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1

 .1مقدمة
تمر صناعة الصيرفة والتمويل اإلسالمي بطور ديناميكي وتطور مستمر .ويعتبر توفر

التحوط اإلسالمية أم اًر إلزامياً لمصناعة حتى تستطيع المنافسة مع أطراف
منتجات
ّ
التحوط لممخاطر الناشئة عن مختمف الجوانب مثل
التعامل التقميدية واألىم من ذلك
ّ
العممة وعدم التوافق في نسب العوائد ،الخ.

لمتحوط اإلسالمي ،حدثت تطورات مشجعة من قبل األطراف المؤثرة في القطاع
وبالنسبة
ّ
في مجال تقديم ىياكل منتجات متعددة بآليات مختمفة وىو ما أدى إلى أن أصبح
لمصناعة المالية اإلسالمية بعد عالمي .فعمى سبيل المثال ،بعد أكثر من ثالث سنوات

المسخرة من قبل المشاركين في السوق ،حقق
من الجيود الموحدة والمنسقّة والموارد
ّ
أعضاء مجمس إدارة السوق المالية اإلسالمية الدولية وفريق تنفيذ اتفاقية التحوط الرئيسية
واألىم من ذلك العمماء األفاضل األعضاء في الييئة االستشارية الشرعية لمسوق المالية

اإلسالمية الدولية إنجا اًز جديداً بتاريخ  1مارس  0212من خالل النشر المشترك التفاقية

التحوط الرئيسية لالتحاد الدولي لممقايضات والمشتقات /السوق المالية اإلسالمية الدولية.

وتعتبر ىذه االتفاقية حج اًر أساسياً سيؤدي إلى تحقيق مزيد من التطور في قطاع التحوط
اإلسالمي وىو أمر بالغ الضرورة من أجل تخفيف المخاطر التي تنطوي عمييا عادة

الصفقات المالية اإلسالمية.
إن اتفاقية التحوط الرئيسية ىي عبارة عن مستند إطاري يتيح آلية موحدة عالمياً لإللغاء
ّ
المبكر واإلقفال ونصوصاً قانونية وشرعية أخرى لمنتجات التحوط التي يتم التفاوض
بشأنيا بصفة خاصة والمقبولة وعمى نطاق واسع .وقد تم تصميم االتفاقية من أجل
تسييل ميمة إدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية بما في ذلك تقديم إطار

قانوني والذي سيساعد الصناعة في الوقت المناسب عمى الوفاء باالحتياجات الرقابية.

ومنذ طرحيا ،تم الحصول عمى اتفاقية التحوط الرئيسية من قبل حوالي  022مؤسسة

مالية .وقد أخبر عدد من البنوك السوق المالية اإلسالمية الدولية بأنيا تمر اآلن بمرحمة
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الموافقة الداخمية والتي تتضمن المفاوضات المتعمقة باالئتمان والعمميات والشريعة
التحوط الرئيسية.
واألمور الثنائية والتي ستؤدي إلى صفقات بموجب اتفاقية
ّ

التحوط الرئيسية والهياكل المقترحة
 .2تعميقات وتوصيات السوق حول اتفاقية
ّ

التحوط المتفقة مع أحكام
إن المؤسسات المالية اإلسالمية التي ترغب في توثيق صفقات
ّ
ّ
ومبادئ الشريعة اإلسالمية قد تقوم بذلك من خالل الدخول في اتفاقية تحوط رئيسية
والتي تتضمن الشروط والبنود العامة والخاصة التي تنظم معظم صفقات التحوط

اإلسالمية المستخدمة والمقبولة عمى نطاق واسع ،باإلضافة إلى مستندات أخرى أقل

حجماً لكل صفقة عمى صيغة تأكيد حيث يتم إبرام كل تأكيد من ىذه التأكيدات عند

االتفاق عمى الشروط التجارية ليذه الصفقة.

وباالعتماد عمى احتياجات الصناعة من أجل تخفيف المخاطر وبيدف تحقيق قبول

واسع عمى مستوى السوق ،فان المنتجات التالية تعتبر أساسية وضرورية ومطموبة من
قبل المؤسسات المالية اإلسالمية باإلضافة إلى المؤسسات التي تقدم خدمات إسالمية:
( )1مقايضة نسب األرباح اإلسالمية ،و

( )0مقايضة العمالت المختمفة أو أسعار الصرف.
التحوط الرئيسية فان التوصية التي وردت من
واستناداً إلى تعميقات السوق عمى اتفاقية
ّ
البنوك تقوم عمى دراسة توحيد ىذه المنتجات المذكورة أعاله ( منتجات تخفيف
المخاطر) .ومن أجل تحقيق ىذا اليدف النبيل ،فإن رأي أصحاب الفضيمة الفقياء أمر
ضروري و إلزامي .وتدرك السوق المالية اإلسالمية الدولية تماماً بأنو أمر ممزم أن يتم
الوفاء باالشتراطات الشرعية األساسية لمشاريعيا ومبادراتيا العالمية من خالل تبني

