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األحكام الشرعية لعقود اخليارات املالية املعاصرة
"دراسة

فقهية"

د .بندر بن عبد العزيز اليحىي
أستاذ الفقه املشارك بقسم الدراسات اإلسالمية بكليّة العلوم والدراسات اإلنسانية برماح
جامعة اجملمعة

لخص البحث:
ُم ّ

تُ ُّ
التحوط من املخاطر املاليّة ،اليت تُعطي املستثمر
أهم أنواع املشت ّقات املاليّة ال ُـمستخدمة يف إدارة ّ
عد عقود اخليارات أحد ّ

شتق قيمتها
يتعرض إليها؛ حيث إ ّن عقود اخليارات كغريها من املشتقات املاليّة تُ ّ
فيها فرصة ّ
مهمة لتقليل املخاطر اليت ميكن أن ّ

النمو الكبري للتعامل بعقود اخليارات،
ظل ّ
من قيمة واحدة أو أكثر من األصول السلعيّة أو األصول املاليّة ال ُـمرتبطة هبا ،ويف ّ

ودخوهلا بعض األسواق املاليّة اإلسالميّة من جهة ،وتفاقم املخاطر املرتبطة هبا من جهة أخرى ،اليت من شأهنا هتديد
معّي؛ فقد أصبح من األمهيّة مبكان بيان حقيقة هذه العقود وأحكامها
مؤسسة أو بنك ّ
اقتصادايت الدول ،وليس فقط هتديد ّ

قررات التشريع اإلسالمي.
الشرعيّة ،والسعي القرتاح بدائل هلا يف ضوء ُم ّ

وعليه؛ فإ ّن اإلشكال املطروح ال ّذي يُراد معاجلته يف هذا البحث ،هو :ما األحكام الشرعيّة لعقود اخليارات املاليّة؟ وهل

ميكن حتصيل األهداف املشروعة لعقود اخليارات ابستخدام أدوات شرعيّة؟
األول :عقود اخليارات :تعريفها ،وخصائصها،
قسمت حبثي هذا إىل :مق ّدمة ،ومتهيد ،ومبحثّي ،تناولت يف املبحث ّ
وقد ّ
وخصصت املبحث الثاين لبيان التكييف الشرعي لعقود اخليارات املاليّة املعاصرة ،من حيث بيان األحكام الشرعيّة
وأنواعهاّ .

هلذه العقود ،كما عرضت إىل بيان أحكام تصفيّة عقود اخليارات وتسويتها ،وأحكام املضاربة على اخليارات وبدائلها الشرعيّة،

وانتهيت إىل مجلة من النتائج ،أمهّها:
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-1أ ّن عقود اخليارات أداة من أدوات االستثمار ال ُـمستحدثة ،يستخدمها املستثمرون وسيلة حتوطيّة للحماية من خماطر
تغيري أسعار األوراق املاليّة وأسعار العمالت ،وطريقة لتعظيم أرابحهم أبقصر الطرق وأسرعها ،من خالل املضاربة على فروق
األسعار.
ماال ،وال منفعة ،وال
ونظرا إىل أ ّن املعقود عليه ليس ً
نظرا ملا حتتويه عقود اخليارات من حماذير شرعيّة وشروط فاسدةً ،
ً -2

بيعا وال شراء.
حمرمة ال جيوز تداوهلا ال ً
حقًّا ماليًّا جيوز االعتياض عنه؛ فإهنا عقود ّ

التحوط  -إدارة املخاطر  -املضارابت الومهيّة.
الكلمات املفتاحيّة :اخليارات املاليّة  -املشتقات املاليّة  -إدارة ّ

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 2986 -2937مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )

2939

األحكام الشرعية لعقود اخليارات املالية املعاصرة "دراسة فقهية"

املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله ،وبعد :فلقد أجادت املعرفة العلميّة احلديثة يف
جمال اإلدارة املاليّة برايدة فكريّة معاصرة متثّلت يف أدوات املشت ّقات املاليّة( ،)1وعلى الرغم من أ ّن مبادئ هذه األدوات قد
لكن الرايدة الفكريّة اليت حصلت يف العقدين األخريين قمينة أبن تُوصف أبهنا
تضمنتها أدبيّات إدارة االستثمارات املاليّة؛ َّ
ّ
يدا من البحث العلمي يف
كثريا من املوضوعات والقضااي الشائكة ،اليت تستلزم مز ً
حالة معرفيّة ُمتق ّدمة محلت بّي ثناايها ً
التحليل واالختبار.
مهمة لتقليل املخاطر اليت ميكن أن
أهم أنواع املشت ّقات املالية اليت تُعطي املستثمر فيها فرصة ّ
وتُع ّد عقود اخليارات إحدى ّ
يتعرض إليها ،وذلك عن طريق نقلها إىل أطراف أخرى هلا قدرة أكرب على مواجهة هذه املخاطر؛ ممّا يساعد على توفري عنصر
ّ
السيولة يف السوق الثانوي وحتسّي كفاءته.
تطوًرا
وقد شهدت عقود اخليارات منذ نشأة ّأول سوق منظّم هلا عام 1973م بشيكاغو يف الوالايت املتّحدة األمريكيّة ّ
تسارعا؛ نتيجة للمخاطر ال ُـمفرطة اليت واجهت عموم املستثمرين يف األسواق الفوريّة بسبب األزمات املاليّة ،واهنيار
وم ً
كبريا ُ
ً
ع ّدة أسواق ماليّة حمليّة ودوليّة ،وزاد إقبال املتعاملّي يف األسواق املاليّة عليها ملا رأوا فيها وسيلة حتوطيّة يستخدمها املستثمرون

غطاء لالنتفاع من توقّعاهتم املستقبليّة بشأن األسعار السوقيّة من جهة ،ومحاية استثماراهتم من خالل ختفيض املخاطر من
جانب آخر(.)2
تشتق من قيمة ورقة ماليّة أساسيّة ،وهي أدوات ماليّة تعتمد قيمتها على أوراق ماليّة أخرى :أي
( )1املشتقات املالية :مسّيت هبذا االسم؛ أل ّن قيمتها ّ
ضم املشتقات املاليّة جبانب عقود اخليارات :املستقبليّات ،ومقايضات أسعار
هي عقود أكثر من كوهنا
إصدارا ً
ً
جديدا ألوراق ماليّة أساسيّة ،وت ّ
الفائدة؛ حيث تق ّدم هذه اجملموعة من األدوات تغطيّة خمتلفة ملخاطر معيّنة خاصة هبا .املشتقات املاليّة ،خالد املهنا.60-59 :
( )2أساسيات االستثمار يف األوراق املاليّة ،منري إبراهيم هندي.631:
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النمو الكبري للتعامل بعقود اخليارات ،ودخوهلا بعض األسواق املاليّة اإلسالميّة؛ أصبح من األمهيّة مبكان بيان
ظل ّ
ويف ّ
قررات التشريع اإلسالمي.
حقيقة هذه العقود وأحكامها الشرعيّة ،والسعي القرتاح بدائل هلا يف ضوء ُم ّ

ّأواًل :مشكلة البحث :رغم ما حت ّققه عقود اخليارات من مزااي ماليّة واقتصاديّة؛ لكنها ال تزال حتمل يف طيّاهتا ع ّدة
مستقبال إىل اهنيار األنظمة املاليّة؛ ملا حتتويه من خماطر ومضارابت ومهيّة ،وعليه فإ ّن اإلشكال املطروح
تؤدي
ً
مساوئ ،قد ّ
ال ّذي يُراد معاجلته يف هذا البحث ،هو :ما املقصود بعقود اخليارات؟ وما األحكام الشرعيّة لعقود اخليارات املاليّة؟ وهل ميكن
التحوط من املخاطر اليت
حتصيل األهداف املشروعة لعقود اخليارات ابستخدام أدوات شرعيّة؟ وهل لعقود اخليارات دور يف ّ

تواجه املستثمر يف أسواق املشت ّقات املاليّة؟ وما آاثر التعامل هبذه العقود يف االقتصاد؟
اثنياا :أمهيّة البحث :تتمثّل أمهيّة البحث يف ع ّدة نقاط ،منها:

-1إ ّن تزايد األسواق املاليّة اإلسالميّة من جهة ،وتفاقم املخاطر املرتبطة هبا من جهة أخرى؛ من شأهنا هتديد اقتصادايت
معّي.
مؤسسة أو بنك ّ
الدول ،وليس فقط هتديد ّ

أهم أدوات تطوير السوق املاليّة اليت حتتا إىل
-2تُع ّد عقود اخليارات من موضوعات االستثمار ّ
املهمة ،وهي إحدى ّ
بيان األحكام الشرعيّة ،خاصة بعد حماولة إنشاء سوق ماليّة إسالميّة تُراعي يف تعامالهتا تطبيق مبادئ الشريعة اإلسالميّة.
يؤدي إىل متكّي املستثمرين
-3
بيان أمهيّة استخدام عقود اخليارات يف إدارة املوجودات وتوفري السيولة؛ مبا ّ
يتعرضون إليها ،وإظهار دورها يف إحداث أو معاجلة أي أزمة ماليّة حمتملة يف
فيها من التغطيّة من املخاطر املختلفة اليت ّ
املستقبل.

اثلثاا :أهداف البحث :يهدف هذا البحث إىل:

-1التعريف بعقود اخليارات ،وميزاهتا ،وأنواعها ،وتطبيقاهتا ،ومقارنتها مع العقود األخرى يف أسواق املشتقات املاليّة.
 -2بيان آراء الفقهاء املعاصرين يف التعامل بعقود اخليارات ،مع ذكر أدلّتهم ومناقشتها.

-3توضيح اآلاثر املختلفة املرتتّبة على التعامل بعقود اخليارات ودورها يف األسواق املاليّة ،وقياس العالقة بّي عقود اخليار
التحوط من املخاطر املاليّة اليت تواجه املستثمر يف أسواق املال.
و ّ
-4حماولة إجياد البدائل الشرعيّة هلذه العقود.
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ابعا :أسباب اختيار املوضوع :ما دعاين الختيار هذا البحث أمور ،منها:
را

اضحا يف اإلطار التشريعي ،وحماولة
-1تناول أحد املوضوعات اليت تعاين ندرة نسبيّة يف املكتبات العربيّة،
ً
ونقصا و ً
اإلسهام يف س ّد جزء من الفراغ املوجود يف املراجع حول هذا املوضوع.
-2األمهيّة الكبرية اليت حيتلّها هذا املوضوع؛ حيث تشهد كثري من البلدان اإلسالميّة إنشاء أسواق ماليّة ،واجتاه بعض
هذه الدول إىل إقامة أسواق ماليّة إسالميّة.
-3تسليط الضوء على عقود اخليارات ،وبيان كيفيّة استخدامها يف إدارة املخاطر املاليّة ،وعرض أهم طرق تسعري
اخليارات املاليّة اليت تُ ُّ
عد التدفّق النقدي القلب النابض فيها.

متخصص فيه ،وآخر
وتنوعت بّي
ّ
ا
تطرقت هلذا املوضوع ّ
خامسا :الدراسات السابقة :تع ّددت الدراسات السابقة اليت ّ

أهم الدراسات اليت تناولت
كان
ّ
لعل ّ
متضمنًا له يف حبوث ودراسات اشتملت عليه وعلى غريه حبسب موضوع الدراسة ،و ّ
عقود اخليارات ابلدرس:

"-1املشتقات املاليّة :دراسة فقهية"  ،للدكتور خالد بن عبد الرمحن بن انصر املهنا ،تناول الباحث فيها اجلانب الفقهي

للمشتقات املاليّة؛ غري أنه مل يتناول اجلانب االقتصادي ،كما أنّه مل يقرتح البدائل الشرعيّة.
"-2أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة" ،للدكتور مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان ،وقد تناول الباحث
خمتلف العمليّات اليت حتدث يف األسواق املاليّة املعاصرة من الناحيتّي االقتصاديّة والفقهيّة ،وتناول عقود اخليارات كإحدى
تلك العمليّات؛ غري أنه مل يقرتح البدائل الشرعيّة.
"-3اًلستثمار :مفاهيم  -حتليل  -اسرتاتيجيّة" ،خلالد وهيب الراوي .تناول الباحث بيان كيفيّة استعمال اخليارات يف

تغطية احملفظة ،وبيان كيفيّة استعمال اخليارات يف اسرتاتيجيّات املضاربة؛ لتحقيق الفرص االستثماريّة املرحبة ،وقد نبعت أمهيّة
هذه الدراسة من خالل أمهيّة اخليارات ،وكيفيّة استخدامها يف حتويط احملفظة االستثماريّة لتقليل املخاطر ،وكيفيّة تنفيذ
اسرتاتيجيّات املضاربة لتحقيق الفرص االستثماريّة ال ُـمرحبة.
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التحوط" ،إلبراهيم أمحد جركس ،تناول فيها بيان
"-4استخدام منوذج ثنائي احلدين يف تسعري اخليارات ،وبناء حمفظة ّ

التحوط من
كيفيّة تسعري اخليارات ابستخدام النموذ الثنائي ذي الفرتة الواحدة وذي الفرتتّي ،والعمل على تشكيل حمفظة ّ
عائدا يساوي مع ّدل العائد على املوجودات اخلالية من املخاطر.
األسهم ومن اخليارات؛ حبيث تُعطي هذه احملفظة ً

" -5حبوث الدورة السابعة جملمع الفقه اإلسالمي" .انقش الباحثون يف هذه الدورة احلكم الشرعي لعقود اخليارات،

وخرجوا بقرار هبذا الشأن .وقد أشار بعض الباحثّي إىل بعض البدائل الشرعيّة هلذه العقود؛ بينما مل ير آخرون ضرورة وجود
يتطرق الباحثون إىل تصميم عقود البدائل الشرعيّة من الناحيّة العمليّة.
شرعي ،كما مل ّ
بديل ّ
أين مل أقتصر يف بيان عقود اخليارات على
وقد استفدت يف بناء هذا البحث من مجيع الدراسات السابقة وغريها؛ غري ّ

اعا أخرى من العقود هلا أمهيّتها يف سوق املشتقات املاليّة ،كما اهتمت هذه
عقود اخليار يف املضاربة ،بل مجعت إىل ذلك أنو ً

الدراسة ببيان دور اخليارات يف خفض املخاطر اليت تواجه املستثمرين يف أسواق املال ،وتصميم عقود البدائل الشرعيّة يف
األسواق املاليّة اإلسالميّة.
سادسا :منهج البحث :كان منهجي يف البحث على النحو التايل:
ا

حمل النزاع فيها قبل بيان حكمها؛ ليتضح ال ُـمراد هبا.
-1تصوير املسألة اليت حتتا إىل إيضاح
ً
تصويرا دقي ًقا ،وحترير ّ
كل رأي إىل قائله.
-2عرض اآلراء يف املسائل حسب االجتاهات الفقهية ،ونسبة ّ

-3عرض أدلّة األقوال ،مع بيان وجه الداللة منها كلّما اقتضى األمر ذلك ،وإيراد املناقشة عليها.
توصلت إىل رجحانه من اآلراء ،مع بيان سبب الرتجيح.
-4بيان ما ّ
 -5اعتمدت املنهج الوصفي االستقرائي التحليلي املقارن ،ال ّذي يقوم على أساس حتديد خصائص الظاهرة ،ووصف

طبيعتها ،والعالقة بّي أسباهبا ،واجتاهاهتا ،وحتليلها ،وبيان التكييف الفقهي هلذه العقود ،واستقراء أدوات املاليّة اإلسالميّة
وتصميمها لتطبيقها من الناحية العمليّة.
-6ذكر أرقام اآلايت وأمساء السور الواردة ،وختريج األحاديث من مصادرها ،فإن كان احلديث يف الصحيحّي ،أو يف
خرجته من كتب السنن واملسانيد واآلاثرُ ،مبينًا آراء ال ُـمح ّدثّي يف درجته.
أحدمها؛ فأكتفي ابلعزو إليهّ ،
وإال ّ
يتضمن من نتائج.
تتضمن ُم ً
أهم ما ّ
-7ختمت البحث خبامتة ّ
لخصا للموضوع ،و ّ
-8تذييل البحث بفهرس للمصادر واملراجع ال ُـمستفاد منها يف كتابة البحث.
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سابعا :خطة البحث :تقوم خطة البحث على :مقدمة ،ومتهيد ،ومبحثّي ،وخامتة.
ا

املقدمة :وقد ذكرت فيها مشكل البحث ،وأمهيته ،وأهدافه ،والدراسات السابقة...إخل.
التمهيد :وفيه بيان نشأة عقود اخليارات.
األول :عقود اخليارات :تعريفها ،وخصائصها ،وأنواعها ،وفيه مطلبان:
املبحث ّ
األول :تعريف عقود اخليارات وخصائصها ،وفيه فرعان:
املطلب ّ
األول :تعريف عقود اخليارات.
الفرع ّ

الفرع الثاين :خصائص عقود اخليارات املاليّة.
املطلب الثاين :أنواع عقود اخليارات ،وفيه فرعان:
األول :ابعتبار العقد.
الفرع ّ

حمل العقد.
الفرع الثاين :ابعتبار ّ

املبحث الثاين :التكييف الشرعي لعقود اخليارات املاليّة املعاصرة ،وفيه مطلبان:
األول :أحكام عقود اخليارات املاليّة املعاصرة ،وفيه ثالثة فروع:
املطلب ّ
األول :اجلواز يف السلع ،سواء املغطّاة أو غري املغطّاة.
الفرع ّ

الفرع الثاين :عدم اجلواز يف السلع ،سواء املغطّاة أو غري املغطّاة.
الفرع الثالث :اجلواز يف السلع املغطّاة ،وعدم اجلواز يف غري املغطّاة.
املطلب الثاين :األحكام الشرعيّة لعقود اخليارات املاليّة املعاصرة ،وفيه فرعان:

األول :أحكام تصفيّة عقود اخليارات وتسويتها.
الفرع ّ

الفرع الثاين :أحكام املضاربة على اخليارات وبدائلها الشرعيّة.
أهم النتائج اليت توصلّت إليها.
اخلامتة :وقد ذكرت فيها ّ
انفعا لعامة
أمحد هللا -تعاىل -على الب ْدء واخلتام ،وأسأله أن جيعل حبثي هذا
فإين ُ
وختاماّ :
خالصا لوجهه الكرميً ،
ً
ً
رب العاملّي ،وصلّى هللا وسلّم على نبيّنا حممد وآله وصحبه أمجعّي.
وذخرا يل يوم الدين ،واحلمد هلل ّ
املسلمّيً ،
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متهيد :نشأة عقود اخليارات:
التطورات اليت ظهرت يف األسواق املاليّة( ،)3وهي إحدى األدوات املاليّة املشت ّقة اليت اُبتكرت
أهم ّ
تُع ّد عقود اخليارات من ّ
كبريا لدى املتعاملّي يف
تتحول إىل أداة لالستثمار واملضاربة ،حيث القت رو ً
للتحوط من املخاطر قبل أن ّ
يف البداية؛ ّ
اجا ً
األسواق املاليّة.
املؤرخون واألثريّون يف هوالندا على
وتعود عقود اخليارات ابملفهوم احلديث إىل أواسط القرن السابع عشر؛ حيث عثر ّ
خيـ ـ ـ ـ ــارات قدمية تع ـ ــود إىل سنة 1639م( .)4ويؤّكد بعض الدارسّي أ ّن استعمـ ـ ــال خيـ ـ ـ ــارات بيع األوراق املاليّة وشرائها يف
عاما من وجود سوق أسهم لندن(.)5
بريطانيا يعود إىل سنة 1694م :أي قبل مثانّي ً

بغض النظر عن الوسيلة اليت
تعرف األسواق املاليّة ّ
أبهنا :ذلك اإلطار ال ّذي جيمع بّي ابئعي األدوات املاليّة واملشرتي لتلك األدوات؛ ّ
(ّ )3
فعالة فيما بّي املتعاملّي يف السوق ،حبيث ُجتعل األمثان
يتح ّقق هبا هذا اجلمع أو املكان ال ّذي متّ فيه؛ ولكن بشرط توفّر قنوات اتصال ّ
ألي ورقة ماليّة ُمتداولة فيه .األسواق املاليّة والدوليّة ،صايف أنس البكري.16:
أي حلظة زمنيّة معيّنة ابلنسبة ّ
السائدة يف ّ
يتم فيها تدفّق األموال من تلك الوحدات امل ّدخرة إىل الوحدات املستثمرة؛ حيث تنتقل األموال من
تعرف ّ
أبهنا :األماكن اليت ّ
كما ّ
الوحدات اليت تقوم ابالدخار ،ولديها فائض مايل وليس لديها فرص استثماريّة كافية ،الستخدام هذه األموال إىل الوحدات اليت لديها
ومعتقدات األفراد ،ويف إطار
ويتم ذلك بطرق ع ّدة تتالءم ُ
فرص استثماريّة؛ ولكن ال تتوفّر لديها األموال الكافية الستغالل هذه الفوائضّ ،
تغريات االقتصاديّة األساسيّة ،مثل :الدخل القومي ومستوى األسعار .االستثم ـ ـار يف
السياسة العامة للدولة ،وما تستهدف حتقيقه من ال ُـم ّ
بورصات األوراق املاليّة بّي النظريّة والتطبيق ،عصام فهد العربيد.9:
ككل ،فالنظام املايل جمموعة من األسواق املاليّة،
وعليه ،فتع ّد األسواق و ّ
املؤسسات املاليّة جزءًا من النظام املايل الذي خيدم اجملتمع ّ
املؤسسات املاليّة ،هنال
املؤسسات املاليّة ،ورجال األعمال ،واألفراد ،واحلكومات اليت تُشارك يف هذا النظام وتنظّم عمليّاته .األسواق و ّ
و ّ
فريد مصطفى ،والسيّد عبد الفتاح إمساعيل.7:
( )4ويف ذلك اتصفت جتارة بصيالت شجرة التوليب اليت يُستخر منها ألواح اخلشب لصناعة خزاانت املالبس ،ولغرض كساء البيوت
ابملخاطرة املرتفعة ،فعندما كان يرسل أحد املزارعّي شحنة من هذه األشجار؛ فإنّه يربم يف الوقت ذاته عقد اخليار مع مزارع آخر بشراء
حبرا؛ فإنّه يستطيع تعويض خسارته بتنفيذ
هذا النوع من األشجار ،ابلكميّة والسعر نفسيهما ،فإذا فُقدت الشحنة األصليّة أثناء النقل ً
احلق كي تنتهي صالحيته دون تنفيذه .املشتقات املاليّة :عقود املستقبليّات،
ح ّقهّ .أما إذا وصلت الشحنة بسالم؛ فإنّه يرتك هذا ّ
اخليارات ،املبادالت ،حاكم الربيعي وآخرون.189:
( )5اهلندسة املاليّة وأدوهتا ابلرتكيز على اسرتاتيجيات اخليارات املاليّة ،هاشم فوزي الدابس.155-153:
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وابلنظر إىل اتريخ نشأة اخليارات ،فتُشري بعض الدراسات إىل أ ّن أصول النظام احلايل ألسواق اخليارات تعود إىل القرن

التاسع عشر (يف بداايت سنة 1820م) ،عندما عرضت خيارات البيع والشراء على حصص األسهم يف سوق لندن لألوراق

املاليّة ،ويف سنة 1860م دخلت اخليارات سوق أمريكا يف السلع واألوراق املاليّة؛ غري أ ّهنا مل تكن منطيّة( ،)6كما أ ّهنا مل يكن
هلا قابليّة التداول يف األسواق املاليّة(.)7

سمي نفسها جبمعيّة مساسرة وجتار خيارات البيع والشراء اببتكار
وبداية من القرن العشرين قامت جمموعة من الشركات تُ ّ

كل عضو يف هذه اجلمعيّة كان مبنزلة مسسار أو اتجر(.)8
سوق للخيارات ،و ّ

التطور السياسي بّي سنة 1980-1970م(،)9
املتطور للتعامل ابخليارات فقد بدأ بفضل التق ّدم الصناعي و ّ
النمو ّ
و ّأما ّ
ففي سنة 1976م متّ أتسيس أسواق مماثلة لتداول خيارات الشراء على األسهم ،ويف سنة 1977م أُدر خيار البيع على

األسهم يف أغلب أسواق اخليارات األمريكيّة .ويف سنة 1983م ظهرت ّأول سوق منظّمة للخيارات مبدينة شيكاغو؛ حيث

أُدرجت أنواع جديدة يف اخليارات على سندات اخلزينة األمريكيّة والعمالت ومؤ ّشرات اإلدارة يف أسواق األسهم ،وأصبحت

صناعتها أكثر جاذبيّة للمستثمرين ،وعلى وجه اخلصوص بعد جتربة يوم االثنّي 1987م (اهنيار بورصة نيويورك يف ذلك
اليوم) .ودالئل تنامي هذه األسواق من تنامي حجم الصفقات؛ حيث بلغت عام 2004م أكثر من بليون دوالر ،سواء تلك
املؤسسي يف األسواق املنتظمة واملوازية(.)10
الصفقات اليت ين ّفذها املستثمر الفرد أو املستثمر ّ

دائما ( 100سهم) لشركة معيّنة ،ينتهي يف ّأول الشهر ،وحت ّدد
( )6الشكل النمطي للخيارات :جعل صيغة اخليار على األسهم ً
عقدا ّ
يتضمن ً
تسهيال للتعامل .و ّأما
دائما بصفر أو برقم مخسة؛
ً
كل صفاته (ما عدا السعر ال ّذي حت ّدده قوى العرض والطلب) ،ويتص ّدر بسعر ينتهي ً
ّ
أي وحدة من وحداته مقام غريها .حنو سوق ماليّة
أو
عقد
كل
يقوم
حبيث
ة،
الكمي
و
اجلودة
حيث
من
العقود
متاثل
هبا:
قصد
في
ة
النمطي
ّ
ّ ُ
ّ
ّ
إسالميّة ،حممد علي القري .19:والعقود املستقبليّة ورأي الشريعة اإلسالميّة ،أمحد حممد خليل اإلسالمبويل.56:
( )7بورصة األوراق املاليّة من منظور إسالمي ،شعبان الربواري.223:
( )8املشتقات املاليّة :عقود املستقبليّات ،اخليارات ،املبادالت ،حاكم الربيعي وآخرون.189:
( )9بورصة األوراق املاليّة من منظور إسالمي ،شعبان الربواري.223:
( )10األسواق املاليّة إطار يف التنظيم وتنظيم األدوات ،أرشد فؤاد التميمي .346:واألدوات املاليّة التقليديّة ،حممد احلبيب جراية ،جملّة جممع
الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1528/2:
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وتُوفّر عقود اخليارات للمتعاملّي مزااي متع ّددة ،أمهّها :املضاربة من خالل استخدام أموال قليلة للمتاجرة يف السوق
للتحوط من خماطر اخنفاض أسعار موجودات احملافظ االستثماريّة ،كما ميكن استخدام
فضال عن استعماهلا أداة
املاليّةً ،
ّ

اسرتاتيجيّة االستثمار من ضمنها.

ومن جهة أخرى ،فإ ّن عقود اخليارات ليس هلا قيمة اقتصاديّة حقيقيّة؛ ومن ثَّ فإ ّن آاثرها ومهيّة وسلبيّة يف األسواق املاليّة
واالقتصاد.

األول
املبحث ّ

عقود اخليارات :تعريفها ،وخصائصها ،وأنواعها
األول :تعريف عقود اخليارات وخصائصها:
املطلب ّ

األول :تعريف عقود اخليارات:
الفرع ّ

اخليار لغة :اسم مصدر من االختيار( ،)11وهو االصطفاء واالنتقاء ،يُقال :أنت ابخليار وابل ُـمختار :أي اخرت ما شئت(.)12

()13
اخلرية ابلسكون والفتح(.)14
واالختيار ّ
وخريته بّي شيئّي :أي ّفوضت إليه اخليار ،واالسم ْ
يدل على التبعيض ّ ،
اخلرية و ر

حق العاقد يف طلب خري األمرين من إمضاء العقد أو فسخه( .)15قال يف مغين احملتا  :واخليار طلب خري
واصطالحاّ :
ا

التصرف ،وكالمها فرع
األمرين من إمضاء العقد أو فسخه ،واألصل يف البيع اللزوم؛ أل ّن القصد منه نقل امللك ،وقضيّة امللك ّ

اللزوم؛ إالّ أ ّن الشارع احلكيم أثبت اخليار؛ رف ًقا ابملتعاقدين(.)16

( )11خمتار الصحاح( ،مادة خري) ،حممد أبو بكر الرازي.194:
( )12القاموس احمليط( ،مادة خري) ،جمد الدين الفريوز آابدي .389:واملصباح املنري( ،مادة :اخلاء مع الياء وما يثلثهما) ،أمحد بن حممد الفيومي.71:
( )13لسان العرب( ،مادة خري) ،حممد بن مكرم بن منظور.267/4:
( )14لس ــان العرب ،املرجع السابق .267-266/4:والصحــاح تــا اللغة وصحـ ــاح العربيّة( ،م ــادة خري) ،اجلوهري.652/2 :
( )15معونة أويل النهى شرح منتهى اإلرادات ،ابن النجار ،11/4:اخليار وأثره يف العقود ،عبد الستار أبو غدة.43/1:
( )16مغين احملتا إىل معرفة ألفاظ املنها  ،حممد بن اخلطيب الشربيين.59/2:
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()17
حيق
قال يف البحر الرائق" :اخليار االختيار  ،واملراد به :التخيري بّي اإلمضاء والفسخ ،وبيع اخليار :هو البيع ال ّذي ّ
ألحد الطرفّي تركه والرجوع عنه خالل فرتة معيّنة"( .)18وجاء يف فتح الباري" :واخلِيار بكسر اخلاء :اسم من االختيار أو

التخيري ،وهو طلب خري األمرين من إمضاء البيع أو فسخه"(.)19

قال يف شرح منح اجلليل" :إّمنا يثبت اخليار يف إمضاء البيع أو ّرده ألحد املتعاقدين ،أو هلما ،أو لغريمها بشرط يف عقد
البيع"(.)20
قال مالك :بيع اخليار" :أن يقول الرجل :أبتاع منك هذا الثوب ،أو هذه الدار ،أو هذه اجلارية ،أو هذه الدابة وأان
عليك فيها ابخليار هذا اليوم ،أو هذه اجلمعة ،أو هذا الشهر"(.)21
يتفرقا،
وجاء يف اجملموع" :وإذا انعقد البيع؛ ثبت لكلّ واحد من املتبايعّي اخليار بّي الفسخ واإلمضاء إىل أن ّ
()22
جائزا ،ولكلّ واحد من املتعاقدين اخليار يف فسخ البيع
أو يتخايرا"  .قال ابن قدامة" :أي أ ّن البيع يقع ً
وإمضائه"(. )23

خمريا"( ،)24وهو مجع اخليار ،وهو أن يكون اإلنسان
وجاء يف درر احلكام شرح جملّة األحكام" :اخليار كون أحد العاقدين ًّ

خمريا بّي تنفيذ العقد وفسخه ،وهذا التعريف يشمل مجيع اخليارات.
ًّ

حق إنفاذ العقد أو فسخه دون رضا الطرف الثاين .النهاية يف غريب
قائما به ،وله ّ
( )17اًلختيار :صفة قائمة أبحد املتعاقدين ،واخليار يكون ً
احلديث واألثر ،ابن األثري.91/2:
( )18البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم احلنفي.4/6:
( )19فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين.382/4:
( )20منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،حممد عليش.112/5:
املدونة الكربى ،اإلمام مالك بن أنس.6/3:
(ّ )21
( )22اجملموع ،حميي الدين بن شرف النووي ،124/9:البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،حيىي بن أيب اخلري العمراين.16/5:
( )23املغين ،ابن قدامة املقدسي.25/5:
( )24درر احلكام شرح جملّة األحكام ،علي حيدر.96/1:
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حق فسخ العقد أو إمضائه إبرادة منفردة ،واملالحظ أ ّن هذا
واجلامع بّي هذه التعريفات ّأهنا تُعطي العاقد ال ّذي له اخليار ّ

مانعا؛ أل ّن خاصييت اإلمضاء والفسخ ال تكفي
جامعا ً
التعريف غري مانع من دخول غريه فيه ،ويُشرتط يف التعريف أن يكون ً
لتمييز اخليار عن غريه من املفاهيم اليت قد ختتلط بسبب اشرتاكهما معه يف اخلاصيتّي السابقتّي(.)25

وأما تعريف عقود اخليارات يف اصطالح اًلقتصاديني:
ّ
ِ
معّي طيلة م ّدة معيّنة ،أو يف
خيول صاحبه بيع شيء حم ّدد ،أو شراءه بسعر ّ
األول :عقد بِع روض على ّ
التعريف ّ
جمرد ّ
حق ّ
اتريخ حم ّددّ ،إما مباشرة ،أو من خالل هيئة ضامنة حلقوق الطرفّي(.)26
التعريف الثاين :عقد يُعطي حلامله احلق يف شراء أو بيع ورقة ماليّة يف اتريخ الحق ،وبسعر حي ّدد يف وقت التعاقد ،على

حمرر
أن يكون ملشرتي اخليار ّ
احلق يف التنفيذ من عدمه؛ وذلك يف مقابل مكافأة يدفعها للبائع ،ال ّذي يُطلق عليه ّ
االختيار(.)27
معّي بسعر
احلق يف شراء أو بيع سهم ّ
احلق يف االختيار بّي ع ّدة بدائل ،ويف أسواق األسهم ،أو هو ّ
التعريف الثالثّ :

احلق يف شرائها
تشتق من الورقة املاليّة األصليّة ،اليت يكون اخليار هو ّ
حم ّدد ،خالل فرتة زمنيّة حم ّددة ،وقيمة عقد اخليار سوف ّ

أو بيعها(.)28

حق
ومن خالل التعاريف السابقة؛ نستنتج أ ّن عقد اخليار من املشتقات املاليّة ،وهو :اتفاق بّي طرفّي ،مينح حلامله ّ
حمل العقد ،مقابل دفع مكافأة أو عالوة معلنة غري قابلة
إمتام العمليّة أو الرجوع عنها ،وليس اإللزام يف شراء أو بيع األصل ّ
( )25مثال ذلك :العقد الفاسد عند احلنفيّة يشبه اخليار يف فكرة عدم اللزوم ،ويف احتمال الفسخ واإلجازة؛ حيث يرى احلنفيّة أ ّن دفع الفساد
قد يكون ّإما بفسخ العقد ،أو إبزالة سبب الفسخ ،وهلذا ميكن أن يُقال" :أب ّن اخليار أمر عارض حمقق الوقوع ،يرد على العقود الالزمة؛
بقوة القانون (الشرع) ،وبه يستطيع أحد املتعاقدين أو كالمها فسخ العقد أو إجازته
فيفقدها اللزوم أثناء م ّدة اخليار ،ويثبت ابالتفاق ،أو ّ
إبرادة منفردة" .أحكام اخليارات يف الشريعة اإلسالميّة والقانون املدين اليمين :دراسة مقارنة ابلقانون املدين املصري وبعض القوانّي العربيّة،
عبد هللا عبد هللا حممد العلفي.
( )26جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع.553/1:
( )27إدارة األسواق واملنشآت املاليّة ،منري إبراهيم هندي.589:
( )28املشتقات املاليّة :املفاهيم  -إدارة املخاطر  -احملاسبة ،طارق عبد العال محاد.40:
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للرد ،وال تُ ُّ
عد جزءًا من الصفقة؛ حيث ُمتثّل سعر عقد اخليار .والغرض من عقود اخليارات تداول أصول حقيقيّة ،وقد تكون
ّ

ماليّة مثل األسهم؛ وذلك للتنفيذ يف املستقبل بسعر حم ّدد سل ًفا.

وجدير ابلذكر أ ّن أرابح أحد طريف العقد ُّ
يتحملها املشرتي هي
تعد خسائر الطرف اآلخر ،وأ ّن أقصى خسارة ميكن أن ّ

قيمة املكافأة عند اخنفاض سعر السهم يف السوق عن سعر التنفيذ ،ويُقابلها أقصى أرابح ميكن أن حي ّققها احملرر وال ُـمتمثّلة يف

املكافأة.

