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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

ة والعشي يريدون  ا﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغد
 وجهه﴾ 

 .82 اآلية:الكهف

 ﴿وق ل رب زدني علما﴾   

 .111 اآلية:طه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 اإلهداء
 

 

 

 



 
 

 

 اإلهداء

، إل   ه الكريمأوال إل  رسولهداء موصو  بذننه ععال   اإلف  ، عز وجل  خالصا لوجه اهلل  هذا العمليعد  

الذي    ،إل  أبي عقديرا واحتراما  ،إل  والداي العزيزين شكرا وعرف انا لتضحياعهم وعشجيعاعهموطني ،

إل  إخوعي    ،ما أنا عليه  التي كانت نور دربي إل  أن وصلت  ،كان نبراس حياعي، وأمي حبا وحنانا

           ، إل  زمالئي في الدراسة  وف اطمة  ي يوسفاولد  إل  زوجتي رحمتا واحتسابا، إل   ،وأخواعي

كل من نسيهم ق لمي ولم    ، إل اقتصاديات األعما  والتجارة الدولية  :عخصص " 9002ماجستير دفعة  " 

ب والمودة، إل  أوالئك الذين هم بالنسبة  يذكرهم لساني، إل  جميع الذين قدموا لي الكثير من الح

من بعيد أو من قريب، اهديهم هذا   إل  كل من ساندني .لي رمزا للصبر ومنهم أنا مدين كثير

 .العمل الذي أنهيته بعد مشقة وعناء

 
  محمد غزا                                                                                           

 



 
 

 

 

 كلمة شكر وعقدير
 

 

 

 
 



 
 

 شكر وعقدير

الشكر هلل سبحانه وععال  الذي قدرني عل  انهاء هذا العمل المتواضع أوال، ثم لوالداي  الحمد و   بعد  

اللذان حبياني بكافة أنواع الرعاية ودعائهما لي بالتوفيق، وعوفير األجواء المساعدة فجزاهم اهلل عني  

لألستان  اص، أنه لمن دواعي سروري أن أعبر عن امتناني العميق  خير الجزاء، كما أعقدم باسم الخ

األساعذة    وكذلك  صالح صالحي عل  عوجيهاعه ونصائح التي لم يبخل بها علي في انجاز هذا البحث،  

محفوظ جبار، فريد لطرش، حمزة شودار، عبد الحليم غربي عل  مساعدعهم في إثراء هذا البحث في  

 مختلف جوانبه،

الذين ساهموا     وال  جميع  ص ال  عما  المكتبة عمار وسمير عل  التسهيالت التي وجدعها  شكر خا   

 .من قريب ومن بعيد عل  عشجيعي في اعمام هذا العمل المتواضع

وأشكر األساعذة األف اضل أعضاء لجنة المناقشة قبولهم إجازة هذا العمل لهذه المرحلة، وخصص كل  

 .لبحثأستان وقتا لقراءة وعقييم هذا ا

 

 

 

 محمد غزا  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة العامة
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 :تمهيد
شركات االستثمار و التأمني ل األفراد والشركات التجارية والصناعية واخلدمية، باإلضافة  قصدهيتعترب أسواق املال املآل الذي 

ملتفق عليه أن أسواق رأس املال، بشقيها ومن ا .وصرف، لتوفري األموال أو كطالبني هلاغريها من شركات وساطة وحتويل املصارف و و 
 . األويل و الثانوي تؤدي دورا أساسيا  ومهما يف حتريك االقتصاد ككل

وتوجيهها يف  ،مدخرات األفراد ةتطور احلاصل يف أسواق املال العاملية، والدور اهلام الذي ما فتئت تقوم به يف تعبئالومع   
وآليات وقوانني منظمة  ،ارية للطالبني والعارضني لألموال، وهذا يف وجود مناخ استثماري حمفزقنوات استثمارية، وتوفري الفرص االستثم

توفري املزيد من االختيارات والتفضيالت للراغبني  إىل ،ع لألدوات املالية املتداولةيكما أدى تطوير وتنو . للتعامالت يف األسواق املالية
 . واستيعاب املزيد من األموال املعروضة لالستثمار جذب لالستثمار فيها، وهذا ما انعكس باإلجياب يف

، ومن خالل توفري السيولة للمستثمرين  ن أمهها املسامهة يف مجع التمويلبكفاءة يضمن مزايا عديدة، م السوق املالية ووجود  
 ،املعلومة يف حينها جلميع األوراق املالية املطروحةتوفري يل األوراق املالية، وتقليل خماطر االستثمار املايل بتوفري الضمانات الالزمة، و يبتس

، فهي يعترب الدور اهلام الذي تسعى لتحقيقه كل سوق مالية  املؤسسات،لية تتجه إليها مدخرات األفراد و أدوات ما ابتكاروتسهيل 
على التمويل املناسب العادل  وبذلك تزيد ثقة وطمأنينة املستثمرين الراغبني يف احلصول ،وحيوية هلذه السوق حركيةتعطي بذلك 

 .ملشاريعهم املختلفة
كان يقتصر على البنوك التجارية التقليدية، مث ظهرت بعدها األسواق املالية لتحل   ،ن متويل املشاريع الكبرية منها أو الصغريةإ  

ومع زيادة  وافد الصناعة املالية اإلسالمية،كأحد ر   لصريفة اإلسالمية يف العقود القليلة املاضية،امع ظهور و . شيئا فشيئا حمل هذه البنوك
 ات العربية واإلسالمية واختالفها عن املعامالت املالية التقليدية، واستعماهلا لصيغ  وأدوات مالية مبادئهالالقتصادنشاطاهتا وولوجها 

ألدوات مالية شرعية، بعيدة عن فكان توجه الدول اإلسالمية ومؤسساهتا الستحداث وابتكار  .تعتمد على مفاهيم وتعاليم الشريعة
شبهة الربا، تكون بديال يسمح لألفراد االستثمار فيها ومتويل ملشاريع املؤسسات وفروعها، وبذلك ظهر للوجود عقود املشاركة 

 .واملضاربة واملراحبة وغريها
، لكفاءهتا عليها شديدا   ، وأصبح الطلباق العاملية حىت منت بسرعة كبريةوما إن ظهرت هذه الصيغ اإلسالمية يف األسو 

 .على العرب أو املسلمني وتنوعها، ومل تعد هذه الصيغ حكرا  
كان لزاما إنشاء مؤسسات البنية التحتية للصناعة املالية اإلسالمية، اليت حتقق التكامل واالنسجام بني مؤسساهتا لقد  

اإلسالمية تطورا عمليا وتوسعا يتناسب واالحتياجات احلاضرة  ويعد تكامل اهليئات املالية. بتقدمي خلدمات الدعم والتدقيق ،وهيئاهتا
يتم فيها تداول األوراق املالية املتوافقة إنشاء سوق مالية  الداعمة لعمل املالية اإلسالمية؛ حيث مت واملستقبلية، فهي بذلك تشكل البيئة
ة أو الثانوية منها، إصدارا وتداوال بعدما أثبتت املصارف يف تطوير سوق رأس املال األولي ةفاعل مع أحكام الشريعة اإلسالمية، كأداة

الذين يريدون التعامل وفقا  عدد ممكن من املستثمرين ويف مجع مدخرات املودعنياإلسالمية قدرهتا على جذب رؤوس األموال من أكرب 
 .للشريعة اإلسالمية

إىل توحيد املعايري  هتدف مصارف ومراكز تعليم وتدريب،املؤسسات املالية اإلسالمية من  قبلمن  دوليا   اجلهود املبذولة إن
ه األدوات االستثمارية ومع تزايد إصدارات هذإلجياد وابتكار أدوات استثمارية جديدة يف أسواق األوراق املالية،  واألسس املنظمة
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مما دفع  ؛املال بارزة يف أسواق، برزت الصكوك اإلسالمية كواحدة من هذه األدوات اليت استطاعت أن جتد هلا مكانة اإلسالمية
وفق صيغ عقود متويلية إسالمية طويلة  ك،الصكو  ذهإلصدار وتداول ه ،باألطراف الفاعلة إىل معاجلة التحديات العملية والشرعية

 .وضماناهتاعلق بسيولة هذه الصكوك وخماطرها ما يتفي، خاصة تفعيل سوق رأس املالملواجهة حتديات  ،وقصرية األجل
سامهت يف تزويد السوق املالية مبنتجات جديدة  فإهنا ؛داثة األدوات املالية اإلسالمية املستعملة من صكوك وغريهارغم حو 

رواجها يف سوق األوراق املالية والصدى الكبري الذي القته، من استقطاب أعداد كبرية ئ الشريعة، من خالل مبتكرة تتوافق مع مباد
إذ أصبحت الصكوك متاحة جلميع األفراد والشركات ؛ اإلسالمي فحسب وليس يف العامل عامل،من املستثمرين من خمتلف أحناء ال
لدليل على  مثل ماليزيا ،الصكوك خاصة يف دول جنوب شرق آسيا ات، وما حجم إصدار وآسيا واحلكومات يف دول أوربا وأمريكا

 .املستثمرين واملدخرين قبلجناحها و قبوهلا من 
 :إشكالية البحث
دور الصكوك اإلسالمية مبختلف أنواعها يف أسواق األوراق املالية، ويكون ذلك مبحاولة لل هذا البحث، التطرق يتناو 

 :اإلجابة عن إشكالية هذا البحث اليت ميكن صياغتها على النحو اآليت
 ما هو دور الصكوك اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق المالية ؟

 

 :اجلزئية اآلتية التساؤالت جمموعة من ميكن طرح ،ةمن خالل هذه اإلشكالية الرئيس 
 ماذا نعين بكفاءة سوق األوراق املالية  ما هي وظائفها وأمهيتها االقتصادية وما أدواهتا  الية  املوراق األسوق  مفهومما  -

 ما أمهيتها  لصكوك اإلسالمية   ما هي قواعد وآلية إصدارها وتداوهلال أنواع توجدالصكوك اإلسالمية   هل  مفهومما  -
 ا هي ضمانتها وخماطرها م االقتصادية  

 ما إسهامات الصكوك اإلسالمية يف تفعيل سوق األوراق املالية املاليزية  -

 :فرضيات البحث
 :مت بناء الفرضيات التالية ؛إشكالية البحث عنولإلجابة 

 .ملا متتلكه من مقومات ذاتية ومرونة تساهم الصكوك اإلسالمية يف تنشيط أسواق األوراق املالية بشكل إجيايب، وهذا -

تتميز بالكفاءة، وأهنا ذات فاعلية إذا  الرئيس يف إنشاء أسواق أوراق ماليةميكن لتوافر املعلومات يف حينها أن يشكل العنصر  -
 .وحجما   كما   زيد فيها األوراق املالية املصدرة واملتداولة ما

