التحوط الرئيسية لالتحاد الدولي
مذكرة توضيحية تتعلق باتفاقية
ّ
للمقايضات والمشتقات /السوق اإلسالمية المالية الدولية
عدم تحمل أية مسئولية
على المستخدمٌن التفاقٌة التحوّ ط الرئيسة لالتحاد الدولً للمقاٌضات والمشتقات /السوق
المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة أن ٌالحظوا أنه عند إبرام صفقات أو اتفاقٌات شروط صفقات
مستقبلٌة مخصصة بموجب االتفاقٌة ،أو ترتٌبات دعم ائتمان فٌما ٌتعلق بها ،أو أي تعدٌل
أو إضافة علٌها ،فإن علٌهم من البداٌة اتخاذ كافة اإلجراءات للتأكد من:
التطابق الشرعً لهذه الصفقات أو اتفاقٌات الصفقات المستقبلٌة المخصصة أو ترتٌبات
دعم ائتمان ،أو التعدٌالت أو اإلضافات علٌها وذلك حسب الحالة،
والتطابق الشرعً لهذه الصفقات أو )اتفاقٌات شروط( صفقات مستقبلٌة مخصصة أو
ترتٌبات دعم ائتمان ،عند استخدامها مع اتفاقٌة التحوط الرئٌسٌة لالتحاد الدولٌة
للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة
وتم تضمٌن هذه التعدٌالت أو اإلضافات فً اتفاقٌة التحوط الرئٌسٌة لالتحاد الدولٌة
للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة.
ولم ٌتم تقدٌم موافقة شرعٌة من قبل هٌئة الرقابة الشرعٌة للسوق المالٌة اإلسالمٌة
الدولٌة فٌما ٌتعلق بأٌة )صفقات( أو )اتفاقٌات شروط( صفقات مستقبلٌة مخصصة أو
ترتٌبات دعم ائتمان أو أي تعدٌل أو إضافة على اتفاقٌة التحوّ ط الرئٌسٌة هذه لالتحاد
الدولً للمقاٌضات والمشتقات /السوق المالٌة اإلسالمٌة الدولٌة.
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 - 1مقدمة
إنّ هذه االتفاقٌة هً اتفاقٌة رئٌسٌة أو اتفاقٌة إطارٌة تحدد الشروط التً بموجبها
ٌمكن لألطراف بناء علٌها الدخول فً ترتٌبات إلدارة المخاطر .ولكن إبرام
االتفاقٌة الرئٌسٌة ال ٌؤدي إلى أٌة صفقات .وبعد إبرام األطراف االتفاقٌة
الرئٌسٌة ،فإنه ٌمكن لها الدخول فً ترتٌبات أخرى والتً ستخضع لالتفاقٌة
الرئٌسٌة وٌتم تنظٌمها بموجبها.
وستكون هذه الترتٌبات األخرى إمّا:
(أ) صفقات حقٌقٌة (مثال :صفقات مرابحة) وٌشار إلٌها فً االتفاقٌة الرئٌسٌة
بالصفقات بٌنما ٌطلق على المستند الذي ٌحدد شروط مثل هذه الصفقة تأكٌدا ،أو
(ب) تعهدات أو اتفاقٌة إلبرام صفقة فً المستقبل (وذلك مع مراعاة الوفاء بأي
شرط ،مثل ممارسة التعهدات من قبل الطرف اآلخر) .وألغراض االتفاقٌة
الرئٌسٌة ،فان هذا التعهد أو االتفاقٌة تسمى اتفاقٌة شروط الصفقة المستقبلٌة
وٌسمى المستند الذي ٌحدد شروطها ( تأكٌد شروط صفقة مستقبلٌة مخصصة)
وفً نفس الوقت فان الصفقة التً ستحدث فً المستقبل ،فً حال الوفاء بجمٌع
الشروط ،هً :صفقة مستقبلٌة مخصصة(.)1
وسٌكون القانون المنظم لالتفاقٌة الرئٌسٌة هو القانون اإلنجلٌزي أو قانون والٌة
نٌوٌورك .وٌقرّ كل طرف بأنه ،إذا كان االلتزام الشرعً له صلة بغرضه فإنه
اقتنع بااللتزام الشرعً للصفقات واتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة المخصصة
والتً ٌتم إبرامها بموجب االتفاقٌة الرئٌسٌة.