الفرع الثاين :خصائص عقود اخليارات املاليّة:

أي ورقة ماليّة).
-1اخليار ورقة ماليّة مشت ّقة ،تستم ّد قيمتها من مادة اخليار املذكورة يف العقد (أسهم ،أو سندات ،أو ّ
حق بيع أو شراء أسهم معلومة ،منصوص
جمرد ،وليس على أسهم معيّنة ً
مثالُ ،خي ّول مشرتيه ّ
-2اخليار :عقد على ّ
حق ّ
عليها يف العقد ،فاملعقود عليه هو االختيار نفسه ،ال األسهم املنصوص عليها(.)29
احلق؛
احلق يف أن خيتار بّي تنفيذ الصفقة أو عدم تنفيذها ،ونظري هذا ّ
-3إ ّن عقد اخليار غري ُملزم لصاحبه ،وإّمنا يعطيه ّ
سمى هذا الثمن ابلعالوة أو املكافأة
فإ ّن ال ّذي يشرتي أو يبيع عقد اخليار يدفع نظري ممارسته هلذا احلق خالل م ّدة العقد ،ويُ ّ
مثن اخليار(.)30
احلق يف بيعه للغري بثمن يتوقّف على العرض والطلب لعقود
حق قابل للتداول ،فلصاحب عقد اخليار ّ
-4عقد اخليار ّ
حمل العقد ،ويتوقّف مثن عقد اخليار على قيمة األصل ،فتزداد القيمة ابرتفاع قيمة األصل،
اخليارات يف األسواق املاليّة لألصل ّ
وتنخفض القيمة ابخنفاض قيمة األصل (يف حالة الشراء) ،والعكس يف حالة البيع(.)31
تغري األسعار يف غري
-5متثّل عقود اخليارات واحدة من األدوات اليت يستخدمها املستثمرون للتغطية ض ّد خماطر ّ
صاحلهم ،كما يستخدمها املضاربون هبدف حتقيق األرابح(.)32

( )29أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك سليمان آل سليمان .1006/2:العقود املستقبليّة ورأي الشريعة اإلسالميّة ،أمحد
اإلسالمبويل.59:
( )30مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي ،زايد رمضان.91:
( )31االستثمار يف بورصة األوراق املاليّة ،عبد الغفار حنفي.561-560:
( )32الفكر احلديث يف االستثمار ،منري إبراهيم هندي.368:
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-6عقود اخليار حم ّددة بفرتة زمنيّة حم ّددة ،عادة ما تكون ثالثة أشهر ،ويف حالة ثبات سعر األصل؛ فإ ّن قيمة اخليار
صفرا يف هناية العقد(.)33
تتناقص مبرور الزمن ،وتُصبح ً
حمل العقد مثل 100( :سهم عادي) من أسهم شركة معيّنة ،أو كميّة اثبتة من
-7جيب أن حي ّدد العقد نوع املوجود ّ
عملة أجنبيّة ،أو أحد مؤ ّشرات األسهم املعروفة ،أو سلعة معيّنة(.)34
(حمرر اخليار) ،وهو الطرف ال ّذي يلتزم ببيع األسهم املنصوص عليها يف
-8اخليار عقد بّي طرفّيّ ،
األول :ابئع اخليار ّ
العقد أو شرائها عندما يق ّرر ذلك مشرتي اخليار .والثاين :مشرتي اخليار (مالك اخليار أو حامله) ،وهو الطرف ال ّذي ميلك
احلق ببيع األسهم املنصوص عليها يف العقد أو شرائها خالل م ّدة اخليار(.)35
مبقتضى العقد ّ
عددا من العناصر ال ب ّد من النص عليها يف العقد ،وهي:
يتضمن عقد اخليار ً
ّ -9
()36
سلعا ،أو عمالت ،أو مؤ ّشرات،
أسهما ،أو ً
 األصل ّحمل اخليار :حيث ال ب ّد من بيان نوعه وكميّته ،سواء كان ً

أو غري ذلك(.)37

احملرر
 مثن اخليار :ويُ ّحملرره مقابل متتّعه حبق اخليار ،والتزام ّ
سمى العالوة أو املكافأة ،وهو املبلغ ال ّذي يدفعه مشرتي اخليار ّ
سرتد حبال ،سواء مارس املشرتي ح ّقه يف اخليار ببيع األسهم املنصوص عليها أو شرائها ،أو مل ميارسه(.)38
ابلتنفيذ ،وهذا الثمن ال يُ ّ
()39
حيق للمشرتي
حق املشرتي يف اخليار ،على أنّه قد ال ّ
 اتريخ التنفيذ  :وهو التاريخ ال ّذ ي ينتهي ابنتهائه ّأي وقت
تنفيذ العقد إالّ يف هذا التاريخ؛ وهو ما اُصطلح على تسميته ابالختيار األورويب .وقد ّ
حيق له تنفيذه يف ّ
( )33بورصة األوراق املاليّة ،عبد الغفار حنفي.414:
( )34استخدام نظريّة اخليارات يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالميّة ،حممد علي إبراهيم العامري.25:
( )35األسواق املاليّة العامليّة وأدواهتا املشت ّقة ،حممد حممود حبش.175:
( )36إدارة االستثمارات ،حممد مطر.265:
( )37أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك سليمان آل سليمان.1007/2:
( )38أساسيّات االستثمار يف بورصة األوراق املاليّة ،حممد صاحل احلنّاوي.320:
بديال آخر لتحقيق ربح أكرب إذا مل يرغب
( )39على صعيد الواقع العملي ،ال يقدم مشرتي اخليار على ح ّقه يف التنفيذ قبل التاريخ احملّدد له؛ ذلك أ ّن هناك ً
يف االنتظار إىل اتريخ التنفيذ ،وهو بيع اخليار نفسه؛ حيث إ ّن للخيار قبل التاريخ احمل ّدد للتنفيذ قيمة ذاتيّة ،تتمثّل يف الفرق بّي القيمة السوقيّة للسهم
وسعر التنفيذ ،وقيمة زمنيّة تتح ّدد ابلنظر إىل امل ّدة الباقية من م ّدة االخيار .إدارة األسواق واملنشآت املاليّة ،منري إبراهيم هندي.556:
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خالل الفرتة املمت ّد ة من اتريخ العقد إىل التاريخ احمل ّد د للتنفيذ؛ وهو ما اُصطلح على تسميّته ابالختيار
األمريكي(. )40
()41
حيق ملشرتي اخليار أن يبيع أو يشرتي األسهم به إذا
سمى سعر املمارسة ،وهو السعر ال ّذي ّ
 سعر التنفيذ :ويُ ّتتم على أساسه التسويّة بّي طريف العقد يف اتريخ التنفيذ(.)42
رغب يف ذلك ،أو ّ

كل منهما ،وحت ّدد هذه العمولة بنسبة معيّنة من
كل من طريف عقد اخليار عمولة للسمسار ال ّذي يتعامل معه ّ
 -10يدفع ّ
كل من املشرتي واحملرر عمولة أخرى لسمساريهما،
مثن اخليار ،وليس من مثن األسهم حمل اخليار ،وعند تنفيذ العقد يدفع ّ
حمل اخليار(.)43
حت ّدد بنسبة معيّنة من مثن التنفيذ ال من القيمة السوقيّة لألسهم ّ
احلق يف ممارسته حل ّقه؛ وبذلك
حررت العقد والتزمت بتنفيذه ،عندما يرغب صاحب ّ
 -11يُدفع مثن اخليار للجهة اليت ّ
احملرر عندما ميارس ح ّقه ،مهما كانت الظروف السائدة يف السوق اليت ميكن أن
يع ّد هذا الثمن ً
مقابال للمخاطر اليت ّ
يتحملها ّ
حمل التعاقد(.)44
تؤثّر يف سعر األصل ّ

املطلب الثاين :أنواع عقود اخليارات.

األول :ابعتبار العقد:
الفرع ّ

وتنقسم هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:

احلق ،تنقسم إىل نوعّي رئيسّي:
ّأواًل :ابلنظر إىل اتريخ التنفيذ :أي ابعتبار صالحيّة ممارسة ّ

( )40مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي ،زايد رمضان.92:
أتثريا يف قيمة املكافأة ،فكلّما نقص سعر التنفيذ عن القيمة السوقيّة؛ زاد سعر خيار
( )41إ ّن للعالقة بّي سعر التنفيذ والقيمة السوقيّة للسهم ً
الشراء ،ونقص سعر خيار البيع ،وكلّما زاد عن القيمة السوقيّة؛ زاد سعر خيار البيع ،ونقص سعر خيار الشراء .العقود املستقبليّة ورأي
الشريعة اإلسالميّة ،أمحد اإلسالمبويل.58:
( )42إدارة االستثمارات ،حممد مطر.265:
( )43عقود املنشآت املاليّة :دراسة فقهيّة اقتصاديّة مقارنة ،هشام السعدين خليفة بدوي .103:وأحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة،
مبارك سليمان آل سليمان.1009/2:
( )44دور املشتقات املاليّة وتقنية التوريق يف أزمة  ،2008مرمي سرارمة .53:وعقود اخليار ودورها يف التقليل من خماطر أسواق رأس املال:
دراسة تطبيقيّة على بورصة ابريس للفرتة  ،2014-2009مسعودة بن خلضر.96:
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احلق يف شراء األصول أو بيعها من طرف آخر
-1اخليارات األمريكيّة :وهو العقد ال ّذي يُعطي حلامله (مشرتي اخليار) ّ

وحّت التاريخ
أي وقت خالل الفرتة اليت متت ّد من إبرام العقد ّ
يتم التنفيذ يف ّ
(حمرر العقد) ،بسعر متّفق عليه ُمق ّد ًما ،على أن ّ
ّ
()45
احمل ّدد النتهائه (يوم االستحقاق) ،وُميثّل اتريخ انتهاء فرتة صالحيّة اخليار األمريكي .
احلق يف شراء األصول أو بيعها من طرف آخر
-2اخليارات األوروبيّة :وهو العقد ال ّذي يُعطي حلامله (مشرتي اخليار) ّ

لكن التنفيذ يكون حم ّد ًدا ،وهو اتريخ االستحقاق فقط ،وليس أثناء م ّدة اخليار(.)46
(حمرر العقد) ،بسعر متّفق عليه مق ّد ًما؛ ّ
ّ
اثنياا :ابلنظر إىل الرحبيّة :ابلنسبة ملشرتي عقد اخليار توجد ثالثة أنواع:

-1خيارات الشراء املُرحبة :يكون خيار الشراء مرحبًا إذا كان السعر السوقي أكرب من سعر التنفيذ احمل ّدد يف العقد(.)47

أقل من سعر التنفيذ احمل ّدد يف
-2خيارات الشراء غري املُرحبة :يكون خيار الشراء غري مربح إذا كان السعر السوقي ّ
العقد(.)48
تعادال مع سعر التنفيذ احمل ّدد يف
-3خيارات الشراء املُتعادلة :يكون خيار الشراء متكافئًا إذا كان السعر السوقي ُم ً
العقد.
وحيدث العكس ابلنسبة خليار البيع؛ حيث يكون اخليار ُمرحبًا إذا كان سعر التنفيذ أكرب من سعر السوق ،ويكون اخليار
أقل من سعر السوق ،ويكون اخليار متكافئًا إذا تساوى سعر التنفيذ مع سعر السوق(.)49
غري مربح إذا كان سعر التنفيذ ّ
حمرر اخليار لألصل ،تنقسم إىل نوعّي رئيسّي:
اثلثاا :ابلنظر إىل التغطيّة :أي حبسب ملكيّة ّ

( )45االستثمار والتحليل االستثماري ،دريد كامل آل شبيب.403:
مقررات الشريعة اإلسالميّة ،حممد يونس البريقدار .7:واألسواق املاليّة ،حسين علي خريوش
( )46حنو تطوير عقود اختيارات يف ضوء ّ
وآخرون.164:
ابحا
( )47إذا كان سعر التنفيذ احمل ّدد يف العقد ( )100رايل ،وعند التنفيذ كان سعر السوق ( )140ر ً
ايال؛ فإ ّن مشرتي اخليار سوف حي ّقق أر ً
كل سهم.
قدرها ( )40ر ً
ايال عن ّ
ايال؛ فإ ّن مشرتي اخليار لن خيتار التنفيذ.
( )48إذا كان سعر التنفيذ احمل ّدد يف العقد ( )100رايل ،وعند التنفيذ كان سعر السوق ( )80ر ً
( )49املشتقات املاليّة (املفاهيم  -إدارة املخاطر  -احملاسبة) ،طارق عبد العال محاد.46:
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-1عقود اخليار املُغطّاة :وهي العقود اليت يكون فيها حمرر اخليار مال ًكا لألصل :أي أنّه يستطيع أن يغطّي التزامه ابلبيع
إذا اختار مشرتي العقد تنفيذهُّ ،
أقل خطورة بكثري من عقود اخليار غري ال ُـمغطّاة ،وأسوأ ما ميكن أن حيدث
وتعد هذه العقود ّ
أقل من قيمتها السوقيّة(.)50
أ ّن املستثمر أو ابئع عقد اخليار يكون مطالبًا ببيع األسهم أبسعار ّ

-2عقود اخليار غري املُغطّاة :وهي العقود اليت ال يكون فيها حمرر اخليار مال ًكا لألصل؛ ولذلك إذا اختار مشرتي العقد

سيضطر إىل شراء األصل من السوق ،ثّ تسليمه إىل املشرتي( .)51وهذا النوع هو الغالب يف عقود األخيار
التنفيذ؛ فإ ّن البائع
ّ
القائمة يف األسواق املاليّة ،كما أ ّن نسبة املخاطر فيه أكرب.

حمل العقد :وتنقسم هبذا االعتبار إىل قسمّي:
الفرع الثاين :ابعتبار ّ

ّأواًل :ابلنظر إىل احل ّق ال ّذي مينحه اخليار:

-1خيار الطلب أو الشراء :وهو عقد يُعطي حلامله خيار شراء كميّة معلومة من األصول ،كاألوراق املاليّة أو السلع
النقديّة بسعر حم ّدد يف العقد ،خالل م ّدة حم ّددة (اتريخ االستحقاق) حسب االتفاق ،وذلك مقابل حصول الطرف الثاين
(احملرر) من املشرتي عالوة معيّنة حت ّددها شروط العقد(.)52

-2خيـار العرض أو البيع :وهو عقد يُعطي حلامله خيار بيع كميّة معلومة من األصول ،كاألوراق املـاليّة أو السلع
يرده
النقديّة بسعر حم ّدد يف العقد ،خالل م ّدة حم ّددة حسب االتفاق ،وذلك مقابل عوض معلوم يقبضه من مشرتي اخليار وال ّ
حبال ،سواء أمارس املشرتي ح ّقه يف البيع أم ال(.)53

( )50عقود اخليار ودورها يف التقليل من خماطر أسواق رأس املال.102:
( )51املشتقات املاليّة (املفاهيم  -إدارة املخاطر  -احملاسبة) ،طارق عبد العال محاد.45:
( )52إدارة االستثمارات يف اإلطار النظري والتطبيقات العمليّة ،حممد مطر .298 :وأساسيّات االستثمار يف األوراق املاليّة ،منري إبراهيم
هندي.608:
( )53حنو سوق ماليّة إسالميّة ،كمال توفيق حطاب ،حبث مق ّدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة ّأم القرى ،كليّة الشريعة
والدراسات اإلسالميّة ،اململكة العربيّة السعوديّة .4:واألسواق احلاضرة واملستقبليّة ،منري إبراهيم هندي.195:
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ابئعا أو شارًاي
-3اخليار املرّكب :وهو عقد جيمع بّي خيار البيع والشراء ،وهو عقد يُعطي حلامله ّ
احلق يف أن يكون ً
حمل اخليار ،حبسب ما تقتضيه مصلحته .وعقود اخليار املرّكب أنواع كثرية ،أمهّها :عقود اخليار املزدو  ،وعقود
لألصل املايل ّ
املسمى(.)54
اخليار ّ
حمل اخليار:
اثنياا :ابلنظر إىل ّ

احلق يف شـ ـراء أو بيع عدد حم ّدد من
-1اخلي ـ ــار على األوراق امل ــاليّة (األسهم والسندات) :هي عقود تُعطي حلامله ــا ّ

األسهم أو السندات ،وبسعر متّفق عليه ،وخالل م ّدة زمنيّة حم ّددة؛ وذلك مقابل عالوة يدفعها مشرتي اخليار للكاتب ،وهي
غري ُملزمة التنفيذ من قِبل حامل اخليار ،خبالف الكاتب للخيار(.)55
-2اخليار على العمالت :بدأ التعامل هبذه العقود يف بورصة فيالدلفيا سنة 1982م ،ثّ تبعتها بورصات أخرى ،وتبقى
اخليارات ال ُـمتاحة على العمالت األجنبيّة إىل الوقت الراهن حمدودة يف العمالت الرئيسة(.)56
-3اخليار على مؤشرات السوق :تُ ُّ
عد هذه العقود أكثر حداثة من عقود اخليار على األسهم الفرديّة ،والغرض اجلوهري

حمل البيع أو الشراء إذا ما طالب
حمل ً
أساسا لتسليم األسهم ّ
بّي اختيار األسهم الفردية واختيار املؤشرات؛ أنّه ال يوجد ّ
املشرتي تنفيذ عقد اخليار(.)57

( )54أسواق األوراق املاليّة ،مسري عبد احلميد رضوان.354:
( )55املشتقات املاليّة :عقود املستقبليّات ،اخليارات ،املبادالت ،حاكم الربيعي وآخرون.203-202:
( )56إدارة املشتقات املاليّة ،مؤيّد عبد الرمحن الدوري وسعيد مجعة عقل.76:
( )57املشتقات املاليّة (املفاهيم  -إدارة املخاطر  -احملاسبة) ،طارق عبد العال محاد.98:
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املبحث الثاين
التكييف الشرعي لعقود اخليارات املاليّة املعاصرة

األول :أحكام عقود اخليارات املاليّة املعاصرة:
املطلب ّ

املسماة أم ال؟ وهل
اختلف الفقهاء املعاصرون يف التكييف الشرعي لعقود اخليارات املاليّة ،وهل تدخل يف دائرة العقود ّ

األول :املنع يف السلع ،سواء املغطّاة أو غري املغطّاة ،والثاين :اجلواز يف النوعّي ،وهو
جيوز التعامل هبا أم ال؟ على ثالثة أقوالّ :
قول مجهور املعاصرين ،وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي جب ّدة( ،)58والثالث :اجلواز يف السلع املغطّاة ،وعدم جوازه يف غري

املغطّاة(.)59
منها:

استدل أصحاب هذا القول أبدلّة كثرية،
األول :عدم اجلواز يف السلع ،سواء املغطّاة أو غري املغطّاة :و ّ
الفرع ّ

األول :قول هللا تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
 -الدليل ّ

قمارا صرحيًا؛ ذلك
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [املائدة ،]90:ووجه االستدالل من اآلية :أ ّن يف التعامل ابخليار ً

كل خسارة حم ّققة للمشرتي تُ ُّ
عد رحبًا حم ّق ًقا ابلنسبة للبائع ،والعكس ابلعكس( .)60وهذا واضح صريح التعامل به ،فإ ّن ربح
أ ّن ّ
مشرتي اخليار غري حمدود وخسارته حمدودةّ ،أما ابئع اخليار فرحبه حمدود ،وخسارته حمدودة(.)61
واع ُررتض على هذا اًلستدًلل أبمور:

( )58قرار رقم  7/1/65بشأن األسواق املاليّة ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع.154/1 :
( )59بورصة األوراق املاليّة من منظور إسالمي ،شعبان حممد إسالم الربواري .236:واخلدمات االستثماريّة يف املصارف وأحكامها يف الفقه
اإلسالمي ،يوسف بن عبد هللا الشبيلي.346/2:
( )60البحر الرائق ،ابن جنيم.554/8:
( )61األدوات املاليّة املشت ّقة ،حممد جراية ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس .1542/2:حكم أعمال البورصة يف الفقه اإلسالمي،
علي السالوس ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1346-1345/2:
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ّأواًل :عدم التسليم أبنّه من القمار ،فبّي القمار والتعامل ابخليارات فارق جوهري؛ حيث إ ّن من يتعامل يف سوق
اخليارات ابلبيع والشراء هم أهل اخلربة ،ال ّذين يعلمون ما يفعلون ،وخيتارون ما يتوقّعون؛ بناء على أنسب الفرص اليت علّمتهم

اخلربة واملمارسة العمليّة انتقاءها ،وليس عملهم رمجًا ابلغيب(.)62

ويوضح ذلك :أنّه إن متّ تنفيذ
اثنياا :لو ُسلّم أ ّن الغرر موجود يف اخليار غري املغطّى ،فال يسلم أنّه موجود يف املغطّىّ ،

العقد وقت املمارسة فال يوجد غرر؛ أل ّن ًّ
يتم تنفيذه فالغرر يسري؛ ممّا جيوز مثله يف سائر
كال منهما علم الثمن وال ُـم ّ
ثمن ،وإن مل ّ

العقود األخرى(.)63

اثلثاا :أنّه ال ينطبق على اخليار املغطّى ،فلو ارتفع سعر السهم؛ فإ ّن البائع واملشرتي مل خيسرا ،فالبائع ربح مثن اخليار،
واملشرتي ربح الصفقة أبن صدقت توقّعاته(.)64
األول والثاين:
وميكن اإلجابة عن اًلعرتاضني ّ

احملرم ،فإ ّن العقد ابتفاق املتعاملّي به قائم على ربح أحدمها على
ّأواًل :أنّنا ال نسلّم أ ّن وجود اخلرباء يلغي وجود الغرر ّ

يسريا ،وإذا كان
حساب اآلخر ،والكالم ّ
يتوجه على عقد اخليار ال على التسلّم والتسليم الالحق ،ال ّذي ال يُش ّكل ّإال ً
نزرا ً
اخلبري يعلم من واقع خربته؛ فالغرر واقع على الطرف اآلخر .ولو كاان يف مستوى واحد ،فأحدمها عنده نقص علم وخربة ،ويلزم
خبريا أن يقول إبابحة بيع احلصاة فيما لو كان الرامي جيّد الرمي(.)65
القائل ابجلواز إذا كان ً

اثنياا :إ ّن اخلطر والقمار يف غري املغطّى واضح ،وفيه غرر ال حيتمل مثله؛ بل ال يشبهه شيء ممّا ورد يف الشرع ،وقد ّبّي
الفقهاء أ ّن ضابط الغرر املؤثّر :الغرر الكثري يف عقود املعاوضات املاليّة إذا كان يف املعقود عليه أصالة ،ومل تدع للعقد
حاجة(.)66
( )62مناقشة الدكتور سامي محود ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع.594-593/1:
( )63اخلدمات االستثماريّة يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،يوسف الشبيلي.314-313/2:
( )64املشتقات املاليّة :دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا.66:
( )65املشت ّقات املاليّة :دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا.58:
( )66الغرر يف العقود وآاثره يف التطبيقات املعاصرة ،الص ّديق الضرير.27:
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والغرر قائم يف العقد ابعتبار أ ّن اخليار سلعة مستقلّة عن العقد األصلي قانونيًّا ،سواء كان العقد مغطّى أو غري
مغطّى(.)67
 -الدليل الثاين :قوله  حلكيم بن حزام « :ال تبع ما ليس عندك»( .)68ووجه االستدالل منه :أ ّن خيار البيع غري

املغطّى ال ّذي سوف ميتلكه الح ًقا وقت ممارسة العقد بيع ملا ال ميلكه وقت إجراء التعاقد(ّ .)69أما كونه ينطوي على بيع
موجودا يقينًا عند إنشاء العقد أو كان حمتمل الوجود ،و ّأما كونه ينطوي على
اإلنسان ما ليس عنده؛ فأل ّن املعقود عليه مل يكن
ً

بيع اإلنسان ما ال ميلكه؛ فأل ّن اإلنسان ابع ما مل يكن يف ملكه(.)70
قابال للوجود؛ فالعقد ابطل ولو كان املعقود عليه
حمل العقد (املعقود عليه)
موجودا وقت التعاقد ،أو ً
ً
وعليه :فإذا مل يكن ّ

حمتمل الوجود ،أو حم ّقق الوجود يف املستقبل ،وقد ورد النهي عن ذلك كلّه؛ ملا فيه من الغرر ،وعليه انعقد إمجاع الفقهاء(.)71
وا ُر
عرتض على هذا اًلستدًلل من وجوه:

بيعا ملا مل ميلك ،فإ ّن هذا مفروض فيما لو مل ميلك البائع السلعة (أي اخليار غري املغطّى)،
ّ
األول :املنع من أن يكون ً
وهناك من احلاالت اليت تكون السلعة فيها مغطاة(.)72
يصح االستدالل ابحلديث(.)73
الثاين :على فرض التسليم ،فهو بيع موصوف يف ّ
الذمة جيوز عند بعض العلماء؛ وعليه فال ّ
( )67إدارة املخاطر ،منري هندي.11:
( )68أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،حديث رقم .25/24 :15311وأبو داود يف سننه ،كتاب البيوع واإلجارات ،ابب يف الرجل يبيع ما ليس
وحسنه ،كتاب البيوع ،ابب ما جاء يف كراهية بيع ما ليس عندك ،حديث رقم
عنده ،حديث رقم .283/3 :3503والرتمذي يف جامعه ّ
 .526/3 :1232والنسائي يف سننه ،كتاب البيوع ،ابب ما ليس عند البائع ،حديث رقم .59/6 :6162وصححه األلباين يف إرواء
الغليل.132/5:
( )69األدوات املاليّة املشت ّقة ،حممد جراية ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1546-1545/2:
( )70أسواق األوراق املاليّة ،مسري رضوان.339:
( )71املبسوط ،السرخسي .194/12:والقوانّي الفقهية ،ابن جزي .367:واالستذكار ،ابن عبد الرب .142/2:ومغين احملتا ،
الشربيين .68/2:واالختيار ،املوصلي .8/2:واملغين ،ابن قدامة.110/4:
( )72اخلدمات االستثماريّة يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،يوسف الشبيلي.315/2:
( )73املرجع السابق.346/2:
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وأُجيب عنهّ :أواًل :أ ّن معىن احلديث على الرأي الصحيح؛ النهي عن بيع العّي املعيّنة ،وبيع ما ال ميلك يقتضي ع ّدة صور(.)74

ملعّي حم ّدد
الذمة؛ بل هو بيع ّ
اثنياا :أنّه قياس مع الفارق لوجوه ،أحدها :أنّه ال يسلم أب ّن بيع السهم بيع موصوف يف ّ

النيب 
االسم والعدد؛ بل هو من جنس ما ورد النهي عنه يف شروط السلم ،كما ورد من حديث عبد هللا بن سالم  أ ّن ّ

قال له رجل من اليهود :عندي كذا وكذا ،لشيء مسّاه أراه قال :ثالمثائة دينار ،بسعر كذا وكذا من حائط بين فالن ،فقال
رسول هللا  « :بسعر كذا وكذا إىل أجل كذا وكذا ،وليس من حائط بين فالن»( .)75وعلى فرض التسليم بوجود الشبه بّي
ثمن؛ هو بيع للدَّين ابلدَّين املنهي عنه ،وقد
العقدين ،فإ ّن بيع املوصوف يف ّ
الذمة إذا وقع بلفظ البيع مع أتجيل الثمن وال ُـم ّ
أمجع الفقهاء على حترميه( ،)76ويقتضي حترمي عقود اخليارات املعاصرة.
الذمة ،سلعة غري حاضرة يف جملس العقد تُوصف وص ًفا كاش ًفا للجهالة
واثنيهما :أ ّن موضوع العقد يف بيع املوصوف يف ّ

ويتم التعاقد بناء على ذلك الوصف ،ويكون اخليار للمشرتي لو مل يطابق الوصف الواقعّ ،أما يف اخليارات فموضوع
مباهيتهاّ ،

العقد هو اخليار ذاته ،وإمضاء العقد أو فسخه يف البيع على الصفة متعلّق بسالمة الوصف ،و ّأما إمضاء العقد يف اخليار
فمتعلّق ابلربح ال ّذي حي ّققه صاحب اخليار(.)77
ُ

 الدليل الثالث :أ ّن رسول هللا « هنى عن بيعتّي يف بيعة»( .)78ووجه االستدالل منه :أ ّن يف عقود اخليار يفحق اخليار ،و ّأما الثاين :فهو العقد
األول :فهو العقد على ّ
األسواق املاليّة ً
مجعا لعقدين يف عقد ،وهو منهي عنهّ ،أما العقد ّ
على السلعة من سهم وغريه(.)79

( )74إعالم املوقعّي عن رب العاملّي ،ابن القيم.493-492/1:
( )75رواه ابن ماجة يف سننه ،كتاب التجارات ،ابب السلف يف كيل معلوم ووزن معلوم ،حديث رقم .765/2 :2281وفيه ضعف؛ جلهالة
محزة بن يوسف ،وعنعنة الوليد بن مسلم يف إسناده ،كما بيّنه األلباين يف إرواء الغليل.220-218/5 :
( )76مواهب اجلليل ،حممد احلطاب.6/4:
( )77االختيارات ،حممد املختار السالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع.234-233/1:
( )78أخرجه اإلمام مالك يف موطئه من رواية أيب مصعب الزهري ،حديث رقم . 370/2 :2643اإلمام أمحد يف املسند من حديث
عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن ج ّده ،حديث رقم  . 203/11 :6628والرتمذي يف جامعه من حديث أيب هريرة  كتاب
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النيب « فهو الطعام أن يُباع
 الدليل الرابع :عن عبد هللا بن عباس  -رضي هللا عنهما -قالّ :أما ال ّذي هنى عنه ّ()81
()80
بيوعا؛ لكنها يف
حق اخليار بيع للشيء قبل قبضه  ،وهي وإن ُمسّيت ً
حّت يُقبض»  .ووجه االستدالل منه :أ ّن يف بيع ّ
ّ
كل طرف يف املبادلة ما ميكنه االستغناء عنه ليقبض ما تشت ّد حاجته
الواقع ال ّ
تتضمن حكمة مشروعيّة التبادل؛ حيث يبذل ّ
أيضا املصلحة اليت قصدها الشارع من إابحة البيع .وعليه :فإذا ُوجدت معاوضة خالية من القبض؛ فلن يتم ّكن
إليه ،وال حت ّقق ً
أي طرف من أن ينتفع ابلعوض؛ ولذلك قال الفقهاء :إ ّن املقصود من العقود القبض(.)82
ّ

 الدليل اخلامس :صوريّة عقود اخليارات املاليّة()83؛ حيث ال يرتتّب على هذه العقود ال متليك وال متلّك؛ أل ّنمعظم املشرتين ال ينوون استالم ما اشرتوه ،كما أ ّن معظم البائعّي ال ينوون تسليم ما ابعوه ،وإ ّمنا تُباع األوراق املاليّة
وتنتقل من يد إىل يد على الورق دون أن يكون هلا وجود فعلي ،وتنحصر العمليّة يف قبض أو دفع الفرق السعري بّي
الشراء والبيع(.)84

البيوع ،ابب ما جاء يف النهي عن بيع تّي يف بيعة ،حديث رقم . 524/2 :1231وقال :حديث أيب هريرة حسن صحيح ،والعمل
على هذا عند أهل العلم .والنسائي يف سننه ،كتاب البيوع ،ابب بيعتّي يف بيعة ،حديث رقم .295/7 :4632ويف إسناده حممد
وحيتج به ،كما ذكره األلباين يف إرواء
استقر رأي احمل ّدثّي من احمل ّققّي على أنّه حسن احلديث
ّ
بن عمرو بن علقمة؛ اُختلف فيه ،و ّ
الغليل.150-149/5:
( )79األسواق املاليّة ،حممد بن عيد القري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1610/2:
( )80أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب البيوع ،ابب بيع الطعام قبل أن يقبض ،حديث رقم.68/3 :2135
( )81السوق املاليّة ،وهبة الزحيلي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1334/2:
( )82نظريّة العقد ،ابن تيميّة.235:
( )83صوريّة العقد :هي وجود صورة العقد ومظهره اخلارجي ال حقيقته وجوهره؛ وذلك أبن يكون اتفاق اإلرادتّي على العقد يف الظاهر فقط،
مع حت ّقق انتفاء اإلرادة احلقيقيّة يف أصل العقد .املدخل الفقهي العام ،مصطفى الزرقا.355:
( )84أحكام السوق املاليّة ،حممد الشريف ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.136/2:
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نقال حقيقيًّا؛ هو عقد صوري( .)85وإذا
فكل عقد بيع ال يُقصد به نقل ملكيّة املبيع أو الثمن إىل الطرف اآلخر ً
وعليهّ :

شرعا إلفادة التمليك والتملّك ،وإذا كانت
ثبتت صوريّة عقود اخليارات؛ ثبت بطالن التعامل هبا؛ أل ّن عقود البيع إّمنا ُوضعت ً

مؤدية لذلك؛ كانت غري حم ّققة هلذا املقتضى ،وما خالف مقتضى العقد فهو ابطل.
غري ّ

 الدليل السادس :جهالة الثمن يف هذا البيع؛ حيث إ ّن سعر املمارسة غري معلوم ّإال وقت املمارسة املستقبلي،املنهي عنه(.)86
صحته العلم ابلثمن؛ ّ
وجهالة الثمن مفسدة للبيع ال ّذي من شروط ّ
حّت ال يقع الغرر ّ
ُر
واعرتض على هذا الدليل أبمور ،أبرزها:
ّأواًل :أ ّن اجلهل ابلثمن مفروض يف اخليار غري املغطّى فقط ،خبالف اخليار املغطّى فالثمن واملثمن معلومان(.)87

وإال ملا استثمر أحد يف ماله؛
كل وعاء استثماري ال ميكن معرفة اخلاسر من الرابح مسب ًقا بشكل قاطع؛ ّ
اثنياا :أ ّن يف ّ

خاسرا ال حمالة ،وكما أ ّن عدم اجلزم ابلربح من اخلسارة يف البيع العادي ،فكذلك هو موجود يف األسواق
أل ّن أحدمها سيكون ً

املاليّة ،ثّ إ ّن عامل الوقت ،واختالف الرأي بّي املتعاملّي؛ حت ّددان معرفة الرابح من اخلاسر ،وملا كان كال الطرفّي يف هذا
ّ
عرض للخسارة من جهتّي:
العقد معرضّي للربح واخلسارة كسائر املعامالت؛ فإ ّن ابئع ّ
حق الشراء ُم ّ
األوىل :عندما تنخفض قيمة السهم أصل املشتق بشكل كبري؛ فإ ّن عليه أن حيتفظ ابألصل بناء على االتفاق بينهما.

()88
مهم يف االقتصاد؛ فقد خيسر البائع من االستفادة ببيع السلعة إذا ما
الثانية" :قيمة ضياع الفرصة"  ،وهو جانب ّ
ارتفع سعرها(.)89

قياسا على جواز البيع مبا ينقطع به السعر ،ومها وقت
اثلثاا :أ ّن الغرر فيه يسري مغتفر؛ أل ّن اجلهل ابلثمن يؤول إىل العلمً ،

التعاقد ال يعلمان السعر(.)90

( )85أعالم املوقعّي ،ابن قيم اجلوزيّة.203/3:
( )86السوق املاليّة ،وهبة الزحيلي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1322/2:
( )87املشتقات املاليّة :دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا.61:

معّي آخر أعلى رحبًا ،ميكن أن تتيحه
يضطر اإلنسان للتخلّي عنه عند اختياره لبديل ّ
( )88تكلفة ضياع الفرصة :هي قيمة عائد البديل ال ّذي ّ
خطّة عمل بديلة.
( )89املال واالستثمار يف األسواق املاليّة ،فهد احلومياين.369:
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وأُجيب عنه:
وغررا ،ألنّه
خطرا ً
ّأواًل :بكون اخليار املغطّى معلوم الثمن؛ فهذا مسلّم به ،خبالف اخليار غري املغطّى؛ ألنّه أعظم ً
حمل التعاقد أو بيعها يف السوق وفق السعر وقت املمارسة.
ّ
سيضطر لشراء األوراق ّ

اثنيااّ :أما القياس على مسألة البيع مبا ينقطع به السعر ،فالتحقيق يف املسألة -على القول الصحيح جبوازها -هو السعر

وقت التعاقد ال السعر يف املستقبل ،و ّأما القياس على مسألة البيع مبا ينقطع به السعر؛ فالتحقيق -على القول الصحيح
جبوازها -هو السعر وقت التعاقد ال السعر املستقبل(.)91

الفرع الثاين :اجلواز يف السلع ،سواء املغطّاة أو غري املغطّاة:

وقد اختار هذا القول بعض

املعاصرين( ،)92واستدلّوا لرأيهم أبدلّة كثرية ،منها:
للحق  ،وقد ورد الشرع جب واز بيع ا حلقوق على الصحيح من أق وال أهل العلم (. )93
األول  :أنّه بيع
ّ
 الدليل ّو ُر
جمرًدا أنّه ليس متعلًّقا
احلق الوارد هنا ليس حقًّا ماليًّا جيوز االعتياض عنه؛ بل هو ّ
اعرتض عليه :أب ّن ّ
جمرد ،ومعىن كونه ّ
حق ّ

نص عليه قرار جممع
ي ّ
حق امللكيّة املتعلّق ابملالّ ،
ابملال ،فإ ّن احلق ال ُـمعترب يف الشرع هو ّ
حق ،وهذا ال ّذي ّ
وحق االختصاص ال أ ّ
ماال ،وال منفعة ،وال حقًّا ماليًّا جيوز االعتياض عنه؛ فإنّه عقد غري
الفقه اإلسالمي ،حيث جاء فيه" :ومبا أ ّن املعقود عليه ليس ً

شرعا"(.)94
جائز ً

( )90السوق املاليّة ،وهبة الزحيلي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1322/2:
( )91املرجع السابق.1330/2:
( )92ونسب هذا القول ألمحد يوسف سليمان يف املوسوعة العلميّة والعمليّة للبنوك اإلسالميّة ،العدد اخلامس ،425/1:بورصة األوراق املاليّة
من منظور إسالمي ،شعبان الربواري.236:
( )93املوسوعة العلميّة والعمليّة للبنوك اإلسالميّة ،أمحد يوسف سليمان.424/5:
( )94أسواق األوراق املاليّة ،مسري عبد احلميد رضوان.354:
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وأُجيب عنه :جيوز مبادلة االلتزام ابملال يف كثري من الفروع واملسائل والتطبيقات عند الفقهاء ،منها :جواز أخذ العوض
شرعا ،ولو كان حملّها ليس مبال ،كأن تدفع املرأة لزوجها مقابل التزامه بعدم الزوا
املايل على بعض االلتزامات اجلائزة ً
عليها(.)95
وميكن مناقشة هذا اجلواب أبمور ،أمهّها:

األول :أ ّن قياس جواز أخذ العوض يف اخليار على جواز أخذ األجرة على حمض االلتزام قياس مع الفارق؛ أل ّن الذين
ّ

ثمن من
أجازوا أخذ األجرة على حمض االلتزام اشرتطوا يف امللتزم به إذا كان من ابب املعاوضات ما يشرتط يف الثمن وال ُـم ّ
مقدورا على تسليمه ،وهذه العلّة منتفية يف اخليارات(.)96
انتفاء اجلهل والغرر ،وأن يكون
ً
الثاين :أ ّن من العلل اليت أجازوا على أساسها أخذ العوض على االلتزام؛ اعتبار أ ّن االلتزام له قيمة ماليّة يف ذاته ،وهي

علّة منتفية يف اخليارات؛ بدليل أ ّن قيمتها ُمستم ّدة من مادة اخليار املذكورة يف العقد(.)97

 -الدليل الثاين :قوله  للذي كان خيدع يف البيوع« :إذا ابيعت فقلً :ل خالبة»( .)98ووجه االستدالل منه :القياس

على خيار الشرط()99؛ حيث اقتضت حماسن الشريعة أن يكون للعقد فرتة للرتوي وإمتام العقد أو العدول عنه( .)100كما أ ّن
خيار الشرط جيوز االعتياض عنه مبال؛ فكذلك هنا.