واألسس  ضوابطنفس اليف سوق األوراق املالية ل اا وتداوهلهإصدار  يف عختض أداة مالية حديثة، الصكوك اإلسالميةمتثل  -
 .األخرى التقليدية باقي األوراق املاليةواهليكلة، اليت تصدر هبا 

 .بني إصدارات الصكوك اإلسالمية ومؤشرات سوق األوراق املالية املاليزيةإجيابية رتباطية اتوجد عالقة  -
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 :أهداف البحث 
 : يف ما يلي هذا البحث تتلخص أهم أهداف

ذه تبيان املكانة املتنامية هل حتديد ماهية سوق األوراق املالية، ومدى إمكانية الوصول لتحقيق الفعالية هلذه األسواق، مع -
 .التمويلية احلديثة ملختلف املؤسسات ور الذي تلعبه يف إجياد األدواتسواق والداأل

والسندات التقليدية  وتوضيح الفرق بني الصكوكأسواق األوراق املالية، يف ا الصكوك اإلسالمية مبختلف أنواعه دورإبراز  -
 .يف أسواق األوراق املالية هتا املتنوعةوآلية إصدار  هابيان لضوابطمع  بدراسة أهم صور إصدارها وتداوهلا، واألسهم

 ثة ومتنوعة، للحكومات والشركات حتلحديالتوصل إىل تبيان الدور الذي تلعبه الصكوك اإلسالمية يف إجياد أدوات متويلية  -
 .مبا يسهم يف تنشيط أسواق األوراق املالية ويزيد يف فعاليتها؛ حمل األدوات األخرى التقليدية

يف ذلك، وتوضيح دور اجلهات الرقابية  ،إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية يف ماليزيافيها الضوء على السوق اليت يتم  قاءإل -
 .عالقة بني الصكوك اإلسالمية ومؤشرات السوق املالية، بدراسة حالة سوق األوراق املالية املاليزيةوحتديد أثر واجتاه ال

التجربة املاليزية يف إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية يف سوق األوراق املالية ومدى تثمِّن  واقرتاحاتنتائج الوصول إىل  -
 .الرفاهق املالية التقليدية األخرى، حىت يعم النفع و إلمكانية تعميم هذه التجربة على سائر األسوا ،جناحها

 :أهمية البحث
 ،واق املالية الناشئة أو املتقدمةتكمن أمهية البحث من أمهية املوضوع، فالصكوك اإلسالمية تشهد تطورا ومنوا متسارعا يف األس

وانني بالسماح بإصدارها يف أسواق املال العاملية على وما تعرفه من عقد الندوات واملؤمترات حوهلا لدليل على أمهيتها، وما تعديل للق
 :من خالل االعتبارات التاليةأمهية التطرق هلذا البحث تتجلى وهنا . ملؤشر على أمهية هذه األداة وفرنسا، غرار اجنلرتا

ملالية بأسواقها، زيادة اهتمام اقتصادات الدول املتقدمة بالصكوك اإلسالمية، والسماح بإدراج هذا النوع من األوراق ا -
 .نقلة نوعية يف االقتصاد اإلسالمي تباإلضافة إىل سرعة انتشارها عامليا، حيث القت رواجا كبريا وأحدث

ملزيد من امما يسهل من جذب  ،سوق األوراق املالية يف توفري لألدوات التمويلية احلديثة املبتكرةأ العمل على إبراز مسامهة -
يهها حنو القنوات االستثمارية اجليدة، وما تتميز به هذه األسواق من درجة كفاءة تسهم يف مدخرات األفراد والشركات وتوج

 .إعادة تسييلها من جديد

إقبال دول غري إسالمية على إصدار الصكوك، مع تنبؤ خلرباء االقتصاد بوصول حجم اإلصدارات الكلية إىل آالف املليارات  -
 .من الدوالرات يف السنوات القليلة القادمة

 :دوافع اختيار البحث
 :ميكن تلخيصها يف النقاط التالية عدة عوامل، املوضوع هذا إىل اختيار الباحث دفعت

قلة الدراسات لالهتمام، ومتابعة البحث يف فروعه، وإن  ا  ومثري  حداثة الصكوك اإلسالمية حبد ذاهتا، جيعله موضوع حيويا   -
حماولة، من خالل هذه الدراسة، فهي  .بقسط كبري الختياري له تن، سامههذا املوضوع هبذا العنوا تواألحباث اليت تناول

 .ومدى قدرهتا على حتريك وتفعيل سوق األوراق املالية ،لتقدمي رؤية معمقة للدور الذي ميكن أن تلعبه الصكوك اإلسالمية
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التعرف ، إصدارها وتداوهلاكيف ميكن و  ،رغبة الباحث يف معرفة األدوات احملركة ألسواق املال التقليدية منها أو اإلسالمية -
 الدراسة إلطار منهجي لبحث العالقة ريتوفسوق األوراق املالية املاليزية، من خالل تطبيقات الصكوك اإلسالمية يف  على

خاصة بعدما زاد .بني أثر إصدار الصكوك اإلسالمية ومؤشرات سوق األوراق املالية، وما يرتتب عليه من تعميم هلذه التجربة
وسبيال الختيار  ،اجة للتعلماحلو  ،رغبة يف املعرفةالمما زاد الفضول وشغف البحث و  .احلديث عنها يف خمتلف وسائل اإلعالم

 .املوضوع

الصكوك  دراسة متخصصة جادة وجديرة بالبحث؛ ألن هناك حاجة علمية وعملية ماسة إلبراز دور املسامهة بتوفري -
 .تكون لبنة لبحوث علمية أخرى اليت ملادة العلميةاالقتصادية وتوفر اتدعم به املكتبة  ،اإلسالمية يف أسواق األوراق املالية

 :نطاق البحث وحدوده
من فة يف كتب الفقه وعديد الفتاوى املعاصرة وكثري الصكوك اإلسالمية، كأداة متويلية حديثة متفقة مع أحكام الشريعة، معر  

وختتص الرسالة بدراسة  .وما تقوم به من دور يف سوق األوراق املالية ها وأحكامها،لشروط حيث جند تفصيال   ؛الدراسات واألحباث
عىن بتفاصيل املسائل واخلالفات الفقهية إال بقدر ت  ال يف إطار القواعد املالية اإلسالمية، و واملالية هذا املوضوع من اجلوانب االقتصادية 
 :ولذلك .ما خيدم اهلدف األساسي من الرسالة

  ؛صكوك الشرعية دون غريها من األسهم أو السنداتلليف هذا البحث سنتطرق  -

 ؛يف تنشيط سوق األوراق املالية باخلصوص ،دون غريها من األدوات املالية ،البحث سيتناول دراسة دور الصكوك اإلسالمية -

هنا ذا ألكو  ،ية ناشئةمالق و لكوهنا س جنوب شرق آسيا، كمثال للدراسة دون غريها من بلدان  ،أخذ السوق املالية املاليزية -
 1220، من الفرتة ماليا كبريا رغم حداثة سوقها املايل، باإلضافة لتمتعها مبيزة اإلبداع واالبتكار يف األدوات التمويليةمركزا 
 .9019إىل 

 :البحث منهج
ن املنهج املتبع يف هذه واإلحاطة مبختلف جوانبه، فإ ية الوصول إىل حتقيق أهداف البحثبالنظر إىل طبيعة املوضوع، وبغ

عرض للجوانب النظرية ألسواق األوراق املالية من أدوات وكفاءة أسواق األوراق وهذا من خالل  ،الوصفي املنهجالدراسة يتمثل يف 
األمر  تطلب كما. إصدارها وتداوهلا ووظائف، باإلضافة إىل قواعد وأسساملالية، والصكوك اإلسالمية من مفهوم وأنواع وأقسام وأمهية 

 إىل 9000 ، من خالل مجع البيانات املرتبطة باملوضوع، عند رصدنا لتطور إصدار الصكوك خالل الفرتةاالستقرائياالستعانة باملنهج 
9019  

 :خطة البحث
والفصل الثاين نتحدث  ،ص فيه الفصل األول لسوق األوراق املاليةيصحيث مت خت. ثالثة فصول، وخامتة ينقسم البحث إىل

 .نتناول فيه لدور الصكوك يف السوق املالية املاليزية الثالث تطبيقي،فصل وال. ن الصكوك اإلسالميةفيه ع

حيث يتم  ."مفهوم سوق األوراق المالية وأدواتها وكفاءتها وأهميتها اإلقتصادية" ،يف فصله األولالبحث يتناول حيث 
مفهوم هلا وشروط إقامتها وأقسامها وأنواعها واألطراف املتداخلة فيها من خالل تقدمي  لإلطار النظري لسوق األوراق املاليةالتعرض 
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تطرق إىل األدوات املالية املتداولة يف هذا السوق وخلصائصها ولألدوات املستحدثة وملفهوم املؤشرات، يوأمهيتها ووظائفها، كما 
 .هتافرضية كفاءو  سوق األوراق املالية وأمهيتها االقتصادية سيولة وسيتناول

تطرق ملاهية  سي، "الصكوك اإلسالمية ضوابطها الشرعية وأهميتها االقتصادية"والذي جاء حتت عنوان  ،الثاين أما الفصل
تطرق يوالفرق بينها وبني األوراق املالية األخرى وعرض خصائصها وأهم أنواعها، كما  ،الصكوك اإلسالمية من خالل تقدمي مفهوم هلا

عرض آلية اإلصدار وأركاهنا واألطراف يستو  .ضوابط العامة واخلاصةاللصكوك اإلسالمية وتداوهلا من إىل أهم شروط وضوابط إصدار ا
يبني األمهية االقتصادية لصكوك اإلسالمية على املستوى اجلزئي وس. املتعاملة والعالقة بينهم، باإلضافة خلطوات ومراحل اإلصدار

 .يةأهم ضمانات وخماطر الصكوك اإلسالم وكذلك ،والكلي

دور الصكوك اإلسالمية في السوق المالية "والذي سنحاول فيه بيان  للبحثجلانب التطبيقي يف حني سي خّصص ا
مفهومه  ،طبيعة سوق رأس املال املاليزيللتعرض ا نبذة على التجربة املاليزية يف التنمية االقتصادية، مث ميقدتمن خالل  ،"الماليزية
مث  ،لدور هيئات الرقابية يف تنشيط سوق األوراق املالية املاليزي ، وكذلكألوراق املالية اإلسالميةة لاملستحدث لسوقلوأقسامه و ونشأته 

من  ،كيفية تفعيل سوق الصكوك يف ماليزيا  فيه أيضا  عرض ملراحل  تطور إصدار الصكوك اإلسالمية ودوافع االستثمار فيها، وندرس 
ارها مقارنة مع السندات، وأهم أنواع اإلصدارات ودور القطاع اخلاص يف إصدار حيث حجم اإلصدارات وعددها وقيمتها وتطور إصد

