٞمٓما سمٚمغ  %8سمسبب األزُمة اعماًمٞمة اًمٕماعمٞمة .وذم اًمرسمع األول ُمـ ،2009
ؿمٝمدت صٙمقك اإلضمارة اٟمتٕماؿما ضمديدا ًمتِمٙمؾ ُ %50مـ إمجازم اإلصدارات .وىمد ُـمرح اصمٜمان
ُمـ أيمؼم  5إصدارات قمغم أؾماس هٞمٙمٚمة اإلضمارة .أاٟمدوٟمٞمسٞما صاطمبة أيمؼم إصدار ًمٚمّمٙمقك ذم
اًمٕمامل ظمالل اًمرسمع األول ُمـ  2009وطمجٛمف ُ 474مٚمٞمقن دوالر ومْمٚمت هٞمٙمٚمة اإلضمارة .
وهٙمذا ومٕمٚمت أيْما طمٙمقُمة سمايمستان ذم ُمارس اعمايض قمٜمدُما أصدرت راسمع أيمؼم إصدار سم٘مٞمٛمة
ُ 192مٚمٞمقن دوالر.
الشؽل رقم  :17تطور إصدارات الصؽوك اإلسالمقة حسب الـوع
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ُمـ اعمتقىمع أن يِمٝمد ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة اٟمتٕماؿما ذم ؾمٜمة  ،2010طمٞمث ُمـ
اعمرشم٘مب أن يّمؾ جمٛمقع اإلصدارات إمم ُ 30مٚمٞمار دوالر،شمؿ إصدار ُ 1665مٚمٞمار دوالر ظمالل
اًمسداد األول ُمـ هذه اًمسٜمة.
الشؽل  18دراسة حتؾقؾقة لؾصؽوك ادصدرة سـة 2009و الربع األول والثاين 2010

