
 السوق المالية اإلسالمية الدولية
 

 يرجى إدخال شعار االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات
  7107مارس  72الثالثاء  -إعالن صفحي للنشر العاجل

 
 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى االتصال ب: 

يرجى إدخال بيانات الشخص الذي يمكنن االتصنال بني اني االتحناد الندولي للمقايضنات والمشنتقات عثمنان     
، البرينننننننند االلكتروننننننننني: 02 011 060نصننننننننير، السننننننننوق الماليننننننننة اإلسننننننننالمية الدوليننننننننة، البحننننننننرين،  ننننننننات : 

usman.naseer@iifm.net  
 

اليووا االسووال يا الة ليووا  االحوواة الووة لي لل مايقوواي  ال شوولماي يترحووان  عيووار  نلوو     اةلووا السوو ا ال 
 األر اح

السوق المالية اإلسالمية الدولية واالتحاد الدولي للمقايضات قامت  – 7107 ارس  72ال حرين، الثالثاء، 
والمشتقات، إنك  اليو  بطرح معيار منتوج مبادلة األرباح لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/السوق المالية 

 اإلسالمية الدولية والذي سيت  استخدامي ألغراض التحوط اإلسالمية   
 

باح بعد اتفاقية التحوط الرئيسية لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/السوق ويأتي معيار منتوج مبادلة األر 
المالية اإلسالمية الدولية التي أتاحت للصناعة المصراية اإلسالمية إطارًا لقطاع تخفي  المخاطر اإلسالمية   

خالل مؤتمر  وقد ت  اإلعالن بصفة رسمية عن طرح معيار مبادلة األرباح كمنتوج لتخفي  المخاطر وذلك
 صحفي استضااي مصر  البحرين المركزي   
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واي  ذا الصدد، عّلق السيد خالد حمد رئيس مجلس إدارة السوق المالية اإلسالمية الدولية والمدير التنفيذي 
للرقابة المصراية اي مصر  البحرين المركزي بالقول:" لقد أظهرت المؤسسات المالية اإلسالمية بشكل عا  

ن بعضها يمر اآلن بمرحلة توسع   ولكن نظرًا مرونة كبي رة اي البيئة المالية الحالية الصعبة بل وا 
لالرتباطات الوثيقة مع النظا  المالي العالمي، اان الميزانية العمومية للمؤسسات المالية اإلسالمية معرضة 

قات النقدية نظرًا لألسعار للتذبذب اي أسعار العمالت األجنبية وكذلك حاالت عد  التوااق اي أوضاع التدا
المرجعية الثابتة والمتغيرة   وقد أدركت السوق المالية اإلسالمية الدولية أ مية  ذا القطاع الحيوي والحساّس 
اي مراحل مبكرة ولهذا اقد واجهت التحدي المتمثل اي تطوير معايير تحوط إسالمية عالمية وذلك بالتعاون 

نني على ثقة بأن  ذه الجهود المشتركة ستستمر اي المستقبل من مع االتحاد الدولي للمقايضات وا لمشتقات وا 
 أجل اائدة القطاع "  

 
ومن جانبي، صرح السيد روبرت جي  بيكيل الرئيس التنفيذي لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات بالقول: " 

لمالية اإلسالمية الدولية وذلك يسر االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات أن يستمر اي شراكتي مع السوق ا
ضمن جهوده والتزامي المستمرين نحو بناء أسواق تحوط سليمة واعالة خارج عمليات البورصة وذلك اي 
 جميع األسواق المالية العالمية واإلسالمية  إن اتفاقية التحوط الرئيسية لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/

تعتبر عالمة بارزة اي تطوير إدارة المخاطر اي التمويل اإلسالمي ويعتبر  السوق المالية اإلسالمية الدولية
تطوير نماذج تأكيد لالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية اإلسالمية الدولية لمبادلة معدل 

 األرباح بمثابة خطوة طبيعية اي تطوير السوق "  
 

مت  يكلتها للسماح بالتبادل الثنائي لتداقات األرباح من معدل ثابت وتعتبر اتفاقية مبادلة معدل األرباح آلية ت
إلى معدل متغير وبالعكس   وتتيح المستندات جداول منتوج تعتمد على  يكلين مختلفين للتعامل بمعدل 
األرباح من أجل تخفي  مخاطر التداقات النقدية   وقد ت  تطوير مستندات معيار مبادلة األرباح تحت 

وااقة الهيئة االستشارية الشرعية للسوق المالية اإلسالمية الدولية وذلك بالتنسيق مع المستشار إشرا  وم
القانوني الخارجي و   السادة كليفورد تشانس أل أل بيي باإلضااة إلى المشاركين اي السوق على نطاق 

 عالمي   
 



مالية اإلسالمية الدولية، قائاًل: "إن ومن ناحية أخرى، صرح السيد إجالل علوي، الرئيس التنفيذي للسوق ال
معيار مبادلة األرباح قد أتاح للقطاع مستندات منتوج قوية ت  تطوير ا جيدًا وذلك بموجب اتفاقية التحوط 