( )95جواز أخذ األجرة على الكفالة ،نزيه محاد.103:
العلي املالك ،حممد عليش.274/1:
( )96فتح ّ
( )97العقود املستقبليّة ورأي الشريعة اإلسالميّة ،أمحد اإلسالمبويل.51:
( )98رواه ابن ماجة يف سننه ،كتاب األحكام ،ابب احلجر على من يفسد ماله ،حديث رقم .789/2 :2355وأصل احلديث ما رواه
البخاري ومسلم وغريمها من حديث ابن عمر  أ ّن حيان بن منقذ األنصاري كان يغنب يف البياعات ،ومع ذلك ال يدع التجارة ،فشكا
كل سلعة ابتعتها ثالث ليال،
أهله ذلك لرسول هللا  رجاء أن مينعه منها ،فقال« :إذا أنت ابيعت فقل :ال خالبة ،ثّ أنت ابخليار يف ّ
إن رضيت فأمسك ،وإن سخطت فارددها على صاحبها» .البخاري ،الصحيح ،كتاب البيوع ،ابب ما يكره من اخلداع يف البيع ،حديث
رقم .65/3 :2117مسلم ،الصحيح ،كتاب البيوع ،ابب من خيدع يف البيع ،حديث رقم .1165/3 :1533
خيول ُمشرتطه فسخ العقد يف م ّدة معلومة( ،مواهب اجلليل شرح خمتصر
( )99خيار الشرطّ :
حق يثبت ابشرتاط ألحد املتعاقدين أو كليهماّ ،
خليل ،حممد احلطاب.)302/6:
( )100توضيح األحكام من بلوغ املرام ،عبد هللا بن عبد الرمحن البسام.452/2:
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ُر
واعرتض عليه :أبنّه قياس مع الفارق ،وذلك من وجوه:

للرتوي واملشاورة ودفع الضرر ،وليس مطل ًقا ألوقات بعيدة(.)101
ّ
األول :أ ّن خيار الشرط مق ّدر ابملصلحة ،وهي ّ

يتم
الثاين :أ ّن البيع يف خيار الشرط بيع مكتمل األركان ،ابستالم الثمن واملثمنّ ،أما خيار البيع يف األسواق املاليّة فال ّ
كامال؛ ممّا يدخله يف بيع الدَّين ابلدَّين املنهي عنه(.)102
تسليم املثمن وال الثمن ً
وأجيب عنه:
صحة التخريج عليه ،كما يف بيع العربون( ،)103فإ ّن له مثنًا إذا رع ردل
ّأواًل :أ ّن كون اخليار له مثن يف احلقيقة؛ ال مينع من ّ

املشرتي عن إكمال املبلغ وأخذ السلعة(.)104

تتوىل عمليّة إمضاء العقود ،وبدل أن يدفع املستثمر
اثنياا :إمكانيّة املواءمة بّي الصيغتّي من خالل إحداث جهة مركزيّة ّ

مثنًا للخيار؛ ميكن له أن يدفع نسبة مئويّة من ذلك املبلغ على صفة عربون ،فإذا رأى أ ّن من مصلحته أن يشرتي يف الوقت

احمل ّدد املتّفق عليه؛ أمضى العقد ابلشراء ،وإذا رأى العكس؛ تنازل عن العربون(.)105
وميكن مناقشة هذا اجلواب أبمور ،أمهّها:

ّأواًل :أ ّن اإلشكال يف "استقالل مثن اخليار" عن "مثن السلعة" خبالف بيع العربون؛ فإنّه جزء من مثن السلعة إن متّ البيع(.)106
( )101االختيارات ،الصديق الضرير ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع .267/1:ونظريّة العقد واخليارات يف الفقه اإلسالمي ،عبد
العزيز اخلياط.160:
( )102حكم أعمال البورصة يف الفقه اإلسالمي ،علي السالوس ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1346/2:
( )103بيع العربون :هو أن يشرتي الرجل السلعة ،فيدفع إىل البائع مبلغًا من املال على أنّه إن أمتّ البيع ُحسب ذلك املبلغ من الثمن ،وإن مل

ملزما للبائع ،وأما املشرتي فهو ابخليار خالل امل ّدة املتفق عليها.
يتم كان للبائع .مواهب اجلليل ،احلطاب .369/4:ويع ّد هذا العقد ً
ّ
املنتقى شرح املوطأ ،أبو الوليد الباجي.157/4:
( )104اخلدمات االستثماريّة يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،يوسف الشبيلي.345/2:
( )105حنو سوق ماليّة إسالميّة ،حممد علي القري.22:
( )106األسواق املاليّة يف ميزان الفقه اإلسالمي ،علي حميي الدين القره داغي .183/1:واالختيارات ،حممد املختار السالمي ،جملة جممع الفقه
اإلسالمي ،العدد السابع.233/1:
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احلق يف خيار الشرط خالل امل ّدة للمشرتي ،خبالف اخليارات يف األسواق املاليّة ،فاحل ّق قد يكون خيار بيع
اثنياا :أ ّن ّ
احلق فيه للبائع(.)107
احلق فيه للمشرتي ،أو خيار شراء ّ

 الدليل الثالث :أ ّن صورة خيار البيع البسيط هي ذاهتا صورة التأمّي التجاري ،والتأمّي التجاري جائز علىالصحيح؛ ألنّه عقد مكتمل األركان ،والغرر فيه مغتفر(.)108
وميكن اًلعرتاض على هذا الدليل من وجوه ،أبرزها:

ّأواًل :أ ّن الراجح عدم جواز التأمّي التجاري ،فهو من أكل أموال الناس ابلباطل املنهي عنه بقوله تعاىلَ { :وًلَ ََتْ ُكلُواْ
أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم رابلْب ر
اط رل َوتُ ْدلُواْ رِبَا إر َىل ا ْحلُ َّك رام لرتَأْ ُكلُواْ فَ رري اقا رّم ْن أ َْم َو رال الن ر
َّاس راب رإل ْرْ َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمون} [البقرة ،]188:كما
َْ
َ
َْ

أحياان إىل حدود كبرية( ،)109وقد
أ ّن الغرر فيه كما يف خيار البيع غري يسري ،وهذا واضح من التعامل به ،فإ ّن اخلسارة تصل ً
صدرت قرارات اجملامع الفقهيّة حبرمة التأمّي التجاري(.)110

اثنياا  :كثري ممن أجاز التأمّي التجاري ،وأجاز الغرر فيه؛ ع لّل ذلك ابحلاجة الداعية ملثل هذه العقود ،وال نس لّم
أب ّن احلاجة داعية هنا يف عقود املشتقات؛ بل إ ّن التأمّي التجاري أهون مسل ًك ا؛ حيث إ ّن كثريًا من عقوده مُ قنّنة،
ففيها حتديد صالحيّة اخلسارة (حاالت التغطية) ،وآلية التغطيّة...إخل ،ممّا هو غري معترب هنا يف عقود اخليار ،وهذا
سم ى يف عقود التأمّي املعاصرة بشركات التأمّي(. )111
متوج ه للطرف املشرتي ّ
الكالم ّ
حلق اخليار ،وهو ما يُ ّ

( )107املشتقات املاليّة دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا.54:
( )108التأمّي وحكمه على هدي الشريعة اإلسالميّة وأصوهلا العامة ،علي اخلفيف.25:
( )109األسواق املاليّة ،حممد بن عيد القري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.1611/2:
( )110ومن تلك اجملامع واهليئات العلميّة :جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل جب ّدة ،القرار رقم  2بشأن التأمّي وإعادة التأمّي ،جملة
جممع الفقه اإلسالمي ،العدد الثاين .731/2:واللجنة الدائمة للبحوث العلميّة واإلفتاء يف السعوديّة ،فتوى رقم :18332
.265/15
( )111املشتقات املاليّة دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا.55:
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وأجيب عن هذين اًلعرتاضني:
شرعا ،فإ ّن عقد السلم يريد منه ابئعه ضمان سعر حم ّدد للسلعة وقت
حمرم ً
كل عقد يُراد منه دفع خماطر تقلّبات األسعار ّ
ّأواًل :ليس ّ

التسليم؛ خشية نزول سعرها ،ومشرتي اخليار يريد ضمان السعر خشية ارتفاع األسعار ،فكالمها فيه أتمّي ض ّد تقلّبات األسعار(.)112

يتأخر فيه تسليم املبيع ،وأ ّن سعر املبيع متّفق عليه ابتداء إىل أجل معلوم ،وعقود اخليارات املاليّة
اثنياا :أ ّن عقد السلم ّ
ٍّ
ابت ،أو بسعر معلّق على سعر البورصة يف تصفيّة حم ّددة ،ويكون منها البيع على املكشوف :أي يسمح فيها
تُباع بسعر ّ
ابلبيع ملن ال ميلك السلعة بناء على قدرته على تسليمها حّي حلول أجلها نتيجة استمراريّة السوق(.)113
وميكن مناقشة هذه اًلعرتاضات مبا يلي:

السلم فيه فائدة
ّأواًل :عدم التسليم أب ّن السلم مثل خيار الشراء من حيث التأمّي ض ّد تقلّبات األسعار؛ أل ّن عقد َّ
مشروعة للطرفّي ،وال يلزم من خسارة املسلم ربح املسلم إليه أو العكس؛ خبالف ما يف التأمّي وخيار الشراء(.)114
اثنياا :يوجد فرق كبري بّي خيار الشراء ال ّذي صورته صورة التأمّي ،وخيار البيع ال ّذي صورته صورة بيع العربون( ،)115كما

حّت يف اخليار املغطّى(.)116
كبريا ّ
أ ّن الضرر عليه يف إلزامه ابلشراء حّي وقت انتهاء صالحيّة اخليار؛ يُع ّد ً

 -الدليل الرابع :أ ّن من يدخل هذه األسواق؛ فإنّه يدخلها عن علم ودراية؛ حيث ال يشرتي شيئًا ّإال عرب االطالع على

يتم وفق ُمعطيات الشركة وحال األسواق املاليّة(.)117
أرقام الشركة املاليّة ودراسة تقاريرها؛ ومن ثَّ فإ ّن بناء األوامر أبسعار حم ّددة ّ

 -الدليل اخلامس  :قياس مثن اخليار املدفوع لقاء التزام الطرف اآلخر بشراء األسهم على اهلبة املشروطة يف عقد البيع؛

حق له يف مبلغ املال ّإال إذا كان على وجه اهلبة(.)118
أل ّن املشرتي ال ّ

( )112اخلدمات االستثماريّة يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،يوسف الشبيلي.330/2:
( )113اإلطار الشرعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر ،حممد عبد احلليم عمر.47:
( )114املشت ّقات املاليّة :دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا.56:
التحوط يف التمويل اإلسالمي ،سامي السويلم.90:
(ّ )115
( )116من العادة أ ّن اإللزام ابملبلغ األساسي (السعر األصلي للمشتق) يكون أضعاف قيمة اخليار؛ إذ إ ّن قيمة اخليار ال تتجاوز  %10من
املشتق .املشت ّقات املاليّة دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا.56:
سعر األصل
ّ
( )117مناقشة الدكتور سامي محود ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع.594-593/1:

2966
جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 2986 -2937مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
د .بندر بن عبد العزيز اليحىي

وميكن اًلعرتاض على هذا الدليل من وجوه ،أبرزها:
تربع ،واخليار عقد معاوضة.
ّأواًل :أ ّن تكييف مثن اخليار على اهلبة املشروطة يف عقد البيع غري سليم؛ أل ّن اهلبة عقد ّ

()119
اجملرد ،وقد تق ّدم
يصح بيعه  ،و ّأما مثن اخليار فهو مثن ّ
اثنياا :إ ّن من شروط ّ
صحة اهلبة أن يكون املوهوب ممّا ّ
للحق ّ

صحة بيعه.
عدم ّ

صحة على قول اجلمهور ،أم شرط إمتام على
صحة اهلبة ،سواء أكان شرط ّ
اثلثاا :إ ّن قبض املوهوب شرط من شروط ّ

قول مالك()120؛ وهذا غري متح ّقق يف اخليارات املاليّة املعاصرة.

الفرع الثالث :اجلواز يف السلع املغطّاة ،وعدم اجلواز يف غري املغطّاة(:)121

األول نفسها يف غري املغطّى؛ من أنّه يشتمل على غرر ،وفيه جهالة الثمن،
ّ
استدل أصحاب هذا القول أبدلّة الرأي ّ

وأنّه بيع ملا ال ميلك ،وأنّه بيع للشيء قبل قبضه ،و ّأما جوازه يف املغطّى فللدليل اآليت:

بعريا واشرتط ظهره إىل املدينة( .)122ووجه االستدالل منه :أ ّن
النيب ً
 ما ثبت من حديث جابر بن عبد هللا؛ أنّه ابع ّمبجرد التعاقد ،وال مينع من
التعامل هبذه الطريقة جائز؛ أل ّن الثمن وال ُـم ّ
ثمن معلومان ومملوكان للمتبايعّي ،وميلك املشرتي العقد ّ

ذلك أتخر تسليم بعض الثمن؛ أل ّن أتخري تسليم بعض الثمن جائز ،وقد قال املالكيّة( )123واحلنابلة( )124جبواز اشرتاط أتجيل
احلق إىل م ّدة معلومة ،ومن ذلك جواز أتجيل رأس مال السلم اليوم واليومّي(.)125
ّ
( )118سوق األوراق املاليّة يف ميزان الفقه اإلسالمي ،فياض عطيّة.340:
( )119بداية اجملتهد ،ابن رشد.332/2:
( )120بداية اجملتهد ،ابن رشد.332/2:
( )121وممّن اختار هذا القول الدكتور حممد الشريف ،أحكام السوق املاليّة ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس ،1307/2 :والدكتور
يوسف الشبيلي ،اخلدمات االستثماريّة يف املصارف.346/2:
مسمى جاز ،حديث رقم .2718ومسلم
( )122أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الشروط ،ابب إذا اشرتط البائع ظهر الدابة إىل مكان ّ
يف صحيحه ،كتاب املساقاة ،ابب بيع البعري واستثناء ركوبه ،حديث رقم.4098
( )123الكايف ،ابن عبد الرب .732/2:الشرح الصغري ،الدردير.262/3:
( )124والصحيح أ ّهنا رواية عن أمحد ،قال شيخ اإلسالم ابن تيميّة" :وهذه الرواية أكثر يف نصوص أمحد ،وهي أشبه أبصوله" .وقال" :وهو
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ُر
واعرتض عليه أبمور:

األول :أ ّن أصحاب هذا الرأي يقصدون جتويز بيع األعيان إىل أجل ،وهذا جممع على حترميه كما قال ابن رشد" :أمجعوا
ّ

على أنّه ال جيوز بيع األعيان إىل أجل ،ومن شرطها تسليم املبيع إىل املبتاع إبثر عقد الصفقة"(.)126

أصوال حم ّددة ومعتربة يف
تتعّي ّإال ابلتعيّي؛ بل هي أعيان ُمتثّل ً
الثاين :عدم التسليم أب ّن بيوع اخليارات بيع لديون ال ّ
الشركة ،كما أ ّهنا حصص ُمشاعة من موجودات الشركة ،ومعتربة هبا دينًا وعينًا(.)127
صرح املالكيّة بعدم
الثالث :عدم التسليم ً
ثمن ً
أيضا أ ّن املالكيّة واحلنابلة قالوا جبواز اشرتاط أتجيل الثمن وال ُـم ّ
معا ،فقد ّ

نقدا( .)128و ّأما جتويزهم يف السلم أتخري الثمن اليوم واليومّي؛ فأل ّن القاعدة عندهم ما
جواز بيع الدين ّإال إذا كان الثمن ً
حاال(.)130
قارب الشيء يُعطى حكمه( .)129و ّأما احلنابلة فقد اشرتطوا تسليم الثمن يف اجمللس ً

يتبّي رجاحة القول الثاين ،وهو عدم جواز التعامل
الرتجيح :من خالل دراسة هذه املسألة ،وبيان خمتلف األدلة؛ ّ
ابخليارات ،سواء املغطّى منها أو غري املغطّى؛ وذلك ملا يلي:
لقوة أدلّتهم؛ حيث إ ّن معظم األدلّة اليت استدلّوا هبا على املنع مصدرها الكتاب والسنّة الصحيحة ،وقواعد
 ّأواًلّ :الشرع ،أضف إىل ذلك أ ّن مجيع أدلّتهم واضحة الداللة على عدم جواز اخليارات بصورهتا احلاليّة.

