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 ملخص:

عراقيل حقيقية يف وجه املستثمرين، لذلك نشطت املؤسسات املالية  تكونخماطر عديدة ميكن أن  األسواق املاليةتواجه 

تنافس اليوم اليت أضحت  ومن أبرز هذه احللول الصكوك االسالمية صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويلاإلسالمية يف 

. املخاطر انواع خمتلفة منه ينتج عنها نة فا، إال أهنا كغريها من األوراق املالييف األسواق املالية الدولية األسهم والسندات

تطوير وابتكار وتصميم أدوات مالية  وهلذا فان املؤسسات املالية االسالمية تسعى من خالل اهلندسة املالية االسالمية إىل

، وهذا العمل يهدف اىل تسليط الضوء على أليات اهلندسة املالية ط منهامتكنها من إدارة تلك املخاطر أو التحو  

  ى ادارة خماطر هذه الصكوك. تساعد املؤسسات املالية علاليتاالسالمية 

 الكلمات املفتاحية: اهلندسة املالية االسالمية، الصكوك االسالمية، إدارة املخاطر.

Résumé  

Les marchés financiers fait face à de nombreux risques qui peuvent être  des obstacles pour  des 

investisseurs, c'est pour cela les institutions financières islamiques ont formulé des solutions 

novatrices aux problèmes de financement, et parmi ses solutions en trouve les instruments (sukuk) 

financières  qui rivalisent aujourd’hui les actions et les obligation dans les marchés financiers 

internationaux, mais comme tous les titres financiers, les instruments (sukuk) financières 

engendrent  des différents types de risque. C’est pour cette raison que les institutions financières 

islamiques cherchent à travers l'ingénierie financière islamique à développer et innover des des 

instruments qui leur permettent de gérer ces risques ou de les couvrir. Et ce travail de recherche vise 

à mettre en exergue les outils de l'ingénierie financière islamique qui aide les institutions financières 

islamiques à gérer les risques de ces instruments. 

Mots clés : l'ingénierie financière, les instruments (sukuk) financières, Gestion des risques. 

 

 

 

 



 تمهيد:

 املختلفة االقتصادية واملعامالت املصرفية العمليات يف اإلسالمية املالية باملنتجاتاألخرية يف السنوات  االهتمام لقد زاد

واليت أصبحت متاحة يف العديد من األسواق املالية  ،املنتجات هذه أهم من كواحدة اإلسالمية الصكوك برزت حيث

جتة عن ناخاطر الملباة االسالمي املالية صاحبه زيادة وعي املؤسسات أن ازدهار هذا النوع من املنتجات املاليةو ، الدولية

 ،جوء اىل اهلندسة املالية االسالمية ملواجهة وادارة خماطر الصكوك االسالميةلمما دفع هبا اىل الجات تهبذه املنالتعامل 

  ؟دارة مخاطر الصكوك االسالمية باالعتماد على الهندسة المالية االسالميةإفكيف يمكن 

 كما يلي: أربعة حماوره اإلشكالية مت تقسيم هذه الورقة البحثية إىل ذوملعاجلة ه

 اإلسالمية املالية اهلندسة مفهوماحملور األو ل: 

 االسالمية الصكوكاحملور الثاين: 

 دارة املخاطرإثالث: احملور ال

 االسالمية الصكوك خماطر إلدارة املالية اهلندسة آليات: احملور الرابع

 

 اإلسالمية المالية الهندسة مفهوم: أوال

 الهندسة المالية اإلسالمية: تعريف -1

ا: "جمموعة األنشطة اليت تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من األدوات والعمليات املالية  تعر ف  على أهن 

يالحظ أن و  1املبتكرة إضافة إىل صياغة حلول إبداعية ملشاكل التمويل وكل ذلك يف إطار توجيهات الشرع اإلسالمي.

