بسم اهلل الرحمن الرحيم
التحوط الرئيسية لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات
اتفاقية
ّ
مستندات مبادلة األرباح (مبادلة معدالت األرباح) القائم على الوعد
ورقة عمل (النقاشية) الجتماع هيئة الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية 1622-60-21
دبي
 - 2مقدمة
مع تطور سوق المؤسسات المالٌة اإلسالمٌة وابتكار العدٌد من المنتجات والخدمات
المتفقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ،فانه ٌجب تطوٌر أدوات أساسٌة للتحوط وإدارة
المخاطر ضمن أطر وقواعد الشرٌعة اإلسالمٌة وذلك للمحافظة لٌس على مصداقٌة
االلتزام الشرعً فحسب بل أٌضا ً لتعزٌز وتنمٌة آفاق ومجاالت التجارة على المستوى
العالمً.
وتعتبر اتفاقٌة مبادلة األرباح (مبادلة معدالت األرباح) آلٌة تمت هٌكلتها من أجل
السماح للتبادل الثنائً لتدفقات األرباح باستخدام صفقات بٌع إسالمٌة موازٌة ومتتابعة
بهامش الربح (المرابحة) أو سلسلة من صفقات البٌع اإلسالمٌة المنفردة القائمة على
الهامش (المرابحة) .وبموجب هذا النوع من الصفقات ،تتم سلسلة من عملٌات البٌع
والشراء بالمرابحة وهو ما ٌسمح لألطراف بالمقاٌضة أو تبادل معدالت األرباح من
معدالت ثابتة إلى متغٌرة وبالعكس .وقد تم استحداث صفقة مبادلة األرباح من أجل
المساعدة فً إدارة مخاطر معدالت األرباح وهو ما ٌؤدي إلى تعزٌز التدفقات النقدٌة.
وتهدف هذه الورقة النقاشٌة إلى التركٌز على ثالثة ( )3أنواع من هٌاكل مبادلة األرباح
(مبادلة معدالت األرباح) كما تتم ممارساتها فً السوق ،وهً كما ٌلً:
(أ) هٌكل البٌعٌن
(ب)هٌكل البٌع المنفرد
(ج) هٌكل المرابحة البحتة.
 - 1تعريف مبادلة األرباح (مبادلة معدالت األرباح)
ٌمكن تعرٌف مبادلة األرباح (مبادلة معدالت األرباح) بأنها اتفاقٌة لتبادل معدالت
األرباح بٌن طرف معدل ربح ثابت وطرف معّدل ربح متغٌر أو العكس وٌتم تنفٌذها
من خالل تنفٌذ سلسلة من العقود األساسٌة المتفقة مع مبادئ وأحكام الشرٌعة اإلسالمٌة.

1

 1-2استخدام الوعد
إن الوعد فً هذه الصفقة هو عبارة عن وعد ملزم من طرف واحد ملزم باتجاه واحد
فقط .وٌتم استخدام الوعد فً هذه الصفقة من أجل التأكد من المبادلة (المقاٌضة)
ستستمر حتى تارٌخ استحقاقها .وٌتم تقدٌم الوعد من قبل كل طرف فٌما ٌتعلق بكل
1
مرحلة من مراحل صفقة مرابحة السلع وذلك حتى تنتهً المبادلة (المقاٌضة).
 - 3أنواع هياكل مبادلة األرباح (مبادلة معدالت األرباح) كممارسات مستخدمة في السوق
 2-3النوع ( :)2هيكل من بيعين لصفقة مبادلة األرباح القائمة على الوعد
تتكون اتفاقٌة مبادلة األرباح (مبادلة معدالت األرباح) مما ٌلً:
(أ) معدل ربح ثابت
(ب) معدل ربح متغير
وفٌما ٌلً الهٌكل األساسً للبٌعٌن لمعدل الربح الثابت ومعدل الربح المتغٌر القائم على
الوعد:
 1-3سيناريو الصفقة
 1-2-3سٌنارٌوات معدل الربح الثابت كما ٌلً:
(أ) ٌكون لدى البنك أ) استثمارات قائمة على الربح الثابت نتٌجة شرائه ألصول متفقة
مع أحكام ومبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة تستحق خالل ثالث سنوات وتدفع األرباح مرة كل
ستة شهور (مثال :صكوك مدتها ثالث سنوات).