أفضل الممارسات في ىذا الصدد كما ىو محدد في نظام ىيئة الرقابة الشرعية .وليذا

التحوط فقط .ويمكن
فان منتجات المقايضات يجب أن تكون وبصفة حصرية ألغراض
ّ
استخداميا فقط ألنشطة التحوط التي تيدف إلى حماية أصول من التغييرات السمبية مثل
التغيير غير المتوقع وغير المرغوب فيو في قيمة األصل .وىذا يتضمن حقيقة أن
المقايضات اإلسالمية ال يمكن استخداميا ألغراض المضاربة من أجل تحقيق األرباح
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كما ىو الحال في بعض األحيان في التمويل التقميدي .وفيما يتعمق بيذه األمور ،فإن
دور الييئة االستشارية الشرعية لمسوق المالية اإلسالمية الدولية يعتبر ىاماً جداً.
وتتولى الييئة االستشارية الشرعية لمسوق المالية اإلسالمية الدولية واجب توجيو ومراجعة
واإلشراف عمى مبادرات ومشاريع السوق المالية اإلسالمية الدولية من أجل التأكد من أن

جميع الجوانب المتعمقة بمشاريعيا متفقة مع األحكام والمبادئ الشرعية .وعالوة عمى
ذلك ،فإنيا أيضا مسئولة عن توفير الخبرة والتوجييات الشرعية المتعمقة بجميع منتجات
السوق المالية اإلسالمية الدولية في المراحل المبكرة من تطويرىا حتى يتم طرحيا،

وخصوصاً فيما يتعمق بالتوثيق والييكمة لمتأكد من االلتزام بالمبادئ الشرعية العامة.

وفيما يمي اليياكل المقترحة:

4

 .3مقايضة نسب األرباح اإلسالمية
 1-0التعريف

إن مقايضة نسب األرباح اإلسالمية ىي عبارة عن مقايضة لتبادل نسب أرباح بين

طرف نسبة ثابتة وطرف نسبة متغيرة ويتم تنفيذىا من خالل إبرام مجموعة من
العقود األساسية لممتاجرة في أصول معينة وفقاً لممبادئ الشرعية.
 0-0هدف مقايضة نسب األرباح اإلسالمية

تيدف مقايضة نسب األرباح اإلسالمية إلى تحقيق التزام شرعي من خالل صفقات
المرابحة حيث تبرم األطراف عقود ومرابحة لبيع أصول متفقة مع أحكام الشريعة

اإلسالمية لتسميميا الفوري ولكن في العادة بشروط دفع مؤجمة .وتجب مالحظة
جانبين في صفقات مقايضة نسب األرباح اإلسالمية وىما:
إما لمحصول عمى مدفوعات ثابتة (تتكون من سعر
 1-0-0يتم استخدام المرابحة ّ
التكمفة وعنصر أرباح ثابت) وبشكل منفصل من أجل تحقيق مدفوعات
متغيرة (تتكون من سعر تكمفة وعنصر أرباح ثابت) أو تاريخ دفع مرابحة
واحدة يمكن إبراميا من أجل تحقيق سعر التكمفة والفرق بين عنصر

الربح الثابت وعنصر الربح المتغير.

 0-0-0يجوز أيضاً ىيكمة مقايضة نسب أرباح إسالمية من خالل استخدام
الوعود (الوعود من طرف واحد) حيث يتعيد بموجبيا كل طرف بالدخول
في صفقات مرابحة وبالتالي "مقايضة" مدفوعات نسب ثابتة ومتغيرة في
مرحمة معينة من الزمن في المستقبل أو يتعيد كل طرف بإبرام صفقات

مرابحة حيث بموجبيا (إذا كان الطرف ىو دافع النسبة الثابتة) يكون
الربح الذي يدفعو ىو المبمغ الذي تتجاوز بو النسبة الثابتة النسبة

المتغيرة أو (إذا كان الطرف ىو دافع النسبة المتغيرة) يكون الربح الذي
يدفعو ىو المبمغ الذي بو النسبة المتغيرة تتجاوز النسبة الثابتة.
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 .4أمثمة عمى هياكل مقايضة نسب األرباح اإلسالمية
 1-4المعمومات األساسية

 الطرف أ – دافع النسبة الثابتة بمعدل %0
 الطرف ب – دافع النسبة الثابتة بمعدل الميبور %1+-
 مقايضة نسبة أرباح إسالمية لمدة خمس سنوات
 مدفوعات سنوية
 دوالر أمريكي

 تسوية التسميم فوري بعد يومين من تاريخ إبرام صفقة المتاجرة (تاريخ
التداول)
 2-4الهيكل القائم عمى المرابحة رقم 1

(حسب الممارسات الموجودة في السوق والقائمة عمى البيع الفوري والدفع المؤجل)
 1-0-4في تاريخ التداول (وىو يوم سريان المفعول ناقصاً يومين):

(أ) يوافق الطرف (أ) عمى شراء سمعة متفقة مع أحكام الشريعة من
الطرف (ب) لمتسميم الفوري ودفع سعر شراء مؤجل.

