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المل ّخص

هدفت هذه الدراسة الى معالجة موضوع مهم تععقمب يفيةيمة رةارخ مرمالر الفموا فما ال

مار

الع قيممآل مممل البممار الفممق ية لعق م ال رممالر العمما شممعر فيهمما م م ال

ممار

االسمميمية مممل بمميا يعم
اإلسمميمية دهممد

الةقاد قالع مموة العمما عوافممب مم الشمرةعة قالعمما عا عهمما ال

الع قيديممة هممذا مممل جهممة م قمممل ال رممالر العمما رةممرة دهمما ال

ممار

ممار اإلسمميمية ق ال ع قممة فمما

ال رالر الفوقية العا رعج عل صيغ الع وةآل اإلسيما ال ععار عقيها مل جهة أبرى.
الكلمات المفتاحية:

رةارخ ال رالرم مرالر الفوام ال

ار االسيمية.

Abstract:
This study investigates an important issue which is the market risk management in
Islamic banks that can be done through some instruments and contracts followed by
Islamic banks and that comply with Islamic law, in order to reduce the negative
effects of these risks, in which some of these risks are the same as those of the
conventional banks, and others are unique to Islamic banks and related to the Islamic
modes of finance.
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تمهيد:

ل د أص ح موضوع اةارخ ل رالر مل ال واضي ال ه ة جدا قالعا حظيت ياهع ام العدتد مل

الكعااب قال اح يل االقع اةتيل نظ ار لق رالر ال رعقةة العا ععرض لها ال ؤسفاد االقع اةية
قال الية ع وما قال ار ب وصام ف عد االبار ال دمرخ لألزماد ال الية ال رعقةة العا مفت
العدتد مل ةقا العال قعقى رأسها االزمة ال الية لفرة  2008أص ح مل الضرقري ايجاة

لرا قأساليب جدتدخ لقععامآل م م آل هذه الزماد قلقع قيآل مل حد ها قمل احع الية كرارها
فا ال فع آل.
قكغيرها مل ال

ار

قالعا عزاتد حد ها عقى ال
عيقعها م ال

عقى اسعردام يع

ار

ععرض ال

ار اإلسيمية ل ج وعة مل ال رالر ال

رفيةم

ار الع قيدية نظ ار اللعزامها ي واعد الشرةعة اإلسيمية قغ وض

ال ركزةة فا أغقب ال قدان العا رشط فيها ياإلضافة الى عدم قدر ها

االساليب الع قيدية إلةارخ مرالرها ال رعقةة.
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إشكالية البحث
رعقم مف ال

عرض ممة لم م ع

ممار االس مميمية ع ممل ال

ممار الع قيدي ممة ف مما أم ممور ك يم مرخ م مما جعقه مما أ ممر

ال ر ممالر كونه مما ال ف ممعردم الةقاد قالوس ممائآل الع قيدي ممة إلةارخ ه ممذه ال ر ممالر

اللعزامهمما ي واعممد الشمرةعة االسمميميةم قجممب عقيهمما ا مماع لممرا م احممة إلةارخ مرالرهمما ال رعقةمة

قلعح يمب للم سممرحاقا االجايممة عقممى الفمؤاا الرئيفمما العممالا مااا ي اليبي ااة الممياااة لمخاااطر
السوق في المصارف اإلسالمية؟ وما ي أ م اليرق واألساليب المستخدمة إلدارتها؟

فرضيات البحث

 ال رالر الفوقية فا ال
ال

ار الع قيدية

 فعردم ال رو

ار االسيمية لها ل يعة باصة ايزها عل ق العا واجهها

االسيمية أساليب قأةقاد إلةارخ مرالر الفوا عراسب قب وصيعها

االسيمية
المنهج المتبع

االعع اة عقى ال رهج الوصةا فا هذا ال حث ياعع اره ميئ ا لط يعة ال وضوع

باصة ما عقب يجانب ال رالر قمفوناد مرالر الفوا ي ةة باصة .قال رهج العحقيقا
قلل

يشرح اساليب رةارخ مرالر الفوا فا ال

الفق قالسه قإةارخ مرالر أسعار ال ر

ار

االسيمية ال ع قة فا اةارخ مرالر

قإةارخ مرالر صيغ الع وةآل اإلسيما ال ع قة

فا صيغ الهامش ال عقوم قال يغ العشاركية.
يكل البحث

لعح يب أهدا

في ه الى مج وعة مل العراصر اسعهقت دع هيد لق وضوع

ال حث ف د

ل ع يعدها عرض مةهوم رةارخ ال رالر فا ال
ال رالر الفوقية فا ال

ار

ار

اإلسيمية ق حدتد أنواعها ليع االنع اا الى اسععراض أه

الطرا ال فعردمة ل عالجة قإةارخ مرالر الفوا فا ال

عرض أه نعائج ال حث فا الرا ة.
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العطرا رلى مةهوم
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 .Iمفهوم إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية
 1-Iمفهوم المخاطرة

لق رالرخ عارةف مععدةخ قمعروعةم راقلها الك ير مل ال هع يل قال اح يل فا مجاا العقوم
اد ال عةرعة عرهام لدرجة أنه ي عب ح رها فا عرةف قاحد شامآل

االقع اةية قالعر

قةقيبم قعقى الرغ مل ابعي

الراء الرامية لعحدتد مةهوم ال رالرخ فإنرا ي فل أن نعرفها

يأنها الع قب ال فع قا فا العائدم م احع اا عرض ال ر رلى بفائر غير معوقعةم قغير
مرطط لهام قبع ارخ أةا هو العذدذب فا العائد ال عوق عقى اسع ار معيلم ق ح ب نعائج
غير الرعائج ال راة حدقبها.