تعريف اهلندسة املالية التقليدية مع وجود اختالف واحد بالغ األمهية و تعريف اهلندسة املالية اإلسالمية هناك تشابه بني 
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هو ضرورة التطابق مع قواعد الشريعة اإلسالمية مبعىن أن األدوات املالية املبتكرة بعيدة عن املعامالت احملر مة اليت هنت 

 من ما يلي: عنها الشريعة اإلسالمية، ومن هنا ميكن القول أن اهلندسة املالية اإلسالمية تتض

 ؛ابتكار أدوات مالية جديدة -

 ؛ابتكار آليات متويلية جديدة -

 ؛ابتكار حلول جديدة لإلدارة التمويلية -

 جيب أن يكون اإلبتكارات موافقة للشريعة اإلسالمية. -

 تاريخ الهندسة المالية في اإلسالم: -2

ه رة، إشارة إىل أمهي ة جاءت الشريعة اإلسالمية بأحكامها املطمن حيث الواقع فالصنـاعة املـالية اإلسـالمية وجدت منذ أن 

حلول تليب احلاجات االقتصـادية دون إخالل باألحكام الشرعية، لكن املالحظ أن الشريعة اإلسالمية مل  البحث عن

أن األصل يف تأت بتفصيل هذه احللول، و إمنا جاءت بتفصيل ما ال حيل من املعامالت املالية. وهذا يتفق مع القول ب

املعامالت احلل إال ما عارض نص ا أو حكما شرعيـا ثابتا. وعليه فالشريعة اإلسـالمية مل حتجر دائرة االبتكـار، وإمنا على 

 العكس حجرت دائرة املمنوع وأبقت دائرة املشروع متاحة للجهد البشري يف االبتكار و التجديد.

لوصول إىل أنه مت استخدام اهلندسة املـالية يف كثري من املعامالت املالية، و كما ميكننا من خالل تتبع التاريخ اإلسالمي ا

 من أمثلتها ما أجاب به اإلمام حممد بن احلسن الشيباين حني سئل عن خمرج للحالة التالية:

ن مه   وأنا اشرتيه منك وأرحبك فيه، وخشي إن اشرتاه أال يشرتيه من -مثال –إذا قال شخص آلخر: اشرت هذا العقار 

طلب الشراء. فقال اإلمام: املخرج أن يشرتي العقار مع خيار الشرط له، مث يعرضه على صاحبه، فإن مل يشرته فسخ 

يف أن يكون له اخليار مدة  -من طلب الشراء –العقد و رد  املبيع. فقيل لإلمام الشيباين: أرأيت إن رغب صاحبه 

 معلومة؟

ملدة أكرب من مدة خيار صاحبه، فإن فسخ صاحبه العقد يف مدة خياره  فأجاب: املخرج أن يشرتي مع خيار الشرط

استطاع هو اآلخر أن يفسخ العقد فيما بقي من املدة الزائدة على خيار صاحبه. إن احللول أو املخارج اليت أشار إليها 



شاكل املالية اليت كانت اإلمام الشيباين رمحه اهلل هي هندسة مالية باملعىن احلديث للمصطلح و هي حلول مبتكرة للم

  1تواجه األفراد خالل تلك الفرتة، بل و تستخدم هذه احللول إىل يومنا هذا.

  خصائص الهندسة المالية اإلسالمية: -3

 ميكن ذكر أهم اخلصائص اليت جتعل اهلندسة املالية اإلسالمية تتميز عن اهلندسة املالية التقليدية:

ق يإىل إجياد بدائل للهندسة املالية التقليدية تتوافق مع الشريعة اإلسالمية، مبعىن أهنا تطباإلسالمية ترمي اهلندسة املالية  -

 ؛لإلقتصاد اإلسالمي

 ؛بساطة أدوات اهلندسة املالية اإلسالمية، نظرا حملدوديتها وتقيدها مببادئ الشريعة اإلسالمية -

غريها من األدوات، مبعىن أن هلا طبيعة تعاقدية وخصائص جتعلها متميزة كل أداة من أدوات اهلندسة املالية مستقلة عن   -

عن غريها، فتنوعها هو تنوع حقيقي وليس صوري كما هو األمر يف أدوات اهلندسة التقليدية اليت تقوم على عقد واحد 

 ؛هو القرض

جند  اهلندسة املالية اإلسالمية على مبدأ املشاركة يف املخاطر، فكال الطرفني يتحمالن الربح أو اخلسارة، بينما ال تعتمد -

  2؛مل املخاطرحت دون ذلك موجودا يف اهلندسة املالية التقليدية يف قائمة على سعر الفائدة أي حتقيق الربح فقط

األسواق املالية املعاصرة تكثر املضاربات غري األخالقية من بعض املتعاملني يف حيث  الستثمار احلقيقي وليس الومهيا -