ويكون سعر

الشراء ىو عبارة عن سعر التكمفة ،باإلضافة إلى  .%0وفي تاريخ
سريان المفعول ،يتم الحصول عمى السمعة من قبل الطرف (ب) من

وسيط ويتم تسميميا لمطرف (أ) .ويقوم الطرف (أ) بدفع سعر الشراء

في الذكرى السنوية األولى من تاريخ سريان المفعول .ويقوم الطرف (أ)
ببيع السمعة في تاريخ سريان المفعول إلى وسيط آخر ويحصل عمى

سعر التكمفة.
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(ب) يوافق الطرف (ب) عمى شراء سمعة متفقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية من الطرف (أ) لمتسميم الفوري ودفع سعر شراء مؤجل.
ويكون سعر الشراء ىو عبارة عن سعر التكمفة ( +الميبور .)%1+
ويتم تحديد سعر الميبور في يوم التداول قبل أن يتم االتفاق عمى سعر

الشراء .ويتم الحصول عمى السمعة من قبل الطرف (أ) من وسيط ويتم
تسميميا لمطرف (ب) .ويقوم الطرف (ب) بدفع سعر الشراء المؤجل

في الذكرى السنوية األولى من تاريخ سريان المفعول .ويقوم الطرف

(ب) ببيع السمعة في تاريخ سريان المفعول إلى وسيط آخر ويحصل
عمى سعر التكمفة.
(ج) يوافق الطرف (ب) عمى أن يقوم الطرف (أ) بإبرام عمميات مرابحة
شراء مماثمة (حيث يكون سعر الشراء ىو سعر التكمفة باإلضافة إلى
نسبة  )%0مع الطرف (ب) في كل من الذكرى السنوية األولى والثانية
والثالثة والرابعة من تاريخ المعاممة.
(د) يوافق الطرف (ب) مع الطرف (أ) عمى أن يقوم الطرف (ب) بإبرام
عمميات م اربحة شراء مماثمة (حيث يكون سعر الشراء ىو سعر التكمفة
باإلضافة إلى (الميبور  )%1+في كل من الذكرى السنوية األولى
والثانية والثالثة والرابعة من تاريخ المعاممة.
إن االتفاقيات بين الطرف (أ) والطرف (ب) إلبرام مرابحة في
(ىـ) ّ
المستقبل ىي اتفاقية شروط صفقة مستقبمية مخصصة .وتكون
المرابحة بين الطرف (أ) والطرف (ب) والتي بموجبيا يوافق طرف عمى
شراء سمعة من الطرف اآلخر ىي عبارة عن صفقات.

7

 0-0-4في الذكرى السنوية األولى لتاريخ التداول:

(أ) يوافق الطرف (أ) مع الطرف (ب) عمى شراء سمعة متفقة مع أحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية من الطرف (ب) وذلك بسعر يعادل سعر

التكمفة  %0+مع التسميم الفوري لمسمعة في الذكرى السنوية األولى

لتاريخ سريان المفعول (أي يومين بعد ذلك) وتأجيل دفع ثمن الشراء
لمذكرى السنوية الثانية من تاريخ سريان المفعول.

(ب)

يوافق الطرف (ب) مع الطرف (أ) عمى شراء سمعة متفقة مع

أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية من الطرف (أ) وذلك بسعر شراء

يعادل سعر التكمفة  +الميبور ( %1+الميبور ىنا ىو الميبور وذلك

اعتبا اُر من يوم الذكرى السنوية األولى لتاريخ التداول) مع التسميم

الفوري لمسمعة في الذكرى السنوية األولى لتاريخ سريان المفعول (يومين

بعد ذلك) وتأجيل دفع ثمن الشراء حتى الذكرى السنوية الثانية لتاريخ
سريان المفعول.
 0-0-4في الذكرى السنوية األولى لتاريخ سريان المفعول:

(أ) يدفع الطرف (أ) لمطرف (ب) سعر الشراء المؤجل لمنسبة الثابتة من

مرابحة مقايضة نسبة الربح اإلسالمية المبرمة في تاريخ المعاممة (سعر

التكمفة .)%0+
(ب)

يدفع الطرف (ب) لمطرف (أ) سعر الشراء المؤجل لمنسبة

المتغيرة من مرابحة مقايضة نسبة الربح اإلسالمية المبرم في تاريخ

المتاجرة (سعر التكمفة  +الميبور .)%1 +
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(ج) توافق األطراف عمى إجراء مقاصة بين الدفع المستحق تحت (أ) مقابل
الدفع المستحق بموجب (ب) أعاله بحيث يتم دفع الرصيد الصافي

فقط.