()1

إن االتفاقية أو التعيد (اتفاقية شروط صفقة مستقبمية مخصصة) ليست صفقة ولكن عند إبرام الصفقة المستقبمية المخصصة،

والتي تم نص عمييا ،فان ىذه تعتبر صفقة.

2

 - 2مجال المراجعة والقواعد الشرعية
لقد طلب من هٌئة الرقابة الشرعٌة للسوق اإلسالمٌة المالٌة الدولٌة أن تدرس
االتفاقٌة الرئٌسة نفسها ولٌس أٌة )صفقات( أو )اتفاقٌة شروط( صفقة مستقبلٌة
مخصصة ،أو صفقات مستقبلٌة مخصصة أو أٌة تعدٌالت أو إضافات على
االتفاقٌة الرئٌسٌة .ومن أجل مساعدة المشاركٌن فً السوق ،فقد وضعت هٌئة
الرقابة الشرعٌة للسوق اإلسالمٌة المالٌة الدولٌة القواعد اإلرشادٌة التالٌة فٌما
ٌتعلق بااللتزام الشرعً:
(ٌ )1جب إبرام الصفقات فقط لغرض التحوّ ط والمخاطر الحقٌقٌة للطرف المعنً.
(ٌ )2جب عدم إبرام الصفقات بغرض المضاربة ،أي إنه ٌجب أن تتم التسوٌات
الحقٌقٌة لألصول والمدفوعات .وٌجب أن تتعلق التسوٌة النقدٌة بالصفقات
الحقٌقٌة التً تتضمن أصوال قابلة للتسلٌم.
(ٌ )3جب أن تكون أصول الصفقة حالال.
(ٌ )4جب عدم ترتب أٌة فوائد بموجب الصفقة.
 - 3محتويات االتفاقية
ٌ 1-3تضمن البند ( )1من االتفاقٌة بعض النصوص العامة الخاصة بطرٌقة تفسٌر
االتفاقٌة.
ٌ 2-3حدد البند ( )2التزامات معنٌة لألطراف فٌما ٌتعلق بالمدفوعات وعملٌات
التسلٌم .وتتضمن أٌضا الشروط المسبقة ونصوصا ُ تسمح بإجراء المقاصة
بٌن المدفوعات والتزاما بإجراء مدفوعات حرة من أٌة ضرٌبة اقتطاع.
وباإلضافة إلى ذلك ،فان كل طرف (ٌ )Xتعهد (ٌقدم وعدا) بأنه ،فً
ظروف محددة ،وعند ممارسة الطرف اآلخر ( )Yلتعهد أو وعد الطرف
( ،)Xفإن الطرف ( )Yسٌبرم اتفاقٌة بٌع وشراء مساومة تتعلق بمبلغ محدد
أو أصول محددة .وتكون الظروف التً ٌمكن فٌها ممارسة وعد طرف
بالدخول فً اتفاقٌة مساومة هً الظروف التً ٌكون هناك إنهاء مبكر.
وإن شروط االتفاقٌة هً بحٌث تسمح فً أي وقت ال ٌكون سوى طرف واحد
من األطراف قادرا على ممارسة الوعد للطرف اآلخر.
ومن الجدٌربالمالحظة أن وعد الطرف (أ) بإبرام مساومة ٌعتبر وعدا
منفصال ومستقال عن وعد الطرف (ب) بإبرام مساومة وفً كل حالة ٌكون
األصل مختلفا إذا تمت ممارسة الوعد.
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ٌ 3-3تضمن البند ( )3مجموعة أساسٌة من اإلقرارات.
ٌ 4-3تضمن البند ( )4مجموعة أساسٌة من اتفاقٌات األطراف ،مثل اتفاقٌة بتقدٌم
المعلومات المطلوبة من أجل االلتزام الشرعً .وٌتضمن أٌضا اتفاقٌة من
قبل كل طرف بدفع أٌة ضرائب دمغة قابلة للتطبٌق علٌه وتعوٌض الطرف
اآلخر عن ضرائب دمغة معٌنة.
ٌ 5-3تضمن البند  )55حاالت اإلخالل وحاالت اإلنهاء .وهذه هً أحداث قد
ٌؤدي حدوثها إلى إنهاء مبكر للصفقات والتفاقٌات شروط االتفاقٌة المستقبلٌة
المخصصة .وفً حالة حادثة اإلخالل فٌما ٌتعلق بطرف واحد ،فإنه ٌجوز
للطرف اآلخر أن ٌقرر إنهاء جمٌع الصفقات واتفاقٌات شروط االتفاقٌة
المستقبلٌة المخصصة .وتشمل حاالت اإلخالل ما ٌلً:
( )1عدم الدفع أو التسلٌم
( )2اإلخالل باالتفاقٌة أو رفضها
( )3إخالال من قبل طرف أو من قبل مقدم دعم ائتمانه بأي نص من ترتٌبات
دعم االئتمان هذا،
( )4اإلقرار غٌر الصحٌح.
( )5اإلخالل من قبل طرف (أو من قبل مقدم دعم ائتمانه) بموجب صفقة
محددة (الصفقة المحددة هً صفقة أخرى بٌن األطراف والتً قد تكون
متفقة مع أحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة أو غٌر متفقة مع أحكام
ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة) (راجع تعرٌف الصفقة المحددة فً االتفاقٌة
الرئٌسٌة)(.)2
( )6اإلخالل المتقاطع ،وٌشمل ذلك إخالال من قبل طرف بموجب صفقة
تموٌل متفقة أو غٌر متفقة مع أحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة،
( )7اإلفالس واإلعسار ،و
( )8اندماج طرف مع أو فً طرف آخر تحت ظروف ال ٌتم فٌها تحمل أي
من التزامات الطرف المندمج بموجب االتفاقٌة (أو أي مقدم دعم ائتمان
فٌما ٌتعلق بهذه االلتزامات) من قبل الهٌئة المحو ّل إلٌها.