بالسوق املايل فيقومون بشراء األوراق املالية وبيعها ليس بغرض االستثمار أو حتقيق الربح ولكن بغرض التأثري على 

لسوق اإلسالمية ال توجد مثل لكن يف ا ،األسعار لصاحلهم و هذا ما يؤدي إىل ظهور ميول احتكارية يف هذه األسواق

ن الناظر يف العقود اإلسالمية يرى أهنا عقود هتدف إىل االستثمار احلقيقي وليس الومهي مثل هذه املضاربات أل

  3.املشاركات والبيوع واإلجارات وغريها من العقود
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 أهداف الهندسة المالية اإلسالمية: -4

 :1تسعى اهلندسة املالية اإلسالمية إىل حتقيق جمموعة من األهداف، ومنها  

 ؛توفري منتجات مالية إسالمية ذات جودة عالية تعترب كبديل شرعي للمنتجات املالية التقليدية متتاز باملصداقية الشرعية -

ص فر قتصادية عن طريق توسيع الحتقيق الكفاءة االقتصادية، ميكن ملنتجات اهلندسة املالية زيادة الكفاءة اال -

خاطر، وختفيض تكاليف املعامالت
 
 ؛االستثمارية يف مشاركة امل

  ؛حتقيق عوائد جمزية للمستثمرين وتنويع مصادر الرحبية -

  ؛اإلسهام يف إنعاش االقتصاد وذلك باالستفادة من رؤوس األموال اليت تعزف عن املشاركة يف املشاريع اليت متول ربويا -

  ؛املساعدة يف إدارة وحتقيق املواءمة بني العوائد واملخاطرة والسيولة لدى الشركات واملؤسسات املالية -

 جياد أوراق مالية إسالمية.إاملساعدة يف تطوير أسواق املال احمللية والعاملية من خالل  -

 ثانيا: الصكوك االسالمية:

 مضمونة للتداول قابلة صكوك إىل السائلة غري للدخل املدرة األصول من جمموعة حتويل " اإلسالمية بالصكوك يقصد  

 رأس جتزئة على تقوم استثمارية أداة، أو هي 2"التداول ضوابط مراعاة مع املالية األسواق يف بيعها مث ومن األصول ذههب

ومسجلة بأمساء متساوية القيمة،  وحدات أساس على املال برأس مالية صكوك بإصدار وذلك متساوية، حصص إىل املال

الصكوك وتتميز  3منهم فيه. ا باعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأس املال وما يتحول إليه بنسبة ملكية كلهبأصحا

 باخلصائص التالية:اإلسالمية 

  وثائق تصدر باسم مالكها إلثبات حق مالكها فيما متثله من احلقوق و املنافع الصادرة مقابلها؛ -
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 حصة شائعة يف ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعني توفريها و ال متثل دينا على مصدرها حلاملي الصكوك؛ متثل -

 تصدر بعقد شرعي بضوابط شرعية بني طرفيها وآلية إصدارها وتداوهلا والعائد عليها؛ -

 و اخلدمات اليت متثلها؛يكون تداول الصكوك بناء على الشروط و الضوابط الشرعية لتداول األصول و املنافع  - 

قابلية الصك يف التداول يف البورصة، وهذه متثل ميزة مفيدة جدا للمؤسسات املالية تساعدها يف إدارة سيولتها عرب  -

 أدوات سوق النقد.

وتصدر الصكوك اإلسالمية القائمة على أساس عملية التوريق باالستناد لعقد شرعي على أساس صيغة من صيغ التمويل 

 ة؛ مياإلسال

 ومن أهم الصكوك اإلسالمية اليت مت إصدارها: 

  صكوك المضاربة: -1

متثل صكوك املضاربة أوراق مالية قابلة للتداول تعرض على أساس قيام الشركة املصدرة بإدارة العمل على أساس املضاربة، 

مالكوها على نسبة شائعة من الربح، وميثل فيها املالك أصحاب رأس املال بينما املستثمر ميثل عامل املضاربة وحيصل 

 وتتوافر فيها شروط عقد املضاربة من اإلجياب والقبول .

  صكوك المغارسة: -2

وهي وثائق متساوية القيمة تصدر من أجل غرس األرض باألشجار على أساس عقد مغارسة وألصحاهبا حصة يف 

 1 األرض والغرس.