 4-0-4يتم تكرار ىذا اإلجراء تحت  0-0-4و  0-0-4في نياية السنة الثانية
والسنة الثالثة والسنة الرابعة .وفي نياية السنة الخامسة ،يتم فقط دفع
أسعار الشراء المؤجمة لممرابحة المبرمة في الذكرى السنوية الرابعة من

تاريخ التداول .وال يتم إبرام مرابحة جديدة.
 3-4الهيكل القائم عمى المرابحة رقم 2

(حسب الممارسات الموجودة في السوق والقائمة عمى البيع الفوري والدفع المؤجل)
 1-0-4في تاريخ المتاجرة (تاريخ سريان المفعول ناقصاً يومين)

(أ) يوافق الطرف (أ) مع الطرف (ب) عمى أنو في كل من الذكرى
السنوية األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من تاريخ المعاممة،

يبرم الطرف (أ) مرابحة مع الطرف (ب) حيث بموجبيا يقوم الطرف

(أ) بشراء سمعة من الطرف (ب) وذلك لمتسميم العاجل مقابل دفع

فوري لسعر الشراء .وفي كل حالة ،يكون سعر الشراء ىو سعر

التكمفة .%0+
(ب)

يوافق الطرف (ب) مع الطرف (أ) عمى أنو في كل من الذكرى

السنوية األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من تاريخ المعاممة،

يبرم الطرف (ب) مرابحة مع الطرف (أ) حيث بموجبيا يقوم الطرف
(ب) بشراء سمعة من الطرف (أ) ويكون سعر الشراء ىو سعر
التكمفة  .%0+حيث يكون سعر الشراء ىو سعر التكمفة باإلضافة

إلى الميبور زائداً نسبة  %1حيث يكون الميبور في حالة المضاربة
األولى سعر الميبور في تاريخ المتاجرة وفي حالة الذكرى السنوية

الثانية والثالثة والرابعة والخامسة سعر الميبور في الذكرى السنوية
ذات العالقة لتاريخ المتاجرة.
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(ج) في الذكرى السنوية األولى من تاريخ المتاجرة ،يبرم الطرف (أ)
مرابحة مع الطرف (ب) حيث بموجبيا يقوم الطرف (أ) بشراء سمعة
من الطرف (ب) قابمة لمتسميم الفوري بعد يومين من قبل الطرف

(ب) في الذكرى السنوية األولى من تاريخ سريان المفعول والذي
يكون سعر الشراء الخاص بيا (سعر التكمفة  )%0+مستحق الدفع

فو اًر في نفس التاريخ.

(د) في الذكرى السنوية األولى من تاريخ المتاجرة ،يبرم الطرف (ب)
مرابحة مع الطرف (أ) حيث بموجبيا يقوم الطرف (ب) بشراء سمعة

من الطرف (أ) قابمة لمتسميم الفوري بعد يومين من قبل الطرف (أ)

في الذكرى السنوية األولى من تاريخ سريان المفعول والذي يكون
سعر الشراء الخاص بيا (سعر التكمفة  +الميبور  )%1+مستحق

الدفع فو اًر في نفس التاريخ.
(ىـ) في الذكرى السنوية األولى من تاريخ سريان المفعول ،يحصل
الطرف (ب) عمى السمعة من وسيطو ويقوم بتسميميا إلى الطرف

(أ) ،ويقوم الطرف (أ) بدفع سعر الشراء وىو سعر التكمفة باإلضافة
إلى .%0

(و) في الذكرى السنوية األولى من تاريخ سريان المفعول ،يحصل
الطرف (أ) عمى السمعة من وسيطو ويقوم بتسميميا إلى الطرف

(ب) ،ويقوم الطرف (ب) بدفع سعر الشراء وىو سعر التكمفة +
الميبور .%1+

(ز) يجوز لألطراف االتفاق عمى إجراء مقاصة بين المبمغ المستحق

تحت الفقرة (ىـ) مقابل المبمغ المستحق الدفع تحت الفقرة (و)
بحيث يتم دفع الرصيد الصافي فقط.
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-4 4

يجوز أيضاً ىيكمة مقايضات أسعار األرباح اإلسالمية باستخدام الجمع بين الوعد

(والذي يأخذ صيغة تعيدات الشراء (أو وعود الشراء)) واتفاقيات المرابحة.

ويمكن ىيكمة الوعود ،التي تكون في صيغة تعيدي شراء متوازيين ،بطريقة تسمح

"ببيعين" حيث تتم ممارسة تعيدات الشراء أو "بيع واحد" حيث تتم ممارسة تعيد

شراء فقط .وفيما يمي الييكل األساسي لكل صفقة:
 -1 -4 4البيعان

(أ) في تاريخ المتاجرة ،يتم منح تعيدي شراء (وعد) األول من قبل

الطرف (أ) لمطرف (ب) والثاني من قبل الطرف (ب) لمطرف (أ).
وبموجب الوعد الممنوح من قبل الطرف (أ) ،يتعيد الطرف (أ)

(بصفتو الواعد) لصالح الطرف (ب) بإبرام اتفاقية مرابحة في كل

واحد من سمسمة تواريخ ممارسة مستقبمية محددة (وكل منيا "تاريخ

ممارسة" ويكون كل منيا ذكرى سنوية لتاريخ المتاجرة) وذلك لشراء

كمية من األصول المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية من

الطرف (ب) وذلك مقابل سعر شراء وىو سعر التكمفة ( %0+الجزء

الثابت) إذا مارس الموعود ىذا التعيد .وفي الوعد الممنوح من قبل
الطرف (ب) ،يتعيد الطرف (ب) (بصفتو الواعد) ولصالح الطرف

(أ) (بصفتو الموعود) بإبرام اتفاقية مرابحة في كل واحد من سمسمة

تواريخ الممارسة المستقبمية نفسيا لشراء كمية من األصول المتفقة

مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية مقابل سعر شراء يتم احتسابو
في كل حالة من خالل اإلشارة إلى الميبور في تاريخ الممارسة ذي