1

قعرفها "جون ةاقنز" عقى أنها" رمفانية الرفارخ أق عدم ال ففب قالعا ي فل قياسهام ق رعقف
عل عدم العأ د قالذي ال ي فل قياسه

2

مل بيا ما دم مل عرةف لق رالرخ قمل بيا الععارةف العا ال ي فل ح رها
ق عداةها ف ل ال فل أن نجد فا مجاا قاحد معان ك يرخ لرةس ال راة
مرها قاحد م رية عقى احع اا ح وا ابعي

م رال أن ال ض ون

الرعائج ال رططة أق انحرافها عل ماهو معوق

قمرغوب فيه ك ا أنها أحداث هدة رنجاز الهدا

ال رشوةخ ق ؤبر سق ا عقى اسع اررةة

ال ؤسفة.
 2-Iالمخاطر في المصارف اإلسالمية

قرة لةظ الرطرم أق ال رالرخ ي ار فا عب الة ه اإلسيمام عقى لفان عدة مل الئ ة

العيمم فا مراس اد مرعقةة  .قب عانا عدتدخ قل يشر الة هاء ال دامى رلى م طقح
ال رالرخ ي عراه الحدتثم لكره راقلوا ما يةيد هذا ال عرى قمل ال عانا العا ار طت ي ةهوم

ال رالرخ فا كعاياد العق اء ال فق يل ال مدامى مةاهي عمدتدخ مرهمما الغممررم الض م ان قالكةال مة
قالغممر دممالغرم قغيرهمما.ي فل ال وا يأن ال رالر فا ال
مفع قية قد عرض ال
ح يب أهدا

ال

ر

ر

ار

االسيمية عرا احع الية

رلى بفائر غير معوقعة قغير مرطط لهام ل ا قد تؤبر عقى

قعقى رةيذها درجاحم ققد تؤةي فا حاا عدم الع فل مل الفيطرخ

عقيها قعقى أبارها رلى ال ضاء عقى ال
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قإفيسه.3
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 3-Iمفهوم إدارة المخاطر البنكية

عع ر رةارخ ال رالر ال ركية عق ا جدتدا نف يام لذل

أنها نظام معكامآل تهد

رعطائها عدخ عرةةاد أه ها

رلى العوصآل رلى قسائآل محدةخ لقعحف فا الرطرم قالحد مل كرار

ح ه م قالع قيآل مل حج الرفائر يأفضآل الوسائآل قأقآل العكاليفم عل لرةب ا عشا

ال رالر ق حقيقه ققياسها ق حدتد قسائآل مجادهعها قابعيار أنف ها لعح يب الهد
ها اإلجراءاد قالفياساد العا وم دها اإلةارخ ال

رفية لعا هد

ال طقوب.4

رلى ح اية ال ر

مل ال رالر ال رعقةة ال حيطة يه قلل دعحدتد مواق ال رالر ققياسها قإةار ها

لعجر ها أق الفيطرخ عقيها آق حوةقها قلل مل بيا نظام شامآل إلةارخ ال رالر5م قب يغة
أبرى فإن رةارخ ال رالر ها حدتدم حقيآل قالفيطرخ االقع اةية عقى ال رالر العا هدة

الصوا أق ال درخ اإلراةية لق ؤسفة
ق هد

رةارخ ال رالر ال

6

رفية رلى ال حافظة عقى أصوا ال

الرفائر العا ي فل أن ععرض لها جراء بدما ها ال

ار

قح اتعها مل

رفية لع يئهام أق نعيجة لععرض

موجوةا ها ال ادعة لقعقف لذل فإن نجاح ال

ار تر ط يالدرجة القلى ي در ها اإلةارةة قعقيه

ال ي فل رلغاء ال رالر ياعع ار أن ال ر

اإلسيما يفعرد فا معامي ه عقى قاعدخ الغر

يالغرمم فيدد مل ال رالرخ السعح اا الربحم قبذل

في فل رةيف احع االد وقعها دوض

ال دائآل ال راس ة قاإلجراءاد القزمة لذل .
 .IIمفهوم المخاطر السوقية في المصارف اإلسالمية وأنواعها
 1-IIت ريف مخاطر السوق

ع آل مرالر الفوا فا ال

ار الع قيدية أسعار ال ر قأسعار الةائدخ ق قب أسعار

الفوا ق ف ى كذل يال رالر العجارةة أق مرالر ق اد السعارم قها مرالر مالية نا جة

عل قب قوى العرض قالطقب ق قب السعار فا الفوام ق عأبر دها كآل ال ؤسفاد ال الية
قال ي فل العرقص مرها يالعروة م قها مل ال رالر الذي يحرص ال
لذل سعت ال