أصح ،وهو قياس
مذهب مالك ،وقد ّ
نص أمحد على هذا يف غري موضع ،وجعل دين السلم كغريه من املبيعات" .وقال" :وهذا القول ّ
أصول أمحد؛ وذلك أل ّن دين السلم مبيع" .جمموع الفتاوى.506-503/29:
( )125بورصة األوراق املاليّة من منظور إسالمي ،شعبان حممد إسالم الربواري.216-211:
( )126بداية اجملتهد.186/2:
( )127األسواق املاليّة يف ميزان الفقه اإلسالمي ،علي القره داغي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع.154/1:
( )128الكايف ،ابن عبد الرب .737/2:وبداية اجملتهد ،ابن رشد .149/2:والفواكه الدواين ،النفراوي .110/2:ومواهب اجلليل،
احلطاب.368/4:
( )129إعداد املهج لالستفادة من املنهج يف قواعد الفقه املالكي ،أمحد الشنقيطي .42:وشرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ،أمحد بن
علي املنجور .152:وإيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك ،أمحد بن حيىي الونشريسي.170:
( )130املغين ،ابن قدامة.754-753/5:
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تضمنت يف معظمها
 اثنياا :لضعف أدلّة اجمليزين؛ حيث مل تكن األدلّة اليت استدلّوا هبا على اجلواز واضحة ،بل ّصحة
إشارات ضعيفة ال ترقى إىل درجة االحتجا هبا على جواز اخليارات ،كما أ ّن توظيف القياس يف االستدالل على ّ
قياسا مع الفارق(.)131
يما؛ بل كان ً
اخليارات مل يكن سل ً
حمل خالف بّي الفقهاء ،كالتأمّي التجاري ،وأخذ األجرة على االلتزام
 اثلثاا :إ ّن بعض األدلّة اليتّ
استدل هبا اجمليزون ّ

خلو عقود اخليارات من تلك الشروط والضوابط.
والكفالةّ ،
وحّت ال ّذين أجازوها مل جييزوها ّإال بشروط وضوابط ،وقد بيّنا ّ
تضمنه عقود اخليارات املاليّة من خمالفات شرعيّة ،كاشتماهلا على شروط فاسدة.
راابعا :ملا ّ

خامسا :ملا حتتويه هذه العقود من غرر فاحش وقمار صريح؛ بسبب شرط من الشروط اليت يشرتطها العاقدان(.)132
ا

شرعا
معقودا عليه؛ إذ من شروط املعقود عليه "أن يكون ً
حمل العقد فيها أن يكون ً
متقوًما ً
ا
ماال ّ
سادسا :عدم صالحيّة ّ
()133
مستقل عن األسهم والسندات وحنومها.
حق حمض يُباع ويُشرتى يف األسواق املاليّة،
ومقدورا على تسليمه"  .وهذه العقود ّ
ً
ّ
()134
احلق يف
املثمن
 ايف هذه العقود ،وهي متح ّققة يف العمليّات املضاعفة اليت يكون للمضارب ّ
سابعا :جلهالة ّ
مضاعفة الكميّة اليت اشرتاها أو ابعها ،وبسعر التعاقد.

شرعا؛ النتفاء امللكيّة( ،)135وانتفاء القبض ،وانتفاء ماليّة املعقود عليه،
حمل العقد حلكم العقد ً
 اثمناا :لعدم قبول ّوانتفاء القدرة على التسليم(.)136

( )131إ ّن أساس القياس العلّة املشرتكة بّي األصل والفرع ،اليت أوجبت التساوي يف احلكم؛ مبعىن أن تكون متع ّدية غري قاصرة على موضع
تقرر من خالل مناقشة األدلّة أ ّن العلّة كانت منتفيّة بّي كافة األدلّة
احلكم ال ّذي ُعلّلت به( .أصول الفقه ،حممد أبو زهرة .)178:وقد ّ
اليت ساقها اجمليزون وعقود اخليارات.
املمهدات ،ابن رشد اجلد.544/1:
( )132املق ّدمات ّ
( )133الروض املربع ،البهويت.145/2:

حمل العقد؛ حيث ال يعلم الطرفان
( )134املقصود جبهالة ّ
املثمن :عدم حتديد كميّة املعقود عليه يف العقد عند التعاقد :أي اجلهل مبقدار ّ
سيتم تنفيذ العقد عليها.
الكميّة اليت ّ
وإال ما اُستثين يف بعض العقود كالسلم ،وعقود اخليارات ال متليك وال
( )135مبعىن أ ّن املعقود عليه جيب أن يكون مملوًكا للبائع عند التعاقدّ ،
متلّك ملادة اخليار من قِبل املضاربّي.
( )136ويف عقود اخليارات املعقود عليه عند التعاقد معدوم ،خاصة يف البيع على املكشوف.
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اتسعا :عقود اخليارات املاليّة حيلة ربويّة( ،)137وفيها مجع لعقدين يف عقد.
 -ا

كل ما تق ّدم بيانه من عرض أدلّة املانعّي واجمليزين؛ أ ّن عقود اخليارات املاليّة املعاصرة بوضعها احلايل يف
واحلاصل :من ّ
األسواق املاليّة تُ ُّ
عقودا ابطلة من الناحية الشرعيّة ،ال جيوز اإلقدام عليها وال التعامل هبا.
عد ً

املطلب الثاين :األحكام الشرعيّة لعقود اخليارات املاليّة املعاصرة.
األول :أحكام تصفيّة عقود اخليارات وتسويتها.
الفرع ّ

وحمرره  -سواء كان اختيار شراء أو
لكل من مشرتي اخليار ّ
ّأواًل :احلكم الشرعي لتصفية عقود اخليارات :ميكن ّ

اختيار بيع -تصفية مركزمها أبحد أمرين:

حمرر االختيار
ا ّ
يقرر املشرتي ممارسة ح ّقه يف االختيار؛ إذ عند ذلك يكون ّ
ألول :أن يقوما بتنفيذ العقد ،وذلك عندما ّ

ملزما بتنفيذ التزامه ابلبيع أو الشراء(.)138
ً

الثاين :أن يقوم مشرتي اخليار ببيع اخليار ال ّذي ميلكه؛ لريبح الفرق بّي مثن شرائه ومثن بيعه ،وذلك قبل انتهاء م ّدة

اخليار؛ حيث يكون للخيار يف هذه احلالة قيمة سوقيّة تفوق مقدار الربح ال ّذي حي ّققه لو ن ّفذ العقد؛ وبذلك يكون قد أقفل

أي وقت خالل الفرتة احمل ّددة لذلك(.)139
مركزه ،ومل يعد طرفًا يف التعامل على هذا اخليار ،وميلك تنفيذه يف ّ

حرره ،من حيث سعر التنفيذ واترخيه؛ وبذلك يكون قد
وميكن ً
حملرر اخليار أن يقوم بشراء خيار مماثل للخيار ال ّذي ّ
أيضا ّ

ملزما بتنفيذ العقد إذا ّقرر مشرتي
حيل البائع اجلديد حملّه ،ويصبح ً
أقفل مركزه ،ومل يعد طرفًا يف التعامل على هذا اخليار؛ إذ ّ
اخليار ذلك(.)140

حمرمة تبطل أحكام الشرع وتناقض قصده .الرتاضي يف عقود املبادالت املاليّة ،نشأت
( )137ال ُـمراد ابحليل :إذا قصد هبا املكلّف غاية ّ
السيد.233:
( )138أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك بن سليمان.1074:
( )139إدارة األسواق واملنشآت املاليّة ،منري هندي.609-607:
( )140املرجع السابق.609:
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احلق؛ حيث جيري تداوله من طرف إىل آخر إىل أن تنتهي املدة
حق اخليار مركزه عن طريق بيع هذا ّ
ويص ّفي مشرتي ّ
األول غري صحيح
احمل ّددة للخيار ،وهذه طريقة صحيحة بذاهتا ،ودليل على أ ّن العقد ليس صورًّاي؛ ولكن ابلنظر إىل أ ّن العقد ّ

ابئعا ملا ال ميلكه؛ فيكون ابطالّ ،إال يف حالة اجلواز
ً
شرعا؛ فإ ّن اآلاثر املرتتّبة عليه غري صحيحة ،وحينئذ فإنّه إذا ابعه يكون ً
حق اخليار من حيث األصل ،كما سبق إقامة الدليل عليه(.)141
املذكورً ،
فضال عن أنّه ال جيوز بيع ّ

حمرر اخليار مركزه عن طريق إبرام عقد خيار آخر ،وهو غري جائز؛ ألنّه عقد خيار جديد قائم بذاته،
يف حّي يص ّفي ّ
جيوز عقود اخليارات فيقول
فينطبق عليه احلكم السابق ال ّذي متّ بيانه؛ وهذا بناء على القول الراجح بعدم اجلواز ،و ّأما من ّ

بصحة التصفية(.)142
ّ

اثنياا :احلكم الشرعي لتسوية عقود اخليارات :من املعلوم أن مشرتي اخليار لن يقوم بتنفيذ العقد ّإال إذا حصل

تغيري يف األسعار لصاحله ،وذلك ابرتفاعها يف حالة خيار الشراء ،أو اخنفاضها يف حالة خيار البيع ،ويف هاتّي احلالتّي؛ فإنّه
ميكن تسوية العقد بّي مشرتي اخليار وحمرره أبحد أسلوبّي :تسوية العقد ابلتسليم والتسلّم ،وتسوية العقد تسوية نقديّة(.)143
()144
حمل اخليار من
ّ
فتتم عندما ّ
فأما تسوية العقد ابلتسليم والتسلّم ّ ،
يقرر مشرتي اخليار تنفيذ العقد ،وذلك بشراء الشيء ّ

أسهم أو غريها يف حالة خيار الشراء ،أو بيعه يف حالة خيار البيع؛ وهو األمر ال ّذي ال يقدم عليه مشرتي اخليار ّإال إذا صدق
توقّعه ،وذلك ابرتفاع األسعار يف احلالة األوىل ،واخنفاضها يف احلالة الثانية ،واحلكم يف هذا النوع من التسوية ينبين على حكم

إبرام هذا العقد؛ ذلك أنّه عقد جديد منفصل عن عقد اخليار .ومبا أ ّن عقد اخليار عقد فاسد ،والعقد الفاسد جيب فسخه
ورده؛ فإ ّن عقد التسوية عقد ابطل كذلك" ،وقد اتّفق العلماء على أ ّن البيوع الفاسدة إذا وقعت ومل تفت إبحداث عقد فيها،
ّ

يرد البائع الثمن ،واملشرتي املثمون"(.)145
الرد :أعين أن ّ
أو مناء ،أو نقصان ،أو حوالة سوق؛ أ ّن حكمها ّ

( )141أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك بن سليمان.1075-1074:
( )142املرجع السابق.1075:
( )143أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك بن سليمان.1076:
ِ
حمرر اخليار يف حالة خيار
تتم تسوية العقد بّي املتعاقدين بتسليم املعقود عليه من أسهم ،أو سلع ،أو عمالت من قبل البائع ،وهو ّ
( )144قد ّ
الشراء ،ومشرتي اخليار يف حالة خيار البيع ،وتسليم الثمن من قِبل املشرتي.
( )145بداية اجملتهد ،ابن رشد.371/3:
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احملرر من مشرتي اخليار ،وعدم إبرام عقد آخر بناء عليه؛ فيكون العقد
وفسخ عقد اخليار يكون ّ
برد الثمن ال ّذي قبضه ّ

اجلديد ابطال ،ألنّه مبين على عقد ابطل؛ واملبين على الباطل ابطل(.)146
فتتضمن ثالثة أمور:
و ّأما التسويّة النقديّة لعقود اخليار،
ّ

األول :إبرام عقد البيع أو الشراء بناء على عقد اخليار ،وقد سبق بيان بطالن ذلك قريبًا.
ّ
الثاين :بيع ما اشرتاه قبل قبضه من البائع نفسه ،وقد سبق القول بعدم جواز بيع الشيء املشرتى قبل قبضه من البائع.
الثالث :اشرتاط التسوية النقديّة يف عقد اخليار ،وهو شرط ابطل يف عقد ابطل؛ ملا سبق ذكره من اشتمال عقد

اخليار على القمار يف احلالة اليت تنتهي ابلتسوية النقديّة(.)147

وقد ذكر بعض الباحثّي املعاصرين أ ّن عمليّة التسوية النقديّة تشبه مسألة بيع العينة اليت قال بتحرميها مجهور العلماء،
حق خيار البيع:
األول ،ويف بيع ّ
ووجه الشبه :أ ّن بيع العينة بيع سلعة حالّة بثمن ّ
أقل من الثمن ّ
مؤجل ،ثّ شراؤها بثمن حال ّ

أقل منه(.)148
يبيع السلعة (األسهم) بثمن حال ،ثّ يشرتي السلعة بثمن حال ّ

حق خيار البيع مّت
متاما؛ ألنّه من املمكن أن يستفيد كال طريف ّ
احملرمة ً
ولكن ال ميكن أن تصدق هذه املسألة على العينة ّ

املشتق منه وقت املمارسة أعلى من وقت التعاقد ،فهي عينة إن كان فيها زايدة ،و ّأما إن كان فيها نقص
كان مثن األصل
ّ
"وضيعة"؛ فهي إعارة األوراق آلخر لقاء فائدة ربويّة أو قرض ربوي(.)149

( )146أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك بن سليمان.1080:
( )147املرجع السابق.1081:
( )148املرجع السابق.1085-1081:
( )149املشتقات املاليّة ،خالد بن انصر املهنا.83-82:
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الفرع الثاين :أحكام املضاربة على اخليارات وبدائلها الشرعيّة:

ّأواًل :احلكم الشرعي للمضاربة على اخليار( )150وتوقيت م ّدته:

احلكم الشرعي للمضاربة على اخليار ،فهذه املسألة مبنيّة على ثالثة أمور:
صحته.
ّ
صحة عقد اخليار ،وقد سبقت اإلشارة إىل عدم ّ
األولّ :

التصرف ابملبيع قبل قبضه مطل ًقا،
الثاين :بيع السلعة قبل قبضها ،ويوجد رأاين مشهورانّ ،أوهلما :يرى عدم ّ
صحة ّ

أيضا مطل ًقا؛ وعلى هذا فال ب ّد من قبضها
بوايت ،والظاهر أ ّن ذلك ال جيوز ً
التصرف يف غري املطعوم والر ّ
والثاين :يرى ّ
صحة ّ

ودخوهلا يف ضمانه ،والتأ ّكد من ذلك ابمتالك األصل(.)151

الذم ة على وقت تسلّم السلعة وقت تنفيذ اخليار ،وهذا األمر وجهه أ ّن جزءًا
الثالث :بيع ال ّدين الثابت يف ّ
ذم ة مشرتي اخليار ،ففي خيار البيع (صورة التأمّي إذا كان اخليار مغطًّى) ،إذا متّ العقد ،وذلك فيما لو
من الثمن ابق يف ّ
بغض النظر عن سعره
اخنفض سعر األصل املشتق منه؛ فيلزم شاري اخليار دفع مبلغ التعاقد يف اتريخ التنفيذ؛
ّ
احلقيقي(.)152
ويف خيار الشراء (صورة العربون إذا كان اخليار مغطًّى) ،فإذا ارتفع سعر األصل املشتق منه؛ فسيُطالب صاحب اخليار

مبمارسة ح ّقه ابلشراء استفادة من ارتفاع السعر وقت التنفيذ عن السعر وقت التعاقد ،وهذا املبلغ سيدفعه عند من يرى أ ّن
يستقر
العقد صحيح هو دين يف ّ
ذمة املشرتي ،ال جيوز بيعه لطرف آخر؛ أل ّن املبلغ غري معلوم وقت املمارسة ،فهو بيع دين مل ّ

ألي شخص داخل السوق املنظم قبل وقت املمارسة الالحق
املتحوط ّ
حق اخليار؛ فإ ّن النظام يسمح له ببيعه ّ
( )150عندما يتملّك املستثمر أو ّ
حّت وقت املمارسة .وقد راجت املضاربة حّت غلبت
احلق ّ
مبا يُعرف ابلتداول ،وهذا ال ّذي جيعل أسعار اخليارات تتفاوت من وقت شراء ّ
على الفكرة اليت أُنشئت من أجلها أسواق املشتقات املاليّة ،مبا فيها اخليارات .األسواق املاليّة ،وهبة الزحيلي.1321/2:
( )151االختيارات يف األسواق املاليّة ،عبد الستار أبو غ ّدة ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.338-336/1:
( )152املشتقات املاليّة ،خالد بن انصر املهنا.83:
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وغري معلوم؛ فالغرر فيه واضح جدًّا( .)153كما أ ّن املضاربة على اخليارات تدخل يف ابب بيع اإلنسان ما ال ميلك ،سواء ع ّد
شرعا(.)154
حمرم ً
احملل ردينًا أو عينًا؛ وهذا ّ
ّ
و ّأما احلكم الشرعي لتوقيت م ّدة اخليار ،ففيها قوالن:

صحة توقيتها أو عدمه ،وذلك ابلنسبة ملن يرى عدم جواز اخليارات.
ّ
األول :عدم ّ

األول دون الثاين ،وذلك ابلنسبة ملن يرى
الثاين :التفريق بّي اخليار األمريكي واألورويب ،فريى ّ
صحة التوقيت يف ّ
جواز اخليارات.
فمشرتي السلعة يدفع جزءًا من املبلغ،
فأما ّ
ّ
صحته يف اخليار األمريكيً ،
فقياسا على رأي بعض الفقهاء يف بيع العربونُ ،

وحّت التاريخ ال ّذي اتفقا على أ ّن السلعة تُ ّرد على البائع ،ويصبح مثن
أي فرتة بعد العقدّ ،
ويستطيع إكمال الباقي خالل ّ
أيضا(.)155
العربون للبائع ً
يؤجل فيه
صحة التوقيت يف اخليار األورويب؛ فلتأجيل البدلّي ،وأل ّن العقد ُملزم ألحد طرفيه ،يف الوقت ال ّذي ّ
و ّأما عدم ّ