العالقة ،أي سعر التكمفة  +الميبور ( %1الجزء المتغير) إذا مارس

الموعود ىذا التعيد .ويكون كل تعيد شراء قابل لمممارسة من قبل
الموعود في كل واحد من تواريخ الممارسة.
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 -2 -4 4في يوم الممارسة
(أ) يقوم كل موعود بممارسة تعيد الشراء المقدم إليو والذي يخصو
تاريخ الممارسة المحدد ((إن ممارسة تعيد الشراء في ىيكل

البيعين ىذا ال يخضع ألية شروط وبمعنى آخر أن الموعود عميو
ببساطة أن يقرر ممارسة تعيد الواعد).

(ب) يجوز لمموعود ممارسة تعيد الشراء من خالل إرسال إشعار

لمواعد ("إشعار الممارسة") والذي سيبمور التزام الواعد بشراء
األصل المحدد بالسعر المحدد في الذكرى السنوية المحددة من

تاريخ سريان المفعول ("تاريخ التسوية") أي أنو سيبمور التزام
الواعد بإبرام مرابحة ،و
(ج) يتم إبرام اتفاقية المرابحة وتسميم األصول القابمة لمتسميم بموجب
كل مرابحة ويستحق دفع أسعار الشراء في تاريخ التسوية ،و
(د) يكون سعر الشراء بموجب كل مرابحة التكمفة باإلضافة إلى
الربح.

 -3 -4 4في تاريخ التسوية ،بموجب كل اتفاقية مرابحة ،عمى الواعد أن يدفع
لمموعود سعر الشراء لألصل ذي العالقة ،وعمى الموعود أن يقوم

بتسميم األصول.
مخصصة ألغراض
إن تعيدات الشراء ىي اتفاقيات شروط صفقة مستقبمية
ّ
االتفاقية الرئيسية ،أي أن كل منيا ىي اتفاقية تحدد شروط الصفقة المستقبمية

(صفقة مستقبمية مخصصة) سيتم إبراميا من قبل األطراف أو التي يجب إبراميا
إذا تمت ممارسة الوعود ذات العالقة.

10

إن تعيد الشراء ليس صفقة ألغراض االتفاقية الرئيسية .وستكون المضاربة التي
سيتم إبراميا عند ممارسة تعيد الشراء صفقة ألغراض االتفاقية الرئيسية.
ويؤدي استخدام ىذا الييكل إلى وجود تدفق نقدي وتدفق أصول بموجب كل من
اتفاقيتي المرابحة .وتتم تغطية تكمفة كل طرف لشراء األصل الذي يقوم بتسميمو

من خالل عنصر التكمفة لدفع سعر الشراء الذي يحصل عميو من الطرف اآلخر.
ويتوقع من كل طرف يقوم بشراء أصل في الواقع أن يقوم بتغطية عنصر التكمفة

في السعر الذي قام بدفعو من خالل بيع األصل الذي حصل عميو وبذلك يقوم

بتحصيل مبمغ التكمفة .وليذا فان النتيجة الصافية اإلجمالية يجب أن تكون ىي

أن النسبة الثابتة التي يحصل عمييا الطرف الدافع (من خالل عنصر الربح

المدفوع إليو) ومبمغ النسبة المتغيرة والنسبة المتغيرة التي يحصل عمييا الطرف
الدافع (من خالل عنصر الربح المدفوع إليو) ىي النسبة الثابتة.
 -5 4البيع المنفرد

كبديل عن ذلك ،ومن أجل تقميل العممية اإلدارية والتكمفة المرتبطة بتدفقين نقديين

وتدفقي أصل بين األطراف ،قد يرغب الطرفان في تعديل وتبسيط الييكل السابق
كما يمي:
 في يوم واحد ،يتم منح تعيدي شراء (وعد) :واحد من قبل كل من1 -5 4

الطرف (أ) والطرف (ب) وبموجب كل منيما يتعيد الطرف (أ) أو،
حسب الحالة ،الطرف (ب) بشراء أصل متفق مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية من الطرف اآلخر إذا تم الوفاء بشروط
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معينة (محددة في الفقرة ( 0-5-4ج) أدناه) ومارس الطرف اآلخر
تعيد الشراء .أن تضمين ىذه الشروط ىو الذي يميز ىيكل البيع

المنفرد عن "ىيكل البيعين" (في ىيكل البيعين ال توجد ىناك شروط
يجب الوفاء بيا من أجل أن يكون التعيد قابالً لمممارسة.