ار رلى أن كون هذه ال رالر فا حدها الةنى ال فل

عع ر الةقاد أق ال يغ أق الصوا العا تع
84

داقلها ديل ال

ار

ر

عقى ةاةتهام

7

قال ؤسفاد ال الية
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اإلسيمية م د ار رئيفيا لهذا الروع مل ال رالرم ق رشأ هذه النواع مل ال رالر نعيجة

لقعغيراد العا قد ط أر فا ال عغيراد الكقية أق الجزئيةم ق ض مرالر الفوا مجاال قاسعا

في ا تععقب دعغير فا مفعوةاد أسعار الةائدخ (ياعع ار هرا ار الا قبي ا ديل معدالد الربحية
أق أسعار الفق فا أسواا معيرة

فا ال يغ اإلسيمية قمعدا اليت ور) أق أسعار ال ر

نعيجة احعةاظه يالفق ك رزقن م ي أق نعيجة مقكية سق أق أصوا ماةية أق مالية.

 2-IIأنواع مخاطر السوق في المصارف اإلسالمية

ّأوال :مخاطر م دل امش الربح (أو الس ر المرج ي)
فعردم ال ؤسفاد ال الية اإلسيمية سع ار مرجعيا لعحدتد أسعار أةقا ها ال الية ال رعقةةم فةا
ع د ال رايحة م ي تعحدة هامش الربح يإضافة هامش ال رالرخ رلى الفعر ال رجعا قهو فا
العاةخ مؤشر القي ورم قل يعة الصوا لاد الدبآل ال ادت عضا أن تعحدة هامش الربح مرخ

قاحدخ لواا فعرخ الع دم قعقى لل فإن غير الفعر ال رجعا فقل يفون ياإلمفان غيير هامش
الربح فا الدبوا لاد الدبآل ال ادتم قلجآل هذا فإن ال

الراشئة مل حركاد سعر الةائدخ فا الفوا ال

فالبر القا ل رالر سعر الةائدخ عقى ال

رفية

ار

اإلسيمية واجه ال رالر

8

ار

اإلسيمية يظهر فا أنها عع د فا

فعير بدما ها باصة فا ال يوع ال ؤجقة عقى سعر الةائدخ ك ؤشر لحفاب الربحية لهذه

الع قيادم قكذا فا ةراسة الجدقى لقدبوا فا ال ضارباد قال شاركاد .أما البر ال انا
فيظهر فا حدتد معدا العائد لصحاب االسع ارم حيث ج رها ال راففة م ال

الع قيدية عقى أال ي آل هذا العائد عل سعر الةائدخ العا دفعها هذه ال
ثانيا :مخاطر أس ار الصرف
ععرض ال

ار

اإلسيمية ل رالر أسعار ال ر

قاإلجارخ العا وم عقى أجير هذه ال وجوةاد.

10

ار

9

مل بيا دي أق شراء ال وجوةادم

ق ععقب هذه ال رالر يأس اب أق ظرق

عامة كانرةاض فا غال ية السه فا دقد معيل أق ار ةاع صر

ع قة معيرة م ادآل معظ

الع يد البرى أق ار ةاع سعر سقعة معيرة أق سق مر طة د عضها نعيجة لظرق
قة فل أن ععرض ال

ار

اإلسيمية رلى
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ار

ق اد فا أسعار ال ر

عامة.

الراج ة عل
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العغيراد العامة فا أسعار الع يد الةورةة فا ع قياد االسعيراة قالع دترم قم ا ترعج عرها
مل لم مدترة قةائرة يالع قة الجر ية.
شرعا ال

ا أن أه شرقط ال ر

الةوري ق حدتد سعر ال ر

عقى أساس الفعر

الحاضر قبالعالا ال يجوز شرعا الععامآل درظام ال ر الجآل لذل ترى ال ع
مرالر لفعر ال ر فا ال

أنه ال وجد

ار اإلسيميةم قلكل هذا ال ي ر مل قجوة مرالر لق ر

الجر ا تععقب يال عاميد قالع قياد يالع يد الجر يةم قهذه مل ال رالر العا ال ي فل
العرقص مرها يالساليب الفائدخ لذل

قال فع قيادم ق يت سعر صر
جوز شرعا

م آل

م ايضة الوةائ م أق الع قياد الجقة

ال ة اد مدخ الجآل قأساليب ل وازنة سعر ال ر

ال

11

ثالثا :مخاطر أس ار السلع

رعج هذه ال رالر أساس عل قب أسعار الفق ال ر طة يأنشطة ال

ق رشأ نعيجة احعةاظ ال ر

اإلسيما يالفق ك رزقن ي

ار

اإلسيميةم

د ال ي م ي ةبوله فا ع د

ا سع راع أق ع د سق م أق نعيجة مقكية سق قأصوا كأن ي عق

معداد أق آالد يغرض

ريجارها يع وة رجارخ شغيقيةم قبالعالا فان انرةاض سعرها يشفآل ل يف ب وقعه أق ة ارسة
احع الية سيؤةي رلى بفارخ مح ة.