()2

لقد تم تضمين أنواع الصفقات المذكورة في تعريف الصفقات المحددة فقط بغرض تحديد ما إذا كان ىناك حادثة إخالل .وال تبين

القائمة أنواع الصفقة التي يمكن إبراميا بموجب االتفاقية الرئيسية.
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وفً حالة وقوع حادثة اإلخالل ،فإن الطرف المعنً ٌحق له إنهاء جمٌع
الصفقات المتأثرة وجمٌع اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة المخصصة.
وتشمل حاالت اإلنهاء ما ٌلً:
( )1عدم القانونٌة،
( )2القوى القاهرة
( )3حادثة الضرٌبة ،و
( )4حادثة ائتمان عند الدمج (أي عندما ٌندمج طرف مع أو فً هٌئة أخرى
وتكون الهٌئة الناتجة عن االئتمان ذات خطر ائتمان أضعف مادٌا).
ٌ 6-3نصّ البند ( )6على كٌفٌة تأثر اإلنهاء المبكر عندما ٌتم تطبٌقه بعد حادثة
اإلخالل أو حادثة اإلنهاء بموجب البند .5
وٌسري مفعول اإلنهاء المبكر بشكل منفصل فٌما ٌتعلق بالصفقات واتفاقٌات
شروط الصفقة المستقبلٌة المخصصة.
( )1اإلنهاء المبكر للصفقات المنتهية المسلمة بالكامل :فً حالة الصفقات
المنتهٌة المبكرة ،والتً بموجبها تمت جمٌع علمٌات التسلٌم التً ٌجب
أن تتم (تسمى الصفقات المنتهٌة :المسلمة بالكامل) ،فإن الصفقات التً
ٌتم إنهاؤها مبكرا ٌتم تعجٌلها فعلٌا ،أي إنه إذا كانت صفقة مرابحة تم
بموجبها تسلٌم األصول ولكن لم ٌتم دفع سعر الشراء (مثال :ملٌون
دوالر أمرٌكً( ،))3فإن سعر الشراء وهو ملٌون دوالر أمرٌكً ٌصبح
مستحق الدفع .وٌتم جمع جمٌع المدفوعات بموجب الصفقات المنتهٌة
مبكرا هذه وذلك لتحدٌد مبلغ اإلقفال .وٌتضمن احتساب مبلغ اإلقفال
أٌضا إجراء مقاصة ألنه ،على سبٌل المثال ،إذا كان الطرف (أ) مدانا
بمبلغ  155دوالر للطرف (ب) بموجب الصفقة  1و  75دوالرا بموجب
الصفقة  2وكان الطرف (ب) مدانا ُ للطرف (أ) بمبلغ  95دوالرا بموجب
الصفقة  3و  95دوالرا بموجب الصفقة  ،4فإن مبلغ اإلقفال هو 15
دوالرات مدان به الطرف ب للطرف أ .وٌصبح هذا المبلغ الصافً
مستحق الدفع من قبل الطرف المعنً للطرف اآلخر (مع مراعاة ما
ٌلً).
ولهذا فإن الدفع فٌما ٌتعلق باإلنهاء المبكر لهذه الصفقات ٌتم من خالل دفع
مبلغ اإلقفال وأٌة مبالغ غٌر مدفوعة متعلقة باالتفاقٌة.
()3