وذلك من خالل   ،مث دراسة أثر نشاط إصدار الصكوك اإلسالمية يف مؤشرات سوق األوراق املالية املاليزية ،خمتلف أنواع الصكوك
 .دراسة االرتباط بني إصدار الصكوك وأهم مؤشرات السوق

 :الدراسات السابقة
على خمتلف الكتب اليت تتحدث على هذا املوضوع، وأطروحات دكتوراه، ورسائل ماجستري، وتقارير  ،تعتمد هذه الدراسة

ملختلف السنوات الصادرة عن عدة جهات تعىن بالصكوك وأسواق أوراق املال، واألوراق البحثية املختلفة املقدمة يف عدة ملتقيات 
 .حصول على املعلومات واإلحصاءاتبعض املواقع الرمسية املتوفرة على شبكة االنرتنيت لل باللغة العربية واالجنليزية، إضافة

من املواضيع احلديثة بغض النظر عن حداثة كال  ،التطرق إىل موضوع الصكوك اإلسالمية ودورها يف سوق األوراق املاليةإن 
سواق املالية فيعود هبا املطاف إىل مئات السنني ولكن املوضوع كما وأما األ ،يف العقدين املاضيني املفهومني، فالصكوك مل تر النور إال

التحليل املتعمق جيد له الباحث ذلك مل  ،فرة حول هذا املوضوع اليت استطاع الباحث احلصول عليهااأغلب املصادر املتو يف هو 
 .والشامل

 :هذا املوضوع نذكربعض جوانب ومن بني الدراسات اليت تناولت  
، وهي رسالة ماجستري مقدمة إىل جامعة لوغمبورغ "إدارة المخاطر المالية للصكوك:"أرسالن طارق بعنواندراسة علي  -

وركزت الدراسة على احملاذير الشرعية يف املعامالت املالية، وأنواع الصكوك، وبعض التجارب . 9002باململكة املتحدة سنة 
املالية فقط  الصكوك مركزا يف ذلك على املخاطراليت تتعرض هلا العملية لبعض الدول يف إصدار لبعض الصكوك، واملخاطر 
 .دون ذكر ألمهيتها االقتصادية وال لدورها يف األسواق املالية

، وهي رسالة ماجستري اقتصاد "الصكوك االستثمارية اإلسالمية وعالج مخاطرها: " ألمين حامد بعنواندراسة إسحاق ا -
، حيث أبرز الباحث يف هذه الدراسة ملختلف أنواع 9002سنة  -األردن-موكومصارف إسالمية مقدمة إىل جامعة الري 
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الصكوك االستثمارية املتداولة حسب املعايري الشرعية وخصائصها، كما بني الباحث لعمليات إصدار وتداول وإطفاء 
ية منها، يف حني مل يتطرق الصكوك، مث ركز الباحث على املخاطر اليت تتعرض هلا الصكوك اإلسالمية وكيفية عالجها والوقا

الباحث لدور الصكوك يف السياسة االقتصادية وال ألمهيتها، ومل حتمل الدراسة أي جانب تعرض فيه آللية التصكيك، كما 
 .تفتقر الدراسة جلانب تطبيقي حتليلي ملكانة وحجم الصكوك املصدرة يف األسواق املالية 

وهي  ،"صكوك االستثمار ودورها التنموي في االقتصاد:" ية بعنوان دراسة أعدها الطالب أسامة عبد الحليم الجور  -
، 9002رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية مقدمة إىل معهد الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمية، دمشق سنة 

لصكوك االستثمار  حيث متثلت هذه الدراسة يف أربعة فصول تناول فيها الباحث ألنواع األوراق املالية التقليدية مث تطرق
بتعريفها وتاريخ نشأهتا وخصائصها وواجبات الرقابة الشرعية جتاه إصدار الصكوك و العمليات على الصكوك من بيع 
وإجارة ورهن وإطفاء للصكوك، كما استعرض الباحث ألنواع املختلفة للصكوك باإلضافة إىل تداوهلا وحجمها يف األسواق 

مهية الصكوك من الناحية االقتصادية ولكل نوع من أنواعها، وناقشت الدراسة ألثر الصكوك املال، وجاءت الرسالة مربزة أل
 .على االقتصاد الكلي ودورها يف االقتصاد احمللي والعاملي

وبالرغم من أن هذه الدراسة بينت دور الصكوك االستثمارية يف احلياة االقتصادية بصفة عامة، مل يتطرق الباحث  
لعمليات وآلية إصدار وتداول الصكوك وال عن ضوابطها، ومل تتطرق الدراسة إىل حالة تطبيقية مت بشيء من التفصيل 

ات مري األراضي، وتقدمي بعض اإلحصاءإصدار الصكوك هبا، ولكن قدمت اقرتاح بإصدار لنوع من الصكوك التنموية لتع
 . عن إمجايل إصدار الصكوك يف العامل من حيث النوع و احلجم و العمالت

السوق : ديمومة الصكوك والسندات التقليدية أثناء األزمة المالية: " دراسة وحيدة أحمد ورفيزة مات ردزي بعنوان  -
مدى استمرار إصدار الصكوك والسندات التقليدية أثناء األزمة االقتصادية  حول حبثوهي عبارة عن . "المالية الماليزية 

متغريات وهي معدل النمو  ة، باستعمال لثالث(املديونية املاليزية)دات بالرتكيز على سوق السن 9002 ة لسنةيالعامل
االقتصادي وسعر الصرف والسيولة الدولية وقياس مدى تأثريها على إصدار السندات والصكوك، وتناولت الدراسة التعريف 

 إىلحليل النتائج اليت توصلت بالصكوك وإبرازها كأداة بديلة للتمويل مث تطرقت لتطور سوق الصكوك املاليزية واختتمت بت
السيولة الدولية مل يكونا نسبة الصرف، يف حني أن معدل النمو االقتصادي و  لأن العامل املؤثر بالدرجة األوىل يعود ملعد

ومل تتطرق الدراسة إىل أثر إصدار الصكوك على سوق األوراق املالية  .ا أي تأثري على إصدار السندات والصكوكمهل
 .مل تعتمد على أي مؤشر من مؤشرات السوقو  ،املاليزية

الصادرة يف  ،"السندات اإلسالمية وأثر الثروة إثباتات من ماليزيا: "دراسة يسنداه إبراهيم و محد صبري مناع بعنوان  -
للسندات اإلسالمية  الناشئة ، حيث تناولت هذه الدراسة أثر الثروة9002 ، سنةداع املايلبجملة إدارة االستثمار واإل

ملصدرة، وأعتمد الباحثان يف دراستهما على نسبة العائد غري املتوقع من جمموعة من اإلصدارات من السندات اإلسالمية ا
والتقليدية وباستعماهلا خلمسة متغريات وخلصت الدراسة إىل أن أثر الثروة للسندات اإلسالمية املصدرة املعلن عنها يكون 

الفرصة الضائعة لالستثمارات املصدرة، وسلبيا عندما يكون متأتيا من حجم  إجيابيا عندما يكون التأثري متأتيا من
 .هيئة األوراق املالية قبلاإلصدارات وحجم الشركة املصدرة وإذا كان هذا اإلصدار موافقا عليه من 
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اليزية يف حني ركزت هذه الدراسة على جانب الثروة اليت يتحصل عليها محلة األسهم يف سوق األوراق املالية امل 
عند إصدار السندات التقليدية أو اإلسالمية، فلم تشمل الدراسة لألثر الكلي هلذه اإلصدارات على سوق األوراق املالية 

 .املاليزية
هل األسواق تتلقى الصكوك والسندات :" قودلوسكي، ريما ترك عريس، لورن وايل بعنوان.دراسة كريستوف ج -

 BOFIT DISCUSSION PAPERS  G.2011حبث منشور يف  "؟ لفةالتقليدية على أنها أدوات مالية مخت
فعل ال ةحيث تعرض هذا البحث إىل رد. 02/02/9011لندي الصادرة يف نك الفبنالتابع لل حتولمعهد اإلقتصاد يف 

 .إعالن إصدار الصكوك والسندات التقليديةعند املختلفة للمستثمرين يف سوق األوراق املالية املاليزية 
دت الدراسة على جمموعة من اإلصدارات من الشركات العامة املاليزية للصكوك والسندات، وذلك بتحليل لنسبة حيث اعتم

وخلصت هذه الدراسة  FBM EMASو   FBMSالعائد غري املتوقع هلذه األوراق املالية وتأثريه يف مؤشري السوق ومها 
ب حياديا جتاه إعالن إصدار السندات التقليدية، وتتفاعل بسلبية تتجاو ' سوق األسهم'التطبيقية إىل أن سوق األوراق املالية 

إلعالن  إصدار الصكوك، وكذلك أن سوق األوراق املالية متيز بني إصدارات الصكوك والسندات، غري أن هذه الدراسة مل 
 .تشمل على إصدارات الشركات اخلاصة، وعدم وجود تداول للصكوك يف السوق الثانوية

وهي رسالة دكتوراه مقدمة إىل  "الصكوك اإلسالمية ودورها في التنمية االقتصادية:"ل الدماغ بعنوان زياد جال دراسة -
للصكوك اإلسالمية وتطبيقاهتا يف  ، وجاءت يف بابني، األول خ صِّص9019منشورة سنة  اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا،

ض الباب الثاين عرّ توخماطرها ومراحل عملية التصكيك، يف حني النظام االقتصادي اإلسالمي، بعرض مفهومها وأنواعها 
لتطبيقات الصكوك واستخداماهتا يف القطاعات االقتصادية املختلفة، باإلضافة لتطرق الباحث للتجربة املاليزية املعاصرة يف 

يف جمال الصكوك  بطرح أسئلة  إصدار وتداول الصكوك، بإجراء الستبيان على العاملني يف البنوك واملؤسسات املالية العاملة
وخلصت هذه الدراسة امليدانية إىل أن هناك . ليةاحول أنواع وضوابط وتطبيقات الصكوك يف القطاعات االقتصادية وامل

عالقة وطيدة بني جناح الصكوك والعوامل السابقة، غري أن هذه الدراسة مل تركز على حجم وقيمة اإلصدارات من الصكوك 
 .مؤشرات سوق األوراق املالية بل اعتمدت على أجوبة العنصر البشري يف حتليلهاوال تأثريها يف 

 :صعوبات البحث
 :عوائق منهاوال بعض الصعوبات واجهتينتناويل هلذا املوضوع ،  عند 

فر مراجع  امن الصعوبة مبكان من حيث عدم تو  ،دراسة مثل هذا املوضوع املعاصر املستجدندرة الدراسات املتخصصة، ف -
 .سبب هذه الندرة إىل حداثة هذا املوضوع فية يف املوضوع، وميكن إرجاعكا