 1فً هذه الورقة نتصور أن ٌقوم فً الٌوم األول طرف بمنح طرف آخر وعداً وتكون هناك ممارسات متعددة
بموجب هذا الوعد الواحد خالل العمر الزمنً لمقاٌضة (مبادلة) معدالت األرباح.
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(ب) ٌرغب البنك أ) فً مقاٌضة (مبادلة) توزٌع مدفوعات الربح الثابت المذكورة أعاله
مقابل توزٌع مدفوعات الربح المتغٌر .وٌجوز للبنك أ) (فً هذه الحالة) أن ٌقرر
الدخول فً اتفاقٌة مبادلة األرباح (مقاٌضة معدالت أرباح إسالمٌة) مع طرف التعامل
وهو البنك ب).
(ج) ٌحصل الطرف (أ) على تدفق نقدي من استثماره (االستثمار المشار إلٌه فً الفقرة
أ) أعاله ( مثال صكوك مدتها ثالث سنوات) كل ستة شهور وذلك على أساس هامش
الربح الثابت.
(د) فً أحد األٌامٌ ،قدم البنك أ) وعداً ٌعد بموجبه بالدخول فً اتفاقٌات شراء مرابحات
السلع مع البنك ب) إذا مارس البنك ب) الوعد.
(هـ) ٌقوم البنك ب) ببٌع أصل متفق مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة إلى البنك أ) وذلك
على أساس المرابحة 2بسعر البٌع والذي ٌتضمن المبلغ األصلً وهامش ربح ٌجب دفعه
عند الصفقة التالٌة (الجزء الخاص بالمعدل المتغٌر) .وهكذا فان الجزء األول من
الصفقة ٌكون قد تم إبرامه .وٌتم تكرار العملٌة كل ستة أشهر حتى تارٌخ االستحقاق.