سيكون سعر الشراء في المرابحة في العادة الجمع بين سعر التكمفة باإلضافة إلى عنصر الربح.
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( )2اإلنهاء المبكر التفاقيات شروط الصفقة المستقبلية المخصصة
والصفقات المنتهية غير المسلمة بالكامل :إذا كانت هناك اتفاقٌات
شروط صفقة مستقبلٌة منتهٌة مبكرا أو صفقات منتهٌة مبكرا والتً
بموجبها لم تتم جمٌع عملٌات التسلٌم (تسمى الصفقات المنتهٌة غٌر
المسلمة بالكامل) ،فإنه ٌتم احتساب مؤشر .وبشكل عام ،فإن المؤشر
المعنً ٌمثل تكلفة إخالل بجمٌع اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة
المخصصة وجمٌع الصفقات المنهاة بشكل مبكر غٌر المسلمة بالكامل.
ومرة أخرى هناك مقاصة ضمن االحتساب بحٌث أن النتٌجة هً تكلفة
اإلخالل الصافٌة .ولهذا فإنه إذا كانت تكلفة اإلحالل الصافٌة لجمٌع
اتفاقٌات الصفقة المستقبلٌة المخصصة المنتهٌة بشكل مبكر وجمٌع
الصفقات المنتهٌة بشكل مبكر غٌر المسلمة بالكامل تكلفة للطرف القائم
ف
باالحتساب (اي أن الطرف القائم باالحتساب لن ٌقوم بإجراء دفع صا ٍ
للسوق من أجل اإلخالل ،لجمٌع اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة
المخصصة التً ٌتم إنهاؤها مبكرا وجمٌع الصفقات المنتهٌة بصفة
مبكرة غٌر المسلمة بالكامل) ،فإن المؤشر المعنً ٌكون إٌجابٌا .وفً
هذه الحالة فان مبلغ المؤشر هو تكلفة اإلحالل الصافٌة التفاقٌة شروط
الصفقة المستقبلٌة المخصصة المنتهٌة بصفة مبكرة والصفقات المنتهٌة
بصفة مبكرة غٌر المسلمة بالكامل (.)4
وإذا كان الطرف القائم باالحتساب سٌحقق فً حقٌقة األمر مكسبا على
أساس صافٍ ،أي أن السوق ستقوم بدفع مبلغ صاف للطرف القائم
باالحتساب إلخالل اتفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة المخصصة المنهٌة
بصفة مبكرة والصفقات المنتهٌة بصفة مبكرة غٌر المسلمة بالكامل  ،فإن
المؤشر المعنً سٌكون سلبٌا .وفً هذه الحالة ،فان مبلغ المؤشر سٌكون
المبلغ الصافً الذي ستقوم السوق بدفعه للطرف القائم باالحتساب ،معبرا
عنه كرقم سلبً (أي أن السوق ستدفع للطرف القائم باالحتساب مبلغا
صافٌا وهو  55وأن المؤشر سٌكون .)55-

()4

في إطار اإلنياء المبكر في أعقاب وقوع حادثة إخالل ،فان الطرف غير المخل يكون عادة الطرف القائم باالحتساب .وليذا فإنو