12

راب ا :مخاطر أس ار األوراق المالية

ق رشأ هذه ال رالر نعيجة لع ق اد أسعار القراا ال الية فا أسواا رأس ال اا سواء انت
هذه الع ق اد يةعآل عوامآل ح ي ة أق عوامآل م طرعة قغير أبيقيةم كاإلشاعاد قاالحعكار

قال امرخ قع قياد اإلحراج قال ي قالشراء ال وري قنحو لل م قهو ما تؤبر عقى ال ي ة
الفوقية لق فو اإلسيمية

13

 3-IIمخاطر السوق في صيغ التمويل اإلسالمية وإدارتها:

ّأوال :مخاطر السوق في التمويل بالمرابحة:
ع آل فا رحجام الع يآل الطالب لقفقعة قفب صيغة ال رايحة عقى اسعيم الفقعة محآل الع د
فا الوقت الذي قام ال ر

فيه يشراء الفقعةم رما ركيي مل الع يآل لعغيير رأيه -يعد ةفعه

ل دم ال رايحة(العف يب) -أق رما لعدم وفر ال واصةاد ال طقوبة فا الفقعة محآل الععاقد م
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فةا كقعا الحالعيل فإن ال

ر

اإلسيما تعح آل كقةة العرزةلم قما قد ي يب الفقعة مل

قفم أق ما يحدث مل غير فا السعارم رلى أن يجد مشعرةا آبر لهذه الفقعةم قعقيه
كاليف الش ارء مضافا لها كاليف العرزةلم رضافة لقرفارخ فا السعار

ففيعح آل ال ر

ا14

الفوقية م ا ترج عل لل ما يف ى ي رالر الفو

ثانيا :مخاطر السوق في التمويل بالسلم:
ععرض ال

ار

.

اإلسيمية رلى ق اد فا أسعار الفق ال شعراخ قال دفوعة قي عها يالكامآل

يعد ردرام ع د الفق قبيا فعرخ حيازخ الفقعة رلى أن تع ديعهام قفا حالة ع د الفق ال وازيم
وجد أيضا مرالر عدم فقي الفق موضوع الع دم قلذل

كون ق

ال

عرضة

ار

ل رالر أسعار الفق نعيجة الحاجة رلى شراء موجوة م ابآل فا الفوا الةورةة مل أجآل الوفاء

يع د الفق ال وازي.15

ثالثا :مخاطر السوق في التمويل باالستصناع:

عرد ردرام ع د االسع راع فيع اال ةاا عقى سعر دي ال وجوة أق حدتده عرد ارةخ الععاقد

قةعع ر هذا الع د مقزمام قال ي فل رف الفعر أق بةضه يف ب ار ةاع أق انرةاض أسعار

الفق م قلكل ي فل غير الفعر يشرط أن يفون هرا

ا ةاا ديل الل ار

قبالعراضام قنعيجة لع دتآل أق عدتآل الع د أق حدقث ظرق

لارئة غير معوقعة اعع اةا عقى

ال رار العجاري لق ر م ف د ترعج عره هامش ربح مررة
 -ا نجد أن ال ر

ال ععاقدخ

.16.

اإلسيما عردما ت رم ع د اسع راع موازي لشراء موجوة مفع آل مل

لر آبر غير ال شعري الرهائام ررة

مرالر السعار ال ععق ة يال واة ال فعردمة

 -ك ا نجد فا االسع راع أن ال دخ ما ديل الععاقد قاالنجاز ي فل أن تععرض ال

17

ر

الحع الية غير أسعار ال واة الرام.

قكذل عردما ي وم ال ائ فا ع د االسع راع ال وازي دعفقي ال وجوة كامي حفب مواصةادالع آل ال يعةى ال ر

اإلسيما مل العزاما ه دعفقي ال وجوة موضوع ع د االسع راع م ا

يعرضها لرفارخ محع قة فا الح وا عقى ال وجوة موضوع االسع راع مل مفان آبر

18
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راب ا :مخاطر السوق في التمويل بالمشاركة

مل ال رالر ال حيطة د يئة ال شاركةم مرالر الع اا العاةية ال ع قة فا ال راففة فا

الفوام ق غير ألقاا ال فعهقكيل19م قانرةاض أسعار الفق أق الردماد موضوع ال شاركةم
أق فا حالة

ةية ال شاركة عيرا قح وا ال

أق معداد قد ررة
رلى لل

ر عقى ن ي ه فا ال شاركة فا شفآل سق

قي عها الفوقية عرد لجوء ال

قف ال ضاعة عرد العرزةل

ر

ل يعها ق ح يآل قي عهام قةضا

20

خامسا :مخاطر السوق في التمويل بالمضاربة

واجه صيغة الع وةآل يال ضاربة ال رالر الفوقية مل بيا الظرق

ال رعجة مل مراففة قوةة مل يع

ال حيطة يالفقعة

ال رعجاد أق ال شرقعاد ال شادهةم أق ظهور سق ددتقةم

ق دنا مفعوةاد السعار قا فام القضاع االقع اةية يالكفاة.

21

سادسا :مخاطر السوق في التمويل باإلجارة:

رشأ ال رالر الفوقية فا صيغة الع وةآل العأجيري ياحع اا قف أق اةم أق انرةاض قي ة

الصآل العا ال يفعطي ال ر

حوةقها رلى ال فعأجر.