 2إن السؤال الذي ٌطرح نفسه على أصحاب الفضٌلة العمالء هو ما إذا كان هناك فرق فٌما لو كانت المرابحة
قد تم إبرامها فً بداٌة فترة االحتساب أو فً تارٌخ الحق خالل فترة االحتساب .فعلى سبٌل المثال ،فً المثال
السابقٌ ،قوم البنك أ) بالتحوط الستثماره القائم على دفع األرباح مرة كل  6شهور .وٌقوم البنك بمنح وعد فً
الٌوم األول .فهل هو أمر مهم ما إذا كانت المرابحة التً تم إبرامها (عند ممارسة البنك ب) لوعد البنك أ)فً
بداٌة مدة االحتساب وهً  6شهور أو فً تارٌخ الحق خالل فترة االحتساب وهً ستة شهور (فً كلتا الحالتٌن
تتم عملٌة تسلٌم األصول المشتراة وقت إبرام المرابحة) .فعلى سبٌل المثال ،هل ٌحتاج البنك ب) لممارسة
الوعد فً بداٌة فترة الستة شهور والدخول فوراً فً مرابحة وتسلٌم السلعة تاركا ً سعر الشراء مستحق الدفع من
قبل البنك أ) مؤجالً لستة شهور حتى نهاٌة فترة االحتساب؟ أم هل ٌستطٌع البنك أ) ممارسة الوعد لنقل قبل
أسبوع واحد من نهاٌة فترة الستة شهور وإبرام مضاربة عند ممارسة الوعد وتسلٌم السلعة فوراً تاركا ً سعر
الشراء مؤجالً لمدة أسبوع حتى نهاٌة فترة االحتساب وهً ستة شهور (لٌكون سعر الشراء نفسه سواء تم إبرام
المرابحة فً بداٌة فترة احتساب وهً ستة شهور أو قبل أسبوع واحد من نهاٌة فترة االحتساب وهً ستة
شهور) .وتعتبر مٌزة إبرام صفقة المرابحة فً تارٌخ الحق أن المدة التً تتم تأجٌل سعر الشراء مدة أقصر.
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 3-2-3سيناريو معدل الربح المتغير وهو كما يلي:
(أ) فً أحد األٌام ٌقدم البنك ب) وعداً للبنك أ) والذي بموجبه ٌعد البنك ب) بشراء
سلعة متفقة مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة من بنك أ) .وٌقوم بنك أ) ببٌع األصل
المتفق مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة إلى البنك ب) وذلك بسعر بٌع ٌمثل المبلغ
األصلً ،باإلضافة إلى ربح ٌعتمد على معدل ربح السوق (الهامش المتفق علٌه
باإلضافة إلى المؤشر الحالً) .وهكذا فان مرابحة السلع العكسٌة ٌتم إبرامها من
قبل طرفٌن (مرابحة السلع العكسٌة كما ٌنظر إلٌها من وجهة نظر البنك (ب).
(ب) تتم تصفٌة دفع سعر البٌع من قبل البنك أ) والبنك ب) وبهذا فان مبدأ المقاصة
قد تم استخدامه فً هذا الصدد.
(ج) ٌكون الفرق الصافً عبارة عن ربح وٌتم دفعه لطرف المقاٌضة كما ٌتم االتفاق
علٌه فً البداٌة بٌن طرفً التعامل فً اتفاقٌة التحوط الرئٌسٌة لالتحاد الدولً
للمقاٌضات والمشتقات.
(د) ٌتم تكرار الربح المتغٌر مرة كل ستة شهور حتى تارٌخ االستحقاق.
 4-2-3توضيح (بيعان)
في هذا المثال:
ٌبرم الطرف أ) والطرف ب) اتفاقٌة معدل ربح ثابت /معدل ربح متغٌر حٌث بموجبها
ٌقوم الطرف أ) بدفع معدل ربح ثابت بٌنما ٌقوم الطرف ب) بدفع معدل ربح متغٌر.
الٌوم األول – تعهدات الشراء
الطرف أ

الطرف أ
تاريخ الممارسة األول

تاريخ الممارسة األول

الذكرى السنوية األولى

الذكرى السنوية األولى

تعهد الشراء

تعهد الشراء

تاريخ الممارسة األول

تاريخ الممارسة األول

الذكرى السنوية الثانية

الذكرى السنوية الثانية

الطرف ب

الطرف ب
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التفسٌر :فً الٌوم األولٌ ،3منح الطرف أ) تعهد شراء قابل للممارسة فً ثالثة توارٌخ
ممارسة .وٌقع تارٌخ الممارسة األول فوراً بٌنما ٌح ّل تارٌخ الممارسة الثانً فً
الذكرى السنوٌة األولى وٌحل تارٌخ الممارسة الثالث فً تارٌخ الممارسة الثانً.
ٌمنح الطرف ب) أٌضا ً تعهد شراء قابل للممارسة فً نفس التوارٌخ الثالثة الخاصة
بتعهد شراء الطرف أ).
وٌتم تعرٌف الذكرى السنوٌة األولى على أنها تارٌخ الممارسة.

