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 تقــدیــم 
التي یتم من خاللھا تنفیذ عقود لتداول السلع األساسیةتعد بـورصات السلعتعد بـورصات السلعتُ

البورصات،   أنواع  أقدم  كلمة "بورصة"من  یعود أصل  البورصات،  حیث  أنواع  أقدم  كلمة "بورصة"من  یعود أصل  البورصات،  حیث  أنواع  أقدم  سم  إإلى    )1( من 
مجال البنوك في في بلجیكا التي كانت تعمل في في بلجیكا التي كانت تعمل في  )Van der Borsen(عائلة 
ًمكاناً یلتقي فیھ  المملوك لھا    حیث كان مقر البنك الرئیس  حیث كان مقر البنك الرئیس  ،)(Brugesمدینة     ًمكانا

  في القرن الخامس عشر، لیتم من خاللھ التعامل في السلع    في القرن الخامس عشر، لیتم من خاللھ التعامل في السلع    المحلیونالتجار  
ً وشراًء وشراء،   ً بیعا ًاألساسیة والمحاصیل الزراعیة  بیعا   لسوق رؤوس    لسوق رؤوس    ًصبح رمزاًلی صبح رمزالی صبح رمزاً،  لی ،  لی ًاألساسیة والمحاصیل الزراعیة 

للسلع یتماألموال وبورصة  كان  بأسعار  ، حیث  قائمة  یشبھ  السلع    نشر ما 
ًیومیاً طوالالبورصة األساسیة في  . فترة التداولًیومیا

السلع    تمثل ً  رئیسا  رئیساً    ًعامالًعامالًبورصات  في  ًرئیسا األنشطة    تعزیزیساھم  استدامة 
في  االقتصادیة،   والزراعیةالمتمثلة  الصناعیة  وغیرھااألنشطة  من   ، 

كما  األنشطة بأنھا  ،  المالیة  اتستثمارستثماراال ساال ساال   أحدتتمیز  األسواق  في  ،البدیلة 
  في   في   بورصة السلع  تسھمبالتالي    .والسندات  األوراق المالیة  في    في    اال ستثماراال ستثماركاال كاال ك

المحفظة   أن    ، یةاال ستثمار اال ستثمار اال تنویع  أن    حیث  تعتبر    حیث  التحوط    ى حدإالسلع  أدوات 
المستثمرون    ياال ستثماراال ستثماراال  إلیھا  یلجأ  االقتصادي التي  الركود  حاالت  المستثمرون  في  إلیھا  یلجأ  االقتصادي التي  الركود  حاالت  المستثمرون  في  إلیھا  یلجأ    ، التي 

التضخم مستوى  دور  ،وارتفاع  على  السلع  عالوة  تقلیل  بورصات  تقلیل  في    في 
  بطبیعتھا تعتبر كون السلع    ونمستوى المخاطر التي یتعرض لھا المستثمر

. حقیقةًأصوالًأصوالً

القادرصباغ،    )1( البورصة  .) 2018(  عبد  في  المالیة  األوراق  المصري    ،"قید  النظامین  بین  مقارنة  المصري    دراسة  النظامین  بین  مقارنة    دراسة 
. "والسعودي
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ضوء سبق،  في  السلع  تعمل  ما  العوائد  على    بورصات  مصادر  تنویع 
سھامھا  في تحقیق حالة من التوازن بین العرض سھامھا  في تحقیق حالة من التوازن بین العرض سھامھا  إ، إضافة إلى  یةاإلستثمار
األساسیة  والطلب   السلع  البیع  على  أسعار  بین  الفجوة  من جھة، وتضییق 

مستویات   ویدعم  األسعار  تقلبات  من  یحد  مما  أخرى،  جھة  من  والشراء 
المنافسة.  

 

 )2(السلع بورصاتمفھوم 

أو    السلع  ةبورصةبورصة المكان  ھي  ببساطة 
بین ما  تجمع  التي  المشترین   المنصة 

مكان   األساسیة    للسلع   للسلع   والبائعین مكان   في    في 
شراء  بیع و  عملی اتعملی اتعملی   تنفیذ  بھدفواحد  
ھذه    ،السلع مثل  وجود  یساعد  بالتالي 

على  البحث   تقلیل  البورصات  تكالیف 
. واختصار الوقت إلتمام عملیات الشراء والبیع

یة". یة". "ألسواق الحاضرة والمستقبلی"ألسواق الحاضرة والمستقبلی"ألسواق الحاضرة والمستقبل .) 1994ھندي، منیر ( )2(

أو   المكان  ھي  ببساطة 

ھذه   مثل  وجود  یساعد  بالتالي 
البحث    تكالیف 
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)3(بورصات السلع األھمیة االقتصادیة ل 

أھمیةًتُ الدول  أھمیةتولي  الدول  أھمیةًتولي  الدول    لبورصات    لبورصات    ًكبیرةًكبیرةً  ًولي 
وتعزیز   السلع اقتصاداتھا  وتعزیز   لدعم  اقتصاداتھا    لدعم 

والزراعیة  األنشطة بما    ،الصناعیة 
  یمكنھا من تحریك عجلة االقتصاد.

  تمكن بورصات السلع الدول من  تحقیق تمكن بورصات السلع الدول من  تحقیق تمكن بورصات السلع الدول من  
 :عدة أھداف أھمھا ما یلي 

الســـلع   إدراج وتداولعن طریق    دفع عجلة األنشـــطة االقتصـــادیة-
االقتصـــادیة في البورصـــة، مما یمكن من رفع   المرتبطة  بالقطاعاتالمرتبطة  بالقطاعاتالمرتبطة  

د  األداء االقتصــــادي من جـھة،   اـئ ارویحقق الـع ــتثـم   المرجو  ياإلســ
  والمؤسسات من جھة أخرى.للمستثمرین

المـستویات الـسعریة التي   موثوقة  لتحدیدموثوقة  لتحدیدكجھة  موثوقة  كجھة  موثوقة  كجھة  تعمل  بورـصات الـسلعتعمل  بورـصات الـسلعتعمل  -
ُبصــورة شــفافة تُمكن  بصــورة شــفافة تمكن    بصــورة شــفافة ت  بصــورة شــفافة تُمكن    األســاســیة في البورصــةأســعار الســلع    تعكس

. )4(المستثمرین من التداول تحت مظلة قوانین وآلیات عمل منظمة

:  "الدور الرقابي لبورصة األوراق المالیة على سوق رأس المال وأثره في نمو السوق .)2020الدبوسي، مصطفى ( الدبوسي، مصطفى ( الدبوسي، )3(
 "دراسة مقارنة في القانونین المصري واإلماراتي.  متاحة من خالل الرابطدراسة مقارنة في القانونین المصري واإلماراتي.  متاحة من خالل الرابطدراسة مقارنة في القانونین المصري واإلماراتي.  

https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Journallaw/Documents/V17/Issue%201/15.pdf
). " وزیر التموین یعلن رسمیا تأسیس البورصة السلعیة المصریة"، متاح من خالل الرابط:  2020البورصة المصریة، (  )4(

https://www.egx.com.eg/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=202026
 

)3(

لبورصات  
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بیانات عن الكمیات المعروـضة والمطلوبة  من الـسلع األـساـسیة،  بیانات عن الكمیات المعروـضة والمطلوبة  من الـسلع األـساـسیة،    بیانات عن الكمیات المعروـضة والمطلوبة    بیانات عن الكمیات المعروـضة والمطلوبة    توفر-
تلك   وتحدد أســعارھا ومواســم الطلب علیھا، على وجھ الخصــوص

وفقللتخزین القابلة  وفقللتخزین القابلة  المؤھلة.المخازن مواصفاتالقابلة 

ــھم- ــھمتُسـ ــھمتسـ ــتویاترفع  في   في سـ ــفافیة و  مسـ العرض والطلب مراقبة آلیة  الشـ
المســــتقبلیة أو عقود المســــتقبلیة أو عقود الالعقودإبرام   على  ً عالوةًعالوةً،  األســــاســــیةللســــلع للســــلع ل
،  ) 13ُ(الُمشــار إلیھا في ص (المشــار إلیھا في ص (المشــار إلیھا في ص   على ھذه الســلع  في المســتقبلعلى ھذه الســلع  في المســتقبلعلى ھذه الســلع    خیاراتال

ّمّكن  مكن  مّكن   ــةالمتعاملینُبما یُمكبما یمكبما یُ ــة  في البورصــ ــتثماري  من   من     في البورصــ   من   من   ،التخطیط االســ
  قبل تاریخ    قبل تاریخ  ثالتي قد تحداألسـعار، والتحوط من مخاطر تقلبات  جھة

من جھة أخرى.،التسلیم

ــدإدارة  - ــلع،    نـتاجإعملـیات   ورصــ ــدیر الســ ــلع،    وتصــ ــدیر الســ   العقود  من خالل  وتصــ
 .الحاضرة أو اآلجلة

ــاھمة- ــلع بین     في   في المسـ تحریك رؤوس األموال، من خالل تداول السـ
البورصة.المتعاملین في 