 :المشاركة صكوك -3

 ويصبح استثماري، مشروع إنشاء يف االكتتاب حصيلة الستخدام إصدارها يتم القيمة متساوية وثائق عن عبارةي وه 

 بصيغة اهتإلدار  الشركاء أحد بتعيني املشاركة عقد أساس على الصكوك وتدار الصكوك، حلملة ملكا املشروع موجودات

 . باالستثمار الوكالة
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 :المرابحة صكوك -4

 حلملة مملوكة املراحبة سلعة وتصبح املراحبة، سلعة شراء لتمويل إصدارها يتم القيمة متساوية وثائق عن عبارة وهي

، واملصدر هلذه الصكوك ه بائع سلعة املراحبة واملكتتبون فيها هم املشرتون هلا وحصيلة االكتتاب هي تكلفة الصكوك

 شرائها. 

 :المزارعة صكوك -5

 املزارعة عقد مبوجب الزراعية تكاليف متويل بغرض الزراعية األرض مالك يصدرها متساوية قيما صكوك هذه وحتمل 

 .العقد يف املذكور االتفاق حبسب املنتجة احملاصيل يف محلتها ويتشارك

 :المساقاة صكوك -6

 على ورعايتها عليها واإلنفاق مثمرة أشجار سقي يف حصيلتها الستخدام إصدارها يتم القيمة متساوية وثائق وهي 

 1.العقد حدده ما وفق احملصول من حصة الصكوك حلملة ويصبح ، املساقاة عقد أساس

 وك اإلجارة: صك -7

وهي تطرح جلمع مبلغ لشراء عني كبري وتأجريها تأجريا تشغيليا أو منتهيا بالتمليك جلهة ما، ويوزع عائد أقساط اإلجارة 

على محلة الصكوك، مع رد جزء من قيمة العني إن كان تأجريا منتهيا بالتمليك، ويتم تداول هذه الصكوك يف األسواق 

 زء الشائع الذي ميثله الصك يف العني املؤجرة. املالية اإلسالمية ألن حامل الصك ميلك اجل

  كوك السلم:ص -8

تطرح جلمع مبلغ لتسليمه إىل مورد لشراء سلعة منه تسلم بعد مدة ويكون حق حامل الصك مؤجال إىل حني استالم 

وهلا ألنه ال السلع وبيعها، فتصفي الصكوك باحلصول على املبلغ األصلي زائد الربح من بيع السلعة، وهذه ال جيوز تدا

 .جيوز بيع السلم قبل قبضه من ناحية وألهنا متثل دينا وتداول الديون له ضوابط ال يتيسر معه تداول الصكوك

 
                                                           

، ورقلة، اجلزائر، ص: 2011، 09، جملة الباحث، العدد -البحرين–، جتربة السوق املالية اإلسالمية الدولية الصكوك اإلسالمية ودورها في تطوير السوق المالية اإلسالميةنوال بن عمارة:  1
257. 



 صكوك االستصناع: -9

وتطرح جلمع مبلغ إلنشاء مبىن أو صناعة آلة أو معدة مطلوبة من مؤسسة معينة مببلغ يزيد عن املبلغ الالزم لصناعتها،  

كوك تتمثل فيما دفعوه مثنا هلذه الصكوك إضافة إىل الربح الذي ميثل الفرق بني تكلفة الصناعة ومثن وحقوق محلة الص

  1.البيع، وهذه ال جيوز تداوهلا مثل السلم

 ثانيا: إدارة المخاطر

 :تعريف المخاطر -1

ا إمكانية حدوث احنراف يف املستقبل حبيث ختتلف النواتج املرغوب يف حتقيقها عما هو متوقع.  تعر ف املخاطر بأهن 

أو"عدم التأكد من الناتج املايل يف املستقبل لقرار يتخذه الفرد االقتصادي يف احلاضر على أساس نتائج دراسة سلوك 

   2".الظاهرة الطبيعية يف املاضي

ا إمكانية حدوث شيء خطري أو غري مرغوب فيه، وهي يف نفس الوقت تعين الشيء الذي كما تعرف كلمة خما طرة بأهن 

وهي "حالة عدم التأكد من حتمية احلصول على العائد أومن حجمه أومن زمنه أومن  ميكن أن يسبب اخلطر نفسه.