 3جزء المعدل الثابتٌ :تم إبرام المرابحة األولى فً الٌوم األول مع تسلٌم فوري لألصل ودفع سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة إلى
الربح فً الذكرى السنوٌة األولى .وٌتم إبرام المرابحة الثانٌة فً الذكرى السنوٌة مع تسلٌم فوري لألصل ودفع سعر الشراء بسعر
التكلفة باإلضافة إلى الربح فً الذكرى السنوٌة الثانٌة .أما المرابحة الثالثة فٌتم إبرامها فً الذكرى السنوٌة الثانٌة مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة إلى الربح فً الذكرى السنوٌة الثالثة.
جزء المعدل المتغيرٌ :تم إبرام المرابحة األولى فً الٌوم األول مع تسلٌم فوري لألصل ودفع سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة إلى
الربح فً الذكرى السنوٌة األولى .وٌتم إبرام المرابحة الثانٌة فً الذكرى السنوٌة مع تسلٌم فوري لألصل ودفع سعر الشراء بسعر
التكلفة باإلضافة إلى الربح فً الذكرى السنوٌة الثانٌة .أما المرابحة الثالثة فٌتم إبرامها فً الذكرى السنوٌة الثانٌة مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة إلى الربح فً الذكرى السنوٌة الثالثة.
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وفً التارٌخ المحدد فً التأكٌد على أنه تارٌخ تحدٌد المعدل لمبلغ المتغٌر لفترة
االحتساب األولى (أي الفترة من الٌوم األول حتى الذكرى السنوٌة األولى) ،فان المعدل
المتغٌر سٌتم تحدٌده من خالل اإلشارة إلى اللٌبور فً تارٌخ تحدٌد المعدل 4وفور منح
التعهدٌ ،كون كل تعهد شراء قابالً للممارسة وتتم ممارسته ونتٌجة لذلك سٌتم إبرام
اتفاقٌتً مرابحة كما ٌلً:
اتفاقٌتا مرابحة (توضٌح)

 +الربح Y

المرابحة 2

المرابحة 1

ٌوافق الطرف أ على
البٍع فً تارٌخ
التسوٌة

ٌوافق الطرف أ على
الشراء فً تارٌخ
التسوٌة

سعر البٍع

تسلٍم األًصل

Y

X

تسلٍم األًصل

سعر البٍع

Y

X

ٌوافق الطرف ب على
الشراء فً تارٌخ
التسوٌة

 -الربح Y

 -الربح X

ٌوافق الطرف ب على
البٍع فً تارٌخ
التسوٌة

 +الربح X

التفسير
المرابحة  :2فً تارٌخ التسوٌةٌ ،قوم الطرف أ) بشراء األصل (األصل×) بسعر البٌع
×
سعر البٌع × = تكلفة األصل باإلضافة إلى الربح ،حٌث ٌعادل الربح مبلغ المعدل
الثابت
وٌكون ٌوم التسوٌة عند الدخول فً المرابحة وٌكون تارٌخ الدفع المؤجل هو الذكرى
السنوٌة األولى
المرابحة 1
فً تارٌخ التسوٌةٌ ،قوم الطرف ب) بشراء األصل (األصل )Y
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ٌكون تارٌخ تحدٌد المعدل دائما ً فً تارٌخ إبرام المرابحة ذات العالقة أو قبل ذلك التارٌخ.
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سعر البٌع  Yسعر البٌع  Yتكلفة األصل باإلضافة إلى الربح ،حٌث ٌعادل الربح مبلغ
المعدل المتغٌر ألول فترة احتساب
وفً تارٌخ تحدٌد السعر عند ابتداء أول فترة احتساب وفً تارٌخ تحدٌد السعر عند
ابتداء أول فترة احتساب أو قبل ذلك مباشرة ،فإن مبلغ المعدل المتغٌر ألول فترة
احتساب أي الفترة من تارٌخ االبتداء حتى الذكرى السنوٌة األولىٌ ،مكن تحدٌده من
خالل تحدٌد اللٌبور فً تارٌخ تحدٌد المعدل ذلك.
ولهذا فأن أول ممارسة لتعهد شراء الطرف ب) تؤدي إلى دفع الطرف ب) لجزء
المعدل لفترة االحتساب األولى.
الذكرى السنوٌة الثانٌة والذكرى السنوٌة الثالثة
فً الذكرى السنوٌة الثانٌة والثالثةٌ ،تم تكرار نفس اإلجراء الخاص بالذكرى السنوٌة
األولى.
 2-3النوع ( :)1هيكل البيع المنفرد
كبدٌل عن ذلك ومن أجل تقلٌل المصروفات اإلدارٌة والمصروفات المتعلقة بالتدفقٌن
النقدٌٌن وتدفقٌن لألصل بٌن الطرفٌن ،فإنهما قد ٌرغبان فً تعدٌل وتبسٌط هٌكل البٌعٌن
كما ٌلً:
 إذا تجاوز المعدل الثابت للسنة األولى المعدل المتغٌر للسنة األولى ،فانه ٌتم
الدخول فً مرابحة فً الٌوم ( )1والتً بموجبها ٌقوم دافع المعدل الثابت
بشراء أصل مقابل تسلٌم فوري لألصل وسعر شراء مستحق الدفع فً الذكرى
السنوٌة األولى (سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة إلى ربح ٌعادل مبلغا ً
بموجبه ٌتجاوز المعدل الثابت المعدل المتغٌر)
 أو إذا تجاوز المعدل المتغٌر للسنة األولى المعّدل الثابت للسنة األولىٌ ،تم إبرام
مرابحة فً الٌوم ( )1مقابل تسلٌم فوري لألصل وسعر شراء مستحق الدفع فً
الذكرى السنوٌة األولى (سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة إلى ربح ٌعادل
مبلغا ً ٌتجاوز بموجبه المعدل المتغٌر المعدل الثابت).
 إذا تجاوز المعدل الثابت للسنة الثانٌة المعدل المتغٌر للسنة الثانٌةٌ ،تم إبرام
مرابحة واحدة فً الذكرى السنوٌة األولى والتً بموجبها ٌقوم دافع المعدل
الثابت بشراء أصل مقابل تسلٌم فوري لألصل وسعر شراء مستحق الدفع فً
الذكرى السنوٌة الثانٌة (سعر الشراء ٌكون سعر التكلفة باإلضافة إلى ربح
ٌعادل مبلغا ً ٌتجاوز بموجبه المعدل الثابت المعدل المتغٌر)