  التواصــل المباشــر ما بین حلقات التســعیر العادل للســلع من خالل  تحقیق  -
الذي یحد من تباین األسع ار. الذي یحد من تباین األسع ار. الذي یحد من تباین األسع األمر تداول السلع خارج نطاق البورصة، 
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ــلع- ـــعار الســ البیع  البیع  العروض   مراقـبةمن خالل   الـحد من التالـعب ـبأســ
التداول  إلغاء عملیات  و  و  ،غیر المبررةذات الحدود السـعریة  والشـراءوالشـراءوال

 .لقوانین وقرارات البورصةلقوانین وقرارات البورصةلالمخالفة

الزراعیة   من خالل تداول  ـسلع القطاعاتمن خالل تداول  ـسلع القطاعات  من خالل تداول    من خالل تداول    األدوات اإلـستثماریةتنویع  -
 .والصناعیة والتجاریة

،  في البورصـــة  في البورصـــةالمتعاملین  بین    بین    التنافســـیة  و  و  الشـــفافیة  ترفع معدال -
دالت ار  وخفض مـع ــلع  االحتـك ــلع  للســ ــلع   للســ داول الســ ــع ـت ث یخضــ ، حـی

ــة آللیات العرض والطلب، بحیث   ــلع بالبورص ــعار الس ــة آللیات العرض والطلب، بحیث  یتم تحدید أس ــلع بالبورص ــعار الس ــة آللیات العرض والطلب، بحیث  یتم تحدید أس بالبورص
 .ًبشكل یومي، ویكون موحداًبشكل یومي، ویكون موحداً لجمیع المتعاملین

  )5(خصائص السلع

بورصات    حددتحددتحدد عمل  تنظیم  عن  المسؤولة  والتشریعیة  الرقابیة  الجھات 
السلع عددا ً من الشروط المتعلقة بخصائص السلع الواجب توافرھا للموافقة 

على إدراجھا وتداولھا كما یلي:

ــترط أن تكون- ــلع  یش ــلعةالس ــلعةالس     مواصــفاتھا  مواصــفاتھا    من حیث  من حیث    ذات تصــنیف محدد  ذات تصــنیف محدد  الس
 .وكمیتھا

  مرجع سابق.   مرجع سابق.   .)1994(منیر ،ھندي) 5(
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مـستمرالطلب ال  اـشتراط- مـستمرالطلب ال   بـشكل مـستمر    بـشكل مـستمر    خـضاعھاإ  بھدفعلى الـسلعة،   الطلب ال
 .البورصةسیولةلضمان مستویات،لعملیات التسویة والمقاصةلعملیات التسویة والمقاصةل

ة للتخزین  یـجب  - ابـل ة ـق ــلـع دةأن تكون الســ ة للتخزین  لـم ابـل ة ـق ــلـع دةأن تكون الســ ة للتخزین  لـم ابـل ة ـق ــلـع اســـــبت  أن تكون الســ اســـــبتتـن ات    مع  تتـن عملـی
للســـلع للســـلع محددة  لمحددة  لمحددة    اســـتالمبتواریخ  بتواریخ    ب  ب  خاصـــةً المرتبطة  العرض والطلب

بالعقود اآلجلة.بالعقود اآلجلة.بالمرتبطة 
 .محددةوكمیةأن تكون السلعة ذات قیمة -

أنواع السلع

 .الطبیعي والفحمكالنفط والغاز  الطاقة:-
ــة  و  الــذھــبمثــل    المعــادن:- الفضـــ

ــل  و  األـلـموـنـیوم ـیك ـن واـل ــدـیر  اـلقصــــ
  الصــفیحالرصــاص  والرصــاص  والرصــاص  بالتینیوم  وبالتینیوم  والبالتینیوم  البالتینیوم  الو

كو اسو  البالتینو  الزـن ادن    النـح والمـع
 .المركبة

ة  - ات الزراعـی ة والحبوبالمنتـج ذـی ذرة    :واألـغ ل اـل   والقمحواألرز  مـث

اللوز   و  و  والبندقالفســتق    و  و  والكاكاو والبن والشــعیر  والصــویاوالكاكاو والبن والشــعیر  والصــویا  والكاكاو والبن والشــعیر    والكاكاو والبن والشــعیر    والســكر
 .والقطنلمشمش المجفف او

 .والماشیةاللحوم -

الصمغ والمطاط.واألخشاب -

. 

ادن   والمـع
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 )6(أنواع التعامالت في بورصات السلع

بورصات  في  التعامالت  أنواع  تندرج 
  :السلع تحت نوعین رئیسین ھما

ھي   :)7(التعامالت الحاضرة أو النقدیة
تتم  التعامالتالتعامالتالت خالل  التي    سلع    سلع    من 

  في   في   المقیدةالمخازن العالمیة    في    في    متواجدة
ثمنھاویتم تسلیمھا واستالم    ،البورصات

  ووسائل المواصالت وأیام   ووسائل المواصالت وأیام   التعاقد مع مراعاة ظروف التبادل بحسب  الموقعالتعاقد مع مراعاة ظروف التبادل بحسب  الموقعالتعاقد مع مراعاة ظروف التبادل بحسب  
الطرق التالیة: ،  بحیث تتم من خالل ،  بحیث تتم من خالل ،  العطل الرسمیة

لھ.ونقلھايالتسلیم الفعلي للسلعة للمشتر-

ــلیم  - ــلعتسـ ــتنداتالسـ یتم  إلى أن    مخزنة  مخزنة    بحیث تبقى   بحیث تبقى   عن طریق المسـ
 .بیعھا

امش - الـھ ــراء ـب د   (Margin Buying):الشــ ــراء    تعتـم ة الشــ عملـی
محددبمبلغ  معینة  على شــراء ســلعة بالھامش   محددبمبلغ  معینة     ســداد جزء  بحیث یتم  بحیث یتم  ،بمبلغ  معینة  

  عن طریق  المتبقي من قبل المشـتري، فیما یتم سـدادمن ثمن السـلعة
ــیط ــرةً أو یقوم  یقوم    اـلذي  الوســ اشــ ــرةًـبدفـعھ من حســــاـبھ الـخاص مـب اشــ ًـبدفـعھ من حســــاـبھ الـخاص مـب

). " الســلع الدولیة وضــوابط التعامل فیھا"، بحث مقدم للمؤتمر الســادس عشــر لمجمع  2005عمر،  محمد (عمر،  محمد (عمر،  )6(
.الفقھ اإلسالمي الدولي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، دبي، اإلمارات

(7) James M. Carman and Kenneth P.UHL "Marketi Principles and Methods", pp. 
661 - 664.

بورصات  في  التعامالت  أنواع  تندرج 

في 
عند    

 بورصات السلع
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على األســـعار مضـــاربة  ال  من البنوك مقابل فائدة،  بھدفمن البنوك مقابل فائدة،  بھدفبإقتراضـــھ  من البنوك مقابل فائدة،  بإقتراضـــھ  من البنوك مقابل فائدة،  بإقتراضـــھ  
  للسلعة.التي یتوقعھا المشترى

والفوائد المترتبة  القرض   بعد إتمام عملیة البیع یقوم المشــتري بســداد
ــترد الباقي علیھ ًبناًءبناء على الفارق تم دفعھ  الذيالجزء  من خالل ویسـ

، األـسعارُالـسعري الُمحقق من األرباح. في المقابل، وفي حال تراجع  الـسعري المحقق من األرباح. في المقابل، وفي حال تراجع  الـسعري المحقق من األرباح. في المقابل، وفي حال تراجع  
ــترداد المبلغ المدفوع  ــتريیتم اس ــارة   من قبل المش ًناقصــاً منھ الخس ًناقصــا

ُالُمحققة.المحققة.المحققة.

ــوف- ائع  ھو   (Uncovered sale):البیع على المكشــ ام الـب ائع  ھو  قـی ام الـب   ببیعببیعبھو  قـی
على أن یقوم السـمسـار بتسـلیم السـلعة من  سـلعة لیسـت  متواجدة لدیھسـلعة لیسـت  متواجدة لدیھسـلعة لیسـت  

  لدى السمسار    لدى السمسار  مقابل رھن یقدمھ البائع،  بحیث یبقى مبلغ الرھنمقابل رھن یقدمھ البائع،  بحیث یبقى مبلغ الرھن  مقابل رھن یقدمھ البائع،    مقابل رھن یقدمھ البائع،    طرفھ
  إلى حین إتمام عملیة البیع.