0 -5 4
(أ) كما ىو الحال في ىيكل البيعين ،فان كل تعيد شراء سيكون قابالً
لمممارسة في سمسمة تواريخ ممارسة من خالل إشعار ممارسة يحدد

سعر الشراء وتاريخ التسوية .وستطابق تواريخ الممارسة بموجب تعيد

شراء الطرف (أ) التواريخ بموجب تعيد شراء الطرف (ب)،

(ب) في تاريخ الممارسة ،تحدد األطراف ما إذا كان مبمغ الربح الثابت
لفترة االحتساب ذات العالقة أكبر أو أكثر من مبمغ الربح المتغير لفترة

االحتساب تمك،
(ج) إن شرط ممارسة تعيد شراء دافع مبمغ الربح الثابت في تاريخ
ممارسة سينص عمى أن تعيد الشراء ىذا سيكون فقط قابالً لمممارسة
إذا كان مبمغ الربح الثابت أكبر من مبمغ الربح المتغير .وسينص شرط

ممارسة تعيد شراء دافع مبمغ الربح المتغير في تاريخ ممارسة عمى أن

تعيد الشراء ىذا سيكون فقط قابالً لمممارسة إذا كان مبمغ الربح المتغير
أكبر من مبمغ الربح الثابت .ونتيجة لذلك ،فانو في أي تاريخ ممارسة،

سيكون تعيد شراء واحد فقط قابالً لمممارسة.
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(د) سيكون سعر الشراء المستحق الدفع فيما يتعمق بالمرابحة الناشئة
عند ممارسة تعيد الشراء ذي العالقة ىو التكمفة باإلضافة لمربح ،حيث

أن الربح يعادل المبمغ الذي يتجاوز فيو مبمغ النسبة الثابتة (لمجزء

الثابت) لفترة االحتساب مبمغ النسبة المتغيرة (لجزء النسبة الثابتة) لنفس
الفترة أو ،حسب الحالة ،يتجاوز مبمغ النسبة المتغيرة مبمغ النسبة

الثابتة ،و

(ىـ) سيتم إبرام اتفاقية مرابحة واحدة فقط ويكون سعر الشراء المستحق

الدفع مستحق التسميم /الدفع في تاريخ التسوية .وليذا فان ىيكل البيع
المنفرد يحقق نتيجة يكون فييا تدفق أصل واحد وتدفق نقدي واحد،
ويكون عنصر الربح الذي يتضمنو التدفق النقدي المبمغ الصافي والذي

ىو الفرق بين مبمغ النسبة الثابتة ومبمغ النسبة المتغيرة والمستحق الدفع

في تاريخ التسوية ذي العالقة.

 .5مقايضات العمالت المختمفة أو مقايضة أسعار الصرف اإلسالمية
 1-5التعريف

إن مقايضة العمالت المختمفة أو مقايضة أسعار الصرف اإلسالمية ىي عبارة عن
ّ
تحوط من أجل تقميل تعرض المشاركين في السوق لخطر أسعار
عقد
ّ
مصمم كآلية ّ
صرف العمالت في السوق والتي تتسم بالتذبذب والتغير وذلك إلى أدنى حد

ممكن.

ويجب أالّ يتعارض ىيكميا مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية.

وبمعنى آخر ،فان اليدف الرئيسي ليذا المنتوج ىو حماية المستثمر من مخاطر

تذبذب سعر العمالت.
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 2-5الهدف
إن اليدف من الدخول في مقايضة العمالت المختمفة أو مقايضة سعر الصرف
ّ
ىو مساعدة طرف تعامل عمى الحصول عمى أموال بعممة واحدة لمدة زمنية معينة

(أي مبالغ بعممة أقل توف اًر بسيولة لديو من خالل وسائل أخرى) مقابل مبالغ بعممة
أخرى متوافرة بسيولة .ويتم االتفاق عمى نسبة الربح والمدة والمبمغ بين الطرفين

قبل بدء الصفقة.
 3-5مقايضات العمالت المختمفة وسعر الصرف – الهيكل رقم 1
تتضمن مقايضة العمالت المختمفة وسعر الصرف صفقتي مرابحة متزامنتين

مرتبطتي ن بوعد من طرف واحد يتم االلتزام بو من قبل كل طرف تعامل .وتوافق

أطراف المقايضة عمى بيع أصول متفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

لبعضيما البعض لمتسميم الفوري ولكن بشروط دفع مؤجل في عمالت مختمفة.

وفيما يمي وصف مختصر لمقايضة العمالت المختمفة أو سعر الصرف:
الخطوة 1

 قبل يومين من تاريخ الصفقة ،يبرم الطرف (أ) والطرف (ب) صفقة
مرابحة يوافق بموجبيا الطرف (أ) عمى شراء سمع عمى أساس التسميم

الفوري مع سعر شراء (في العممة  )1مستحقة الدفع عمى أساس مؤجل.
ويتم االتفاق عمى شروط المرابحة ،بما في ذلك المدة ونسبة الربح ،الخ.

 يقوم الطرف (ب) بتسميم السمعة في تاريخ الصفقة.
 يقوم الطرف (أ) ببيع السمع ويحتفظ بالمبمغ النقدي لمبيع في العممة (.)1
 يدفع الطرف (أ) لمطرف (ب) سعر الشراء المؤجل الذي يعادل سعر
التكمفة باإلضافة إلى الربح وذلك بالعممة  1في تاريخ الدفع المؤجل.
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الخطوة  – 2بالتزامن مع الخطوة 1
 قبل يومين من تاريخ الصفقة ،يبرم الطرف (أ) والطرف (ب) صفقة
مرابحة يوافق بموجبيا الطرف (ب) عمى شراء سمع عمى أساس التسميم

الفوري مع سعر شراء (في العممة  )0مستحقة الدفع عمى أساس مؤجل.
ويتم االتفاق عمى شروط المرابحة ،بما في ذلك المدة ونسبة الربح ،الخ.