    3.انتظامه أومن مجيع هذه األمور جمتمعة"

 .له املخطط العائد حصول من التأكد وعدم االحتمالية فكرة حول يدور االقتصادي لجملاا يف املخاطرة مفهوم نفإ وعليه

 إدارة المخاطر: -2

 املرتتبة آثارها حصر قياسها، ،البنك هلا يتعرض اليت املخاطر بتحديد اخلاصة باألنشطة القيام لبنوكبا املخاطر إدارة تشمل

 من متكينه إىل باملصرف املخاطر إدارة عملية وهتدف ملعاجلتها، املناسب احلل واختيار احللول ابتكار مث ومن عليها،

 وفعالية كفاءة أكثر بشكل أهدافه حتقيقه
                                                           

 اإلسالمية:املوقع العاملي لإلقتصاد اإلسالمي: مرجع سبق ذكره.اهلندسة املالية  1
 .38، ص: 1989، الطبعة األوىل، دار الثقافة العربية، القاهرة، إدارة أخطار المشروعات الصناعية والتجارية األصول العلميةعبد السالم، ناشد حممود:   2
 .112، ص: 1997، الطبعة األوىل، دار املستقبل، عمان ، األردن، القطاع الخاصأساسيات اإلدارة المالية في طنيب وعبيدات، حممد شفيق:   3



مصطلح " إدارة املخاطر" كافة األنشطة اليت حتاول تغيري شكل العالقة بني العائد املتوقع ودرجة املخاطرة املرتبطة  يتضمن

  1.بتحقيق هذا العائد املتوقع، وذلك هبدف تعظيم قيمة األصل الذي يتولد عنه

ــــــيت جيــــــب أخــــــذها يف  ــــــى أن ــــــه: "جمموعــــــة األســــــاليب العلميــــــة ال ــــــايل ميكــــــن تعريفــــــه عل ــــــاحلســــــبان عوبالت  د اختــــــاذ القــــــرار ن

   2.ملواجهة أي خطر، وذلك من أجل منع وتقليل اخلسائر املادية احملتملة ومن مث احلد من ظاهرة عدم التأكد"

  3:ــــــب يهتم الذي اإلدارة علوم من الفرع ذلك املخاطر إدارة وتعترب

 ؛واملستثمرين والدائنني املودعني، مصاحل حلماية املوجودة األصول على احملافظة  -

 والتسهيالت االئتمانية والسندات كالقروض األعمال املرتبطة هبا أو األنشطة يف املخاطر على والسيطرة الرقابة إحكام -

  ؛االستثمار أدوات من وغريها

 ؛مستوياهتا مجيع وعلى املخاطر أنواع من نوع لكل النوعي العالج حتديد  -

 إىل حتويلها خالل أومن الفورية الرقابة خالل من وتأمينها ممكن حد أدىن إىل وتعليلها اخلسائر من احلد على العمل -

 ؛املخاطر إدارة ومدير املؤسسة، إدارة ذلك إىل انتهت ما إذا جهات خارجية

 على والسيطرة األحداث على للرقابة معينة مبخاطر يتعلق فيما القيام هبا يتعني اليت واإلجراءات التصرفات حتديد -

 ؛اخلسائر

 ؛املخاطر هذه مثل تكرار أو حدوثها، دفع إىل منع بغرض وذلك حدوثها بعد أو اخلسائر قبل الدراسات إعداد -

 توليد على الدائمة قدراهتا حبماية واملستثمرين، والدائنني، املودعني، لدى املناسبة الثقة بتوفري املؤسسة صورة محاية -

 .حتقيقها عدم أو األرباح تقلص إىل تؤدي قد واليت عارضة خسائر أي األرباح رغم

 
                                                           

، املؤمتر الدويل اخلامس حول الصريفة اإلسالمية والتمويل إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية الحكومية دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانيةسليمان ناصر، ربيعة بن زيد:  1
، 2012ابع للبنك اإلسالمي للتنمية جدة السعودية، اإلسالمي حتت عنوان " إدارة املخاطر، التنظيم واإلشراف"، البنك املركزي األردين عمان األردن، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب الت