في ىذا اإلطار ،عندما يتحمل الطرف غير المخل تكمفة إخالل صافية( ،أي أن الطرف غير المحتمل عميو أن يدفع لمسوق) ،فإن ىذا
يؤدي إلى مؤشر صاف .واذا كان الطرف غير المخل سيحقق مكسباً ،فإن المؤشر سيكون سمبياً وتيدف آلية المساومة المذكورة فيما
بعد في المذكرة التفسيرية ىذه العمل بموجب ظروف بحيث تساعد الطرف المخل عمى أن يتم دفع المكسب لو.
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وٌكون الدفع بموجب اإلنهاء المبكر التفاقٌات شروط الصفقة المستقبلٌة
المخصصة والصفقات المنتهٌة بصفة مبكرة غٌر المسلمة بالكامل
مشروطا بالدخول فً صفقة مساومة بٌن الطرفٌن.
وإذا كان المؤشر المعنً إٌجابٌا (اي إنه ستكون هناك تكلفة إخالل
صافٌة مستحقة الدفع للطرف القائم باإلحتساب) ،فإن الطرف القائم
باالحتساب ٌستحق ممارسة وعد الطرف اآلخر وأن ٌطلب من الطرف
اآلخر الدخول فً مساومة .وهذا هو الوعد الذي ٌتضمنه البند ( 2هـ)
من االتفاقٌة الرئٌسة .وتتضمن المساومة المبرمة البٌع من قبل الطرف
القائم باالحتساب للطرف اآلخر لكمٌة محددة من األصل المحدد وذلك
بسعر سٌكون معادال لتكلفة األصل باإلضافة إلى مبلغ المؤشر المعنً
اإلٌجابً.
وإذا كان المؤشر المعنً سلبٌاٌ ،جوز للطرف الذي ال ٌكون هو الطرف
القائم باالحتساب أن ٌمارس وعد الطرف القائم باالحتساب بإبرام
مساومة وبٌع كمٌة محددة من األصل المحدد للطرف القائم باالحتساب
وذلك بسعر التكلفة باإلضافة إلى القٌمة المطلقة لقٌمة المؤشر المعنً
السلبً.
وعندما تكون هناك حادثة إخالل ،فان الطرف القائم باحتساب المؤشر
سٌكون هو الطرف غٌر المخل .ولكن ٌمكن أن تكون تكلفة اإلخالل
الصافٌة تكلفة بالنسبة للطرف غٌر المخل أو مكسبا للطرف غٌر المخل.
ولهذا فإن الشخص الذي ٌمارس الوعد قد ٌكون الطرف غٌر المخل أو
الطرف المخل ،وذلك حسب ما إذا كان المؤشر إٌجابٌا أو سلبٌا.
وعندما ٌكون الطرف المستحق لممارسة الوعد هو الطرف المخل ،فإنه
ٌجب االعتراف بأنه إذا أصبح الطرف المخل خاضعا إلجراءات إعسار،
فإنه كأمر عملً ،قد ٌحتاج الحارس القضائً إلى بعض الوقت قبل أن
ٌكون قادرا على تقٌٌم وفهم وضع الطرف المخل ثم ٌقوم بتفوٌضه
واتخاذ أي إجراء مثل ممارسة وعد الطرف المتعامل والدخول فً
مساومة .ومن أجل استٌعاب ذلك ،فإن االتفاقٌة تسمح لكل طرف بمدة
تصل إلى سنة واحدة ٌمكنه خاللها ممارسة وعد الطرف اآلخر.
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وعندما ٌكون مبلغ اإلقفال (المبلغ المستحق الدفع فٌما ٌتعلق بإنهاء
صفقات منتهٌة مسلمة بالكامل) مستحق الدفع من قبل طرف ولكن هذا
الطرف سٌكون الطرف المدفوع له (بصفته البائع) بموجب المساومة إذا
كانت قد تمت ممارسة الوعد (أي فٌما ٌتعلق باتفاقٌات شروط الصفقة
المستقبلٌة المخصصة المنتهٌة بصفة مبكرة والصفقات المنتهٌة بصفة
مبكرة غٌر المسلمة بالكامل( الطرف الذي سٌحصل على الدفع ،فإن هذا
الطرف مسموح له باالنتظار لمدة سنة واحدة (أو الممارسة المبكرة
للوعد) قبل أن ٌقوم بدفع مبلغ اإلقفال بحٌث ٌمكن إجراء مقاصة
مدفوعات فٌما ٌتعلق بمبلغ اإلقفال مقابل ما سٌدفعه الطرف اآلخر
ف.
بموجب المساومة ،وذلك للحصول على دفع إجمالً صا ٍ
ٌ 7-3تضمن البند ( )7نصا ٌسمح لطرف ما بالتنازل ،أو التحوٌل (لطرف ثالث)