ـــعار عملـیة ال  العملـیة من خاللتتم ـھذه - ــارـبة على ھبوط األســ ـــعار عملـیة المضــ ــارـبة على ھبوط األســ   ،عملـیة المضــ
بإتمام  بإتمام  بیعھا، ومن ثم یقوم  ببیعھا، ومن ثم یقوم  ببیعھا، ومن ثم یقوم  المرادبشـراء السـلعة السـمسـار   حیث یقوم

ً  یمثل الفارق السعري،  و،  و،  عملیة البیع ً  بین ثمن البیع وثمن الشراء ربحا  بین ثمن البیع وثمن الشراء ربحا  ً بین ثمن البیع وثمن الشراء ربحا
ــل علیھ البائع، وإن لم یتحقق   ــعر المتوقع من قبل البائعیحص   في   في الس

ـــعاـحال ارتـفاع   ــارة یقوم الـبائع بتحـمل  ر،األســ من خالل مبلغ  خســ
  .المودع لدى السمسارالرھن  
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ة- دـی ــرة النـق اضــ ل   (Cash Contracts): العقود الـح اـم من  یتم التـع
ــلع    خاللھــا العــالمیــة    في    في    متواجــدةعلى ســ   لــدى   لــدى   المقیــدةالمخــازن 

.البورصات ویتم تسلیمھا واستالم ثمنھا عند إتمام التعاقد

  تتم من  ھي العقود التي :  (Spot Contract)د المتاجرة الفوریةد المتاجرة الفوریةد المتاجرة الفوریعقوعقوعق-
اتفاق بین البائع والمشـــتري على بیع وشـــراء ســـلعة في وقت    خالل

المشـــترى    )،  حیث یقوم)،  حیث یقوم)،  (Spot Priceمحدد بســـعر البیع الحاضـــر 
تحدده إدارة البورـصة، ویتم التـسلیم  ،  من الثمن عند التعاقد  من الثمن عند التعاقد  بدفع جزء

ام   ة أـی د ثالـث ةًبـع داـی ة  ـب ــفـق الي إلبرام الصــ أو إلى الیوم ،  من الیوم الـت
ً، ذلك تبعاً إلختالف القوانین الداخلیة من  حتى  نھایة الـشھرحتى  نھایة الـشھرحتى  وأالعاـشرالعاـشرالعاـش ً، ذلك تبعا

.بورصة إلى أخرى

ــلع من خالل ـعدة    :)8(التـعامالت اآلجـلة ــات الســ یتم التـعاـمل في بورصــ
ما یلي:تشملتشملتشمأنواع للعقود، 

تقوم  ،  ة  تســلیم متأخر  تســلیم متأخر  عقود :(Forward Contracts)اآلجلة  العقود  -
  في   في ماســلعةاســتالمالبائع والمشــتري على تســلیم أو   اتفاقأ  مبد  على 

 على ســعر یتم االتفاق علیھ في تاریخ   على ســعر یتم االتفاق علیھ في تاریخ  ًتاریخ محدد في المســتقبل بناًءتاریخ محدد في المســتقبل بناء على ســعر یتم االتفاق علیھ 
ًعقوداًعقوداً یتم تصـــمیمھا حســب    بكونھاالعقود اآلجلة    .  تتمیز.  تتمیز.  یوم اإلتفاق

ــب االتفاقطلب أطرافھا (غیر   ــب االتفاقطلب أطرافھا (غیر  ثابتة ومتغیرة بحس ،  بالتالي فھي تعد  ،  بالتالي فھي تعد  ،  )طلب أطرافھا (غیر  ثابتة ومتغیرة بحس
  وتســــتخدم كأداة للتحوط ضــــد    وتســــتخدم كأداة للتحوط ضــــد    ،البورصــــة غیر المنظمةمن عقود  

مرجع سابق. مرجع سابق. مرجع س .) 1994منیر ( ، ھندي)8(
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  مخاطر تذبذب أـسعار الـسلع   مخاطر تذبذب أـسعار الـسلع   ،على ـسبیل المثال  ،المخاطر التي تـشمل
 .والعمالت ومعدالت الفائدة

اآلجلةالعقود  عقود تشابھ (Future Contracts):العقود المـستقبلیة-
ًتقریـباً     آلـیة الـتداول،   آلـیة الـتداول، تختلف  من حـیثتختلف  من حـیثلكنـھا  تختلف  لكنـھا  تختلف  ، لكنـھا  ، لكنـھا  ، والـھدف  من حـیث الفكرة  من حـیث الفكرةًتقریـبا
ً  كما تم استعراضھا  العقود اآلجلةإنحیث   ً  مسبقا  مسبقا ً  معدة ً مسبقا ً  خصیصا  خصیصا   لتلبي   لتلبي ًخصیصا

اـبل،   طرفي العـقد  طرفي العـقد  متطلـبات ــتقبلـیة   تكون. في المـق اـبةالعقود المســ   بمـث
ــیة (نمطیة ــات  )،  یتم التعامل  )،  یتم التعامل  )،    ومحددة  ومحددة  عقود قیاس ــات  یتم التعامل  بھا في البورص ــات  بناء  یتم التعامل  بھا في البورص ــات  بناءبھا في البورص ًبناًءبھا في البورص

القوانین وال القوانین واللوائحعلى  القوانین واللوائحعلى  ــات.    ُالُمنظمــةالمنظمــةالمنظمــة  على  تلــك البورصـــ ــات.    في  تلــك البورصـــ یمكن  كمــا    في 
تقبلیة ك تخدام العقود المـس تقبلیة كأحد  اـس تخدام العقود المـس تقبلیة كأحد  اـس تخدام العقود المـس   ضـد مخاطر التقلبات    ضـد مخاطر التقلبات    التحوطأدوات اـس

ًاســــتناداًاســــتناداً إلى   من قبل المضــــاربین    من قبل المضــــاربین    التعامل بھا  یتم    یتم    كذلكالســــعریة، 

.السلعتوقعات حركة أسعار 

عقود    ھنـاك نوعـان من (Option Contracts):عقود الخیـارات-
الشـراء    عقود خیاراتالشـراء أو البیع.  في حالةالشـراء أو البیع.  في حالةالشـراء أو البیع.    حالتي   الخیارات في 

الشـراء على أسـاس  الشـراء على أسـاس  ولكن لیس علیھ االلتزام بالولكن لیس علیھ االلتزام بالولكن لیس علیھ االلتزام بالحق،یكون للمشـتري  
ً (تاریخ    تاریخ معین، في )ســعر التنفیذ( یطلق علیھًســعر محدد ســلفاًســعر محدد ســلفا

أل ـسھم، أو مؤـشر أـسھم،  أل ـسھم، أو مؤـشر أـسھم،  أل تكون      لعملیة ـشراء قد  لعملیة ـشراء قداالنتھاء) في المـستقبل
أو عملة، أو ذھب، أو أي سلعة أخرى. 

ــراء- ة الشــ اـل ة    العقود  تعتبر،  في ـحال ـعدم تحقیق ـح اال قیـم ة  لـھ اال قیـم ة  لـھ د    ال قیـم وتـع
ــة خیار .الغیةً ــراء  وإذا كان باإلمكان ممارسـ في أي تاریخ قبل  الشـ
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ــا ـتاریخ األـجل) ــمى ـھذا النوع من  ف  ،االنتـھاء (یطلق علـیھ أیضــ ــمى ـھذا النوع من  فیســ فیســ
ارات   ار"الخـی ار األمریكي". أمـا إذا كـان خـی ــراء  الخـی مرتبط    الشــ

دد  ب اریخ مـح دد  بـت اریخ مـح ذبـت دد  للتنفـی اریخ مـح ذـت دد  للتنفـی اریخ مـح ــمى    ،ـت ة یســ اـل ذه الـح ار في ـھ إن الخـی ــمى    ـف ة یســ اـل ذه الـح ار في ـھ إن الخـی ار  "  ـف الخـی
 ."األوروبي 

ة  - ارعقود  في حـاـل ائع  یعطي یعطي یُ  ،البیع  اتخـی ھ  ولكن لیس  الحق  الـب علـی
  في تاریخ محدد (إن   في تاریخ محدد (إن المشـتريبسـعر التنفیذ إلى  السـلعةااللتزام ببیع  

اریخ األـجل (إن  اریخ حتى ـت ان على النمط األوروبي) أو في أي ـت ـك
األرـباح من خـیارات البیع إن   یتم تحقیقـكان على النمط األمریكي). 

 .انخفضت قیمة األصل في البورصة إلى حد أقل من سعر التنفیذانخفضت قیمة األصل في البورصة إلى حد أقل من سعر التنفیذانخفضت قیمة األصل في البورصة إلى حد أقل من 
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 )9(آلیة عمل بورصة السلع

  من خالل العقود   من خالل العقود     والمشترین  والمشترین  البائعین  یتم تبادل السلع في بورصة السلع بینیتم تبادل السلع في بورصة السلع بینیتم تبادل السلع في 
ُالتي تم ذكرھا  و  السلعالمنظمة لتداول   ُسابقا ًاستناداًاستناداً إلى القوانین   تنفذ ، التي  ُسابقا

تضعھا  و التي  واإلجراءات  القواعد 
  .البورصات

بورصات  تتم عملیة التداول  في  تتم عملیة التداول  في  تتم عملیة التداول  
العالمیة من ع  السلع  السلع  من على  السلع  على 
منصة     للتجارة   للتجارة   مخصصةخالل 

العقود   أو  اآلجلة،  العقود  في 
.  المستقبلیة

مجموعة    من خاللالبورصة  البورصة  الفتعمل  فتعمل  ،  ف،  ف،  حالة بورصة السلع المحلیةأما في  
یتم ذلك من خالل ، حیث  تحفیز تجارة السلع األساسیةبھدف    األدواتمن  

م اآلجلة،  العقود  غیر  أخرى  أدوات  العقوداستخدام  في  متمثلة  اآلجلة،  العقود  غیر  أخرى  أدوات  العقوداستخدام  في  متمثلة  اآلجلة،  العقود  غیر  أخرى  أدوات  أو    استخدام  النقدیة 
المستودعات إیصاالت  أساس  على  اآلجل  العقد  أو  الفوري،  أو    ،التسلیم 

تجارة اتفاقیات إعادة الشراء الخاصة بالمزارعین. 