  14ص: 
، رســـــــالة ماجســـــــتري، كليـــــــة  (DOUDAHدراساااااااة حالاااااااة ا. .م.م .الخااااااادمات العاماااااااة والتجاااااااارة  ، لمخااااااااطر فاااااااي الموسساااااااات الصاااااااغيرة والمتوساااااااطةإدارة اجملـــــــد بوزيـــــــدي:  2

 97، ص: 2008/2009العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، 
 .335، ص: 2010-2009جملة الباحث، العدد السابع، ، استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت الماليةبلعزوز بن علي:  3



 :نواع المخاطرأ -3

 بأهنا عام بوجه تعرف و املداينة، خماطر أو االستثمار خماطر أو التمويل خماطر كذلك وتسمى: االئتمانية املخاطر -1

  1.مواعيدها ويف كاملة التعاقدية ماتهزابالت العميل وفاء عدم احتمال عن الناشئة املخاطر

 الـيت اإلسـالمية الصـكوك بطبيعـة مرتبطـة املخـاطر وهـذه (:واخلـدمات السـلعة )احلقيقيـ األصـول سـوق خمـاطر -2

 يف شـائعة حصـة متثـل كوهنـا فالصـكوك التقليديـة، كالسـندات املديونيـة علـى ال امللكيـة علـى أساسـها مـن تعتمـد

 تتعـرض ملـا فإهنـا معرضـة وبالتـايل أخـرى، أصـول كأيـة األسـواق يف تبـاع األصـول وهـذه اسـتثمارية، أصـول ملكيـة

 اجتاهاهتـا مبختلـف األسـواق وتتفـق السـوق، عوامـل بفعـل قيمتهـا تنـاقص إمكانيـة مـن واخلـدمات السـلع كافـة لـه

 والطلـب، عوامـل العـرض :هـذه العوامـل أهـم ومـن العوامـل، هلـذه خضـوعها يف إسـالمية أو تقليديـة كانـت سـواء

  2.االقتصادية األزمات الدولية، االقتصادية العالقات للحكومات، االقتصادية السياسات

وهي املخاطر الناجتة عن تعرض املنشأة للخسائر نتيجة حتركات معاكسة يف أسعار الفوائد يف  :اطر أسعار الفائدةخم -3

 بسعر مباشرة اإلسالمية الصكوك تتأثر ال. االسوق، واليت قد يكون هلا األثر على عائداهتا والقيمة االقتصادية ألصوهل

 باملراحبة التمويل يف مرجعيا سعرا اختذت إذا الفائدة بسعر تتأثر قد أهنا إال به تتعامل ال لكوهنا الفائدة

وهي ناجتة عن التعامل بالعمالت األجنبية وحدوث تذبذب يف أسعار العمالت،  :خماطر تقلبات أسعار الصرف -4

  3األمر الذي يقتضي إملاما كامال ودراسات وافية عن أسباب تقلبات األسعار.

 ئيةاالقـوة الشــر  يف االخنفــاض نتيجـة وتنشـأ النظاميــة، املخـاطر حتــت املخـاطر هـذه تنــدرج: التضـخم خمـاطر -5

 مـا وهـو ئية للعملـة،االشـر  القـوة تآكـل إىل يـؤدي ممـا لألسـعار، العـام املسـتوى يف املسـتمرة للزيـادة نتيجـة للعملـة

 ذات باعتبارهــا والصــكوك اإلســالمية .احلقيقيــة قيمتهــا يف الخنفــاض وعوائــدها املســتثمرة األمــوال تعــرض يعــين

                                                           
 .117ص ، 2009مصر، القاهرة، والرتمجة، والتوزيع والنشر للطباعة السالم دار ،1 ط ،والتطبيق النظرية بين اإلسالمية الصكوك :دوابه حممد أشرف 1
 .118ص  نفس املرجع السابق، 2
، ملتقى اخلرطوم للمنتجات املالية اإلسالمية حول التحوط وإدارة املخاطر يف املؤسسات املالية اإلسالمية، اإلسالمية مدخل الهندسة الماليةإدارة المخاطر بالصناعة المالية بن علي بلعزوز:  3

 5-4ص: -،  ص2012النسخة الرابعة، 



 تأثرهـا فــإن املشـاركات، صــكوكحالـة  يف متغــري عائـد وذات والـديون، والنقـود واملنـافع األعيـان مـن مكونـات