مما دفعين لالستنجاد  ،كوهنا حمل النشرلوهذا  ،مصدرة حديثا حول الصكوك اإلسالميةلكتب احلصول على نسخ صعوبة  -
 .باألوراق البحثية، اليت أسهبت يف تطرقها هلذا املوضوع

اليزية كان أكرب عائق هو عدم قدرتنا على احلصول على املعطيات الالزمة من املواقع يف دراستنا لسوق األوراق املالية امل -
وكذلك بالنسبة ملوقع معهد  ،وذلك لوجوب اشرتاك مع دفع لتكاليف احلصول على معلومات ،الرمسية للبورصة املاليزية

 .IFISاخلدمات املالية اإلسالمية 



 
 

 
 

 

 

 
 :الفصل األول

 ليةسوق األوراق المامفهوم  
وأدواتها وكفاءتها وأهميتها 

 .اإلقتصادية
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 :تمهيد
نظرا ملا تقوم به من وظائف ومهام متثل حلقات مناء القطاع ، تعترب األسواق املالية مركزا حيويا يف النظم اإلقتصادية احلديثة

 .املايل يف أي دولة
الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، وهذا ملا توفره من فحظيت أسواق األوراق املالية على قدر بالغ من األمهية من طرف 
وتوجيهها يف قنوات استثمارية ألصحاب املشروعات  ،ميكانيزمات وما تقوم به من دور هام يف حشد مدخرات األفراد واملؤسسات

ضافة لتميزها صخصائص ووظائف تقوم املختلفة، واليت توفرها هلم خمتلف أقسام أسوق األوراق املالية، رمسية كانت أم غري رمسية، باإل
 .بأدائها، جلذب املزيد من املتعاملني فيها وما حتققه من منفعة لألطراف املتدخلة فيها

 ،خصائص ملا متتاز به منفسوق األوراق املالية كغريها من األسواق، تتوفر على أدوات مالية تعمل على حتريكها وتنشيطها 
وما توفره من ميزة  ،ماية مدخرات األفراد والشركات، وزيادة إتساع  وعمق سوق األوراق املاليةتسمح هلا بأن تكون مالذا آمنا حل

أو حديثة من األنواع املختلفة للمشتقات أو األوراق  ،إختيار لنوع الورقة املالية املراد اإلستثمار فيها، تقليدية من أسهم وسندات
 .ورهااملضمونة بأصول، كان التطور املايل سببا يف ظه

فوجود لسوق أوراق مالية مزدهرة من حيث حجم التعامالت وسرعت دوراهنا، يؤدي بنا ملعرفة درجة كفاءة هذه األسواق 
ومدى توفر املعلومة ونسبة اإلفصاح عن البيانات املالية هبا، للحكم على مدى سالمة واستمرارية هذه األسواق يف أداء وظائفها 

 .توافرها إلقامة سوق أوراق مالية تتصف بالنشاط والفعالية ومهامها، ويف وجود لشروط واجب

يهدف هذا الفصل إىل تعميق املعرفة باجلوانب النظرية املتعلقة بطبيعة األسواق املالية، حيث قمنا بتقسيمه إىل املباحث و 
 :اآلتية
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مفهوم سوق األوراق المالية: المبحث األول
 . األدوات المالية المتداولة في سوق األوراق المالية: المبحث الثاني
.فرضية كفاءة سوق األوراق المالية وأهميتها اإلقتصادية: المبحث الثالث  
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 مفهوم سوق األوراق المالية: األول المبحث 
تطورات على صعيد  ،الية أحد الفروع الرئيسية للسوق املالية، فقد شهدت السوق املالية والزالتتعترب أسواق األوراق امل

 .وشركات وحكومات يف خمتلف فروع السوق املالية اسامهت يف جذب العديد من املستثمرين أفراد ،بنيتها وتنظيماهتا ووظائفها
نة فعالة ما بني قوى الطلب وقوى العرض، وتزداد أمهيتها وتتبلور تتمثل يف حتقيق مواز  ،فالوظيفة األساسية لألسواق املالية

 .ضرورهتا يف االقتصاديات اليت تتسم حبرية املعاملة واملبادرة
 :نناقش يف هذا املبحث السوق املالية بصورة عامة، وسوق األوراق املالية ووظائفها بصورة خاصة، وذلك يف مطالب ثالثةسو 
 
 

 
 

 
 .عامة عن األسواق املالية، وذلك من خالل املطلب األول فاهيمو ميكننا أن نستهل مب

 مفاهيم عامة عن األسواق المالية: المطلب األول

باإلضافة إىل ذكر للعناصر املتدخلة يف هذه السوق،  ،يتناول هذا املطلب ملفهوم السوق املالية يف اللغة واإلصطالح وأنواعها  
 :التاليةو يتم ذلك من خالل التعرض للعناصر 

 
 
 

 مفهوم السوق المالية: الفرع األول
وذلك من خالل الدور األساسي  ،يعترب أداة هامة لتوفري وتقدمي املال لألنشطة اإلقتصادية املختلفة ،إن وجود سوق مالية  

 .فوجب التعرف على مفهومها لغة واصطالحا حىت يتم ضبط معناها جيدا .لكل املؤسسات املالية العاملة فيه
 مفهوم السوق والمال في اللغة واإلصطالح  :الأو 
   .نقدم فيما يلي ملفهوما السوق واملال  لغة واصطالحا  

 :مفهوم السوق لغة  -2

: وسوق احلرب. سويقة: تذكر وتؤنث، مشتقة من سوق الناس بضائعهم، واجلمع أسواق، وتصغري السوق"السوق يف اللغة 
املهر، وقيل للمهر سوق، ألن العرب كانوا إذا  -بفتح السني–والسوق . سلع فيهومسي السوق سوقا إلنفاق ال. حومة القتال

 .، وهذا ألهنا تشكل معضم أمواهلم1"تزاوجوا ساقوا اإلبل والغنم مهرا
                                                             

  .931، ص1221، أمحد الشرباصي، املعجم اإلقتصادي اإلسالمي، دار اجليل، بدون مكان نشر 1

 .مفاهيم عامة عن األسواق المالية: المطلب األول
 .سوق األوراق الماليةأ مفاهيم عامة عن: المطلب الثاني

 .ضائهاعخصائصها وأالمالية و  وظائف سوق األوراق: المطلب الثالث 
 

      اليةمفهوم السوق الم: الفرع األول
         أنواع األسواق المالية :الفرع الثاني
الماليةالعناصر المتعاملة في السوق : الفرع الثالث  
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 :الكرمي وقد استعملت كلمة سوق يف القرآن
﴾سواقكل الطعام وميشي يف االا وقالوا مال هذا الرسول ي﴿: فورد قوله تعاىل

وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال ﴿: اىل، وقوله تع1
﴾سواقكلون الطعام وميشون يف االا هنم ليإ

2. 
 :ومن بني التعاريف هلذا املصطلح، نذكر منها :مفهوم السوق في االصطالح اإلقتصادي -2

سلع، األوراق املالية، )املؤسسات واإلجراءات اليت جتمع بني بائعي ومشرتي "نعين به و  ،املفهوم اإلقتصادي للسوق
عن طريق  ،بصفة مباشرة أو غري مباشرة ،، سواء مت ذلك داخل السوق املنظمة، أو مت داخل السوق الغري منظمة....(خدمات

 .3"مساسرة، أو وكالء
تستعمل يف و  املشرتون للتعامل يف سلعة معينة،كانت كلمة السوق تطلق على املكان املعروف الذي يلتقي فيه البائعون و و 

طالق لف  السوق، سواء ود تعامل على سلعة أو خدمة معينة إليف معاين أوسع إذ يكفي وج ،تصادي املعاصراإلصطالح اإلق
 .مت هذا التعامل باإللتقاء املباشر بني البائعني واملشرتين، أو بأي وسيلة من وسائل اإلتصال احلديثة

 :مفهوم المال لغة -3

واملال معروف، و هو . ياء، أطلق على كل ما يقتىن وميلك من األعيانهو ما ملكته من مجيع األشو  معروف، " املال يف اللغة
أموال، ورجل ميل : ومجع مال .اسم للقليل و الكثري من املقتنيات، وكانت العرب تطلقه على اإلبل، ألهنا كانت أكثر أمواهلم

  .4"كثري املال، وقد مال، ميال وميول: ومال
 :مفهوم المال اصطالحا -4

كل ما ميلك و ينتفع به، وحتوي كلمة مال مفهوم امللكية، كما تعين الكلمة ميل الطبع إىل ما ينتفع "ال هو ويف اإلصطالح امل
 .5"أنه ما ميكن حيازته وإحرازه واإلنتفاع به والتصرف فيه تصرفا يستقل فيه املالك"، وعرف أيضا "به

ا يعد كل ما يقوم بثمن ماال، أيا كان نوعه أو كل ما ينتفع به على وجه من وجوه النفع، كم "كما يطلق لف  مال على 
 .6"قيمته، فكل شيء ميكن أن يعرض يف السوق وتقدر له قيمة فهو مال

 .وهبذا مت تقدمي معىن كل من السوق واملال لغة وإصطالحا، وفيما يأيت مفهوم السوق املالية إصطالحا
 
 
 
 

 

                                                             
 .7سورة الفرقان، اآلية  1
 .90سورة الفرقان، اآلية  2
 .97ص 9009شعبان حممد إسالم الربواري، بورصة األوراق املالية من منظور إسالمي، الطبعة األوىل، دارة الفكر املعاصر، بريوت،  3

 .222أمحد الشرباصي، مرجع سابق، ص   4
  .13، ص9002ثانية، الوراق للنشر والتوزيع، األردن ، حممود حممد محودة، اإلستثمار واملعامالت املالية يف اإلسالم، الطبعة ال  5
 .39ص ،9002اململكة العربية السعودية،والتوزيع، مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة، اجلزء األول، الطبعة األوىل، كنوز أشبيليا للنشر   6



 مفهوم سوق األوراق المالية وأدواعها وكف اءعها وأهميتها اإلقتصادية………...................…………: األو   الفصل

5 
 

 :اصطالحامفهوم السوق المالية :ثانيا
اليت قد ال حتتاج إليها يف زمن معني،  ،نتيجة لتحقيق بعض الوحدات االقتصادية لبعض الفوائض املالية ،اليةالسوق امل قامت  

هذا الفائض بدال من اإلحتفاظ به يف صورة نقدية، يف حني توجد على اجلانب اآلخر وحدات اقتصادية أخرى  توظيف وقد ترغب يف
 .1مواصلة نشاطها اإلقتصاديلسد عجزها و ض ، وتسعى يف طلب هذه الفوائحباجة ملوارد مالية

 :ماهية السوق المالية -2

قناة للربط املايل، بني املدخرات املتدفقة من العوامل "يقوم السوق املايل بأداء دور حموري يف اإلقتصاد املعاصر ملا ميثله من 
 ولنظام االقتصادي، إذ يستقطب وحي، فالسوق املايل يعد قلب ال2"واألعمال إىل متطلبات اإلنفاق من استثمار واستهالك