حدةد لجرة يازا لقرقاية ال

رفية لرة عيل الحعفاب مرالر الفوا قةععقب المر يال رهج

22

 4-IIتقييم مخاطر السوق وفق مقررات لجنة بازل 2

ال عياريم قمرهج الر الج الدابقيةم قبدأ ط ي ها مل لر ال رو م نهاية سرة 1997
اليريقة الم يارية

23

Standardized Approach

ق وم هذه الطرة ة عقى حقيآل الرطر الراص ال ععقب يفآل سرد ةتل فا محةظة ال ر م

قالرطر العام الذي عح قه ال حةظة كفآلم فالرطر الراص ترعج عل غير غير مراسب فا
سعر الفرد لف ب يعوة عقى م دره الراصم قةع رجيح هذا الرطر حفب ب فة أصرا :
- 0%لق رقض الحفومية؛

- 0,25 %ليقعراض لق ارةخ اسعح اا أقآل مل  6أشهر؛
- 1,00 %ليقعراض لق ارةخ اسعح اا ديل  6ق  24شهر؛
- 1,60 %ليقعراض لق ارةخ اسعح اا أ ر مل  24شهر؛
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- 8%ليفعراضاد البرى.
أما الرطر العام فيع مل بيله قياس بطر الرفارخ العا رعج عل غير فا سعر الةائدخ

فا الفوا قلعحدتده ي فل االسععانة يطرة عيلم القلى عع د عقى ارةخ االسعح اا قفيها تع
رعداة جدقا ي رف الوضعياد ال

يرخ قالطوةقة لفرداد الدتون في ا ال ي آل عل بيبة عشر

شرةحة ارةخ اسعح اا قلكآل شرةحة معامآل رجيحم ب

ع ع قية ال اصة لقح وا عقى

قضعية قاحدخ رما ق يرخ أق لوةقةم قمل ديل مج وع الوضعياد ال ح آل عقيها تؤبذ فا
الحفاب الوضعية الصغر لعضرب فا  .%10الطرة ة ال انية ال عع دخ فا حفاب الرطر

العام لقفوا وم عقى أساس قياس حفاسية السعار لكآل قضعية حيث عغير ال عدالد ديل
 %1ق % 0,6حفب ارةخ االسعح اا قةع االعع اة عقى جدقا

رف مل بيله ب فة

عشر شرةحة ارةخ اسعح اا لقح وا عقى قضعياد ق يرخ قلوةقة لكآل شرةحة ضرب كآل

مرها فا %5م ب ع ع قية ال اصة لقح وا عقى حج الرطر العام.
ثانيا :طريقة النماذج الداخلية
يشعرط عقى ال ر

قاإلش ار

The Internal Based Approach

فا ر اع مرهج الر الج الدابقية الح وا عقى مواف ة هيئاد الرقاية

ال حقية العا ددقرها حرص عقى ح ي ه لقعراصر العالية:

ةاءخ نظام قياس ال رالر ال فعردم قش وليعه لق رالر؛

حيازخ ال ر عقى ركي ة يشرةة مؤهقة لاد كةاءخ فرها مل اسعردام هذا الروع مل الر الج؛
العأ د مل أن الر الج ال فعردمة قد أب عت فعاليعها لةعرخ لوةقة ساي ا؛
قةر كز هذا ال رهج عقى لرة ة ) (VARالعا ف ح دع دتر الرفارخ ال

وى ال فل حدقبها

مفع ي دراءا عقى معطياد ارةرية عرد مفعوى معيل مل االحع اام فقجرة يازا طقب مل
ال رو

حدتد حج الرفارخ ال

وى العا تعح قها ال ر بيا عشرخ أيام (مفع ي) ياحع اا

( %1مجاا ب ة )%99م ققد ددأد لجرة يازا الع آل دهذه الطرة ة دداية مل سرة 1996م
قها عع د عقى لرا رح ائية مع دخ عطقب ةرجة عالية مل مفعوى الةاء فا ال رو م
قلذل ترح ر ط ي ها ي ةة ش ه كقية عقى ال رو الدقلية الرشاط.
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 .IIIم الجة وإدارة مخاطر السوق في المصارف اإلسالمية
1- IIIاالعتبارات الالزمة إلدارة مخاطر السوق في المصارف اإلسالمية:
يجب عقى ال
الربح قلل

ار

أن حدة دوضوح الفياساد قاإلجراءاد العا حد مل مرالر هامش

مل بيا رس ال فؤقلياد لاد ال قة ي ارراد رةارخ ال رالر مل بيا حدتد

الةقاد قالرطط ال طقوبة لعجاقز هذه ال رالر مل بيا االسعغيا الم آل لةرص االسع ار

ال عوفرخ فا الفوا ال الا قال
تععيل عقى ال

رفا.