ُمـ اعمرشم٘مب أن يتٕمارم ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ُمـ آصمار األزُمة االىمتّمادية ؾمٜمة
 ، 2010وذًمؽ ًمٕمدة قمقاُمؾ ُمٜمٝما اعمِماريع واًمؼماُمج االشمٗماىمٞمة اًمْمخٛمة اًمتل أـمٚم٘متٝما احلٙمقُمات
واًمتل ؾمتٕمتٛمد سمِمٙمؾ يمبػم قمغم اًمتٛمقيؾ سماًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ،سماإلضاومة إمم اًمتحسـ اًمٙمبػم
اًمذي ؿمٝمدشمف اًمّمٜماد يؼ اًمسٞمادية ،وقمقدة احلريمٞمة االىمتّمادية ًمدى اًم٘مٓماع اخلاص.
سم٘مٞمت ُماًمٞمزيا ُمؽمسمٕمة قمغم ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ؾمٜمة  ،2010وذًمؽ سمٜمسبة %6065
ُمـ إمجازم اإلصدارات ذم اًمسداد األول ُمـ ؾمٜمة ُ 2010متبققمة سمٙمؾ ُمـ اًمسٕمقدية واٟمدوٟمٞمسٞما
سمٜمسبة ً %1461مٙمؾ ُمٜمٝمام.
أُما سماًمٜمسبة ًمٕمٛمالت ا إلصدار وم٘مد سم٘مل اًمريٜمٖمٞمت اعماًمٞمزي ُمسٞمٓمرا قمغم ؾمقق اإلصدار
سمٜمسبة ُ %5364متبققما سماًمدوالر األُمريٙمل سمٜمسبة  %1063صمؿ اًمريال اًم٘مٓمري سمٜمسبة .%863
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ؾمقف شمِمٝمد ؾمٜمة  2010دظمقل القمبلم ضمدد إمم ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة ،هٞمئات
طمٙمقُمٞمة وظماصة ُمـ اًمدول اًمتاًمٞمة :اًمٞماسمان ،شمايالٟمد ،شمريمٞما ،اعمٛمٚمٙمة اعمتحدة و روؾمٞماً .مذا يتقىمع
أن يٕمرف ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة سمٕمد األزُمة اعماًمٞمة ازدهارا ىمقيا ُمدومققما سمزيادة اًمٓمٚمب قمغم
األدوات اعماًمٞمة اعمتامؿمٞمة ُمع أطمٙمام اًمنميٕمة اإلؾمالُمٞمة ،دقمؿ احلٙمقُمات اعمختٚمٗمة هلذه اعمٜمتجات،
االؾمتثامرات وسمراُمج اإلٟمٗماق احلٙمقُمٞمة اًمْمخٛمة ذم دول جمٚمس اًمتٕماون اخلٚمٞمجل وؾمائر
اًمبٚمدان اآلؾمٞمقية قمٛمقُما.
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خاتمة:
يٛمٙمـ شمٚمخٞمص اًمٜمتائج اعمتقصؾ إًمٞمٝما ومٞمام يكم:
 .1اهلدف ُمـ اؾمؽماشمٞمجٞمات اعمِمت٘مات هق شم٘مٚمٞمؾ اًمتٕمرض عمخاـمر ؾمٕمر اًمٗمائدة ،أؾمٕمار اًمٍمتف
و شم٘مٚمبات األؾمٕمار .إذ ُمـ ظمتالل اًمتدظمقل ذم هتذه اًمٕم٘متقد ،شمستتٓمٞمع اعمّمتارف أو اعم١مؾمستات
األظمرى شمٖمٓمٞمة خماـمر اًمسقق اًمتل شمتٕمرض هلا .و هذا ُما الطمٔمٜمٝما قمٜمتد دراؾمتتٜما هلٞمٙمتؾ اًمتتداول
قمغم ُمستقى يمؾ ُمـ اًمسقق اعمٜمٔمٛمة و اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة.
 .2ؿمٝمدت اعمِمت٘مات حتقال ذم اهلتدف اعمرضمتق ُمٜمٝمتا سماقمتبارهتا أدوات شمبتاًمغ ذم اعمْمتارسمةُ،مـ
ظمالل اًمتٕماُمؾ سمِمٙمؾ يمبػم قمغم ُمستقى اًمسقق اعمٜمٔمٛمتة ،و سماًمتتازم ومٝمتل شمٕمترض اعمستتٕمٛمٚملم إمم
ُمستقيات ُمـ اعمخاـمرة ال يٛمٙمـ حتٛمٚمٝما.
 .3جيب أن شمستخدم اعمِمت٘مات اعماًمٞمة سم٠مؾمٚمقب يسٛمح هلتا سمتاداة وفمٞمٗمتٝمتا االؾماؾمتٞمة اال و هتل
اًمتٖمٓمٞمة ُمـ اعمخاـمرُ.مـ ظمالل احلد ُمـ اًمتٕماُمؾ قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة ،و يتٓمٚمب ذًمتؽ
اًمٜمٔمر إمم اعمخاـمر اعمرشمبٓمة اعمِمت٘مات ظماصة قمغم ُمستقى اًمسقق همػم اعمٜمٔمٛمة.
 .4شمستٛمد اهلٜمدؾمة اعماًمٞمة اإلؾمالُمٞمة ُمبادئٝما ُمـ ىمٞمؿ اإلؾمالم اًمتل شمدقمق إمم اًمتحتديث واًمتٓمتقر
سماؾمتٛمرار ضامٟما حلسـ األداء و إجياد طمٚمقل إسمداقمٞمة عمِمايمؾ اًمتٛمقيتؾ ذم إـمتار ُمقضمٝمتات اًمنمتع
احلٜمٞمػ.
.5

شمٕمتؼم اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة سمديال ًمٚمسٜمدات اًمت٘مٚمٞمدية اًم٘مائٛمة قمغم اًمٗمقائتدا اًمرسمقيتة ،وشمتٜمتقع