أو
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 إذا تجاوز المعدل المتغٌر للسنة الثانٌة المعدل المتغٌر للسنة الثانٌة ،فانه ٌتم
الدخول فً مرابحة فً الذكرى السنوٌة األولى والتً بموجبها ٌقوم دافع المعدل
المتغٌر بشراء أصل مقابل تسلٌم فوري لألصل وسعر شراء مستحق الدفع فً
الذكرى السنوٌة الثانٌة (سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة إلى ربح ٌعادل
مبلغا ً بموجبه ٌتجاوز المعدل الثابت المعدل المتغٌر)
 إذا تجاوز المعدل المتغٌر للسنة الثالثة المعّدل الثابت للسنة الثالثةٌ ،تم إبرام
مرابحة فً الذكرى السنوٌة الثانٌة مقابل تسلٌم فوري لألصل وسعر شراء
مستحق الدفع فً الذكرى السنوٌة الثالثة (سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة
إلى ربح ٌعادل مبلغا ً ٌتجاوز بموجبه المعدل المتغٌر المعدل الثابت).

أو
 إذا تجاوز المعدل المتغٌر للسنة الثالثة المعّدل الثابت للسنة الثالثةٌ ،تم إبرام
مرابحة فً الذكرى السنوٌة الثانٌة مقابل تسلٌم فوري لألصل وسعر شراء
مستحق الدفع فً الذكرى السنوٌة الثالثة (سعر الشراء بسعر التكلفة باإلضافة
إلى ربح ٌعادل مبلغا ً ٌتجاوز بموجبه المعدل المتغٌر المعدل الثابت).
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مزيد من التوضيح
( )1فً الٌوم األول ٌتم منح تعهدي شراء (وعد) واحد منهما من قبل كل من الطرف أ)
والطرف ب) وبموجبه ٌتعهد الطرف أ) ،حسب الحالة أو الطرف ب) بشراء أصل ٌتفق
مع أحكام ومبادئ الشرٌعة من الطرف اآلخر فً حالة الوفاء بشروط معٌنة (محددة فً
الفقرة ( )3( )2أدناه) وٌمارس الطرف اآلخر تعهد الشراء .إن التضمٌن لهذه الشروط
هو الذي ٌمٌز هٌكل "البٌع المنفرد" عن هٌكل "البٌعٌن" (فً هٌكل البٌعٌن ال توجد
هناك شروط ٌجب الوفاء بها من أجل أن ٌكون التعهد قابالً للممارسة).
( )1 )2تماما ً كما فً هٌكل البٌعٌن ،فان كل تعهد شراء سٌكون قابالً للممارسة فً
سلسلة من توارٌخ الممارسة من خالل إشعار ممارسة ٌحدد سعر البٌع وتارٌخ التسوٌة.
وستطابق توارٌخ الممارسة بموجب تعهد الطرف أ) توارٌخ الممارسة بموج تعهد
الطرف ب).
 )2فً تارٌخ الممارسة ،سٌتم تحدٌد ما إذا كان مبلغ المعدل الثابت لفترة
االحتساب ذات العالقة أكثر أو أقل من مبلغ المعّدل لمتغٌر لفترة االحتساب تلك.
( )3سٌنص شرط ممارسة تعهد الشراء لدافع مبلغ المعدل الثابت فً ٌوم ممارسة على