ار اإلسيمية رنجاز نظام قموجهاد لقحدقة ال

الةائدخ قالع يد دها حعى

وى لعح آل مرالر سعر

ى ةرجاد الععرض لق رالر فا الحدقة العا س ب رس ها مه ا

غيرد أسعار الةائدخم قأن الرظام ال راسب لحدقة ح آل ال رالر تؤةي رلى الفيطرخ عقى

مرالر سعر الةائدخ قاحعوائها فا الرطاا ال ررم قأي جاقز لهذه الحدقة ال
عقيها يجب أن يفون معقوما لدى اإلةارخ العقيا لق
ال

ار

ر

وى ال عةب

إلجراء ما راه مراس ا .عقى

اإلسيمية قض م اةئ وجيهية حف ال رالر العا ي فل الععرض لها فا شعى

محافظ االسع اراد ال ععق ة يأصحاب االسع ار ال يدخم قحدقة مرالر الفوا الراصة دها.
فا حالة عدم وفر أسعار الفوا ال اشرخ اليزمة لع يي ال وجوةادم يفون عقى ال

ار

اإلسيمية أن درج فا درنامجها ال ععقب ي رعجا ها أسقوبا مة يم لع يي مرالر الفوا ي فل
أن فعردم أساليب العوقعاد ال راس ة لع يي ال ي ة ال حع قة لهذه ال وجوةاد

24

-يجب أن ع غطية مرالر الفوا يا اع أساليب مطاي ة لقشرةعة اإلسيمية

-ع آل رلار ميئ لقعفعير قالع يي قاالعع ار

ال حاس ا يالدبآل ققيام قحدخ ال رالر الفوقية

د راء نظ معقوماد رةارةة قوةة قمعايعة ال رالر الرا جة مل نشاط ال عاجرخ فا رةارخ الرزةرة
ي ةة مفع رخ توميام قأيضا وم هذه الوحدخ ي راق ة قإعداة الع ارةر اليزمة حوا ربح قبفارخ
آل ع قيةم قإجراء ال ارنة م الحدقة ال ف وح دهام قمل ب رفعها رلى ال فؤقليل ال رال

ال ارراد اليزمة.

 2-IIIم الجة مخاطر السوق في المصارف اإلسالمية :
ّأوال :إدارة مخاطر أس ار السلع واألسهم:
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إلةارخ هذا الروع مل ال رالر الع قيدية فا ال

ار اإلسيمية الدد مل

أ-اإلحسان في عقود السلم :ف ل ال فل أن يعوة س ب عدم االلعزام يع د الفق رلى ق اد
السعار أق الع اتل الك ير ديل سعر الفقعة ال عةب عقيها فا الع د قسعرها ققت العفقي قة فل
رةي

ال رالرخ دعض يل الع د دردا ي وم ي وج ه الطر

دعةوة

الطر ال عضرر مل حركا ها.

ال فعةيد مل

ق اد السعار

ب-عقود بيع التوريد مع شرط الخيار لكل من المت اقدين بالتراجع عن ال قد :حيث ي فل
حدتد سعر أةنى قأق ى م الريارم قفا م آل هذه الع وة يفون ال دليل غير موجوةتل عرد

الععاقد قهذا ما فرضعه الحاجة قحع ية ال عاميد فا الحياخ الع قية رال أن هذا ترطوي عقى
مرالر ار ةاع السعار( فا غير صالح ال ائ ) أق انرةاضها (فا غير صالح ال شعري)م
قأمفل ريجاة قسيقة لقعغقب عقى مرالر ال فاقمة قلل يأن يشعري ال

ر ما اشعراهم فإن

ل تع فل مل ال ي أدقغ ال ائ يةفخ الع د قرة ال ي م ققد نجح هذا السقوب نجاحا غير
معوق م قعقى البص يعد أن أص ح مألوفا

25

ت-ال قود الموازية :قالعا ةرضها العذدذياد ال ععاق ة فا أسعار الصوا الح ي ية مل بيا
ال فعوى العام لألسعار قال الية قالر دية ق ع آل هذه الع وة فا

 -عقد االستصناع الموازي :فةا االسع راع معظ ال ؤسفاد ال

ق م ان قال شركادم

قال ررج يفون فا االسع راع ال وازي26م هو ع د اسع راع بان تقعزم فيه لر

بالث

ياسع راع موجوة محدة ال واصةاد ل ؤسفة الردماد ال الية اإلسيميةم يحيث

ابآل

مواصةاد هذا ال وجوة مواصةاد ال وجوة الوارة فا ع د االسع راع القا.
ك ا ي فل أن ترشأ ال

27

ر

ر رةارخ هردسية مرة قة أق وظيف ب ير مل بارج ال

لع يي قاعع اة قمراق ة الرواحا الةرية م اشعراط قيام الع يآل ال رم معه ع د االسع راع
ال صقا ي عاترة الفق ال

رعة أق ال رى مل ققت لبر بيا مراحآل اإلنعاج أق ال راء

لقعأ د درةفه مل االلعزام يال واصةاد28م فاالسع راع ال وازي تعح ب رلا قام ال

ر

ي وا

االسع راعم قفا نةس الوقت دي ه ل اقا آبر لي وم يالع آلم قةع اس ان الربحم أق يأبذ

ال اقا ال انا أمجر ال آل قال اقا لق
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 السلم الموازي :هو ع د سق بان م لر بالث لحيازخ نوع معقوم مل الفق مل مؤسفةالردماد ال الية اإلسيميةم يحيث