  .1والديون النقود من مكوناهتا بزيادة طرديا يرتبط بالتضخم

 وليس بالطرف الصكوك مبصدر يرتبط السابقة األخرى األنواع خالف على املخاطر من النوع هذا :السيولة خماطر -6

 املصدر يستطيع عندما ال اإلسالمية الصكوك حالة يف وتظهر ،(اخلاصة) النظامية غري املخاطر ضمن وتندرج املقابل،

 أو العادية التشغيل لتلبية متطلباتة السيول كفاية لعدم فعالة بطريقة مواعيدها يف مبدفوعاهتا اخلاصة ماتاااللتز  تلبية

 اخنفاض نتيجة استحقاقها، عند قيمة الصكوك يف الزيادة لتسديد أو الصكوك، حلملة الدورية العوائد لتسديد أو املفاجئة،

 2.آجاهلا حانت اليت ماتهابالتز  على الوفاء املصدر مقدرة من يقلل مما فجأة، للمشروع النقدية التدفقات

 تعــين وهــي احلديثــة، إدارة املخــاطر عــامل يف املســتجدات مــن التشــغيلية املخــاطر تعتــرب: املخــاطر التشــغيلية -7

 رصــد قواعــد ويف رفــع التقــارير، ونظــم املعلومــات نظــم يف الــوظيفي االخــتالل بأوجــه املتصــلة املخــاطر تلــك

 أو املسـتخدمة األنظمـة أو التقنيـة  عـن النامجـة أو املهنيـة أو البشـرية األخطـاء مصـدرها يكـون الداخليـة، املخـاطر

3.منها أي يف القصور
   

 دارة مخاطر الصكوك االسالميةإل الهندسة المالية رابعا: آليات

جتنب  املؤسسات املالية االسالمية من كنمتاليت اخلاصة باهلندسة املالية االسالمية  واأللياتتوجد العديد من التقنيات 

 واليت نذكر منها:تقليلها،  أو خماطر الصكوك االسالمية

 

 

                                                           
 االقتصادية العلوم كلية ،2008واآلفاق  املؤسسات"  الواقع يف املخاطر إدارة إسرتاتيجيات" :حول الثالث الدويل امللتقى ،قياسها وموشرات التجارية البنوك في المخاطر إدارة :شرون رقية 1

 . 25ص:  اجلزائر، الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة التسيري، وعلوم
،  2005الســـعودية، القـــرى، أم جامعــة منشــورة(، )غــري دكتـــوراه رســـالة ،الساااعودية البنااوك فااي اإلسااالمية التجارياااة التمويااال صااي  مخاااطر بــوقري: عــادل 2

 126 ص:
  25 مرجع سبق ذكره، ص: :شرون رقية 3



 إتباع سياسة التنويع: -1

 القطاعات مجيع ليشمل اإلسالمية الصكوك إصدار فان وبالتايل القطاعات، حسب يكون قد التنويعحيث أن 

 هذه إصدار ميكن كما االقتصادية للدورات تبعا القطاعات هذه هلا تتعرض اليت املخاطر من يقلل سوف االقتصادية

 معلوم هو فكما التضخم، خماطر مواجهة جلأ من وهذا( األجل طويلة متوسطة، قصرية،) خمتلفة آجال ضمن الصكوك

 صيغ استخدام يف التنويع يكون أن ميكن كما التضخم، ملخاطر عرضة أكثر كانت الصكوك هذه أجل زاد كلما

 العمالء اختيار يف التنويع ،(إخل.... االستصناع صكوك السلم، صكوك املراحبة، صكوك املضاربة صكوك) التمويل

 أو واحد مستفيد مع التعهدات مستوى مبعرفة النسبة هذه تسمح حيث املخاطر توزيع بنسبة يعرف ما أو والشركاء

 .الزبون نفس مع لألخطار تركيز أي لتجنب وهذا أقصى حد تتجاوز ال اليت املستفيدين من جمموعة

 الرهن: -2

 عقارا أو ساعة أو حليا املدين تقدمي مثل حبق وثيقة حمبوسا مايل شيء جعل أو منه، استيفاؤه ميكن حبق شيء حبس وهو

عن عائشة رضي اهلل عنها و  ،(283 البقرة" ) مقبوضة فرهان:"تعاىل لقوله اإلسالم يف مشروع وهو املرهتن، للدائن رهنا