(9) UNCTAD, (2009). “Overview of the world’s commodity exchanges”, available 
at: https://unctad.org/en/Docs/ditccom20084_en.pdf

تضعھا   التي  واإلجراءات  القواعد 

العقود   أو  اآلجلة،  العقود  في 
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 المتعاملون في بورصات السلع

 :)10(التالي متعاملین على النحو متعاملین على النحو بورصات السلع عدة أطراف من المبورصات السلع عدة أطراف من المبورصات السلع عدة أطراف من اللتشملتشمل

ــي- ــاسـ ــو أسـ ــلع  :عضـ ــویة منتجي السـ ــمل العضـ ــلع  تشـ ــویة منتجي السـ ــمل العضـ والموزعین    تشـ
ــركات التجاریة و ــركات  والشــ شــ

ــتیراد   والتصــدیر إضــافة   والتصــدیر إضــافة   االس
نالذیالوســطاء    إلى  نالذیالوســطاء   یقومون  الذیالوســطاء  

ـمن  ـمـقررة  ــوم  رســ ــدـفع  ب
ــول ــة للحصـ على  البورصـ

العضویة. 

في ھذا اإلطار، تحدد البورصة  
ــول على   ــروط للحصــ عـدد من الشــ

ة ــوـی ــتثمر ـحداً أدنى    وھي   العضــ داًامتالك المســ ــتثمر ـح المن  ًامتالك المســ المن  رأس الـم   في   في   من  رأس الـم
  بحسب القوانین    بحسب القوانین      من قبل البورصة  من قبل البورصة  یحدد(  من طرفھ    من طرفھ    الشركة المملوكة

، إضـافة إلى قیام المتعامل بفتح  واإلجراءات الداخلیة لكل بورصـة)
. محدد من قبل البورصةحساب جارى لدى إدارة البورصة بمبلغ 

اـسي     یحصـل  یحصـل  ،في المقابل على عدد من االمتیازات عن  العضـو األـس
تخصیص مكان لھ في البورصة  یطلق  تخصیص مكان لھ في البورصة  یطلق    تخصیص مكان لھ في البورصة    تخصیص مكان لھ في البورصة    ، منھاباقي أعضاء البورصة

ــاـفة إلى    (محـطة مـتاجرة)،  علـیھ ممـثل مقیم  ممـثل مقیم  م  إعـطاـئھ میزة تعیینإضــ

. اإلشارة إلیھ  سبق). مرجع 2005محمد (، عمر)10(

ــركات   شــ
والتصــدیر إضــافة 

في ھذا اإلطار، تحدد البورصة  
ــول على   ــروط للحصــ عـدد من الشــ

 بورصات السلع
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التعامالت والتداوالت  إدارةیقوم بالعمل على    ،للعضـــو األســـاســـي 
البیع والشـراء     یتمتع العضـو األسـاسـي بصـالحیة  یتمتع العضـو األسـاسـي بصـالحیة  الخاصـة بھ. كماالخاصـة بھ. كماالخاصـة بھ. كم

  وســـیط،  كذلك یمتلك العضـــو األســـاســـي حقوســـیط،  كذلك یمتلك العضـــو األســـاســـي حقوجود  وســـیط،  وجود  وســـیط،  وجود    دون   دون ًمباشـــرةًمباشـــرةً
  .الترشح لمجلس إدارة البورصة، والتصویت في االجتماعاتالترشح لمجلس إدارة البورصة، والتصویت في االجتماعاتال

  ال یمتلك العضـو المسـاعد صـالحیة التداول بشـكل  :عضـو مسـاعد-
العضــــو  . كما ال یمتلك    من خالل الوســــطاء  من خالل الوســــطاء  مباشــــر وإنما  یتعاملمباشــــر وإنما  یتعاملمباشــــر وإنما  

  كما لیس لھ حق    كما لیس لھ حق    ،لمجلس إدارة البورـصةالمـساعد ـصالحیة الترـشح
خالل  تخـصیص ھوامش األرباح من على    التـصویت، ولكن  یحـصلالتـصویت، ولكن  یحـصلالتـصویت، ولكن  

ــول على  التـعامالت، وإبرام   ـــبة من العموـلالحصــ ،ةنســ ـــبة من العموـل ،ةنســ ـــبة من العموـل تخفیض  و  نســ
التعامالت، وتخفیض نسـبة  التعامالت، وتخفیض نسـبة  اللبیت التسـویة إلجراء لبیت التسـویة إلجراء المدفوعة لالمدفوعة لالمدفوعة الرسـوم
للوسطاء. التي تدفعالعمولة 

ــة أو بنك یرغب التعامل في    :متعامل عادي- ــس ــخص أو مؤس أي ش
السلع، ویجب أن تتم تعامالتھ من خالل عضو أساسي في البورصة  

أو وسیط مرخص.

ــیط- ذ    :وســ ــراء المخول من البورصـــــة بتنفـی ات البیع والشــ عملـی
لكونھ  لكونھ  ل،للتداولعمولة ، مقابل  حـصولھ على  ، مقابل  حـصولھ على  ، مقابل  للمتعاملین في البورـصة

.عن المتعاملینًیمثل وكیالًیمثل وكیالً
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المسـؤولة في البورصـة عن ضـمان تنفیذ  جھة ال  :)11(بیت التسـویة-
  نشــاء بیت التســویةإ. یتم  أعضــاء البورصــةالصــفقات، وتتكون من  

عن طریق  جزء من الرســوم التي عن طریق  جزء من الرســوم التي عن طریق    صــندوق ضــمان  یمولصــندوق ضــمان  یمول  صــندوق ضــمان    صــندوق ضــمان    من خالل
تری  (البائعین(البائعین(البائع    من أطراف التعاقد  من أطراف التعاقد  تتحصـل علیھا البورصـة تری  والمـش ترین   والمـش ترین والمـش .  ) والمـش

ــویـة بمتـابعـة خطواتكـذلـك   ــویـة بمتـابعـة خطواتكـذلـك  یقوم بیـت التســ أي   ویغطي التعـاقـد    كـذلـك  یقوم بیـت التســ
 .المتعاملون عن دفعھایتخلفالتزامات قد التزامات قد التزامات 

  تخزین الـسلع التي یتم التعامل علیھا    تخزین الـسلع التي یتم التعامل علیھا      فیھا  فیھایتم  التي   األماكنالمخازن:-
البورصــة،  ولكنالبورصــة،  ولكنالبورصــة،    المخازن في مقرال یشــترط وجود  البورصــة. في 

ــبكة عالمیة من المخازن التجاریة   ــبكة عالمیة من المخازن التجاریة  تتواجدتوجد شــ ــبكة عالمیة من المخازن التجاریة  تتواجدتوجد شــ ــب موقعھا    توجد شــ ــب موقعھا    حســ   حســ
البورصــــات المعتمدة،  بحســــب  البورصــــات المعتمدة،  بحســــب  البورصــــات المعتمدة،    مقیدة لدى  مقیدة لدى  بحیث  تكونبحیث  تكونبحیث  الجغرافي، 

التواـصل  یتم  في ھذا اإلطار، یتم  في ھذا اإلطار،   یتم    یتم    .نوع الـسلعة المتخـصـصة في تخزینھا
البورصــات والمخازن  لمتابعة عملیات  البورصــات والمخازن  لمتابعة عملیات  البورصــات والمخازن  بین  كل من بین  كل من بین    الدائم  والتنســیق

إستالم وتسلیم السلع.
  