أن تعهد الشراء هذا سٌكون قابالً للممارسة فقط إذا كان مبلغ المعدل الثابت أكبر من
مبلغ المعدل المتغٌر .وسٌنص شرط ممارسة تعهد الشراء لدافع مبلغ المعدل المتغٌر
فً ٌوم ممارسة على أن تعهد الشراء هذا سٌكون قابالً للممارسة فقط إذا كان مبلغ
المعدل المتغٌر أكبر من مبلغ المعدل الثابت .ونتٌجة لذلك ،فانه فً أي ٌوم ممارسة،
ٌكون تعهد شراء واحد فقط قابالً للممارسة،
( )4أن سعر البٌع المستحق فٌما ٌتعلق بالمرابحة والذي ٌنشأ نتٌجة ممارسة تعهد
الشراء ذي العالقة سٌكون عبارة عن التكلفة باإلضافة إلى الربح ،حٌث ٌعادل الربح
المبلغ الذي بموجبه ٌتجاوز مبلغ المعدل الثابت (للجزء الثابت) لفترة االحتساب مبلغ
المعدل المتغٌر (أو جزء المعدل المتغٌر) لنفس الفترة أو ،حسب الحالةٌ ،تجاوز مبلغ
المعدل المتغٌر مبلغ المعدل الثابت ،و
(ٌ )5تم إبرام اتفاقٌة مرابحة واحدة فقط وتكون األصول القابلة للتسلٌم وسعر الشراء
المستحق بموجبها قابالً للتسلٌم /الدفع فً تارٌخ التسوٌة.
ولهذا فان هٌكل البٌع المنفرد ٌحقق نتٌجة بموجبها ٌكون هناك تدفق أصل واحد وتدفق نقدي
واحد وٌكون عنصر الربح الذي ٌتكون منه التدفق النقدي هو المبلغ الصافً وهو الفرق بٌن
مبلغ المعدل الثابت ومبلغ المعدل المتغٌر المستحق الدفع فً تارٌخ التسوٌة ذات العالقة.
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 1-2-3سيناريو صفقة هيكل البيع المنفرد
ٌبرم الطرف أ) والطرف ب) اتفاقٌة مقاٌضة معدل ربح ثابت /متغٌر ٌقوم بموجبها
الطرف أ) بدفع المعدل الثابت بٌنما ٌقوم الطرف ب) بدفع المعدل المتغٌر.
وفً الٌوم األول ،بمنح الطرف أ) وعداً (تعهد شراء) للطرف ب) مع ثالثة توارٌخ
ممارسة .وٌكون تارٌخ الممارسة األول فوراً بعد منح الوعد ،بٌنما ٌكون التارٌخ
الثانً فً الذكرى السنوٌة األولى وٌكون التارٌخ الثالث فً الذكرى السنوٌة الثالثة.
وٌمنح الطرف ب) أٌضا ً تعهد شراء للطرف أ) بنفس توارٌخ الممارسة التً منحها
الطرف أ).
وٌكون تعهد شراء الطرف أ) قابالً للممارسة فقط إذا كان فٌما ٌتعلق بفترة االحتساب
ذات العالقة تجاوز المعدل الثابت المعدل المتغٌر .وٌكون تعهد شراء الطرف (ب)
قابالً للممارسة فٌما ٌتعلق بفترة االحتساب ذات العالقة تجاوز المعدل المتغٌر المعدل
الثابت.
 1-1-3توضيح
تؤدي ممارسة تعهد شراء الطرف ب) إلى إبرام المرابحة التالٌة:
المرابحة
ٌوافق الطرف (أ) على البٍع
فوراً بعد الدخول فً المرابحة