 يكون أن: شروط ستة املرهون يف ويشرتط. 1"حديد من درعا ورهنه أجل، إىل طعاما يهودي من اشرتى النيب" أن:

التسليم، وأن يكون  مقدور يكون أن معلوما، يكون أن للراهن، بنفسه مملوكا يكون أن التعاقد، وقت موجودا متقوما،

 خماطر بتخفيض اآللية هذه تسمح. عند شخص مؤمتن و هو املسمى بالعدل الدائن املرهتن، أو املرهون مقبوضا يف

 من لالستيفاء الني أجل حلول عند الرهن ببيع تفويضه املدين على يشرتط أن للدائن فيمكن خاصة، االئتمانية الصكوك

 2.مثنه

 

 
                                                           

 رواه البخاري ومسلم.  1
االقتصاد  :حول األول الدويل امللتقى ،آليات الهندسة المالية كأداة إلدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية و أثر األزمة المالية على سوق الصكوك اإلسالمية:  حللو خباري، وليد عايب  2

 .13ص:  غرداية، جامعة التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية اإلسالمي ، الواقع.. ورهانات املستقبل،



 التأمين التكافلي: -3

 حساب إنشاء خالل من احملتملة واألضرار اخلطــر، حتمــل علــى األشــخاص مــن جمموعــة تعــاونو يعرف على أنه 

 مـن االسـتحقاقات منه واإليرادات وتصرف األقساط فيـه جتتمـع مسـتقلة، ماليـة ذمـة لـه للربح هادف غري( صندوق)

 شركة واستثماره إدارته يف تتوكل الذي احلساب نظام وذلـك وفق الفـائض، هـو تبقـى ومـا ومصـروفات، تعويضـات

  1. اإلسالمية الشريعة أحكام وفق متخصصة

 : البيع مع استثناء المنفعة -4

احلصول  املستثمروهي من أبسط أدوات احلماية من املخاطر املتعلقة باألعيان سواء خماطر تلفها أو تغري قيمتها، فإذا أراد 

منافع العقار مدة  استثناء، فيمكنه بيع عقار بثمن مؤجل مع على عائد من عقار مثال وحتييد املخاطر السوقية والطبيعية

العقد، سواء كانت املنافع تتعلق بوحدات سكين أو جتارية، واستثناء هذه املنافع يعين أن املستثمر ال يزال ميكنه أن يؤجر  

 2األجرة دون التعرض ملخاطر أصل العقار. هذه الوحدات واحلصول على

 بيع العربون: -5

بيع العربون جائز عند احلنابلة على خالف اجلمهور، ومثاله أن يشرتي الرجل السلعة بألف دينار فيدفع من مثنها جزءا) 

يف حق البائع أي ال  مل أشرت منك غدا فالدنانري العشرة لك، ويعد هذا العقد ملزماإذا يقول للبائع و عشرة دنانري مثال( 

 السلعةـ مثن من جزء العربون ويعترب، أنه يستطيع أن ميتنع عن تنفيذه، أما املشرتي فهو باخليار خالل املدة املتفق عليها

 ويكون التنفيذ حالة يف العقد يف عليه املتفق الثمن ضمن يدخل حيث لسلعته، حبسه عن تعويضا للبائع املشرتي يدفعه

 .التنفيذ يف حقه عن املشرتي تنازل إذا للبائع حقا
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 عقد السلم: -6

 الزراعية النشاطات متويل من اإلسالمي املصرف ميكن حيث التحوط، وظيفة لتحقيق العقود أنسب من السلم عقديعد 

 على احلصول اإلسالمي املصرف مصلحة وتكون الكبرية، املشاريع نطاق و الفردي النطاق على والتجارية والصناعية

 1.املؤجل أو احلاضر بثمن بتسويقها قبضها بعد يقوم مث نسبيا رخيص عاجل بسعر آجلة موارد

 الكفالة: -7

 هي ضم ذمة الكفيل إىل ذمة املدين يف الدين املكفول حبيث تتعدد الذمم أمام الدائنني حبيث تشغل ذمة الكفيل 

الرجوع على الكفيل أو على املدين أيهما شاء هبذا الدين مع بقائه شاغاًل لذمة املدين األصلي وميكن للدائن حق 

 ومطالبته بأداء الدين إليه.
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