 :الروابطموقع بورصة طوكیو السلعیة متاح من خالل )11(
https://www.jpx.co.jp/english/index.html 
https://www.tocom.or.jp/rule/documents/AssociateMemberDetailedRules201307.
pdf
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 )12( (CME)بورصة شیكاغو للسلع 
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 )12( (CME)بورصة شیكاغو للسلع 

في  للسلع  شیكاغو  بورصة  تأسیس  عامتم 
بھیئة بھیئة ب"    في السابق  في السابق  تعرفتعرفتُ  كانتكانتكانو ،  1848

تعتبر  بورصة شیكاغو  تعتبر  بورصة شیكاغو    تعتبر    تعتبر    .شیكاغو للتجارة"
السلع  للسلع   بورصات  أقدم  إحدى 
التداول  العالمیة یتم  مشتقات  بھا ،  على 
  والعمالت األجنبیة،    والعمالت األجنبیة،    ،  والسلع الزراعیة  والسلع الزراعیةالطاقة،

بورصة شیكاغو مع كل من مجلس    اندماج  2006  عامتم  في  تم  في  تم  والمعادن.  
 .للتجارة، وبورصة نیویورك للسلعشیكاغو

عن طریق التداول المباشر من خالل  یتم التداول في  بورصة شیكاغو للسلع  یتم التداول في  بورصة شیكاغو للسلع  یتم التداول في  
التداول  البورصةساحة   نظام  أو من خالل  سم  إعلیھ    یطلق   الذي  التقني ، 
جغرافیة   منطقة  150نحو  یعمل النظام على تغطیة  .  )GLOBEXنظام ( 

العالم كماحول  و  النظام یوفر    .  المنفذة،  السرعة  للعملیات  عالوة  الحمایة 
المستمر لألسعار. على الشفافیة من خالل العرض 

  

، متاح من خالل الرابط: ، متاح من خالل الرابط: ، مت)(CMEللسلع) بورصة شیكاغو ) بورصة شیكاغو ) 12(
https://www.cmegroup.com/stories/index.html#!1-story-global-commerce

  عام

  
والعمالت األجنبیة،  
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 )Eurex( )13( بورصة یوروكس

تقع بورصة "یوروكس" في ألمانیا، وھي تقع بورصة "یوروكس" في ألمانیا، وھي ت
المشتقات   أسواق  أكبر  من  واحدة 

العالم في  عملھا  و   ،والعقود  یتركز 
في  على    الرئیس المالیة  المشتقات 

إلى  أوروبا،   ضمن    عملھا إضافة 
توفر التداول األسواق العالمیة، حیث  

لمستثمرین في جمیع  دول لمستثمرین في جمیع  دول للمستثمرین في جمیع  للمستثمرین في جمیع  اإللكتروني  لاإللكتروني  لاإللكتروني  
ً  موقع  موقع  700العالم لتغطي نحو  العالم لتغطي نحو  العالم    ً.اًجغرافیاجغرافیاًجغرافیًاًموقعاموقعا

بورصة   في  المتداولة  المنتجات  تتضمن  ،"یوروكس"تتنوع  عقود    حیث 
  " یوروكس"بورصة أطلقتاألصول السلعیة. األصول السلعیة. األصول الومالیة اللألصولالمشتقاتالمشتقاتال

عام   ًنظام  2007في  ًنظامانظاما ًتقنی  ًا ًتقنیاتقنیا ً  ًا تطویره خصیصا ًتم  تطویره خصیصا التسویة  ًتم  التسویة  لعملیات  حیث  ،    لعملیات 
البورصة  یعمل في  المنفذة  العملیات  معدل  إلى  إ،  النظام على رفع  ضافة 

البورصة.في التسعیرتنفیذ الطلبات، ومراقبة عملیاتسرعة

) متاح من خالل الرابط: Eurexبورصة یوروكس ()13(
https://www.eurex.com/ex-en/find/about-us

قع بورصة "یوروكس" في ألمانیا، وھي 
المشتقات   أسواق  أكبر  من  واحدة 

  دول 
ً ًا ًا
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 )14( (NYMEX)بورصة نیویورك التجاریة 
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 )14( (NYMEX)بورصة نیویورك التجاریة 

تأسیس تأسیستم  التجاریة  بورصة  ستم    نیویورك 
أقدم البورصة    تعد  .1872  عام من 

للسلع    البورصاتأكبر  و العالمیة 
العالماآلجلة   مستوى  وعلى  تختص  ، 

سلع على  والمنتجات    بالعمل  المعادن 
  یتم من خاللھا    یتم من خاللھا    ،  حیث،  حیث،  والمشتقات النفطیة

من  ات  العقود المستقبلیة وعقود الخیار  العقود المستقبلیة وعقود الخیار  تداول
  في تداول    في تداول  المتخصص (Naymex)  قسم  قسم:ھما    في البورصة،  في البورصة،خالل قسمین

كالنفط   الطاقة  والبروبانوالغاز    البنزینو  الخاممواد  قسمو  ،الطبیعي 
(Comex) الذھب والفضة والنحاس. التداول على سلع لمتخصص في  لمتخصص في  لمتخصص ا

  

بورصة نیویورك  )14( بورصة نیویورك   متاح من خالل الرابط:، (NYMEX)التجاریة    
https://www.cmegroup.com/company/nymex.html

  في   في   
أقدم  من 

یتم من خاللھا  
  من    من    ات
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 )15(   (TOCOM)بورصة السلع في طوكیو  

تعد أكبر بورصة في الیابان، وواحدة من أبرز
تعمل   آسیا.  في  اآلجلة  السلع  بورصات 

من خالل   بورصة في طوكیو  السلع 
نظام تداول إلكتروني، للتعامالت في 
من  والمطاط،  والنفط  المعادن  سلع 
خالل العقود اآلجلة وعقود الخیارات 

الذھب  في  المتمثلة  الثمینة،  للمعادن 
والبالتین   الطاقة والفضة  والبالدیوم، وعقود 

الخاصة بالنفط الخام والبنزین والكیروسین وزیت الغاز والمطاط الطبیعي 
والمنتجات الزراعیة.

، متاح من خالل الرابط: بورصة طوكیو السلعیة)15(
https://www.jpx.co.jp/english/index.html  
https://www.tocom.or.jp/rule/documents/AssociateMemberDetailedRules201307.
pdf

 

تعد أكبر بورصة في الیابان، وواحدة من أبرز
تعمل   آسیا.  في  اآلجلة  السلع  بورصات 

الذھب  في  المتمثلة  الثمینة،  للمعادن 
الطاقة  والبالدیوم، وعقود 
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 )DCE)(  )16للسلع  "دالیان"بورصة 
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 )DCE)(  )16للسلع  "دالیان"بورصة 

في للسلع  "دالیان"  بورصة  تقع 
تأسیحیث  الصین   تأسیسھاتم  تأسیسھاتم  عام      في   في   تم 

للعقود  و،  1993 سوق  أكبر  تعتبر 
اآلجلة   المستوى الزراعیة    على 

أنھا  العالمي،العالمي،العالم أكبر   من  ًواحدةًواحدةً  كما 
اآلجلة    البورصات اآلجلة    للعقود  سلع    للعقود  تتداول  التي 

البورصات ذات  إ  البورصة، لتكون  الحدید والبالستیك والفحم حدى أكبر 
العالم. المتنوعة على مستوى  بورصة "دالیان" للسلع  أطلقت  كما    العقود 

لتداول  عدة   بورصة    .األساسیةالسلع  منصات  163نحو    "دالیان"تضم 
ً مخصصاً مخصصاً      340  340    نحو  نحو  شركة تعمل كأعضاء،  ویخدمھا ما یقرب منشركة تعمل كأعضاء،  ویخدمھا ما یقرب منشركة تعمل كأعضاء،   ً ً  مستودعا  مستودعا ًمستودعا

ً  بنك  بنك  16للتسلیم، إضافة إلى  ًبنكابنكا لودائع البورصة. ًا

  2020إلى أن  حجم التداول السنوي لبورصة دالیان في عام  إلى أن  حجم التداول السنوي لبورصة دالیان في عام  إلى أن    التقاریرتشیر  
بلغ   قدرھا    1331حوالي  قد  بزیادة  عقد،  عام    38ملیون  عن  المائة  عام    في  عن  المائة    في 
تریلیون یوان صیني،  مسجلةتریلیون یوان صیني،  مسجلةً  تریلیون یوان صیني،    تریلیون یوان صیني،    68.92التداول    بلغ إجمالي  قیمةبلغ إجمالي  قیمةكما  بلغ إجمالي  كما  بلغ إجمالي  .  كما  .  كما  .  2019

بنسبة  بذلك عام    32  ارتفاع  المائة عن  عام    في  المائة عن  لجمعیة صناعة  2019  في  وفقًا  لجمعیة صناعة  .  وفقا  لجمعیة صناعة  .  وفقًا   .ً

بورصة  )16( بورصة  )   للسلع، متاح من خالل الرابط:    للسلع، متاح من خالل الرابط:    "دالیان" )
http://www.dce.com.cn/DCE/About_Us/The%20DCE%20at%20Glance/index.htmlhttp://www.dce.com.cn/DCE/About_Us/The%20DCE%20at%20Glance/index.html

16(

  أكبر 
سلع   تتداول  التي 
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بورصة    11أكبر    بین  بورصة دالیان من  تصنف)،  FIAالعقود اآلجلة ( 
. 2020في العالم من حیث حجم التداول في عام 

 )17( (MCX)بورصة 

بورصة  بورصة    )MCX( تعد  أول 
في   تأسیس  تم  حیث  ،  الھندمدرجة 

عام  البورصة عام  في  كبورصة  كبورصة  ك،  2003    في 
السلع     تداول  تداول  حدیثة  یتمحدیثة  یتم  حدیثة    حدیثة    أساسیة  أساسیة  لسلعلسلعمشتقات  لمشتقات  لمشتقات  