 .  املدخرات إىل أصول مالية من أسهم وسندات
وهذا  "السوق اليت تتداول فيها األوراق املالية من أسهم وسندات"بكوهنا تلك  ،كما عرف بعض اإلقتصاديني السوق املالية  

افة املؤسسات والوسطاء املاليني الذين يتعاملون املفهوم الضيق للسوق املالية، والبعض اآلخر عرفها بأهنا أوسع من ذلك بإض
  .3يف االقرتاض الطويل األجل

يتم من خالهلا حتويل املوارد  ،سوق املال تعترب مبثابة آلية"غري أن املفهوم الذي سوف نتطرق له، يتضمن أيضا ملا سبق أن    
ا تستهلكه ومتثل جانب عرض األموال، إىل الفئات املالية من الفئات االقتصادية املدخرة اليت تتوفر على أموال أكثر مم

 .4" وهذا ميثل جانب الطلب على املوارد املالية، اإلقتصادية اليت تعاين نقص يف مواردها املالية، ظريف كان أو دائم
تعاملون اآلخرون ، يلتقي من خالهلا املستثمرون والبائعون والوسطاء وامل-ينتفي فيها شرط املكان –وسيلة "فالسوق املالية هي   

بغرض تداول وتوثيق  ،واإلداريون من ذوي اإلهتمامات املادية واملهنية، باألدوات الرأس مالية والنقدية أو بالصرف األجنيب
ىل إختضع لقوانني وتعليمات وأنظمة و  ،-طويلة وقصرية –وتعزيز األصول املختلفة حقيقية كانت ومالية ونقدية، لفرتات متباينة 

 . 5"دات وتقاليد وأعراف معتمدة من بعض اجملتمعات حمليا ودولياحد ما لعا
حشد وجتميع وتوجيه إدخارات الشركات  ،اآللية اإلئتمانية اليت ميكن من خالهلا"بتلك  ،كما ميكن تعريف سوق املال  

 . 6" واحلكومات واألفراد إىل خمتلف أوجه اإلستعمال اإلنتاجية وغري اإلنتاجية
 :سوق الماليةتعريف الباحث لل -2

أما التعريف الذي وقع عليه اختيارنا، فهو الذي جيمع بني ما تقدم من تعريفات، يف نسق جامع مانع مبا يفصح عن ماهية  
 :والدور الذي تلعبه هذه السوق

                                                             
 .12-12:، ص ص9002ار النشر للجامعات، مصر، ات املالية، الطبعة األوىل، دمسري عبد احلميد رضوان، املشتق 1
 .52، ص9002مصطفى يوسف كايف، بورصة األوراق املالية، الطبعة األوىل،  دار رسالن، دمشق،  2
 .11، ص9003عبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، أسواق املال، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  3
 .12، ص9005الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  أسواق األوراق املالية، م أندراوس،عاطف ولي 4
 .22، ص9003هوشيار معروف، اإلستثمارات و األسواق املالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  5
 .15، ص1223ية، اجلزائر، مروان عطون، األسواق النقدية  واملالية، اجلزء األول، ديوان املطبوعات اجلامع 6
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مع - السوق المالية، هي اإلطار أو التنظيم الذي يشمل جميع المعامالت المالية، التي يقوم بها البائعون والمشترون  
بإستعمال ألدوات مالية طويلة األمد أم قصيرة، تستقطب من خاللها مدخرات األفراد  -عدم إلزامية المكان

 .تحريك لرؤوس األموال لتلبية احتياجات ومتطلبات الوحدات اإلقتصادية المختلفةب، والحكومات والمؤسسات
تعترب من أهم األهداف اليت  ،يف قنوات اقتصادية بكفاءة اميعههو تعبئة املدخرات وجت ،ولعل أبرز ما تقوم به سوق املال  

إما يف جانب العرض بتشجيع إنشاء مؤسسات وشركات مالية  ،ذلك بتطوير سوق املالو . ى السوق املالية الوصول إليهاتسع
امل هبا، أو من وخلق وابتكار ألدوات مالية جديدة تليب رغبات املستثمرين وحتفزهم على التع ،تعمل ضمن إطار هذه السوق

ونشر الوعي االدخاري  ،وذلك بتوفري املناخ املالئم سياسيا وحتسني الظروف اإلقتصادية املشجعة لإلستثمار ،جانب الطلب
إىل كافة األطراف وقطاعات األعمال  وتطوراهتا املعلومات اخلاصة بالسوق ونشرلدى األفراد وما يرتتب من فوائد هلم، 

 .1املختلفة
 :ق الماليةمكونات السو   -3

  :2من جزئني رئيسينيومن عرضنا السابق ملفهوم السوق املالية، تتكون هذه األخرية   

وذلك عن طريق إصدار لألدوات املالية ألول مرة يف سوق اإلصدار وفيه يتم عرض األموال والطلب عليها،  ،اجلزء األول  
 .وتعرف بالسوق األولية

وتتفرع ول هذه األدوات بيعا وشراء، لعدة مرات متتالية، وتسمى بالسوق الثانوية، وتتنوع يف حني اجلزء الثاين، وفيه يتم تدا  
واملدى القصري   ،كاألسهم والسندات  ،هذه األدوات نظرا ألجل إستحقاقها، فاألدوات املالية ذات املدى املتوسط والطويل

 .كأذون اخلزانة

 أنواع األسواق المالية : الفرع الثاني
نواع من املعامالت املالية، منها ما هو قصري األجل واآلخر طويل األجل، األداخل أي اقتصاد بني خمتلف  ،يزميكن أن من  

وإىل نوع العملة املستعملة يف التداوالت،  ،من حيث أنواع األدوات اإلستثمارية وخصائصها وسياستها ،وميكن تصنيف األسواق املالية
 . أسواق رأس املال، األسواق النقدية، أسواق الصرف األجنيب: هي 3ومن أمهها ثالثة أسواق رئيسية

 .وفيما يلي تعريف لكل نوع من هذه األسواق
 :رأس المال أسواق: أوال
 مالية وذلك حيث تتحول السيولة النقدية إىل أدوات ،متثل حمور العملية اإلستثمارية يف األسواق املالية ،إن أسواق رأس املال  

 .ر لفرتات طويلة نسبيا وحتمل عوائد مستقرة ومنتظمة غالباتستمو  ،والعكس صحيح

                                                             
 .9صعبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، مرجع سابق، : راجع 1
 .20، مرجع سابق، صمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان 2
 .52هوشيار معروف، مرجع سابق، ص 3
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مال طويل للعلى أهنا اإلطار أو التنظيم الذي يشمل العارضني أو املقرضني  ،سوق رأس املالل وجاء يف بعض التعريفات  
من الوسطاء املاليني املتخصصني والطالبني أو املقرتضني الذين يف حاجة إىل أموال لفرتة طويلة نسبيا، باإلضافة لوجود عدد  ،األجل

  .1اليت تعمل باألساس على إقراض الغري بنفسها ،من بنوك اإلستثمار وشركات التأمني والبنوك املتخصصة وصناديق املعاش واإلدخار

السوق اليت يلجأ إليها أصحاب املشروعات، لتكوين رأس املال يف مشروعاهتم "ومسيت بسوق رأس املال، لكوهنا   
 .2"جيةإلنتاا

أسواق رأس املال هي األسواق :" لتعريف سوق رأس املال مبزيد من اإلفصاح والتوضيح فقالوا ،يف حني تناول بعض الكتاب  
لذلك فان األوراق  ،والغرض األساسي منها حتويل املدخرات إىل إستثمارات ،اليت تتعامل يف أدوات الدين طويلة األجل وكذا األسهم

هي تلك اليت تستحق بعد مدة تزيد عن عام، أو تلك اليت ليس هلا تاريخ استحقاق كما هو  ،ها يف هذه األسواقاملالية املتعامل علي
وتضم هذه السوق األوراق املالية احلكومية طويلة األجل واليت ميكن تسييلها بسهولة، وكذا سندات الشركات، . احلال بالنسبة لألسهم

وصكوك  ،3"الدولة أو احلكومات احمللية فضال عن سندات اخلزانة وسندات الرهن العقاريوأسهمها، وسندات البلدية اليت تصدرها 
 .بأنواعها االستثمار اإلسالمية

 أن سوق رأس املال تؤدي دور بالغ األمهية يف احلياة االقتصادية، فهي تعكس مستوى الركود أو اإلنتعاش أو ،وجممل القول  
على خريطة سوق املال،  تعد حجر الزاويةواليت  ،وراق املاليةاألهي سوق  ،رافدي هذه السوق، وأن أحد أو التخلف الرخاءالتقدم و 

 .وغياهبا عن ساحة النشاط اإلقتصادي يف عاملنا  املعاصر ال ميكن تصوره
 :سوق النقد :ثانيا
ى فرتات استثمارها سنة واحدة واليت ال يتعد ،وهي الشق اآلخر لسوق املال، ويتم فيها تداول األدوات املالية قصرية األجل  

 .غالبا، وتتميز بسرعة وسهولة حتوهلا إىل سيولة فورية
حيث تيسر عقد الصفقات بني الوحدات ذات الفائض والوحدات ذات العجز املؤقت، من خالل تبادل األصول قصرية   

ممثلة يف البنك املركزي  4واجلهات احلكومية يف هذه السوق، جند السماسرة والبنوك التجارية اليت تنشطاألجل، ومن أهم املؤسسات 
 .وشركات التأمني وبنوك اإلستثمار

تلك السوق اليت يتعامل فيها باألدوات املالية قصرية األجل، والسلعة اليت يتم تداول "بأهنا  ،فقد جاء يف تعريف سوق النقد  
، وبيوت القبول واخلصم، أما البائعون Brokers Bill وأما املشرتون فهم وسطاء األوراق التجارية Creditعليها هي اإلئتمان 
سواق النقدية يف قدرهتا على جتميع املدخرات السائلة ويف خلق اإلستثمارات قصرية األجل، األوتتميز أدوات  .5"فهم البنوك عادة

إذ تتوسط  ثر نشاطا يف هذه السوق،أكالبنوك التجارية  تعدو  .إلمكانية توقع نسبة املخاطرة تعترب أكرب أمنا من سوق رأس املالحيث 
 .أو تسهم يف تعديل مركز سيولتها من خالل اإلقرتاض فائضةأمواهلا البإقراض  فيها رغبة يف حتقيق عوائد جمزية نسبيا