ثمن ،وذلك يدخله يف دائرة بيع الكالئ ابلكالئ(.)156
تسليم الثمن وال ُـم ّ

تتضمن تطبيقات عقود اخليارات املاليّة املعاصرة ع ّدة خمالفات شرعيّة،
اثنياا :البدائل الشرعيّة لعقود اخليارات املاليّةّ :
ميكن إمجاهلا يف:
احلق يف شراء األصل ،ال على األصل نفسه.
ّأواًل :إ ّن العقد بّي الطرفّي يكون على شراء ّ

أحياان يكون فيما ال يقبل يف بيعه اخليار ،كالذهب والفضة والعمالت؛ ممّا يشرتط فيه التقابض.
اثنياا :أ ّن األصل ً

احملرمة ،أو السندات أو األسهم غري املوافقة ألحكام الشريعة.
اثلثاا :أ ّن األصل ً
أحياان يكون ممّا ال جيوز تداوله ،كالسلع ّ
موجودا ،وال معيّـنًا ،وال مملوًكا للبائع.
ابعا :أ ّن األصل عادة ال يكون
ً
را

( )153املرجع السابق.84-83:
( )154االختيارات يف األسواق املاليّة ،عبد الستار أبو غ ّدة ،املرجع السابق.338/1:
( )155املشتقات املاليّة ،خالد بن انصر املهنا.85:
( )156أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك بن سليمان.1066:
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يؤدي إىل بيع الكالئ ابلكالئ.
دائما كما يف اخليار األورويب؛ ممّا ّ
ا
خامسا :أ ّن م ّدة اخليار ال تكون متّصلة ابلعقد ً

احلق يف ملكيّة األرابح ،وال يف ضمان األصل أثناء م ّدة اخليار.
سادسا :أ ّن عقد اخليار ال يُعطي حلامله ّ
ا

ولعلّنا نورد جمموعة بدائل شرعيّة لعقود اخليارات املاليّة تُراعي الضوابط الشرعيّة السابقة ،وهتدف يف الوقت نفسه إىل
املؤسسات املاليّة
للتحوط من خماطر تقلّبات األسعار؛ إذ إنّه من شأن عدم امتالك ّ
أغراض اخليارات املاليّة بوصفها أدوات ّ

أهم الصيغ اليت ميكن
يعرضها ملخاطر ميكن أن حت ّد من كفاءة منتجاهتا ،أو أن ترفع تكلفة عمليّاهتا ،ومن ّ
ألدوات كهذه أن ّ

أن تكون بدائل شرعيّة لعقود اخليارات التقليديّة:
بديال شرعيًّا لعقود اخليارات إذا خال من املوانع
الصيغة األوىل :خيار الشرط :ميكن خليار الشرط أن يكون ً
موجودا ومعيّـنًا ومملوًكا للبائع ،فتكون الصيغة هي
احلق ،وأن يكون األصل
ً
السابقة؛ مبعىن أن يقع العقد على األصل ال على ّ
احلق يف
(حمرر اخليار)؛ أ ّن له ّ
عقد بيع لألصل اململوك للبائع (مشرتي اخليار) بثمن حم ّدد ،مع اشرتاط البائع على املشرتي ّ
وحّت اتريخ االستحقاق(.)157
فسخ العقد أثناء م ّدة اخليارّ ،
بديال شرعيًّا لعقود اخليارات املاليّة ،على أن تتح ّقق فيه
الصيغة الثانية :بيع العربون :ميكن لبيع العربون أن يكون ً

احلق يف شراء األصل ،ويدفع
أحكامه وضوابطه الشرعيّة؛ حيث يقع العقد بّي الطرفّي على شراء األصل ذاته ،ال على ّ
املسمى يف العقد ،ويكون للمشرتي اخليار يف إمضاء البيع أو فسخه خالل م ّدة حم ّددة تنتهي
املشرتي للبائع عر ً
بوان من الثمن ّ
حق للبائع .ويُالحظ أ ّن العربون يُقابل
يف اتريخ االستحقاق .فإن أمضى البيع؛ فالعربون جزء من الثمن ،وإن فسخه؛ فالعربون ّ
املسمى يساوي سعر التنفيذ مضافًا إليه سعر اخليار(.)158
سعر اخليار يف العقد التقليدي ،وأ ّن الثمن ّ
بديال شرعيًّا لعقود اخليارات املاليّة؛ حيث إ ّن
الصيغة الثالثة :عقد اًلستصناع :ميكن لعقد االستصناع أن يكون ً

الذمة ،ويُشرتط العمل يف هذا العقد وهو جمهول؛ ومن مثّة فإ ّن
املعقود عليه يف عقد االستصناع غري موجود ،بل موصوف يف ّ
ابحا يف حالة ارتفاع األسعار ،وال ينتفي
حيل مشكلة املعقود عليه وجهالة العمل ،كما أ ّن املشرتي حي ّقق أر ً
عقد االستصناع ّ
الربح عن البائع.

مقررات الشريعة اإلسالميّة ،حممد يونس البريقدار.30:
( )157حنو تطوير عقود اختيارات يف ضوء ّ
( )158املرجع السابق.30:
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()159
ابحا للبائع واملشرتي على
كما ميكن حتصيل بعض أهداف اخليارات ابستخدام عقد االستصناع املوازي ؛ ممّا ُحي ّقق أر ً

قسم رأس مال االستصناع
ح ّد سواء ،ويقلّل من املخاطر اليت تلحق ابملشرتي ،كما ميكن إصدار صكوك استصناع؛ حيث يُ ّ
يؤدي إىل توزيع األرابح على أكرب فئة من الناس ،وتوزيع
إىل سنداتّ ،
حصتها من األرابح واخلسائر؛ األمر الذي ّ
وتوزع عليها ّ
أيضا(.)160
اخلسائر واملخاطر على أكرب فئة من الناس ً

بديال شرعيًّا لعقود اخليارات املاليّة؛ إذ إ ّن هلذا العقد
الصيغة الرابعة :عقد َّ
السلم أن يكون ً
السلم :ميكن لعقد َّ
ابحا بسبب اخنفاض سعر السلعة ،والبائع حيتا إىل النقود من أجل
أمهيّة كبرية يف س ّد حاجات الناس ،فاملشرتي ُحي ّقق أر ً
حيل مشكلة عدم وجود املعقود عليه :أي املسلّم فيه وأتجيله(.)161
اإلنتا واالستهالك ،كما أ ّن عقد َّ
السلم ّ
ذمة البائع إىل أجل ،وبعد أن
املؤسسات املاليّة ببيوع َّ
السلم ،وذلك بشراء سلعة موصوفة يف ّ
وميكن أن تقوم املصارف و ّ
يتسلّمها؛ فإ ّن أمامه خيارات:

ابلسلم
يسمى َّ
 قد يقوم إببرام عقود سلم مو ٍّاز :أي يبيع َّابلسلم سلعة ابملواصفات نفسها للسلعة اليت اشرتاها ،وهذا ما ّ
املوازي.
 قد حيصل على وعد من طرف اثلث مستفيد ،يلتزم بشراء سلعة ابملواصفات نفسها للسلعة ال ُـمربم بشأهنا عقدالسلم املقرتن ابلوعد ابلشراء.
سمى هذا َّ
َّ
السلم؛ ويُ ّ
السلم مع توكيل البائع(.)162
ابلسلم :أي َّ
 -قد يقوم املصرف بتوكيل البائع بتصريف السلعة اليت اشرتاها َّ

بديال شرعيًّا لعقود اخليارات املاليّة ،وذلك
الصيغة اخلامسة :البيوع اآلجلة( :)163ميكن للبيوع اآلجلة أن تكون ً
بديال شرعيًّا.
حتمل الضمانّ ،أما إذا كان الغرض املقامرة؛ فال تكون ً
حال كون غرض ال ُـمتعامل التملّك الفعلي مع ّ
( )159أي إجراء عقد استصناع مو ٍّاز من قِبل املشرتي ،مقابل عقد االستصناع ال ّذي أجراه مع البائع.
( )160بدائل شرعيّة لعقود االختيارات ،عبد اجمليد ديّة ،اجمللّة األردنيّة للدراسات اإلسالميّة ،اجمللّد التاسع ،العدد (/1أ).63:
( )161التنظري الفقهي والتنظيم القانوين للسوق املاليّة اإلسالميّة وعالقة ذلك ابلشريعة ،حممد األمّي ولد عايل.268:
( )162بدائل شرعيّة لعقود االختيارات ،عبد اجمليد ديّة ،املرجع السابق.61:

وإما ابلعادة .شرح حدود ابن
ُجل مثنه ،وض ّد ذلك بيوع النقد ،ويُشرتط تعيّي األجل ّإما ابللفظ ّ
( )163البيوع اآلجلة :هي ما أ ّ
عرفة.357/1:
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التحوط؛ حيث تعمل على التقليل من اخلطر على البائع يف حال توقّع
وميكن أن تكون هذه البيوع ً
اباب من أبواب ّ
حتل
اخنفاض األسعار ،وتعمل على التقليل من اخلطر على املشرتي يف حال ارتفاع األسعار ،وكذلك فإ ّن البيوع اآلجلة ّ

مشكلة عدم وجود الثمن وأتجيله(.)164

بديال شرعيًّا لعقود اخليارات املاليّة؛
الصيغة السادسة :العقود املستقبليّة )165(:ميكن للعقود املستقبليّة أن تكون ً
بوصف أ ّهنا عقود يكون فيها ألحد طريف العقد اخليار -خالل م ّدة معلومة -يف إبرام عقد مستقبلي مع شخص آخر يكون
ابئعا ألصل ما بسعر معلومُ ،مشرتطًا اخليار لنفسه م ّدة معلومة(.)166
فيه
مشرتاي أو ً
ً

( )164التنظري الفقهي والتنظيم القانوين للسوق املاليّة اإلسالميّة ،وعالقة ذلك ابلشريعة ،حممد األمّي ولد عايل.268:
يتم التسليم يف اتريخ الحق
احلق يف شراء أو بيع كميّة من أصل ّ
( )165العقود املستقبليّة :هي عقود تُعطي ّ
معّي بسعر حم ّدد مسب ًقا ،على أن ّ
كل من الطرفّي (البائع واملشرتي) إبيداع نسبة من قيمة العقد إىل السمسار ال ّذي يتعامل معه ،وذلك ّإما يف صورة
يف املستقبل ،ويلتزم ّ
كل طرف من املشكالت اليت قد ترتتّب على عدم مقدرة الطرف اآلخر على الوفاء
نقديّة ،أو يف صورة أوراق ماليّة؛ بغرض محاية ّ
ابلتزاماته .املشتقات املاليّة يف املمارسة العمليّة ويف الرؤية الشرعيّة ،عبداحلميد حممود البعلي.26:
( )166إدارة املنشآت واألسواق املاليّة ،منري هندي.735:
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اخلامتة:
أهم القنوات الرئيسة النسيابيّة امل ّدخرات إىل نشاطات
التطرق ملختلف جوانب الدراسة؛ نستنتج أ ّن األسواق املاليّة ّ
بعد ّ

استثماريّة ،من خالل ربط األموال ابلطلب عليها؛ حيث تتداول هذه السوق ع ّدة أدوات ماليّة منها :األسهم والسندات.

للتحوط من تلك املخاطر
ونظرا للمخاطر اليت ميكن أن تواجهها هذه األسواق عادة؛ فقد متّ توليد أدوات ماليّة جديدة ّ
ً

اليت تعجز األدوات العاديّة على معاجلتها ،ويُطلق على هذه األدوات ال ُـمشتقات املاليّة ،وتدخل ضمن مفهوم جديد يُطلق
مهمة للتقليل من
أهم أنواع أدوات اهلندسة املاليّة اليت تُعطي للمستثمر فرصة ّ
عليه اهلندسة املاليّة ،وتُع ّد اخليارات املاليّة أحد ّ
املخاطر؛ ولكن يف الوقت نفسه تنقلها إىل الطرف اآلخر.
ويف ختام هذه الدراسة اليت وقفنا فيها على األحكام الشرعيّة لعقود اخليارات املاليّة املعاصرة ،ال ب ّد أن نقف وقفة قصرية

أهم النتائج والتوصيات اليت انتهينا إليها:
ّ
لنسجل ّ

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج ،أمهّها:
ّأواًل :نتائج البحثّ :
معّي أو أداة
احلق -وليس االلتزام -يف شراء أو بيع أصل ّ
-1إ ّن عقود اخليارات :اتفاق بّي طرفّي ،مينح أحدمها لآلخر ّ
ماليّة معيّنة بسعر حم ّدد ،وخالل فرتة معيّنة.
-2إ ّن عقود اخليارات أداة من أدوات االستثمار ال ُـمستحدثة ،يستخدمها املستثمرون وسيلة حتوطيّة للحماية من خماطر
تغيري أسعار األوراق املاليّة وأسعار العمالت ،وطريقة لتعظيم أرابحهم أبقصر الطرق وأسرعها ،من خالل املضاربة على فروق
األسعار.

-3إ ّن عقود اخليارات املاليّة املعاصرة أدوات لنقل املخاطر من طرف آلخر ،وهي وإن اُستخدمت أدوات للتغطية
والتحويط؛ لكنها ال ختلو من املخاطر ،فقد كانت سببًا يف ع ّدة أزمات.
أي قيمة اقتصاديّة ،فال هي أداة متويليّة للمنشآت
-4تداول عقود اخليارات يف األسواق املاليّة بصورهتا احلاليّة ليس له ّ
كاألسهم والسندات ،وال هي أداة تُتيح للمستثمر امتال ًكا فعليًّا ألصول حقيقيّة.
سماة يف
مسميات العقود ال ُـم ّ
مسمى من ّ
أي ّ
-5إ ّن عقود اخليارات كما ُمتارس اليوم يف األسواق املاليّة؛ ال تندر حتت ّ
الفقه اإلسالمي.
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اهلوة بّي االقتصاد احلقيقي والومهي؛ ممّا تسبّب يف حالة من
-6سامهت عقود اخليارات املاليّة إىل ح ّد كبري يف اتساع ّ
عدم التوازن االقتصادي.
-7إ ّن االقتصاد اإلسالمي من خالل تشريعاته؛ له قدرة كبرية على حتقيق األهداف املشروعة لعقود اخليارات ،اليت من
شأهنا تطوير عمل السوق اإلسالميّة.

ماال ،وال منفعة ،وال
ونظرا إىل أ ّن املعقود عليه ليس ً
نظرا ملا حتتويه عقود اخليارات من حماذير شرعيّة وشروط فاسدةً ،
ً -8
بيعا وال شراء.
حمرمة ال جيوز تداوهلا ال ً
حقًّا ماليًّا جيوز االعتياض عنه؛ فهي عقود ّ
-9ميكن إجياد بدائل شرعيّة لعقود اخليارات املاليّة ،وذلك بتنفيذ الصفقة وفق إحدى الصيغ التالية :خيار الشرط ،أو بيع
مجيعا
السلم املوازي ،أو بيوع اآلجال ،وتعمل هذه الصيغ ً
السلم و ّ
العربون ،أو عقود االستصناع واالستصناع املوازي ،أو عقود ّ
التحوط من املخاطر وتوزيعها على أكرب فئة من الناس؛ ممّا جيعل منها
على حتقيق األرابح وتوزيعها للجميع ،كما تعمل على ّ
بديال شرعيًّا لعقود اخليارات.
ً
اثنياا :التوصيات:

احملرمة من هذه السوق.
-1العمل على إجياد سوق ماليّة إسالميّة قائمة على أسس شرعيّة ،واستبعاد تداول العقود ّ
مستقل ،وتعيّي هيئات رقابة شرعيّة فاعلة يف األسواق املاليّة
-2تفعيل دور الدولة من خالل إجياد جهاز رقايب
ّ
اإلسالميّة.
-3استبعاد تداول عقود اخليارات من األسواق املاليّة اإلسالميّة ،واستبداهلا ابلصيغ الشرعيّة ،والرفع من الكفاءة
فعالة.
االقتصادية هلذه البدائل؛ ّ
حّت تكون أدوات ماليّة ّ
-4توجيه الطلبة والباحثّي حنو القيام ببحوث علميّة حول األدوات املاليّة اإلسالميّة ،وتطويرها مبا يتناسب مع احلياة

ليتسىن االطالع عليها وتطبيقها.
املعاصرة وقواعد الشريعة ،والعمل على نشر هذه البحوث؛ ّ
املؤسسات العلميّة واملاليّة بضرورة عمل دراسات ،وندوات ،ومؤمترات حول البدائل الشرعيّة للمنتجات
-5التوصيّة إىل ّ
املاليّة املعاصرة غري الشرعيّة ،والرتكيز على التطبيق العملي هلذه األدوات املاليّة اإلسالميّة يف املعامالت املاليّة املعاصرة.
واحلمد هلل رب العاملّي ،وصلّى هللا وسلّم على نبيّنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعّي.

2979

جملة العلوم الشرعية
) م2019  مارس/ هـ1440  ( مجاد اآلخر2986 -2937  ص ص،)4( العدد،)12( اجمللد،جامعة القصيم
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Shari’ah Provisions for Contemporary Financial Options Contracts
Dr. Bandar Bin Abdulaziz Al-Yahya
Associate Professor
Department of Islamic Studies
College of Science and Humanities
Majmaah University
Abstract
Option contracts are among the most important types of financial derivatives used to manage
hedging against financial risks, in which investors are given a significant opportunity to reduce the risk
they may be exposed to. This is due to the fact that option contracts, like other financial derivatives,
derive their value from one or more of their associated commodity assets or financial assets. In light of
the significant growth of options contracts dealings and their introduction to some Islamic financial
markets on the one hand, and the aggravation of associated risks on the other hand, which would
threaten the economies of countries, not only particular institutions or banks, it has become important to
demonstrate the essence of these contracts and how they are viewed in Shari’ah, and attempt to propose
alternatives to these contracts in light of the requirements of Islamic legislation. Therefore, this paper
aims to address the following problematics: what are the provisions of Shari’ah concerning financial
options contracts? Can the legitimate objectives of options contracts be obtained by using legitimate
tools? This paper is divided into a preface, introduction, and two sections. The first section deals with
options contracts, including their definition, characteristics and types. The second section states the
legal adaptation of contemporary financial options contracts, in terms of the Shariah provisions of
contemporary financial options contracts. It also indicates the provisions for the liquidation and
settlement of options contracts, and the provisions of speculation in such contracts and their legal
alternatives. The paper has come out with several conclusions, the most important of which are as
follows:
1. Options contracts are an innovative investment tool, used by investors as a precautionary
measure to protect them against the risks of the changing prices of securities and currencies, and as a
way to maximize their profits via the shortest and quickest route through speculation in price
differentials.
2. Since options contracts contain legal caveats and corrupt terms, and given that the subject of the
contract is neither money, nor benefit, nor a financial right that may be substituted, these are Haram
(illegal) contracts that may not be traded neither by sale nor by purchase
Keywords: financial options, financial derivatives, hedging management, risk management, false
speculations.
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قائمة املصادر واملراجع:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

أحكام التعامل يف األسواق املاليّة املعاصرة ،مبارك سليمان آل سليمان ،داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،الرايض2005 ،م.