الشبكة    من بھا   الشبكة    خالل  للمعلومات  خالل  تعمل    .الدولیة 
التنظیمي لمجلس األوراق  التشریعي وبموجب اإلطار  )  MCXبورصة ( 

الھندي والبورصة  السلع   (SEBI)المالیة  مشتقات  عقود  خالل  السلع  في من  مشتقات  عقود  خالل  السلع  في من  مشتقات  عقود  خالل    من 
، وھي أول  یشمل السلع الزراعیة، والطاقة، والمعادنبما    متعددةقطاعات  

بورصة في الھند تقدم عقود  خیارات السلع.بورصة في الھند تقدم عقود  خیارات السلع.بورصة في الھند تقدم عقود  

  في  نحو في  نحو   في    في    مفوض  مفوض  ألف    50  50    من  من  ما یقارب  و   و   ً،اً،اًعضو  688    البورصة نحو  البورصة نحو  تضم
الھند.    وقریةمدینة    1041 الھند.    في جمیع أنحاء  سوقیة  الالبورصة    تبلغ حصة  في جمیع أنحاء  سوقیة  الالبورصة   الالبورصة  

في    96.7  نحو المتداولة  للسلع  اآلجلة  العقود  قیمة  إجمالي  المائة من  في    في  المتداولة  للسلع  اآلجلة  العقود  قیمة  إجمالي  المائة من    في 
  .2021عامالربع األول من خاللالھند 

، متاح من خالل الرابط:(MCX) بورصة)17(
https://www.mcxindia.com/about-us .

السلع 
تعمل  
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 )18(  (ECX)بورصة إثیوبیا للسلع 
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الجھات في      من  من  العدید   مع    مع    السلعي   التبادلعملیة    ربط    ربط  البورصة على عملت  
الھیئات التجاریة والجمعیات الصناعیة  وغیرھا من المؤسسات  الھیئات التجاریة والجمعیات الصناعیة  وغیرھا من المؤسسات    الھیئات التجاریة والجمعیات الصناعیة    الھیئات التجاریة والجمعیات الصناعیة    :  منھا  منھا  ،الھند

رفع في األمر الذي ساھمالمعنیة األخرى ومن بینھا المؤسسات التعلیمیة،
  في ذات السیاق، عملت    في ذات السیاق، عملت    المالي.  المالي.    الوعي   الوعي   ،  ورفع،  ورفع،    في البورصة  في البورصةمعدالت التداول

  من    من    عدداإل ستراتیجیة مع  اإل ستراتیجیة مع  اإل   عدد من التحالفاتعلى إنشاء )  MCXبورصة ( 
(  :منھا  ،العالمیةالبورصات  البورصات  ال للمعادن  لندن  بورصة  و   ،)LMEبورصة 
(  "دالیان" (  للسلع  للعقود      وبورصة   وبورصة   ،(CME)مجموعة  و  ،)DCE  للسلع  تایوان 

) اآلجلة ).  ( ).  (  (TAIFEX  ( ).  (TAIFEX  (  

 )18(  (ECX)بورصة إثیوبیا للسلع 

ECXبورصة إثیوبیا للسلع (  تم إنشاء
عام   مملوكة    وھي ،  2008في 

ضافة  إبالكامل  للحكومة األثیوبیة،  بالكامل  للحكومة األثیوبیة،  بالكامل  
من  إلى       في  في  عضاء األ عدد 

والبنوك تم   البورصة    المحلیة. 
تطویر سوق  بھدف  البورصةإنشاء  

األساسیة أثیوبیا    السلع  أثیوبیا    في  أثیوبیا  ل  في  أثیوبیا  لفي  لتوفیر لتوفیر في 

متاح من خالل الرابط:  ،ECX)( ) بورصة إثیوبیا للسلع) بورصة إثیوبیا للسلع) 18(
http://www.ecx.com.et/Pages/AboutUs.aspx

 

ECX  (
مملوكة  

تطویر سوق  
  توفیر 
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یبلغ عدد مخازنشفافیة  لألسعارشفافیة  لألسعارالمراقبة والشفافیة  المراقبة والشفافیة  المراقبة وال إثیوبیا    .  إثیوبیا  للسلع نحو بورصة  إثیوبیا  للسلع نحو بورصة    بورصة 
57  ً ً  17  في    في    ًمخزناًمخزنا جغرافیا جغرافیاًموقعا  في  كما    ً.موقعا  للسلع  إثیوبیا  بورصة  تعتمد 

القھوة، وبذور السمسم،  المتمثلة  في  المتمثلة  في  المتمثلة  و ً حصراًحصراًالتداول على السلع الزراعیة  
والذرة، والقمح. 

ًتم تطویره تقني نظام من خاللتعمل بورصة إثیوبیا للسلع  ًتم تطویره داخلیاتم تطویره داخلیا ، بھدف  ًداخلیا
النظام    معدالترفع   یوفر  كما  البیانات،  حمایة  وضمان  العملیات، 

ً  32    نحو  نحو    في   في عرض  األسعارعرض  األسعارعرض  اإللكتروني بیانات   ً  موقعا  موقعا  خارج مقر البورصة ًموقعا
عرض   ضافةً إلى خدمةإ،  جغرافیة في الدولة    في عدة مواقع  في عدة مواقع  على شاشات

الھاتف  على  األسعار   عبربث  و ،  المتحركأجھزة  محطات    األسعار 
.التلیفزیونیةالمحطاتوالمحلیة اإلذاعاتاإلذاعاتاإلذاع

 تجارب بورصات السلع في الدول العربیة 

العربیة  الدول  تجارب  السلعتعد  بورصات  مجال  نسبیاًحدیثة    في  ًالعھد  نسبیا  ً العھد 
بالنماذج الدولیة في ھذا المجال، ذلك على الرغم من أن    مقارنةومحدودة  

السلع   من  للعدید  والمصدرین  المنتجین  من  تعتبر  العربیة  الدول  غالبیة 
األساسیة.
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 جمھوریة مصر العربیة 

 )19(بورصة اإلسكندریة (بورصة القطن)
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 تجارب بورصات السلع في الدول العربیة 
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 جمھوریة مصر العربیة 

 )19(بورصة اإلسكندریة (بورصة القطن)

في   ةتعتبر بورصةتعتبر بورصة في    القطن  السلعیة  البورصات  أقدم  إحدى  اإلسكندریة 
  أول صفقة قطن    أول صفقة قطن    تمامإ  من خاللھا    من خاللھا    العالم، حیث تم

عام   في  مسجلة  مدینة   1885محلیة  مدینة   في    في 
تداول    صفقات  حیث یتم عقداإلسكندریة،  

أنواعھ بمختلف  على    القطن  على  قاعدةًبناًءبناء  على  قاعدة     
والطلب توسعت  .العرض  تلك   كما 

المختلفة.   القطن  بذور  لتشمل  یتم  یتم  یتالصفقات 
بتحدید   بناءاألسعار  اإلسترشاد  البورصة  بناءاألسعار  في  البورصة  األسعار  في 

األخبار صحیفة    الواردة  على  األوروبیة"من  اتجاھات      لمعرفة  لمعرفة  "األنباء 
  .األسعار المستقبلیة للقطن

وزارة االعالم، الھیئة العامة لالستعالمات، "البورصة المصریة"، متاح من خالل الرابط: )19(
https://www.sis.gov.eg/section/409/427?lang=ar

أول صفقة قطن  
مدینة  في 

م  
بناء   البورصة  بناًءفي  البورصة  ًفي 
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 )20(شركة البورصة المصریة للسلع

تم إطالق "شركة البورصة المصریة 
عام   في  مال    ،2020للسلع"  برأس 

  ملیون جنیھ مصري.    ملیون جنیھ مصري.    100یقدر بنحو  
بھدف   السلعیة  البورصة  إطالق  جاء 

  آلیات تداول تحكمھا    آلیات تداول تحكمھا    يإنشاء سوق منظم ذ
من   التقلیل  إلى  تھدف  والتشریعات  القوانین 

ن  خارج  الناشئة  اإلحتكار  عملیات  من  والحد  السعریة،  ن طاق التقلبات  خارج  الناشئة  اإلحتكار  عملیات  من  والحد  السعریة،  ن طاق التقلبات  خارج  الناشئة  اإلحتكار  عملیات  من  والحد  السعریة،  التقلبات 
من   والمنتجین  المزارعین  لصغار  الحمایة  توفیر  إلى  إضافة  البورصة، 
خالل جمع اإلنتاج وتصنیفھ، وطرحھ للعرض والطلب على المتعاملین في 

ّمّكمّك ی الذي  األمر  یمكالبورصة،  الذي  األمر  یُمكالبورصة،  الذي  األمر  صغار  ُالبورصة،  بین  التنافسیة  معدالت  رفع  من  صغار  مكن  بین  التنافسیة  معدالت  رفع  من  مكن 
.المزارعین والمنتجین