                                                             
 .17عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  1
 .20:ص، مرجع سابق، مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان  2
 Charles  Henning,  William Pigott, financial market and the عننقال  92مسري عبد احلميد رضوان، املشتقات املالية، مرجع سابق، ص  3

economy, 3rd ed. 
 .23ص، 9010عبد القادر السيد متويل، األسواق املالية والنقدية يف عامل متغري، الطبعة األوىل، دار الفكر، عمان، : راجع  4
 .99مسري عبد احلميد رضوان، املشتقات املالية، مرجع سابق، ص  5
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بشراء أو بيع  ،لتطبيق سياسة نقدية انكماشية كانت أم توسعية ،يف البنك املركزي ةكما تستخدمها السلطات احلكومية ممثل  
 .للحفاظ على التوازنات اإلقتصادية هلذه احلكومات ،أو األوراق املصدرة من طرفها دوات املالية املتداولةلأل

 :مكونات السوق النقدية  -2
 :1على حسب نوع العمليات اليت تتم يف كل منهما ومها ،وينقسم سوق النقد إىل فرعني

: امثلتهومن أ ،دوات املالية قصرية األجلاألخصم السوق الذي يتم فيه  يعدو  :سوق الخصم أو السوق مابين البنوك - أ
 .، القبوالت املصرفية، أذون اخلزانة(الكمبياالت والسندات األذونية)األوراق التجارية العادية 

 تعرض أوراقها إلعادة ضافة إىل البنوك التجارية اليتاإلب ،أحد الفاعلني فيهجالسات هذه السوق ويعد كالبنك املركزي  يرتأسو 
 .البنك املركزي م لدىاخلص

مجيع القروض قصرية األجل، اليت على  العروض والطلبات وتشتمل هذه السوق على: سوق القروض قصيرة األجل  - ب
ويتعامل فيها بشكل أساسي كل من أصحاب . لتصل حىت سنة كاملة أربعة وعشرين ساعةترتاوح فرتة استحقاقها بني 

ارية وبعض مؤسسات املالية املتخصصة يف منح االئتمان قصري األجل من ناحية والبنوك التج ،شركات أم أفراد من ناحيةال
 .أخرى

 :أهمية السوق النقدية -2
 :2وتكمن هذه األمهية يف ،تكتسب السوق النقدية أمهية بالغة يف توفري اإلئتمان قصري األجل

مشروعات القائمة من التمويل قصري تأمني السيولة النقدية وأدوات الدفع األخرى، الحتياجات األنشطة اإلقتصادية لل - أ
 .توفر إحتياجات األفراد من اإلئتمان اإلستهالكي األجل، كما

 .مواجهة زيادات اإلنفاق احلكومي عن اإليرادات بطرح أذون اخلزانة لإلكتتاب  - ب

لدى البنوك  لفائضةتوظيف املوارد النقدية ا، وتسمح بمتكن البنك املركزي من ممارسة وظيفة الرقابة على االئتمان  - ج
  .التجارية

 :أسواق الصرف األجنبي :ثالثا
وهي متثل الفرع الثالث للسوق املالية، حيث تشمل هذه األسواق على كافة املعامالت املتعلقة بتبادل العمالت األجنبية   

 .وحتدد أسعار صرف العمالت احمللية
شراء، للسلع أو اخلدمات، لألصول احلقيقية أو املالية، يتم  تسهل العمليات التجارية واملالية، بيعا أو" فهي األسواق اليت   

 .وغريها من هاتف، فاكس اإللكرتونية احلديثةتصال تتم عن طريق وسائل اإلو  .3"مبوجبها تبادل العمالت األجنبية لتحديد أسعارها
 

                                                             
 .22عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  1
 .122-127:حممد مطر، إدارة اإلستثمارات، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، ص ص  2

3
 Fleuriet Michel et Simon Yves, bourse et marchés financiers, deuxieme édition, economica, paris, sd ,p.47 
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متيزها ألسواق حاضرة تتم فيها ، أدى إىل 1273م يف سنة ئأسواق الصرف بعد تبين نظام الصرف العا احلاصل يففالتطور   
املعامالت الفورية على العمالت، أما يف األسواق اآلجلة، فالتعامالت هتدف بشكل أساسي حلماية املتعاملني فيه من خماطر تقلبات 

 .عن طريق املضاربة يف عملة أو عمالت معينة 1سعر الصرف أو لتحقيق عوائد مرحبة هلم
وتنامي النشاط الدويل للشركات واملؤسسات املالية من جهة  ،فته األسواق املالية من جهةفاإلنفتاح اإلقتصادي الذي عر    

من حيث حجم املعامالت اليومية على العمالت القابلة للتحويل، مما أدى إىل متايز  ،أخرى، ما زاد إال يف تعزيز دور أسواق الصرف
 مع البنوك املركزية ،صانعة للسوقك ات البعد الدويل بالدرجة األوىل، تدخل فيه البنوك الكبرية ذأو دويل سوقني، أحدمها للجملة

، واليت مع هنا البنوك التجارية بزبائنها، وجيأو حملي ، أما السوق اآلخر فهو سوق التجزئة-عند دخوهلا يف الشراء أو البيع– للدول
ملة، غري أن بعض الشركات الغري مالية واملستثمرون مقارنة بسوق اجل ومتقطعة يكون حجم وقيمة الصفقات املربمة فيها صغرية نسبيا

 .2 معتربة ميكنهم التعامل مباشرة مع صناع السوق من البنوك الكربى فوائض ماليةالذين ميتلكون  ،التأسسيون

 العناصر المتعاملة في السوق المالية : الفرع الثالث
العناصر أو الوحدات  من ،راف املشاركة يف أي نظام مايل معنيالعديد من املتعاملني األساسني واألط ة،تظم السوق املالي  

واليت تعرف باملقرتضني، وتضمن باخلصوص قطاع األعمال واحلكومة وهذا ملا تسجله من  -اليت تصدر األوراق املالية–الطالبة لألموال 
واليت تعرف باملقرضني،  -أو نقدية فائضة سيولة-جز دائم يف مواجهة مصروفاهتا، تقابلها العناصر أو الوحدات العارضة لألموالع

 .وتضم باألساس وحدات من القطاع األعمال إىل جانب القطاع العائلي
الذين يقومون بدور نقل للموارد املالية من فئة املدخرين  ،يتعني توافر الوسطاء املاليون ،ولكي تتم عملية املقاربة بني الطرفني

 :وميكن متثيل املتعاملون يف السوق املالية من خالل الشكل التايل .حتكم هذه املعاملة إىل املستثمرين وذلك وفق أسس وقواعد
 .الرئيسيون يف السوق املاليةاملتعاملون (: 2)شكل رقم 

 الرئيسيون يف السوق املالية املتعاملون 
 الوسطاء املاليون

 مصدري األصول املالية                                                                              املستثمرون 
      أموال                                                               أموال                       

                                                                                            
 
 

 

 

 

                                                             
1
  Simon Yves et Delphine Lautier, finance internationale,sixieme édition, economica, paris,2006, p.284 

2  Fleuriet Michel et simon yves, bourse et marchés financiers, Op Cit.p.51. 

 األسواق املالية
 

 أصول

مالية   

 أصول

مالية   

.22، ص 8002أرشد فؤاد التميمي، األسواق  املالية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، : المصدر  
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 :جند الفئات الرئيسة من الفاعلني أو املتعاملني يف السوق املالية أهمو من بني 
 :المقترضون النهائيون أو الطالبون لألموال :أوال
ويتم ذلك عادة بإصدار  ،هم الذين حيصلون على األموال الالزمة من املدخرين باإلقرتاض يف السوق املايل ،الطالبون لألموال  

، حيث كانت 1 سد عجز الوحدات املالية اليت تريد أن تنفق أكثر من دخلها العادي اجلاريألوراق مالية تستخدم حصيلتها يف
اليوم احلاضر أصبحت الشركات اخلاصة كذلك "يف  بتشكيل الدين العمومي، ولكناحلكومات أول السابقني إىل إصدار األوراق املالية 
أرباحها وقيمتها السوقية على املدى البعيد، فعمدت الشركات  تعظيم وذلك قصد ،2"من بني املصدرين األكثر نشاطا يف السوق املايل

ويتم  .بإستحداث لفروع هلا املهتلكة مبعدات حديثة وجديدة وتوسيع نشاطها بإحالل املعدات القدمية، االنتاجيةعلى زيادة استثماراهتا 
وإما إصدار سندات مديونية أو  ،-اإلقرتاض املباشر -إما باإلقرتاض من البنوك  3طلب األموال من طرف املقرتضني بأحد الشكلني

 .أسهم ملكية جديدة
ومن أمثلت املؤسسات والشركات اليت تعمل على احلصول على أموال املدخرين بإصدار األوراق املالية، صناديق اإلستثمار   

 .4والشركات العامة واخلاصة وشركات التمويل
 :صناديق االستثمار  -2

كل من األفراد واملؤسسات وذلك بإصدار األسهم متثل نسبة ملكية يف   ودائعر على األموال بتجميع حتصل صناديق اإلستثما
راق و وتدفع عوائد على هذه األيف شراء أوراق مالية أخرى متوفرة يف السوق  األموال اجملمعةهذا الصندوق، وتستثمر حصيلة ا

 :ليت أسهمت يف جاذبية هذه الصناديق وأسهمت يف انتشارهاومن العوامل ا .5للمسامهني يف الصندوق حبسب مشاركتهم فيه

 .، مما يسمح بتسييلها بسرعة أكربوجود تنويع يف أسهم هذه الصناديق -

 .واملربح توفريها على درجة عالية من التسيري الكفء -
 :شركات التمويل  -2

تداوهلا يف سوق األوراق املالية، وعادة ما  من خالل إصدار األوراق املالية اليت يتم ،تعمل هذه الشركات على جتميع املدخرات
 .6أو متويل املشروعات الصغريةاإلستهالكية توجه هذه األموال إىل متويل احتياجات األفراد 

 : الشركات العامة والخاصة  -3
مشاريعها اليت تصدر أوراق مالية هبدف متويل إستثماراهتا اجلديدة أو  -التجارية، الصناعية، اخلدمية  -وهي تلك الشركات

 .أو متويل فروع جديدة هلا التوسعية
 :الحكومات  -4

 .تلجأ احلكومات إىل إصدار أوراق مالية عادة السندات، وهذا لتلبية إحتياجاهتا اإلنفاقية لسد العجز يف موازنتها العامة
                                                             

 .52تويل، مرجع سابق، صعبد القادر السيد م  1
2
 Fleuriet Michel et simon yves,  Op Cit, p781 

 .92، ص1225حممد البنا، أسواق النقد واملال، زهراء للنشر، مصر،   3
 .92، ص9003أمحد أبو الفتوح علي الناقة، نظرية النقود والبنوك واألسواق املالية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، : راجع  4
 .20، صمرجع سابقبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، م  5
  .92أمحد أبو الفتوح علي الناقة، مرجع سابق، ص  6
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 : العارضون لألموال أو المقرضون :ثانيا
والذين يزيد دخلهم النقدي  ،ويعرفون باملستثمرين أفراد أو شركاتفئة مصدرة لألموال يف السوق  ،العارضون أو املقرضون  