عن مزٌة وفائدة االلتزامات المستحقة له من قبل الطرف اآلخر وذلك فً
ظروف معٌنة .وهناك هامش أدنى فً االتفاقٌةّ ،
ٌحذد أنه ،عندما ٌكون
األمر ذا صلة ،فإن على األطراف التأكد من أن أي تنازل أو تحوٌل من هذا
النوع ٌلبً االشتراطات الشرعٌة بما فً ذلك اشتراط التحوٌل بالسعر
االسمً.
ٌ 8-3نص البند ( )8على أن تتم المدفوعات فٌما ٌتعلق بصفقة وذلك بعملة
منصوص علٌها بموجب االتفاقٌة وتشمل تعوٌض عملة فً حالة إصدار
المحكمة حكما بصفقة بعملة أخرى.
ٌ 9-3تضمن البند ( )9اتفاقٌات متنوعة بٌن األطراف ،بما فً ذلك نصا بأنه لن
ٌتم دفع أٌة فائدة بموجب هذه االتفاقٌة وأنه إذا قامت محكمة بإصدار حكم
بدفع فائدة ،فإن هذه الفائدة سٌتم دفعها إلحدى المؤسسات الخٌرٌة.
ٌ15-3نص البند ( )15على أنه عندما ٌبرم طرف اتفاقٌة من خالل فرع ،فان
التزاماته بموجب االتفاقٌة ستكوم ملزمة لمكتبه الرئٌسً باإلضافة إلى
الفرع.
ٌ11-3ناقش البند ( )11مسألة المصروفات.
ٌ12-3ناقش البند ( )12مسألة اإلشعارات.
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ٌ13-3تضمن البند ( )13نصوصا خاصة بالقانون المنظم وهٌئة فض النزاعات.
وٌكون القانون المنظم لالتفاقٌة هو القانون اإلنجلٌزي أو قانون والٌة
نٌوٌورك وذلك كما تختاره األطراف .وتكون هٌئة فض النزاعات هً
محاكم سلطة اختصاص القانون المنظم وذلك ما لم تختر األطراف طرٌقة
التحكٌم.
ٌ14-3تضمن البند ( )14تعرٌفات أخرى .ونلفت االنتباه على وجه الخصوص
إلى تعرٌفات تسعٌرة السوق (والتً هً ذات صلة بتحدٌد مبلغ المؤشر)
والصفقات المحددة.
 - 4الجدول
إن االتفاقٌة الرئٌسٌة هً مستند مطبوع .وعندما تبرم األطراف اتفاقٌة رئٌسٌة،
فإن علٌها أن تقوم بذلك من خالل استكمال جدول صوري ورد على الصفحات
 .45-33ومن خالل قٌامها بذلك ،فإنها ستحدد التفاصٌل الخاصة باألطراف
(مثل :االسم ،العنوان ،الخ) وستوافق األطراف المعنٌة أٌضا على االختٌارات
التً ستنطبق على االتفاقٌة بٌنها هل ستطبق المحكمة أو التحكٌم؟ وما هو القانون
المنظم لالتفاقٌة؟ وهل ستكون هناك أٌة هٌئة محددة فٌما ٌتعلق بأي طرف والتً
فٌما ٌتعلق بها ستنطبق اإلقرارات واألحداث؟ وهل سٌكون هناك طرف دعم
ائتمان فٌما ٌتعلق بأي طرف؟ وهكذا).
وٌتضمن البند ( )5من الجدول (صفحة  )45اتفاقٌة بٌن األطراف بالنسبة ألنواع
الصفقات المتفقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة التً ٌمكن إبرامها بٌنها بموجب
االتفاقٌة الرئٌسة .وفً الوقت الحاضرٌ ،تم النص على صفقات المضاربة
والمساومة (بما فً ذلك عندما تنتج المرابحة والمساومة من ممارسة الوعد)،
مثال:
ألغراض إجراء مقاٌضة سعر ربح أو مقاٌضة عملة وفً الوقت المناسب ،فإن
من المتوقع أن ٌتم النص على أنواع أخرى من صفقات تخفٌف المخاطر وذلك
بمجرد أن تتم مراجعة جوانب االلتزام الشرعً فٌما ٌتعلق بها ومعالجتها.
وٌجوز لمشاركً السوق الذٌن قامت هٌئات الرقابة الشرعٌة الخاصة بهم
بمراجعة واعتماد صفقات أخرى لتحقٌق المخاطر أن ٌقرروا استخدام االتفاقٌة
الرئٌسة مع أنواع أخرى من الصفقات ،ولكن فً سٌاق القٌام بذلك علٌهم توخً
الحذر للتأكد من أنها ستبقى ضمن الموافقة الشرعٌة التً منحتها هٌئات الرقابة
الشرعٌة الخاصة بهم.
 1مارس .2515

9