تقلیل  إلى  مصر  في  السلعیة  البورصة  إطالق  یھدف  السیاق،  ذات  في 
المزارعین  صغار  وتشجیع  حمایة  إلى  إضافة  جھة،  من  التداول  حلقات 

  لإلنضمام إلى التجارة الرسمیة من جھة أخرى، حیث    لإلنضمام إلى التجارة الرسمیة من جھة أخرى، حیث    والمنتجینوالتجار  
البورصة   عمل  آلیة  أو    على تقوم  المنتجین  من  المستلمة  السلع  تخزین 

ف البورصةالمزارعین  قبل  من  المعتمدة  المخازن  في  البورصةالمزارعین  قبل  من  المعتمدة  المخازن  في  من    ،المزارعین  اإلنتھاء  بعد 

مرجع سبق اإلشارة إلیھ. ). 2020البورصة المصریة ()20(

آلیات تداول تحكمھا  
من   التقلیل  إلى  تھدف  والتشریعات  القوانین 

 بورصات السلع

P a g e

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة

ـقود  ـع ـل ـل تــال  ـن ـن ـی ـت رـكوـن ـت اـن أـبوـظـبي  ــة  ـبورصــــ
 )21(اآلجلة

)21( 
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 )20(شركة البورصة المصریة للسلع

 بورصات السلع

P a g e

عملیات التصنیف المعتمدة. لیتم بعد ذلك بدء التداول على السلع من خالل  
المنصة التقنیة للبورصة. 

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة

ـقود  ـع ـل ـل تــال  ـن ـن ـی ـت رـكوـن ـت اـن أـبوـظـبي  ــة  ـبورصــــ
 )21(اآلجلة

انتركونتیننتال "بورصة أبوظبي    ستم تأسیستم تأسیس
اآلجلة"   عام  للعقود  اآلجلة"  في  عام  للعقود  اآلجلة"  في  سوق  2019للعقود  في 
العالمي  تنظیم    سلطة"  تحت مظلة  أبوظبي 

العالمي  أبوظبي  لسوق  المالیة  " الخدمات 
على  اآلجلة    للعمل  العقود  مربان "تداول  لخام 

. "اإلماراتي 

اإلطار، ھذا  تسعیر  تم  في  آلیة  تنتجھ    جدیدة  إطالق  الذي  "مربان"  تنتجھ    لخام  الذي  "مربان"    لخام 
  كما .  عقود مربان اآلجلة كمؤشر سعري  تم اعتماد  "، حیثأدنوك"شركة  

  انتركونتیننتال عملیات المقاصة للعقود المتداولة في "بورصة أبوظبي    تتم
  (ICE Clear Europe)للعقود اآلجلة"، من خالل غرف مقاصة شركة  

سوق أبوظبي العالمي، متاح من خالل الرابط: )21(
https://www.adgm.com/media/announcements/intercontinental-exchange-to-
launch-new-exchange-in-adgm 

ـقود  ـع ـل ـل تــال  ـن ـن ـی ـت رـكوـن ـت اـن أـبوـظـبي  ــة  ـبورصــــ

 "
مربان  لخام 
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بورصة   في  المتداولة  األخرى  العقود  جانب  إلى  ذلك  العالمیة، 
، مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسیط وخام دبي " انتركونتیننتال"

من   االستفادة  للعمالء  یتیح  الذي  األمر  الكبریت،  منخفض  الغاز  وزیت 
ھامش التعویضات وتعزیز كفاءة رأس المال.  

)DMCC( )22(  مركز دبي للسلع المتعددة

التداول في  مركز  "  تم إطالق عملیات 
2002    في عام  في عام  "دبي للسلع المتعددة 

  ، بھدف المنطقة الحرة في دبي   في 
المالیة   البنیة    والتحتیة توفیر 

المناسبة إلنشاء سوق لتداول السلع 
  في   في   في اإلمارة. یتم تداول أربع  سلعفي اإلمارة. یتم تداول أربع  سلعفي اإلمارة. یتم تداول أربع  

اللؤلؤ    و  و  الذھب  و  و  األلماسالبورصة وھي:  
والشاي.

  

البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، األسواق المالیة، متاح من خالل الرابط: )22(
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/finance-and-investment/financial-https://u.ae/ar
markets 

مركز  
  

في 
اللؤلؤ  
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 )23( (DPE) للؤلؤبورصة دبي 

 )24( (DDE)لأللماس بورصة دبي 

 )25( (DGCX)والسلع بورصة دبي للذھب 
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)DMCC( )22(  مركز دبي للسلع المتعددة

 

 بورصات السلع

P a g e

 )23( (DPE) للؤلؤبورصة دبي 

مركز دبي "  تحت مظلة،  2005  في عام    في عام    "بورصة دبي للؤلؤ"تم تأسیس 
على ،  " المتعددةللسلع   التداول  معدالت  رفع  على   بھدف  الطبیعي  اللؤلؤ 

تُنظمالعالمي العالمي العالم  المستوى كما  تنظم.  كما  تُنظم.  كما  السنویةالبورصة    ُ.  األنشطة  من   :منھا  العدید 
 .مزاد دبي للؤلؤو منتدى اللؤلؤ العالمي، 

 )24( (DDE)لأللماس بورصة دبي 

تعمل   ودولیة  شركة إقلیمیة،    شركة إقلیمیة،    600    لنحو  لنحو  وتضم مقراتتقع في إمارة دبي، تقع في إمارة دبي، ت
لكترونیة إ  تضم البورصة سوق ومنصة    تضم البورصة سوق ومنصة    كما  األحجار الكریمة.  ضمن مجال

الوحیدة    تعد البورصةكذلك    لتجارة وتداول األلماس، واألحجار الكریمة.
العالمي لبورصات    باإلتحادباإلتحادب  على مستوى منطقة الشرق األوسط المرتبطة

. األلماس

 )25( (DGCX)والسلع بورصة دبي للذھب 

تعمل من ، حیث  2005    في عام  في عام  "بورصة دبي للذھب والسلع"   إطالقتم 
تتعامل  بورصة دبي للذھب تتعامل  بورصة دبي للذھب .  تتعامل  .  تتعامل  .    لتداول العمالت والمشتقات  لتداول العمالت والمشتقاتخالل منصة  تقنیةخالل منصة  تقنیةخالل منصة  

والغاز  والسلع  في  والسلع  في  والسلع   والنفط  والعمالت  منصة   ،األسھموالمعادن  من خالل 

 مرجع سبق اإلشارة إلیھ.المالیة،البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، األسواق )23(
 السابق.   المرجع)24(
 . السابق  المرجع)25(
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ً  270    نحو  نحو  تتضمن یتیح  حیث  ،    في العالم  في العالمًعضواًعضوا یتیح  حیث  ،     جذب    جذب    اإلستراتیجي   موقع ھاموقع ھایتیح  موقع یتیح  موقع حیث  ،  
ضمن نطاق    بالتداولیسمح للبورصة  كما ،  من ناحیة  المستثمرین الدولیین

التجارة اإلقلیمیة والدولیة.  توقیتاتءمزمني ی وازمني ی وازمني ی 

  (DME) بورصة دبي للطاقة

  دبي المالي   دبي المالي   ، في "مركز2007    في عام  في عام  "بورصة دبي للطاقة"   إطالقتم 
المالیة"أنظمة  مظلة    تحت،  "العالمي  الخدمات  دبي   "سلطة  دبي   في  یتمركز    .  في 

الرئیس البورصة  وشفاف    في   في   عمل  عادل  استكشافي  سعر  ،  للنفط  توفیر 
الرئیسة من العقود    ًواحدةًواحدةً  "ُنفط ُعمان الخامنفط عمان الخام"لنفط ع"لنفط عمان الخام"لتعد العقود المستقبلیة    حیث

. فیما یتعلق بالنفط الخام في المنطقةمقارناتتوفر كمافي البورصة، 

  تعتمد بورصة دبي للطاقة بشكل  رئیس في عملھا على األنظمة التقنیة تعتمد بورصة دبي للطاقة بشكل  رئیس في عملھا على األنظمة التقنیة تعتمد بورصة دبي للطاقة بشكل    كما
مجموعة ب تداول  ب تداول  ب   التي تسمح،  "بورصة شیكاغو للسلع" منصة  من خالل  

المتداولة اآلجلة  والعقود  الخیارات  منتجات  العملیات   .من  مقاصة  تتم 
التجاریة بالبورصة من خالل غرفة المقاصة في بورصة نیویورك للطاقة، 

. "الھیئة األمریكیة للسلع"الخاضعة لتشریعات 

طاقةللبورصة دبي  "  إعالن  2021في عام  تم   طاقةللبورصة دبي   منصة "النفط  عن إطالق    "بورصة دبي  
  الشرق األوسط وفق السعر    الشرق األوسط وفق السعر    تتیح تداول  سبع أنواع من النفط في تتیح تداول  سبع أنواع من النفط في   تتیح تداول    تتیح تداول    البدیل"  التي البدیل"  التي البدیل"  
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  (DME) بورصة دبي للطاقة
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المؤشر السعري  للنفط في المؤشر السعري  للنفط في المؤشر السعري  "  خام عمانخام عمانُخام ُعخام ُع"یعد  ، حیث  "لخام عمانلخام عمانٌلخام ٌعلخام ع"الرسمي  
 .المنطقة