أو بشراء األوراق املالية اليت حتقق هلم  ،ويرغبون يف توظيف مدخراهتم أو فوائضهم احملققة باإلقرتاض املباشر عن إنفاقهم ومصاريفهم،
بطريقتني، األوىل اإلقراض الغري املباشر، األموال عرض  ويتم . ، باملفاضلة بني السيولة واملخاطرة والعائد املرتقب1العائد املرغوب فيه

 والطريق الثاين املباشر بشراء. مقابل نسبة فائدة والذي يتمثل يف فتح حساب ادخاري بأحد فروع البنوك إليداع األموال الفائضة
 .صناديق التقاعدحصص اإلستثمار، صناديق  حصصخمتلف األوراق املالية املتوفرة يف السوق املايل من أسهم، سندات، ومتلك 

املختصون الذين يقومون بعمليات تسيري الفوائض املالية يف السوق املايل باملستثمرين التأسيسيني، وذلك ملا يتمتعون  ويعرف  
ومن . 2وراق املاليةتداول األ اليت ينعشون هبا يدخلون إليه واحلركيةجتعلهم من األطراف الفاعلة يف أي سوق  ،ةمعترب به من وفرات مالية 

 مدخرات وأموال ومعاشات وأقساط التأمني املدفوعة على أن توظفأمهها صناديق اإلستثمار، صناديق التقاعد، شركات التأمني، 
 .بشكل جيد مع مراعاة جانب العائد واملخاطرة يف اإلستثمارات املراد الدخول فيهاإليهم 

 :صناديق التقاعد -2
وتلعب هذه الصناديق . ت اجتماعية واقتصادية، إضافة إىل كوهنا مؤسسات ادخار واستثمارتعترب صناديق التقاعد مؤسسا

سامهتهم يف مل وهذاضمن املستثمرون التأسسيون،  تصنفاألسواق املالية باعتبارها مؤسسات استثمارية كبرية، و فاعال يف دورا 
، يف حني توفر األسواق لفرص استثمارية مناسبة هلذه ريعوالربح الس إلبتعادهم عن طابع املضاربةو استقرار األسواق املالية 

يساهم يف زيادة  ، مما3األوراق املالية سيولة سوقالصناديق من حيث تنوع استثماراهتا وزيادة عوائدها، مع األخذ يف اإلعتبار 
  .وحتسني أداء الشركات اليت متلك أسهما هلا ملا توفره من استقرار هلاعمق األسواق املالية، 

 :شركات التأمين -2
وعلى أساس تعاقدي، وتستطيع التنبؤ بدرجة معقولة من  سنويةشركات مالية جتمع مواردها على فرتات  تعد شركات التأمني

مما جيعلها متيل إىل إستثمار أموال فائضة وتتوفر على . يف السنوات القادمة املتضررينالدقة مبقدار ما ستدفعه من موارد لصاحل 
 .وراق املالية طويلة األجل من أسهم وسندات باإلضافة إىل القروض العقاريةأرصدهتا يف األ

 :الوسطاء الماليون: ثالثا
وأصحاب العجز املايل  ،لتقريب بني أصحاب الفائض املايل من املدخرينبشكل حيوي ومهم ل نو تعمل فئة الوسطاء املالي  

 .من الطرف الذي يعمل من أجله كوكيل 4، يف مقابل تقاضي رسوم أو عمولةاملقرتضون أو املستثمرون يف شراء وبيع األوراق املالية
، فكال من نيخالل الوسطاء املالي ال يكون مباشرة بني صاحب العجز والفائض ولكن منفالتعامل يف أسواق املال   

بنفسه بعمليات البيع والشراء لألوراق املالية إىل سوق األوراق املالية، والقيام مباشرة املستثمرين أو املدخرين ال يقومون عمليا بالدخول 
 .وسطاء الذين ينفذون أوامر عمالئهم طبقا لإلتفاقات املكتوبة بينهمال حمصور يفولكن التعامل يكون 

                                                             
 .70عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  1

2
 Fleuriet Michel et simon yves, Op Cit, p.302 

 .23عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  3
 .92ص حممد البنا، مرجع سابق،  4
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 :1وميكن  إمجال وظائف الوسيط املايل فيما يلي :وظائف الوسيط المالي -2
  رض هلا املستثمرون األفراد، من خالل حتويل وتوزيع املخاطر اليت يتع قليليعمل الوسطاء على ت: تخفيض المخاطر - أ

 (.مدخرات املقرضني)إىل أوراق مالية منخفضة اخلطورة ( قروض املقرتضني)لألوراق املالية عالية اخلطورة 
، والصفقات املربمة يف اليوم الواحدعمليات بكثرة ال ميز عمل الوسطاءتي: تخفيض تكاليف المعامالت والمعلومات  - ب

 .دي إىل تقليل تكاليف املعامالت املرتبطة باألوراق املالية اليت تتم بني املقرتضني واملقرضني مما يؤ 
بني رغبات املدخرين يف  األدوار اليت يقوم هبا الوسطاء، املوافقة أهم من: توفير السيولة ونقل أجل االستحقاق - ج

ينتج  كما ينبغي  باملدى القصري، وان مل تتم هذه املعادلة مطالبتهم مبعدل عائد مرتفع من املقرتضني على املدى الطويل مقارنة
 .على أحسن وجهالواجب القيام به لوسطاء الرئيس لالدور هو خلل يف توفري السيولة وتسيري استحقاقية األموال و  عنه

ألموال إستخدام ل م إجتاه املستثمرين بدونإلتزاماهتب الوعدللوسطاء املاليني القدرة على  :توفير آلية لسداد المدفوعات - د
السائلة، ويظهر هذا الدور بشكل واضح يف مؤسسات اإليداع اليت ميكن حتويل األصول اليت ال ميكن إستخدامها يف تسوية 

 .2املدفوعات، ألي أصول ميكن إستخدامها يف أداء املدفوعات

 :تقسيم الوسطاء الماليين -2
:ئات حبسب نشاطها األساسي ورأس مال للواحد منهم، وجندوميكن تقسيم الوسطاء املاليني يف السوق املايل إىل ف   

وتقوم شركة السمسرة يف التوسط بني تفضيالت كل من البائعني واملشرتين يف : شركات السمسرة في األوراق المالية - أ
ب الرئيس، السوق املالية مقابل عمولة حمددة مسبقا، وينشط فيها كل من السمسار، السمسار الوكيل، مسسار الصالة، املندو 

 .3شركات الوساطة وشركات االستشارة املالية :الوسيط، وتنقسم شركات السمسرة إىل نوعني

ميارس الوسطاء املتخصصون لنفس األنشطة السابقة، غري أن ما مييزهم، هو أن : الوسطاء الماليون المتخصصون  - ب
بإمكاهنم ممارسة تلك العمليات حلساهبم اخلاص كما . مشاركتهم يف األسواق املالية أكثر فاعلية وان كانت قصرية األجل

ويتم توضيح دور كل واحد . جتار أوراق املالية وصناع السوق: وينقسم الوسطاء املاليون املتخصصون إىل فرعني رئيسيني مها
 :على حدى فيما يلي

  وراق املالية حلساهبمالغري املنظمة، ويقومون بشراء األ وهم أعضاء مسجلون عادة بالسوق: تجار األوراق المالية -
وتاجر  وهم جتار مجلة تاجر الصالة وجند نوعني .، وبيعها عند ارتفاع أسعارها واالستفادة من فروق األسعار4اخلاص
 .وهو مضارب يف كسور األسهم التجزئة

 
 

                                                             
 .97سابق، صالرجع امل  1
 .133عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  2
 .20ص عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق،  3
   .115، ص1222املعارف، اإلسكندرية، منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، منشأة   4



 مفهوم سوق األوراق المالية وأدواعها وكف اءعها وأهميتها اإلقتصادية………...................…………: األو   الفصل

13 
 

رضون املق–يتوسط صناع السوق، بني املتعاملني النهائيني للنظام املايل يف األسواق املنظمة : صناع السوق -
املتخصص الذي جيمع بني وظيفة املتعامل يف األسهم بيعا وشراء حلسابه  الشخصمن جهة هو  ،-واملقرتضون
و ، يهدف إىل حتقيق هامش من الربح الناتج عن عملية البيع والشراء، تاجر أو املتعاملوهو بذلك يعمل ك ،اخلاص

عمولة عن  ويتحصل على  ،-أصحاب املشاريع -دور الوسيط بني أولئك الذين يرغبون يف الشراءمن جهة أخرى 
 .1لفائدة زبائنهعملية البيع والشراء 

ويبدي صانع السوق، استعداده التام ويف احلني لبيع األوراق املالية اليت يرغب املستثمرون يف شرائها، كما يبدي 
 .2نفس اإلستعداد لشراء األوراق املالية املعروضة للبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                             
 .29متويل، مرجع سابق، صعبد القادر السيد : راجع  1
 .115رأس املال، مرجع سابق، ص منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق   2
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 مفاهيم عامة عن أسواق األوراق المالية: لمطلب الثانيا
يتناول هذا املطلب سوق األوراق املالية يف اللغة واإلصطالح، ونبذة عن نشأة هذه السوق وتطورها، مع تبيان خمتلف أنواع   

  :، وهذا من خالل العناصر التاليةو تقسيمات هذه السوق
 
 
 
 
 

 المالية مفهوم سوق األوراق : الفرع األول
أما السوق . السوق واألوراق واملال: قبل أن نعرف سوق األوراق املالية، نبدأ بتعريف املصطلحات ذات الصلة هبا، وهي  

 :واملال فقد مت التعريف هبما يف املطلب األول، أما األوراق فتعرف
 :ويتم التطرق ملاهية األوراق وفق مايلي: مفهوم األوراق لغة وإصطالحا :أوال

والورق، وهذا هو األشهر وهي . اإلبل والغنم: واملال . هي املال:الفضة وعند العرب: "الورق: هوم األوراق لغةمف -2
 .1"واجلمع أوراق ووراق. الدراهم املضروبة

كل سند يشكل ركيزة :كمبيالة، سفتجة، أو    PAPIER"الورقة يف اإلصطالح اإلقتصادي :مفهوم األوراق إصطالحا  -2
لكية ميكن أن يكون حمل تداول واسع يف أسواق رؤوس األموال، و األوراق اليت متثل امللكية هي األسهم، واليت لدين، أو حلق مب

 .2"متثل مديونية هي السندات
 :مفهوم سوق األوراق المالية اصطالحا :ثانيا
اق املالية بذكر لبعض من خالل التعريفات السابقة لكل من السوق واألوراق واملال سنقوم بتقدمي مفهوم لسوق األور   