سوق رأس المال اإلسالمية مثل الصكوك التي شهدت الرئيسية من أجل إدارة التداقات النقدية لمختل  أدوات 
ت معدالت الربح الثابت خالل السنوات القليلة الماضية  ومع نمو وتطوير سوق عددًا متزايدًا من إصدارا

الصكوك، اان الحاجة إلى التحوط سيزداد أيضًا "  ومن جانب آخر، صرح الدكتور أحمد الرااعي، رئيس 
ة الدولية الدائرة الشرعية اي السوق المالية اإلسالمية الدولية، قائاًل: "لقد اضطلعت السوق المالية اإلسالمي

بدوٍر رائد اي إعداد معايير مستندات منتوج خدمات مالية لمجاالت معينة من الصناعة وذلك من أجل تقدي  
أاضل الممارسات والوضوح لألنشطة التجارية السليمة "  وأضا  قائاًل: "بهذه المناسبة، ااّن الدائرة الشرعية 

لهيئة االستشارية الشرعية للسوق المالية اإلسالمية على السوق المالية اإلسالمية الدولية تود أن تشكر ااي 
 دعمها الها  واألساسي والذي تقدره عاليًا "  

 
ونوه السيد إجالل علوي بالدور الذي يلعبي أعضاء مجلس إدارة السوق المالية اإلسالمية الدولية والمؤسسات 

رشاد اته  القّيمة ضمن جهود التوحيد والتنسيق األعضاء اي السوق المالية اإلسالمية الدولية على دعمه  وا 
اي السوق المالية اإلسالمية الدولية حيث يعتبر دع  الصناعة  أساسيُا للتنفيذ من أجل ضمان النمو المستدي  

 للصناعة "  
 

 ذا وتتواار مستندات مبادلة األرباح لإلتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/ السوق المالية اإلسالمية الدولية 
أو على موقع االتحاد الدولي  www.iifm.netعلى موقع السوق المالية اإلسالمية الدولية على العنوان: 

  www.isda.orgللمقايضات والمشتقات على العنوان التالي: 
 

http://www.iifm.net/
http://www.isda.org/
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تعتبر السوق المالية اإلسالمية الدولية  يئة التوحيد العالمية لقطاع سوق رأس المال والعملة اإلسالمية 
لصناعة الخدمات المالية اإلسالمية   و ي تركز بصفة أساسية على توحيد المنتجات والمستندات 

ق المالية اإلسالمية الدولية    وقد تأسست السو على نطاق عالمي اإلسالمية والعمليات المتعلقة بها
بروناي دار السال  ومصر  للبنك اإلسالمي للتنمية  و يئة النقد اي  من خالل الجهود المشتركة

وبنك السودان المركزي و يئة البوان للخدمات المالية )ماليزيا(  ومصر  البحرين المركزي اندونيسيا
لى جانب األوذلك كمؤسسة محايدة غير  اداة للربح   عضاء المؤسسين، تحظى السوق المالية وا 

المؤسسات المالية باإلضااة إلى عدد من  الدائ  بنك الدولة الباكستانيو ا اإلسالمية الدولية بدع  عض
اإلقليمية والدولية باإلضااة إلى مشاركين آخرين اي السوق باعتبار   أعضاء ايها    ذا وتتواار 

سالمية الدولية من خالل زيارة موقعها على شبكة االنترنيت معلومات تفصيلية حول السوق المالية اإل
  www.iifm.net على العنوان التالي:

 
 االحاة الة لي لل مايقاي  ال شلماين ذه عن 
يعمل من أجل جعل أسواق المشتقات العالمية التي  الدولي للمقايضات والمشتقات، واإلتحاد 0890منذ عا  

للمقايضات والمشتقات من أكبر اتحادات  الدولياإلتحاد تت  خارج البورصة أكثر أمانًا واعالية  واليو  يعتبر 
بلدًا اي ست قارات  ويشمل  ؤالء  09عضوًا من  900التجارة المالية اي العال  حيث يض  أكثر من 

والدولية  العالميةخارج البورصة ومن بينه  البنوك اي سوق المشتقات  ينة من المشاركواسع يلةعضاء تشكألا
راء األصول ومؤسسات الطاقة والسلع والهيئات الحكومية واوق الوطنية وشركات التأمين واإلقليمية ومد

يوت المقاصة والمؤسسات المالية المتنوعة والشركات الكبرى ومكاتب المحاماة وأسواق األوراق المالية وب
االتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات وأنشطتي وغير   من مقدمي الخدمات   ذا وتتواار المعلومات عن 

 www.isda.org على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي: ادعلى موقع اإلتح
 

 تحاد الدولي للمقايضات والمشتقات إنك لإلاالتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات  ماركة مسجلة  ذا ويعتبر 
 

http://www.isda.org/