ابآل مواصةاد هذه الفق مواصةاد الفق الوارةخ فا

ع د الفق القا30م قال ررج العوبيب درهل أق كةالةم قأبذ شيفاد مل ال ائ لض ان ال ل
قعرد حاجة ال ؤسفة رلى الفيولة ال يجوز دي ةتل الفق ق آل ق ضه قلكل يجوز الفق

ال وازيم ك ا يجوز االععياض عل ةتل الفق يغير ربح.
ث -االستثمار في األسهم :يشفآل االسع ار فا السه العاةية فا الغالب ح اية لق فع ر

مل مرالر ال وخ الشرائية لوحدخ الر دم نظ ار السعجاية أسعار السه فا الفوا ال الا لظرق
العضر م فعر ة أسعارها ها البرىم م ا يحافظ عقى ال ي ة الح ي ية ليسع ار فيها.31

ج -البيع الحال :يالدف الحالا الر دي ل ي ة االحعياجاد ال فع قية لعةاةي مرالر الع ق اد
الفعرةةم لكل هذه االحعياجاد أق الفيولة اليزمة لشرائها قد ال كونان معوفر ان يالضرقرخ

حاالم ك ا ترجر عرها كاليف رضافية تعح قها ال شعري م آل كقةة العرزةل لقفق ق كقةة
الةرصة ال دتقة ل ل الفقعة ال رزنة العا سو

لل يحعاجها رال فا ال فع آل.32

ح -توكيل البائع المسلم إليه في عقد السلم ببيع السل ة :يفعر تعةب عقيه يحيث يض ل
العكقةة قربحا م وال لق

ر قما زاة فقق ائ الوكيآل أق نف ة ك يرخ مل الزةاةخ له.

خ -البيع مع استثناء المنف ة :ف إمفان ال فع ر الح وا عقى عائد مل ع ارم م الح اية

مل مرالر قف أق غير قي ة العيان أي حييد مرالرخ الفوام في فل لق فع ر دي الع ار
د ل مؤجآل م اسع راء مرافعه مدخ الع دم قبراء عقى لل ي فره أن تؤجر هذه الوحداد ةقن
الععرض ل رالر أصآل الع ار ق ش آل الصوا ال فع رخ أق ال رعجة ف ال

ال زرعة ي فره

ديعها م اسع راء ما رعجه مل ال ر أق نف ة شائعة مره ل دخ محدةخ معةب عقيهام قة وا
ال

ر

يال شاركة مرشأخ معيرةم ب ت ي ال

مؤجآلم م اسع راء نف ة مل الربح.

ر

ح عه فا ال رشمأخ لطر

بالث د ل

33

د -البيع مع اشتراط الوساطة :فإلا أراة ال فع ر أن يفع ر فا أصآل ما عقى أمآل حفل

قي عه الفوقيةم م الرغ ة فا االحع اء مل مرالر ه وط الفعرم في فره أن ت يعه (يعد أن

يفون قد مقكه قةبآل فا ض انه) د ل مؤجآل لطر

بالث عقى أن يفون فوةب الرض

ق رةيذ ديعها الح ا مل بيا ال فع ر م ادآل نف ة معةب عقيها مل ال ي ة أق الربح.34
92

أبحاث اقتصادية وإدارية

إدارة المخاطر السوقية في المصارف اإلسالمية.

ذ -البيع بشرط المتاجرة بالثمن :أي ا جار ال شعري يال ل نياية عل ال ائ م ياعع ار الع آل
جزء مل ب ل ال ي م قها قرة ة مل ال يغة الفاي ة رال أن ال عاجرخ هرا يال ل ال يال ي .35

ر -البيع اآلجل ليرف ثالث :ي فل لق وا (ال ؤسفة ال الية اإلسيمية) م ي أن يحيد مرالر
رأس ال اام كقيا أق جزئيام مل بيا ال ي الجآل لطر
مؤسفة مام ي فره دي نف ة مل ح عه لطر

بالث فإلا موا ال

ر

مضاربة

بالث د ل مؤجآل يعاةا قي ة رأس ال اام

قبذل يفعطي ال وا ح اية رأس ال اا قفا الوقت نةفه االسعةاةخ مل الجزء الذي احعةظ يه
مل مشاركعه م ال ؤسفة فا الرباح ال عح ةم أما الطر ال الث فإنها فعةيد امعي ح ة

مشاركة ةقن ةف ال ل ن دام اله مل لل أن ال ؤسفة ال فعةيدخ مل الع وةآل (ال ضارب) ال
عح آل أي مدتونية مل هذا العر يبم فالع وةآل يالرف ة لق ؤسفة ال تزاا يال ضاربةم قهذا يعرا

أن هذه ال يغة ح ب م الح ج ي الل ار .
ثانيا :إدارة مخاطر س ر الصرف

إلةارخ مرالر سعر ال ر ي فل ا اع ماتقا:36

أ -تجنب مخاطر الصفقات :فةا م دقر ال

ر

رةيف مرالر ال ة اد يالععامآل يع يد

مفع رخ يالرغ م ا ترجر عقى لل مل ف دان لح ص سوقيةم قعقيه يفعوجب مل ال

العوفيب ديل عظي ح عها الفوقية م

ر

دنية مرالر ال ة ة

ب -المقاصة :اسعردام هذه الطرة ة لعفوةة ال دفوعاد ديل الشركاد العايعة لق

أق

ر

ي طاي ة رصيد الع يد لق فعح اد قال دفوعاد رلا كان الطر البر غير اي لقشركة الم.
حفي سعري

ت -مقايضة الخصوم :ياال ةاا عقى اةا سقععيل ديل شركعيل أجر يعيل
صر دقدته ا يع قة قوةة لعجرب مرطر ال ة ة لقجهعيل معا.