 يقوم الطرف (أ) بتسميم السمعة في تاريخ الصفقة.
 يقوم الطرف (ب) ببيع السمع ويحتفظ بالمبمغ النقدي لمبيع في العممة (.)0
 يدفع الطرف (ب) لمطرف (أ) سعر الشراء المؤجل الذي يعادل سعر
التكمفة باإلضافة إلى الربح وذلك بالعممة  0في تاريخ الدفع المؤجل

إن الخطوتين المذكورتين أعاله مرتبطتان بوعد يمزم كل طرف تعامل بإبرام سمسمة من صفقات

المرابحة المحددة سمفاً .وباإلشارة إلى المثال أدناه ،فان كل طرف تعامل يعد باالستثمار لمدة

أخرى (مثال 0 :أو  6شيور) وذلك حتى االستحقاق النيائي لصفقات المرابحة المقصودة (أي

عامين في ىذه الحالة) .وأىم تبرير لوجود سمسمة من الصفقات بدالً من صفقة واحدة طوال

المدة ىو الحيمولة دون تعريض أطراف التعامل لخطر نسبة الربح وظروف السوق المتغيرة.

وباإلضافة إلى خطر الصرف األجنبي والذي قد يتعرض لو أي طرف تعامل منفرد (مثال

ضرورة االنتظار لمدة  6شيور قبل إجراء صفقة جديدة حيث قد يتغير فييا سعر الصرف
األجنبي بشكل سمبي).
ويمكن تحديد نسبة الربح (نسبة ثابتة لمدة المرابحة) أو نسبة متغيرة (نسبة ثابتة قبل يومين من

الصفقة قائمة عمى سعر الميبور) لكل جزء من جزئي الصفقة.
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مثال
بافتراض أن الطرف (ب) يحتاج إلى عممة اليورو لموفاء باشتراط استثماري لمدة معينة من
الوقت ولكنو ال يريد في الحقيقة شراء عممة اليورو بسبب تذبذب سعر الصرف .يستطيع ىذا

الطرف إبرام صفقة مقايضة عمالت مختمفة مع الطرف (أ) من أجل الوفاء باحتياجاتو مقابل
عممة أخرى مثل الدوالر األمريكي بما يعادل مبمغ اليورو المطموب وذلك بسعر الصرف الفوري.

ومن أجل صفقة مقايضة عممة متبادلة ،ستكون ىناك مرابحتان متزامنتان بين الطرف (ب)
والطرف (أ).
افتراضات
العممة المطموبة من قبل الطرف ب

اليورو

عممة التبادل

الدوالر األمريكي

المدة

 0سنة

إعادة االستثمار في المرابحة

كل  6شيور

الربح الذي سيتم دفعو

كل  6شيور

المبمغ

المبمغ سيكون متعادالً بالعممتين بسعر

السعر

األمريكي

الصرف في بداية المرابحة كميا

الفوري

لميورو/

الدوالر 05ر1

السيناريو  :1يتم تحديد السعرين
مرابحة الطرف ب
العممة :دوالر أمريكي

السعر الثابت%4 :

المبمغ اإلسمي222 :ر222ر 12دوالر أمريكي
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مرابحة الطرف (أ)
العممة :اليورو
السعر الثابت5 :ر%4

المبمغ اإلسمي 427ر427ر7
أس 1
الدوالر 2ر%4

تثبيت

أس 0

أس 0

أس 4

2ر%4

2ر%4

2ر%4

األمريكي

(ثابت)
ربح

الطرف 222ر022

تثبيت

اليورو 5ر%4

(ب) مدفوع
(ثابت)

222ر022

دوالر أمريكي

ربح الطرف (أ) 667ر166
يورو

مدفوع

222ر022

222ر022

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5ر%4

5ر%4

5ر%4

667ر166

667ر166

667ر166

يورو

يورو

يورو

في تاريخ البدء:
 يقوم الطرف (ب) باستثمار مبمغ 222ر222ر 12دوالر لدى الطرف (أ).
 يقوم الطرف (أ) باستثمار 427ر427ر 7يورو لدى الطرف (ب).
في هذه األثناء (في فترات االستحقاق – كل ستة شهور):
 يقوم الطرف (ب) بدفع مبمغ 667ر 166يورو كربح إلى الطرف (أ)
(الدفع بعممة اليورو).

 يقوم الطرف (أ) بدفع مبمغ 222ر 022دوالر أمريكي كربح لمطرف (ب)
(الدفع بالدوالر األمريكي).
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 تبقى نسبة الربح نفسيا لمفترة القادمة.
 تتم إعادة استثمار رأس المال األصمي لمدة أخرى بدون أن يتم صرفو (يتم
فقط صرف الربح لممدة السابقة في العمالت ذات العالقة).