األصل ( Yقابل
للتسلٍم فوراً)

ٌوافق الطرف (ب) على
دفع سعر الشراء فً تارٌخ
الدفع المؤجل

ٌوافق الطرف (ب) على الشراء
مقابل التسلٍم الفوري

سعر الشراء  = Yالتكلفة باإلضافة إلى الربح ،حٌث ٌعادل الربح المبلغ الذي ٌتجاوز
بموجبه المعدل المتغٌر الثابت.
وال ٌكون تعهد الطرف أ) قابالً للممارسة حٌث أن المعدل المتغٌر قد تجاوز المعدل
الثابت.
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ولنفترض أنه فٌما ٌتعلق بفترة االحتساب األولى تجاوز المعدل المتغٌر المعدل الثابت.
ٌؤدي هذا إلى ممارسة الطرف أ) لتعهد شراء الطرف ب) فً أول تارٌخ ممارسة
(حٌث أن تعهد شراء الطرف أ) لن ٌكون قابالً للممارسة فً ذلك التارٌخ ،حٌث أن
شروط الممارسة لم ٌتم تحقٌقها).
 3-2-3الذكرى السنوية األولى والثانية
فً الذكرى األولى والذكرى السنوٌة الثانٌة ٌتم تكرار اإلجراء الخاص بالذكرى السنوٌة
األولى.
 3النوع ( :)3هيكل المرابحة البحتةكبدٌل للدخول فً وعد ،بإمكان األطراف محاولة تحقٌق نفس مقاٌضة معدل الربح من
خالل الموافقة على الدخول فً مضاربة مزدوجة أو فً مضاربة منفردة فٌما ٌتعلق
بكل فترة احتساب .وٌمكن تفسٌر هذا الهٌكل (المضاربة في نهاية الفترة) كما ٌلً:
الجزء الثابت
 المرابحة األولى مبرمة قبل ٌومٌن من الذكرى السنوٌة األولى مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع فوري لثمن الشراء فً الذكرى السنوٌة األولى (وسعر الشراء
بسعر التكلفة باإلضافة إلى الربح).
 المرابحة الثانٌة مبرمة قبل ٌومٌن من الذكرى السنوٌة الثانٌة مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع فوري لثمن الشراء فً الذكرى السنوٌة الثانٌة (سعر الشراء بسعر
التكلفة باإلضافة إلى الربح).
 المرابحة الثالثة مبرمة قبل ٌومٌن من الذكرى السنوٌة الثالثة مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع فوري لثمن الشراء فً الذكرى السنوٌة الثالثة (سعر الشراء بسعر
التكلفة باإلضافة إلى الربح).
الجزء المتغير
 المرابحة األولى مبرمة قبل ٌومٌن من الذكرى السنوٌة األولى مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع فوري لثمن الشراء فً الذكرى السنوٌة األولى (وسعر الشراء
بسعر التكلفة باإلضافة إلى الربح).
 المرابحة الثانٌة مبرمة قبل ٌومٌن من الذكرى السنوٌة الثانٌة مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع فوري لثمن الشراء فً الذكرى السنوٌة الثانٌة (سعر الشراء بسعر
التكلفة باإلضافة إلى الربح).
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 المرابحة الثالثة مبرمة قبل ٌومٌن من الذكرى السنوٌة الثالثة مع تسلٌم فوري
لألصل ودفع فوري لثمن الشراء فً الذكرى السنوٌة الثالثة (سعر الشراء بسعر
التكلفة باإلضافة إلى الربح).
توضيح أكثر
إن الهٌاكل هً نفسها كما هو الحال فً هٌاكل الوعد ماعدا أنه فً الٌوم ( )1فانه بدالً
من منح الطرف أ) والطرف ب) وعداً لبعضهما البعض ،فإنهما ٌتفقان ببساطة على ما
ٌلً:
 إبرام مرابحة مزدوجة لكل فترة احتساب فً كل حالة ٌتم إبرام المرابحة المزدوجةبمجرد أن ٌكون المعدل المتغٌر معروفاً ،ولهذا فان الصفقة ستكون:
ٌ oقوم الطرف (أ) بالشراء بموجب مرابحة لدفع معدل ثابت.
ٌ oقوم الطرف (ب) بالشراء بموجب مرابحة لدفع معدل متغٌر ،أو
 إبرام مرابحة منفردة لكل فترة احتساب بحٌث أنه: oإذا تجاوز المعدل الثابت المعدل المتغٌرٌ ،قوم الطرف أ) بالشراء من
الطرف ب) وذلك مقابل سعر ٌكون سعر التكلفة باإلضافة إلى مبلغ ٌتجاوز
بموجبه المعدل الثابت المعدل المتغٌر ،أو
 oإذا تجاوز المعدل المتغٌر المعدل الثابتٌ ،قوم الطرف ب) بالشراء من
الطرف أ) وذلك مقابل سعر ٌكون سعر التكلفة باإلضافة إلى مبلغ ٌتجاوز
بموجبه المعدل المتغٌر المعدل الثابت.