أحكام اخليارات يف الشريعة اإلسالميّة والقانون املدين اليمين :دراسة مقارنة ابلقانون املدين املصري وبعض
القوانّي ،عبد هللا العلفي ،دار النهضة العربيّة1988 ،م.
أحكام السوق املاليّة ،حممد الشريف ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس1990 ،م.
االختيار لتعليل املختار ،عبد هللا بن حممود املوصلي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت( ،د.ت).
االختيارات ،الصديق الضرير ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع1992 ،م.
االختيارات ،حممد املختار السالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السابع1992 ،م.
إدارة االستثمارات يف اإلطار النظري والتطبيقات العمليّة ،حممد مطر ،دار وائل ،ط2004 ،3م.

إدارة األسواق واملنشآت املاليّة ،منري إبراهيم هندي ،منشأة املعارف ،اإلسكندريّة1997 ،م.
إدارة املخاطر ،منري إبراهيم هندي ،منشأة املعارف ،اإلسكندريّة2007 ،م.
إدارة املشتقات املاليّة ،مؤيّد عبد الرمحن الدوري ،وسعيد مجعة عقل ،دار إثراء للنشر ،األردن2012 ،م.
األدوات املاليّة التقليديّة ،حممد احلبيب جراية ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس1990 ،م.

 -12إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد انصر الدين األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط،2
1405ه1985/م.
 -13أساسيّات االستثمار يف بورصة األوراق املاليّة ،حممد صاحل احلنّاوي ،الدار اجلامعيّة ،اإلسكندريّة ،ط1997 ،2م.
 -14أساسيات االستثمار يف األوراق املاليّة ،منري إبراهيم هندي ،منشأة املعارف ،اإلسكندريّة1999 ،م.
-15

االستثمار يف بورصة األوراق املاليّة ،عبد الغفار حنفي ،الدار اجلامعيّة ،اإلسكندريّة2004 ،م.
االستثمار يف بورصات األوراق املاليّة بّي النظريّة والتطبيق ،عصام فهد العربيد ،دار الرضا للنشر ،سوراي،
دمشق2002 ،م.

-17

االستثمار والتحليل االستثماري ،دريد كامل آل شيب ،دار اليازوري ،األردن2009 ،م.

-16
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-18

االستثمارات واألسواق املاليّة ،هوشيار معروف ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،األردن2003 ،م.
استخدام نظريّة اخليارات يف إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالميّة ،حممد علي إبراهيم العامري ،دراسة نظريّة
استطالعيّة يف املصرفّي اإلسالميّي يف األردن ،جملّة العلوم االقتصاديّة واإلداريّة ،اجمللّد 2008 ،16م.
مؤسسة النداء ،أبو ظيب ،ط2003 ،4م.
االستذكار ،ابن عبد الربّ ،

-25

مؤسسة الوراق ،عمان1998 ،م.
األسواق املاليّة العاملية وأدواهتا املشت ّقة ،حممد حممود حبشّ ،
األسواق املاليّة يف ميزان الفقه اإلسالمي ،علي حميي الدين القره داغي ،جملّة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد
السابع1992 ،م.

-19
-20

 -21أسواق األوراق املاليّة ،مسري عبد احلميد رضوان ،املعهد العايل للفكر اإلسالمي ،القاهرة1996 ،م.
 -22األسواق املاليّة ،حسين علي خريوش وآخرون ،دار زهران ،األردن2013 ،م.
 -23األسواق املاليّة ،حممد بن عيد القري ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس1990 ،م.
 -24األسواق املاليّة إطار يف التنظيم وتنظيم األدوات ،أرشد فؤاد التميمي ،دار اليازوري للنشر ،األردن2010 ،م.
-26

عمان2005 ،م.
 -27األسواق املاليّةّ :
مؤسسات أوراق بورصات ،حممود حممد الداغر ،دار الشروقّ ،
 -28األسواق املاليّة والدوليّة ،صايف أنس البكري ،دار املستقبل للنشر والتوزيع ،األردن2012 ،م.
املؤسسات املاليّة ،مصطفى هنال فريد ،وإمساعيل السيّد عبد الفتاح ،دار الفكر اجلامعي ،مصر2007 ،م.
 -29األسواق و ّ
 -30األشباه والنظائر ،ابن جنيم احلنفي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت1419 ،ه1999/م.
-31
-32
-33
-34
-35

األشباه والنظائر ،جالل الدين السيوطي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1987 ،م.
أصول الفقه ،حممد أبو زهرة ،إدارة املعارف( ،د.ت).
اإل طار الشرعي واالقتصادي واحملاسيب لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعاصر ،حممد عبد احلليم عمر ،املعهد

اإلسالمي للبحوث والتدريب ،البنك اإلسالمي للتنمية ،ج ّدة ،ط2004 ،3م.
إعداد املهج لالستفادة من املنهج يف قواعد الفقه املالكي ،أمحد بن أمحد املختار الشنقيطي ،مراجعة :عبد هللا
إبراهيم األنصاري ،إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي ،قطر1403 ،هـ1983 /م.
أعالم املوقعّي عن رب العاملّي ،ابن قيم اجلوزيّة ،دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع ،الدمام1423 ،ه.

2982
جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 2986 -2937مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
د .بندر بن عبد العزيز اليحىي

 -36اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين املرداوي ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،
والدكتور عبد الفتاح حممد احللو ،دار هجر1414 ،ه1993 /م.
 -37إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام مالك ،أمحد بن حيىي الونشريسي ،حتقيق :أمحد بوطاهر اخلطايب ،نشر :صندوق
إحياء الرتاث اإلسالمي املشرتك بّي اململكة املغربيّة واإلمارات العربيّة املتّحدة ،الرابط1400 ،هـ1980 /م.

 -38البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن جنيم احلنفي ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط( ،2د.ت).
 -39بدائل شرعيّة لعقود االختيارات ،عبد اجمليد ديّة ،اجمللّة األردنيّة للدراسات اإلسالميّة ،اجمللّد التاسع ،العدد (/1أ)2013 ،م.
 -40بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد ابن رشد ،مكتبة ابن تيميّة ،القاهرة1415 ،ه.
 -41بورصة األوراق املاليّة من منظور إسالمي ،شعبان حممد إسالم الربواري ،دار الفكر ،دمشق2002 ،م.
-42

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،حيىي بن أيب اخلري العمراين ،دار املنها  ،جدة1421 ،ه2000 /م.
األول لالقتصاد
التأمّي وحكمه على هدي الشريعة اإلسالميّة وأصوهلا العامة ،علي اخلفيف ،أحباث املؤمتر ّ
اإلسالمي ،املركز العاملي لالقتصاد ،مكة املكرمة1976 ،م.

-44

التحوط يف التمويل اإلسالمي ،سامي السويلم ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،
ّ
ج ّدة2007 ،م.
الرتاضي يف عقود املبادالت املاليّة ،نشأت السيد ،دار الشروق ،ج ّدة1992 ،م.
التنظري الفقهي والتنظيم القانوين للسوق املاليّة اإلسالميّة وعالقة ذلك ابلشريعة ،حممد األمّي ولد عايل ،دار

-43

-45
-46
-47
-48
-49
-50
-51
-52

ابن حزم ،بريوت2011 ،م.
هتذيب األمساء واللغات ،حميي الدين النووي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت( ،د.ت).
توضيح األحكام من بلوغ املرام ،عبد هللا بن عبد الرمحن البسام ،دار ابن اهليثم ،القاهرة2004 ،م.

جواز أخذ األجرة على الكفالة ،نزيه محاد1997 ،م.
حاشية البجريمي ،سليمان بن عمر البجريمي ،دار الفكر1415 ،ه1995/م.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،حممد بن أمحد ،دار الفكر ،بريوت1996 ،م.
حكم أعمال البورصة يف الفقه اإلسالمي ،علي السالوس ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس.
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اخلدمات االستثماريّة يف املصارف وأحكامها يف الفقه اإلسالمي ،يوسف بن عبد هللا الشبيلي ،دار ابن
اجلوزي ،الدمام1425 ،ه.
درر احلكام شرح جملّة األحكام ،علي حيدر ،دار الكتب العلميّة ،بريوت -لبنان1411 ،ه1991 /م.
دور املشتقات املاليّة وتقنية التوريق يف أزمة 2008م :دراسة حتليليّة ،مرمي سرارمة ،مذ ّكرة لنيل شهادة

املاجستري ،كليّة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة منتوري ،قسنطينة2012 ،م.
الدر املختار شرح تنوير األبصار ،حممد أمّي ابن عابدين ،دراسة وحتقيق وتعليق :الشيخ عادل
ّ
رد احملتار على ّ
معوض ،ق ّدم له وقرظه ،الدكتور /حممد بكر إمساعيل ،دار الكتب
أمحد عبد املوجود ،والشيخ علي حممد ّ
العلميّة ،بريوت1415 ،ه1995/م.
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الروض املربع شرح زاد املستقنع ،منصور بن يونس البهويت ،عامل الكتب ،بريوت1985 ،م.
سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى ،مطابع الفجر اجلديدة ،سوراي1967 ،م.
سنن أيب داود ،سليمان بن األشعث ،مكتبة الرشد انشرون2003 ،م.

-60

سنن ابن ماجة ،حممد بن يزيد ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1988 ،1م.
سنن النسائي ،أمحد بن شعيب ،دار الكتب العلميّة ،بريوت1991 ،م.
سوق األوراق املاليّة يف ميزان الفقه اإلسالمي ،فياض عطيّة ،دار النشر للجامعات ،مصر1998 ،م.
السوق املاليّة ،وهبة الزحيلي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد السادس1990 ،م.

-58
-59
-61
-62
-63
-64
-65
-66
-67
-68

حممد بن قاسم الرصاع ،املكتبة العلميّة1350 ،ه.
شرح حدود ابن عرفةّ ،
الشرح الصغري ،الدردير ،دار املعارف( ،د.ت).
الصحــاح تــا اللغة وصحـ ــاح العربيّة ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم

للماليّي ،بريوت( ،د.ت).
صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :الدكتور مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة-
بريوت ،ط1987 ،3م.
صحيح مسلم ،مسلم بن حجا  ،دار ابن اهليثم ،القاهرة2001 ،م.
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-69
-70

وتعليال ،سامي السويلم ،مركز البحث والتطوير ،شركة الراجحي املصرفيّة
تدليال
ً
عقد الكالئ ابلكالئ ً
لالستثمار2004 ،م.
عقود اخليار ودورها يف التقليل من خماطر أسواق رأس املال :دراسة تطبيقيّة على بورصة ابريس للفرتة -2009
 ،2014مسعودة بن خلضر ،مذ ّكرة مق ّدمة كجزء من متطلّبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،

جامعة حممد خيضر ،بسكرة2015 ،م.
 -71عقود اخليارات من منظور إسالمي ،كمال توفيق حطاب.
 -72العقود املاليّة املركبّة ،عبد هللا العمراين ،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ،الرايض ،ط2010 ،2م.
 -73العقود املستقبليّة ورأي الشريعة اإلسالميّة ،أمحد حممد خليل اإلسالمبويل ،رسالة دكتوراه ،اجلامعة األمريكيّة2003 ،م.

 -74عقود املنشآت املاليّة :دراسة فقهيّة اقتصاديّة مقارنة ،هشام السعدين ،وخليفة بدوي ،دار الفكر اجلامعي،
اإلسكندريّة2001 ،م.
 -75الغرر يف العقود وآاثره يف التطبيقات املعاصرة ،الص ّديق الضرير ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،ج ّدة1993 ،م.

 -76فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق :حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفيّة ،ط1407 ،3ه.
 -77العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري ،عبد الكرمي الرافعي ،حتقيق وتعليق :الشيخ علي حممد معوض،
والشيخ عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلميّة ،بريوت1417 ،ه1997 /م.
 -78الفقه اإلسالمي وأدلّته ،وهبة الزحيلي ،دار الفكر املعاصر ،دمشق ،ط2002 ،4م.
-79
-80
-81
-82
-83
-84

الفكر احلديث يف جمال االستثمار ،منري إبراهيم هندي( ،د.ط.ت).
الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،أمحد بن غنيم النفراوي ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ت).
مؤسسة الرسالة ،إبشراف حممد
القاموس احمليط ،جمد الدين الفريوز آابدي ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف ّ

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1419 ،6ه1998 /م.
نعيم العرقوسيّ ،
القوانّي الفقهية ،حممد بن أمحد ابن جزي ،الدار العربيّة للكتاب ،ليبيا1982 ،م.
الكايف يف فقه أهل املدينة ،ابن عبد الرب ،مكتبة الرايض احلديثة ،اململكة العربيّة السعوديّة ،ط،2
1400ه1980/م.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور ،دار صادر ،بريوت( ،د.ت).
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األحكام الشرعية لعقود اخليارات املالية املعاصرة "دراسة فقهية"

-85

املال واالستثمار يف األسواق املاليّة ،فهد احلومياين ،الرايض2006 ،م.
املاليّة الدوليّة :العمالت األجنبيّة واملشتقات املاليّة ،ماهر كنج شكري ،ومروان عوض ،نُشر بدعم من معهد
الدراسات املصرفيّة ،األردن2004 ،م.
مبادئ االستثمار املايل واحلقيقي ،زايد رمضان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان1998 ،م.

-88

املبسوط ،حممد بن أيب سهل السرخسي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط( ،2د.ت).
اجملموع شرح امله ّذب ،حميي الدين بن شرف النووي ،دار الفكر( ،د.ت).
جمموع الفتاوى ،أمحد عبد احلليم ابن تيميّة ،عامل الكتب ،الرايض1991 ،م.
خمتار الصحاح ،حممد أيب بكر الرازي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1967 ،م.

-92

املدخل الفقهي العام ،مصطفى الزرقا ،دار القلم ،دمشق1418 ،ه1998/م.
املدونة الكربى ،اإلمام مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت1323 ،ه.
ّ
مسند اإلمام أمحد ،أمحد بن حنبل ،حتقيق :أمحد حممد شاكر ،دار احلديث ،القاهرة1416 ،ه1995 /م.

-86
-87
-89
-90
-91
-93
-94

 -95املشتقات املاليّة دراسة فقهيّة ،خالد بن انصر املهنا ،كرسي سابك لدراسة األسواق املاليّة اإلسالميّة ،الرايض،
2013م.
 -96املشتقات املاليّة يف املمارسة العمليّة ويف الرؤية الشرعيّة ،عبد احلميد حممود البعلي ،الكويت ،الديوان األمريي1991 ،م.
 -97املشتقات املاليّة :عقود املستقبليّات ،اخليارات ،املبادالت ،حاكم الربيعي وآخرون ،دار اليازوري ،األردن2011 ،م.
 -98املشتقات املاليّة( :املفاهيم  -إدارة املخاطر – احملاسبة) ،طارق عبد العال محاد ،الدار اجلامعيّة ،اإلسكندريّة2001 ،م.
 -99املصباح املنري ،أمحد بن حممد الفيومي ،مكتبة لبنان ،بريوت1987 ،م.
 -100معونة أويل النهى شرح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس البهويت ،عامل الكتب1414 ،ه1993 /م.

وصححه :عبد السالم حممد علي شاهّي ،دار الكتب العلميّة ،بريوت،
 -101املغين ،موفّق الدين ابن قدامة ،ضبطه ّ
1414ه1994/م.
 -102مغين احملتا إىل معرفة ألفاظ املنها  ،حممد بن اخلطيب الشربيين ،دار الفكر ،بريوت( ،د.ت).
املمهدات ،حممد بن أمحد ابن رشد اجلد ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1988 ،م.
 -103املق ّدمات ّ
 -104املنتقى شرح املوطأ ،أبو الوليد الباجي ،دار الكتاب العريب ،بريوت1332 ،ه.
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 -105منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،حممد عليش ،دار الفكر ،بريوت1409 ،ه1989/م.
نصه ،وق ّدم له ،وعلّق عليه،
 -106املوافقات ،إبراهيم بن موسى الشاطيب ،تقدمي :الشيخ بكر بن عبد هللا أيب زيد ،ضبط ّ
وخر أحاديثه :مشهور بن حسن السلمان ،دار ابن عفان ،اخلرب ،اململكة العربيّة السعوديّة1417 ،ه.
ّ
 -107مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ،حممد بن حممد احلطاب ،دار الكتب العلميّة ،بريوت1995 ،م.
مؤسسة الرسالة1412 ،ه.
 -108موطأ اإلمام مالك من رواية أيب مصعب الزهري ،حتقيق :بشار عواد معروفّ ،
 -109حنو سوق ماليّة إسالميّة ،حممد علي القري ،جملّة دراسات اقتصاديّة إسالميّة ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد
األول1993 ،م.
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،عدد ،1اجمللد ّ
مقررات الشريعة اإلسالميّة ،حممد يونس البريقدار ،حبث مق ّدم للمؤمتر
 -110حنو تطوير عقود اختيارات يف ضوء ّ
للمؤسسات املاليّة اإلسالميّة،
للمؤسسات املاليّة اإلسالميّة ،هيئة احملاسبة واملراجعة
الثامن للهيئات الشرعيّة
ّ
ّ
البحرين2008 ،م.
 -111حنو سوق ماليّة إسالميّة ،كمال توفيق حطاب ،حبث مق ّدم إىل املؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي،

جامعة ّأم القرى ،كليّة الشريعة والدراسات اإلسالميّة ،اململكة العربيّة السعوديّة2005 ،م.
 -112نظريّة العقد واخليارات يف الفقه اإلسالمي ،عبد العزيز اخلياط ،املعهد العريب للدراسات املاليّة واملصرفيّة،
1994م.
 -113النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين ابن األثري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،املكتبة العلميّة ،بريوت،
1399ه1979 /م.
 -114اهلندسة املاليّة وأدواهتا ،ابلرتكيز على اسرتاتيجيات اخليارات املاليّة ،هاشم فوزي الدابس ،مؤسسة الوراق للنشر،
األردن2008 ،م.