 يتم تحديد المدة "كصفقة مرابحة"( .أي أن أس  ،1أس  ،0أس  ،0أس
 )4ىي جميعيا صفقات مرابحة منفصمة تتم إعادة استثمارىا لمدة أخرى.
في تاريخ االنتهاء:
 يحصل الطرف (ب) عمى مبمغ 222ر222ر 12دوالر (رأس المال) +
 022.222دوالر (الربح من المرابحة النيائية) من الطرف أ.

 يحصل الطرف (أ) عمى مبمغ 427ر427ر( 7رأس المال) 667 +ر166
يورو (الربح من المرابحة النيائية) من الطرف (ب).

السيناريو  :2يتم تحديد نسبة واحدة بينما تكون النسبة األخرى متغيرة
مرابحة الطرف ب
العممة :دوالر أمريكي

النسبة المتغيرة :الميبور  6مميون (كما يمي)

المبمغ اإلسمي222 :ر222ر 12دوالر أمريكي
مرابحة الطرف (أ)
العممة :اليورو
النسبة الثابتة5 :ر%4

المبمغ اإلسمي427 :ر427ر 7يورو
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أس 1
تثبيت

الميبور 75ر%4

عمى مبمغ 6

أس 0

أس 0

أس 4

92ر%4

12ر%5

%5

مميون
الطرف 522ر007

ربح

(ب) مدفوع
تثبيت

دوالر أمريكي

اليورو 5ر%4

522ر045

222ر055

222ر052

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

5ر%4

5ر%4

5ر%4

(ثابت)
ربح الطرف (أ) 667ر166
يورو

مدفوع

667ر166

667ر166

667ر166

يورو

يورو

يورو

في تاريخ البدء:
 يقوم الطرف (ب) باستثمار 222ر222ر 12دوالر أمريكي لدى الطرف
(أ).

 يقوم الطرف (أ) باستثمار مبمغ 427ر427ر 7لدى الطرف ب.
في هذه األثناء (في فترات االستحقاق – كل ستة شهور):


يقوم الطرف (ب) بدفع  166,667يورو كربح لمطرف (أ) (الدفع
باليورو)

 يقوم الطرف (أ) بدفع  6مميون الميبور (السعر الفوري في تاريخ إعادة

االستثمار) معادالً بالدوالر األمريكي كربح لمطرف (ب) (الدفع بالدوالر

األمريكي).

 يتم بعد ذلك تثبيت نسبة الربح (لمجزء المتغير) لممدة القادمة.
 تبقى نسبة الربح (لمجزء الثابت) نفسيا لممدة القادمة.
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 تتم إعادة استثمار رأس المال لمدة أخرى بدون أن يتم صرفو (يتم فقط
صرف الربح لممدة السابقة في العمالت ذات العالقة).

 يتم تحديد المدة "كصفقة مرابحة"( .أي أن أس  ،1أس  ،0أس  ،0أس
 )4ىي جميعيا صفقات مرابحة منفصمة تتم إعادة استثمارىا لمدة أخرى.

في تاريخ االنتهاء:
 يحصل الطرف (ب) عمى مبمغ 222ر222ر 12دوالر (رأس المال) +
 052.222دوالر (الربح من المرابحة النيائية) من الطرف أ.

 يحصل الطرف (أ) عمى مبمغ 427ر427ر( 7رأس المال) 667 +ر166
يورو (الربح من المرابحة النيائية) من الطرف (ب).

مقايضة العمالت المختمفة ومقايضة أسعار الصرف – الهيكل 2
يعتمد ىيكل بديل أيضاً عمى الوعد ولكنو يتضمن صرف عمالت (بيع الصرف)

في البداية ووعد أو تعيد (وعد) إلجراء بيع صرف آخر في تاريخ مستقبمي بالسعر

المحدد اليوم .وفي تاريخ االنتياء ،يتم تنفيذ بيع الصرف الثاني السترداد العممة
األصمية

مثال :يوجد لدى مستثمر مبمغ 5ر 14مميون دوالر وىو يريد استثماره في عممة
اليورو ولكنو ال يريد أن يتعرض لتذبذبات سوق العممة .يستطيع ىذا المستثمر أن

يبيع ىذا المبمغ بالدوالر األمريكي في البنك بسعر فوري لمحصول عمى اليورو.

ويتفق ىذا مع مبادئ بيع الصرف والتي تتطمب أن تكون الصفقة فورية .بعد ذلك
يدخل المستثمر في وعد أو يتعيد بإبرام عقد صرف عممة باالعتماد عمى مبدأ بيع

الصرف في المستقبل .ويعتمد السعر المستقبمي لمعمالت عمى سعر الصرف

مقارنة بسعر اليوم .وليذا فانو في التاريخ المستقبمي ،سيسترد المستثمر الدوالر
األمريكي بدون أن يتعرض لمخاطر تذبذب العممة .ويوضح الرسم التالي ىذه

اآللية:
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مقايضة سعر صرف إسالمية تعتمد عمى الوعد
-1أ بيع الصرف
المستثمر

المستثمر

5ر 14مميون دوالر

البنك

 12مميون يورو
وعد الشراء

البنك

5ر 14مميون دوالر بسعر 40ر1

 -2بيع الصرف في تاريخ االنتياء
المستثمر

111ر 10يورو

البنك

101ر 11مميون دوالر
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