هيكل المرابحة المزدوجة في بداية الفترة (بدون وعد) ستتم مناقشته خالل
االجتماع (إن شاء هللا).
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 - 4تعيين الوكالة خالل مبادالت سلع المرابحة
ً
خالل مبادالت سلع المرابحةٌ ،مكن للبنك ب) أٌضا أن ٌتصرف كوكٌل للبنك أ) فً
مبادالت السلع بٌن الوسطاء وتسهٌل األجزاء المنفردة ضمن العملٌة.
 2-4تعيين الوكالة خالل مبادالت سلع المرابحة وذلك كممارسة شائعة في السوق
ضمن السٌنارٌو الذي بموجبه ٌقوم أحد العمالء بتعٌٌن البنك الموكل كوكٌل له للقٌام
نٌابة عنه بأي من التصرفات التالٌة فٌما ٌتعلق بالصفقات:
(أ) شراء و/أو بٌع األصول كما هو مطلوب بموجب االتفاقٌة وكل صفقة،
(ب) إبرام اتفاقٌات شراء واتفاقٌات بٌع و/أو اتفاقٌات أخرى وذلك بشكل كامل تماما ً
كما قد ٌقوم به العمل نفسه،
(ج) التفاوض مع الموردٌن والصانعٌن والمتعاملٌن والتجار والوسطاء و/أو العمالء
نٌابة عن العمل فٌما ٌتعلق ببٌع وشراء األصول،
(د) استخدام خدمات أٌة وكالء حٌثما ٌعتبر العمٌل نفسه ذلك بأنه ضروري،
(هـ) توقٌع اتفاقٌات الشراء واتفاقٌات البٌع والمستندات األخرى وذلك كما هو مطلوب
باسم العمٌل ونٌابة عنه ،و
(و) اتخاذ أي إجراء ٌكون برأي الوكٌل المعقول ضرورٌا ً أو مرغوبا ً فٌه من أجل
تحقٌق ما ذكر أعاله.
مالحظة
سٌبرم الوكٌل كل صفقة شراء وبٌع باسم العمٌل حسب تقدٌره المطلق وذلك على أساس
اإلفصاح أو عدم اإلفصاح.
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