 دور صندوق العربي في تنمیة األسواق المالیة العربیة

عام  تأسست  إقلیمیة  عربیة  مالیة  مؤسسة  العربي  النقد  ،  1976صندوق 
، ویبلغ عدد الدول األعضاء فیھا  1977وبدأت في ممارسة نشاطھا عام  

المساھمة في تصحیح االختالل في    إلى   دولة عربیة، ویھدف الصندوق    دولة عربیة، ویھدف الصندوق  22
على   القیود  إزالة  على  والعمل  األعضاء  الدول  مدفوعات  موازین 

الج وأسالیب  المدفوعات  السیاسات  وإرساء  األعضاء  الدول  بین  الجاریة  وأسالیب  المدفوعات  السیاسات  وإرساء  األعضاء  الدول  بین  الجاریة  المدفوعات 
التعاون النقدي العربي، إضافة الى إبداء المشورة، عند طلبھا، فیما یتصل  

  تطویر األسواق    تطویر األسواق    كما یھدف الصندوق  إلى كما یھدف الصندوق  إلى   كما یھدف الصندوق    كما یھدف الصندوق    .بالسیاسات االستثماریة الخارجیة
.المالیة العربیة

أولى صندوق النقد العربي منذ إنشائھ أھمیة خاصة للمساھمة في تطویر  أولى صندوق النقد العربي منذ إنشائھ أھمیة خاصة للمساھمة في تطویر  أولى صندوق النقد العربي منذ إنشائھ أھمیة خاصة للمساھمة ف
ًأسواق األوراق المالیة في الدول العربیة، استناداًأسواق األوراق المالیة في الدول العربیة، استناداً إلى ما أولتھ اتفاقیة إنشائھ  

الذي تلعبھ ھذه    المھمًمن مسؤولیات في ھذا المجال، وانطالقاًمن مسؤولیات في ھذا المجال، وانطالقاً من الدور  
المتنوعة  االستثمار  لمجاالت  وتوجیھھا  المدخرات  حشد  في  األسواق 

وتوفیر مصادر التمویل للمشروعات االقتصادیة المختلفة. ولتحقیق ذلك،  وتوفیر مصادر التمویل للمشروعات االقتصادیة المختلفة. ولتحقیق ذلك،  وتوفیر مصادر التمویل للمشروعات االقتصادیة ال
.سعى الصندوق لبذل الجھود على عدة محاور
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یتعلق المحور األول بالمعلومات والبیانات المتعلقة بأنشطة ھذه األسواق. 
المالیة   األوراق  أسواق  بیانات  قاعدة  الصندوق  أنشأ  المجال،  ھذا  ففي 

المعلومات والبیانات الرسمیة والموثوقة عن  المعلومات والبیانات الرسمیة والموثوقة عن  المعلومات والبیانات الرسمیة والموثوق  العربیة  لیتم من خاللھا جمعالعربیة  لیتم من خاللھا جمعالعربیة  
األسواق  ھذه  ونشاط  إلى   .أوضاع  القاعدة  تھدف  استمراریة    كما  ضمان 

النشر وتدفق المعلومات عن أوضاع ونشاط ھذه األسواق بصورة دوریة  
مع   بینھا  المقارنة  لتیسیر  موحدة  أسس  إعدادھا على  بعد  ذلك  ومنتظمة، 

ت  إجراء التحلیالت المالیة الالزمة واحتساب المؤشرات التي تبین اتجاھا 
.التداول واألسعار في كل منھا 

ً  سوقا  سوقاً من أسواق 17تضم  نحو  تضم  نحو  تضم    و  و  1995البیانات  في بدایة عام  البیانات  في بدایة عام  البیانات  قاعدة    أنشئت ًسوقا

العربیة. المالیة  على     األوراق  بیاناتھ  قاعدة  خالل  من  الصندوق  یعمل 
صدار مؤشر مركب یقیس أداء األسواق المالیة العربیة مجتمعة، كما یعمل  إ

إصدار   األسبوعیةعلى  بتطورات    النشرة  تعنى  التي  الشھریة  بتطورات    والنشرة  تعنى  التي  الشھریة    والنشرة 
إضافة   العربیة،  المالیة  حول  إ  إلى األسواق  الفصلیة  النشرة  صدار 

  العربیة المشاركة في القاعدة، والتي  تتضمن العربیة المشاركة في القاعدة، والتي  تتضمن العربیة المشاركة في القاعدة، والتي  المالیة  التطورات في األسواق  
ھذه األسواق خالل الفترة المعنیة وكذلك التطورات االقتصادیة  تحلیل ألداء  تحلیل ألداء  تحل

ق.األسواذات العالقة بأنشطة ھذه

التي أما المحور الثاني، فیتعلق باألبحاث والدراسات والمسوحات المیدانیة  
ألسواق المالیة العربیة  و رصد التطورات في او رصد التطورات في او یقوم بھا الصندوق لتحلیل  یقوم بھا الصندوق لتحلیل  یقوم بھا الصندوق ل

وزیادة   لتطویرھا  عملیة  بتوصیات  والخروج  أوضاعھا  على  للتعرف 
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بینھا.   فیما  یتعلق  التنسیق  بینھا.  فیما  فیما  یتعلق  التنسیق  بینھا.  فیما  فیما  الثالث  بالتنسیق  الثالث  بالمحور  في  بالمحور  الثالث  فیتمثل  في  المحور  الثالث  فیتمثل  الصندوق  المحور  في  قیام  الصندوق  فیتمثل  في  قیام  فیتمثل 
المتعلقة  ب والمؤتمرات  الندوات  المتعلقة  بتنظیم  والمؤتمرات  الندوات  األسواقبتنظیم  زیادة بھذه  أجل  من  ذلك   ،

  والبحث عن سبل تطویرھا بما یتماشى مع المستجدات    والبحث عن سبل تطویرھا بما یتماشى مع المستجدات    ھاالوعي بأھمیة دور
.التغیرات المتواصلة في بیئة عملھاو
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 :المصادر
 :  مصادر باللغة العربیةأوالً: ال

 
 .البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، األسواق المالیة البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، األسواق المالیة البوابة الرسمیة -

).  2020البورصة المصریة (-

.)2020(مصطفى  ،  الدبوسي- .)2020(مصطفى  ،   الدور الرقابي لبورصة األوراق المالیة "  مصطفى  ،  

السوق نمو  في  وأثره  المال  رأس  سوق  في   :على  مقارنة  في   دراسة  مقارنة    دراسة 

 ."القانونین المصري واإلماراتي 

سوق أبوظبي العالمي-
https://www.adgm.com/media/announcements/interconti

nental-exchange-to-launch-new-exchange-in-adgm

القادر    ،صباغ- البورصة  . )2018(عبد  في  المالیة  األوراق   :"قید 

. " دراسة مقارنة بین النظامین المصري والسعودي

" السلع الدولیة وضوابط التعامل فیھا". .)2005محمد (،عمر-

والمستقبلةا"   .)1994(منیر    ھندي،- الحاضرة  أسواق    ،" ألسواق 

 .األوراق المالیة وأسواق اإلختیار وأسواق العقود المستقبلیة

."وزارة االعالم، الھیئة العامة لالستعالمات، "البورصة المصریة-
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 مصادر باللغة اإلنجلیزیة: ثانیاً: ال
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 :المصادر
 :  مصادر باللغة العربیةأوالً: ال
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 مصادر باللغة اإلنجلیزیة: ثانیاً: ال

- CME Group
- Dalian Commodity Exchange Dalian Commodity Exchange 
- Eurex Frankfurt AG 
- James M. Carman and Kenneth P.UHL  "Marketi 

Principles and Methods", pp. 661 - 664.
- Japan Exchange Group 
- The Ethiopia Commodity Exchange, (ECX) The Ethiopia Commodity Exchange, (ECX) 
- NYMEX
- The Multi Commodity Exchange of India Limited The Multi Commodity Exchange of India Limited 

(MCX)
- UNCTAD, (2009). “Overview of the world’s 

commodity exchanges”. 

الصور المستخدمة من الموقع التالي:  -
https://pixabay.com/ 
https://www.pexels.com/ 
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للحصول على مطبوعات صندوق النقد العربي 

یرجى االتصال بالعنوان التالي: 

صندوق النقد العربي 

شبكة المعرفة

 2818ص.ب. 

اإلمارات العربیة المتحدة -أبوظبي 

+)9712( 6215000ھاتف رقم: 

+)9712( 6326454فاكس رقم: 

Publications@amfad.org.ae: اإللكترونيالبرید 

: ًمتوفرة إلكترونیاًمتوفرة إلكترونیاً بموقع الصندوق على اإلنترنت
https://www.amf.org.aehttps://www.amf.org.ae
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