ث -ةبوا م ر

أجر ا فا

وةآل يال رايحة يالع قة الجر ية م ال

ر

ال حقا الذي

تععامآل يالع قة ال حقية درةس ال ي ة قلجآل معفاق.

ج -التغيية :عل لرةب العوازي ياسع ار قةيععيل درةس الجآل يع قيعيل مرعقةعيل لعغطية

مرطر االر ةاع فا الع قة ال فعح ة.
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النتائج:

عل ما كان معوق م قغير م فل الحد مرها قإن ا يجب العأقق معها

 -ال رالر ها االنح ار

أق العحف فيها أق حوةقها قن آل آبارها رلى أل ار

رفية فا رلار الفوا الر دي أق م الع يء ؛

ةابقيا أق بارجيا في ا تععقب يال يئة ال
 -رن مرالر الفوا فا ال

ل يععها رعقف ع ا ها فا ال

ار

معر

ة فا رةار ها قاإلحالة ي ف ا ها

الع قيدية موجوةخ أيضا فا ال
ار

ار

اإلسيميةم رال أن

الع قيدية؛

 مل بيا اسععراض مرالر الفوا ل يغ الع وةآل اإلسيمام ف د يل أن كآل صيغة ملق ال يغ لها عيقة م اشرخ ي رالر الفوا؛

 -رةرة ال

اإلسيمية يالععرض رلى أنواع مل ال رالر ال ععرض لها ال

ار

الع قيدية قال ع قة فا مرالر صيغ الع وةآلم قلل

ار

نظ ار لط يععها قبريعها الذا ية؛ فال يغ

العالية ال رايحة ال فيطةم ال رايحة لآلمر يالشراء م الوعد الغير مقزمم االسع راع ددقن

اسع راع موازيم ال ضاربةم ال شاركةم قال شاركة ال عراق ةم الفق ددقن الفق ال وازي
ععرض ل رالر الفوا.

اإلسيمية د ع

الساليب قالةقاد العا ع قت عقى حييد أبر سعر

 -ابع ت ال

ار

الةائدخ مل جهة قلقعغطية ق قيص

عقى الرباح عل لرةب

عة

ق اد أسعار ال ر

ال ايضاد قع زا الدبآل ال افا عل غيراد فا الفعر ال رجعام قمرقنة أقفاط اإليجار م

معطق اد العضر جر ا ل رالر أسعار الفق العا رشأ عل االحعةاظ ي قكية الصوا ح ي ية
مل جهة قمرالر القي ور الرا جة عل ع قياد معاجرخ آجقة م آل ال رايحةم لهذا

القجوء

لقع وة ال وازةة قاالسع ار فا السه قبي الحاا لقفق لعةاةي العذدذياد ال فع قية لألسعار؛
 -رن ال

ار

اإلسيمية العا عع د ي ةة أساسية عقى ع وة ال داتراد نجدها معق فة

يع قياد شراء قبي ال وجوةاد العا ععرض ل رالر غيراد أسعار الفق قأسعار ال ر

قفا نةس الوقت ال عاح لها ج ي

الساليب ال عاحة لق رو

قال فع قياد) إلةارخ مرالر الفوا قلل نعيجة لق حظوراد الشرعية.
 -دم لجرة يازا يع

الربوةة (م آل الرياراد

الساليب العا ي فل اسعردامها ل ياس ال رالر الفوقية أه ها الطرة ة

ال عيارةة قالطرة ة الدابقية.
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خاتمة:

ياعع ار مرالر الفوا ها الرفارخ العا عك دها محةظة أصوا ال ر نعيجة الع ق اد غير

ال يئ ة فا أسعار الةقاد ال الية ال فونة لق حةظةم ف د عدةد أشفاله ق اترت مل مرالر

معدالد الربح رلى مرالر أسعار ال ر م قمرالر أسعار السه قمرالر أسعار الفق .
لذل

ف د أص حت رةارخ مرالر الفوا كعفا أه ية يالغة يالرف ة لق

ار

اإلسيميةم

حيث قجدد عدخ لرا ل ياس هذه ال رالر لكل رغ عدة لرا ال ياس قابعيفهام رال أن
اإلةارخ الفقي ة قالةعالة ل رالر الفوا ر كز يالدرجة القلى عقى درية هيفقية صق ة

ققاضحةم عقى سياساد قلرا ةقي ة لعفيير ال عقومةم قاعداة ق فطير حدقة الععاميد
ق يي الةاءم قمل االسعجاية لق عطق اد قالشرقط ال انونية قالعرظي ية.
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