هذه اًمّمٙمقك ًمتِمٛمؾ مجٞمع اًمٜمِمتاـمات االىمتّمتادية ،وشمٜم٘مستؿ إمم  :صتٙمقك اإلضمتارة ،صتٙمقك
اعمْمارسمة ،صٙمقك اعمِماريمة ،صٙمقك االؾمتّمٜماع ،صٙمقك اًمسٚمؿ...إًمخ.
 .6شمقاضمف اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة جمٛمققمة ُمـ اعمخاـمر يمٖمػمها ُمـ االؾمتتثامرات اعماًمٞمتة يمٛمختاـمر
اًمسقق ،اعمخاـمر اًم٘ماٟمقٟمٞمتة ،خمتاـمر اًمستٞمقًمة ،خمتاـمر اًمتِمتٖمٞمؾ ،اعمختاـمر االئتامٟمٞمتة وهمػمهتا ُمتـ
اعمخاـمر.
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 .7شمقومر اهلٜمدؾمة اعماًمٞمة جمٛمققمة ُمـ اًمت٘مٜمٞمات واآلًمٞمات إلدارة وُمقاضمٝمة هذه اعمختاـمر يمسٞماؾمتة
اًمتٜمقيع ،شم٘مٜمٞمات اًمرهـ واًمٙمٗماًمة ،اًمتت٠مُملم اًمتبتادزم ،اًمتحتقط سماؾمتتخدام اعمِمتت٘مات اإلؾمتالُمٞمة،
اًمرىماسمة اعماًمٞمة وهمػمها ُمـ اًمت٘مٜمٞمات اًمتل يٛمٙمـ اًمٚمجقء إًمٞمٝما طمسب احلاضمة إًمٞمٝما.
 .8واضمف ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة يمٖمػمه ُمـ أؾمقاق اًمديـ صٕمقسمات ٟمتٞمجة األزُمة اعماًمٞمة ؾمٜمة
 ،2007وهذا ُما أصمر قمغم شمراضمتع ُمٕمتدل ٟمٛمتق ؾمتقق اًمّمتٙمقك اإلؾمتالُمٞمة ألول ُمترة ُمٜمتذ ؾمتٜمة
 ،2001طمٞمث شمؿ شمسجٞمؾ شمراضمع ذم ُمٕمدل ٟمٛمق اًمّمٙمقك ؾمٜمتل  2008و.2009
.9

قمرومت ؾمٜمة  2010اؾمتٕمادة ؾمقق اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة قماومٞمتف ،وذًمؽ سمٕمد قمقدة ُمٕمدل ٟمٛمق

اإلصدار ًمالرشمٗماع يمام يمتان ىمبتؾ األزُمتة ُمتجتاوزا ُمٕمتدل ٟمٛمتق ،%70ويتقىمتع أن حيتاومظ ؾمتقق
اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة قمغم هذه اًمديٜماُمٞمٙمٞمة ظمّمقصا سمٕمد اقمتتزام دظمتقل القمبتلم ضمتدد إمم ؾمتقق
اًمّمٙمقك اإلؾمالُمٞمة وٟمٞمة اًمدول اخلٚمٞمجٞمة وسمٕمض اًمدول اآلؾمٞمقية اؾمتخدام اًمّمٙمقك ذم سمراجمٝمتا
اًمتٜمٛمقية اًمْمخٛمة.
 .10شمؽمسمع ُماًمٞمزيا قمتغم ؾمتقق اًمّمتٙمقك اإلؾمتالُمٞمة سماطمتٙمارهتا أليمثتر ُمتـُ % 60متـ إمجتازم
اإلصدارات ذم اًمٕمامل ،أُما ُمـ طمٞمث أيمثر أٟمقاع اًمّمٙمقك اٟمتِمارا ،شمٕمتؼم صٙمقك اإلضمتارة األرسع
ٟمٛمقا ُم٘مارٟمة سماًمّمٙمقك األظمرى.
التوصيات
 -1السمد أن حتاومظ اعمّمارف و اعم١مؾمسات األظمرى قمتغم دورهتا ذم اًمتٖمٓمٞمتة ُمتـ اعمختاـمرة ،و ان
شمبتٕمد قمـ دور اعمْمارب.
 -2السمد ُمـ اًمدراؾمة اعمتٕمٛم٘مة ًمٚمٛمخاـمرة اعمرشمبٓمة سم٠مدوات اعمِمت٘ماتُ ،مـ ظمالل أؾماًمٞمب اًم٘مٞماس
و اًمتٜمب١م هبذه اعمخاـمر وحماوًمة إدارهتا.
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قمغم اعمّمارف أن شمتٗمٝمؿ يمذًمؽ اعمتٓمٚمبات اًمرىماسمٞمة ًمٜمِماط اعمِمت٘مات ،سمام ذم ذًمؽ اعمتٓمٚمبتات

احلاًمٞمة اًمتل جيب اًمقوماء هبا ،سمؾ يمذًمؽ ُمتاسمٕمة اعمستجدات ذم هذا اخلّمقص .إذ ُمتـ اعمحتٛمتؾ أن
شمٗمرض قمغم اعمٍمف ٟمسب ضمديدة ُمـ رأس اعمال إذا ُما شمٕماُمٚمت سماعمِمتت٘مات ،ضتٛمـ اًمتقضمٞمٝمتات

اًم٘مائٛمة ًمؽمضمٞمح اعمختاـمر ،هتذا إمم ج نوب ضو تر عوسم جتو تز اللوقزف االق اضوية خ وة يف
املص رف الص ري .
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