 .التعريفات اليت تتميز بالوضوح والشمول
 :مفهوم سوق األوراق المالية -2

بأهنا املكان الذي يسهل فيه تدفق األموال من حوزة املدخرين، :"لقد عرفت السوق املالية بتعريفات عدة منها :التعريف األول
وحصول الطرف الثاين على ( أسهم أو سندات) لى ورقة ماليةوإنسياهبا إىل حوزة املستثمرين، مقابل حصول الطرف األول ع

 .3("إستثمارات مالية) املدخالت النقدية، األمر الذي يرتتب عليه حتويل املدخرات النقدية إىل أوراق مالية
 

                                                             
 .275ص مرجع سابق،أمحد الشرباصي،   1
 .92ص مرجع سابق، شعبان حممد إسالم الربواري ،  2
 .22ص ،9002اإلستثمار يف بورصة األوراق املالية ، دار وائل للنشر ، عمان، ، فيصل حممود الشواورة  3

مفهوم سوق األوراق المالية: لفرع األولا  
نشأة سوق األوراق المالية وتطورها: الفرع الثاني  
أنواع أسواق األوراق المالية: الفرع الثالث  
تقسيمات أسواق األوراق المالية: الفرع الرابع  
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ومن مث فإن  ،(سلعة، فكرة، خدمة)سوق يلتقي فيها البائع و املشرتي إلمتام عملية تبادل من املبادالت "هي  :التعريف الثاين
 .1"اليت ميارسها البشر وحيتاجون إليها إلشباع رغباهتم ،نشاط سوق األوراق املالية يتسع ليشمل كافة املعامالت واألنشطة

( جغرايف أو ال جغرايف)إحدى املؤسسات املالية الوسيطة يف السوق املالية، وهي موقع "وعرفها آخر بكوهنا  :التعريف الثالث
ق املالية، وهي سوق ثانوية لألوراق املالية جتري خالهلا التداول بيعا وشراء، بعد أن مت إصدار األوراق املالية لعرض وطلب األورا
 .2" يف السوق األوىل

الذين يرغبون يف التعامل بشراء و بيع السندات  ،سوق مستمرة جيتمع فيها املشرتون والبائعون"كما عرفت بأهنا   :التعريف الرابع
 .3"هم الشركات املقبولة بتسعرية البورصة، وتتم مجيع الصفقات عن طريق السماسرة املعتمديناحلكومية وأس

سوق منظمة تقام يف مكان ثابت، يتوىل إدارهتا "كما جاء يف تعريف آخر لسوق األوراق املالية، هي   :التعريف اخلامس
وتقاليد، ينشط فيها املتعاملون يف األسهم والسندات  واإلشراف عليها هيأة هلا نظامها اخلاص، حتكمها لوائح وقوانني وأعراف
 تنعقد جلساهتا يف املقصورة يوميا حيث يقوم الوسطاء. من الراغبني يف اإلستثمار، والناشدون لإلستفادة من تقلبات األسعار

 .4"املاليون بتنفيذ أوامر البائعني واملشرتين
آلتي لسوق األوراق المالية، فهي مكان معلوم ومحدد مسبقا، و من خالل التعاريف السابقة، يمكن إعطاء التعريف ا

يجتمع فيه المتعاملون بغرض القيام بعمليات التبادل بيعا وشراء، ويتوافر فيها قدر مناسب من العالنية والشفافية، 
ة العرض بحيث تنعكس آثارها على جميع المتعاملين وعلى معامالتهم، كما تتحدد بها األسعار التوازنية بحسب آلي

 .والطلب
 :صفات سوق األوراق المالية -2
 : 5هلا صفات تنفرد هبا عن األسواق املعروفة، من أبرزها ة،أن سوق األوراق املالية سوقا خاص يتضح السابقة، التعريفات منو 
ونظم  ، فهي سوق منظمة متييزا هلا عن املبادالت اليت تتم بواسطة املتعاملني من غري تقيد بقواننينظامية السوق - أ
 .سوق األوراق املالية ارشاداتو 

 .جلميع املتدخلني فيها وعامة اجلمهور أهنا مكان معلوم وحمدد مسبقا، ويتوافر فيها قدر مناسب من العالنية والشفافية  - ب

، وإمنا على أساس بعني املكان أو خدمات حاضرة فعللالتعامل يف سوق األوراق املالية ال يتم على سلع موجودة با  - ج
 على حجم أو كمية املبيعات باإلجيابينعكس  ممانظرية غري ملموسة،  خصائصذات مالية من أسهم وسندات وغريها  أوراق
ينعكس بدرجة كبرية على أسعار  وهذا مانسبيا مقارنة باألسواق األخرى،  كثرية املربمة األمر الذي جيعل الصفقات ،املتداولة

 .6البيع والشراء

 

                                                             
 .2، ص1222ساعة، الطبعة الثانية، إتراك للنشر والتوزيع، مصر،  92سن أمحد اخلضريي، كيف تتعلم البورصة يف حم  1
 .932، ص9002حممود حممد داغر، األسواق املالية، الطبعة األوىل، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،   2
 .102، ص1272دار الفكر العريب، الكويت،  علي سعيد عبد الوهاب مكي، متويل املشروعات يف ظل اإلسالم،  3
، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، "دراسة مقارنة بني النظم الوضعية وأحكام الشريعة اإلسالمية"مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية ودورها يف متويل التنمية اإلقتصادية   4

 .97، ص1225القاهرة، 
 .92، ص9002وي، األثار اإلقتصادية ألسواق األوراق املالية من منظور اإلقتصاد اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، زكريا سالمة عيسى شطنا  5
 .25، ص مرجع سابق، فيصل حممود الشواورة  6
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 :اق الماليةتسميات سوق األور : ثالثا
فمنهم من مساها بسوق األسهم والسندات والبعض  ،تعددت التسميات اليت أطلقها اإلقتصاديون واملاليون على هذه السوق  

 .مساها البعض السوق املالية ومن األمساء اليت شاع إطالقها اسم بورصة األوراق املالية و ،اآلخر أطلق عليها اسم سوق رأس املال
، أما سوق (السوق الثانوية) إستخدام مصطلح سوق األوراق املالية، ألن البورصة تشمل سوق التداول فقط ونفضل بدورنا   

 (.السوق األويل) سوق اإلصدارتشمل أيضااألوراق املالية باإلضافة لسوق التداول 

 نشأة سوق األوراق المالية وتطورها: الفرع الثاني
بصورة فجائية وإمنا هي نتاج تاريخ طويل من التطور، فأسواق  ،رهتا كما هي اليوممل تنشأ البورصات هبياكلها ونظمها وإدا  

حيث  ،األوراق املالية قد إنشقت عن بورصات البضائع، كما أنه مل يكن يف املاضي خط يفصل بني بورصات البضائع واألسواق املالية
آثار ذلك اإلرتباط  أهنما ليزاالن يف بناء واحد يف بعض  أدى التخصص املتزايد إىل إنفصال بعضها عن البعض على مر الزمن، ومن

 .املدن 
 :نشأة سوق األوراق المالية :أوال
املصطلح املعرب لكلمة بورصة اليت هي من أصل التيين والحقا فرنسي وتعين الصرة  "سوق األوراق املالية"ميثل مصطلح   

والكلمة تشري أيضا إىل املكان الدوري الذي كان يعقده جتار  ،سهاالكيس املخصص حلمل النقود، مث أصبحت تشري إىل النقود نف
 .يف  منتصف القرن السادس عشر  VENDER BURSENمدينة بروج البلجيكية يف قصر املصريف 

 :ويرجع بعض الكتاب كلمة البورصة إىل معنيني  :معنى كلمة بورصة -2
ر عملة عليه ثالثة أكياس، وكان جيتمع يف هذا كان يزين واجهته بشعا   Brugesفندق يف مدينة :األولالمعنى   - أ

 .1الفندق عمالء مصرفيني ووسطاء ماليني لتصريف األعمال
البلجيكية واليت كانت   Van der Burseهو إسم أحد كبار التجار األغنياء وينسب إىل عائلة :الثانيالمعنى   - ب

يث أصبح رمزا لسوق رؤوس األموال وبورصة السلع ح Bruge،2  تعمل يف اجملال البنكي، واليت كان فندقها مبدينة بروج
" بورصة"ولذلك أطلق لف   à la bourse  وبعدها تطورت فأصبحت ذهبنا chez les bursesذهبنا  : وكان يقال 

 .فيه عملية البيع والشراء إلمتامعلى املكان الذي جيتمع فيه التجار، خاصة التجار اإلطاليني 
 Van der Burseة، أن جتتمع العائالت الستة األكرب العاملة يف جمال الصرافة يف منزل ولقد جرت العادة يف تلك الفرت 

، إضافة إىل كل ما له صلة بعمليات بيع النقود 3من أجل دراسة عمليات بيع وشراء السلع، ومن مثة كتابة بوالص التأمني
 .وشرائها

 :نشأة البورصة  -2
 Appius Claudiusم حتت إشراف كال من  .ق 223مدينة روما أي  بعد إنشاء 922نشأة البورصة إىل العام  يرجح
  .Collegium Mercatorem أطلق عليها آنذاك اسم    Publius Serviliusو

                                                             
 .11ص مرجع سابق،، مصطفى يوسف كايف  1
 .151ص مرجع سابق، ،عبد القادر السيد متويل  2
 .33ص مرجع سابق، زكريا سالمة عيسى شطناوي،  3
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 .Gênesوجنوة Piseويف القرن الرابع عشر ميالدي ظهرت البورصة يف إيطاليا يف كل من فينيسيا و البندقية وفلورنسا وبيزا 
م Bruges1202 غري أن يف القرن اخلامس عشر بدأت البورصة تتبلور أكثر وظهرت يف  م بربشلونة ،1323ويف 
م ودشنت من طرف 1222لندن أسست سنة يف م، 1230م ، أمسرتدام 1250م، ليون 1250سنة  ANVERS*و

 .1م1779م، ونيويورك عام 1253امللكة إليزابيث وأطلقت عليها تسمية البورصة امللكية، وباريس يف عام 
أمكن مالحظة زيادة  ،بقيت بورصة باريس وملدت طويلة يف املركز الثاين عامليا بعد بورصة لندن، ومع بداية القرن العشرينو 

بل يف   ،مقارنة مع األنواع األخرى من الشركات، ليس فقط ببورصيت لندن وباريس ،عدد الشركات الصناعية املسجلة بالبورصة
لصاحل بورصات  ،أمكن مالحظة أن ترتيب البورصات قد تغري ،ة األخرية من القرن املاضيويف العشري. كافة البورصات الدولية

 .2فرانكفورت، باريس لندن،: الواليات املتحدة واليابان من حيث رؤوس األموال، تاركة ورائهما البورصات األوربية 
 :تطور سوق األوراق المالية: ثانيا
 ،التجار بينهم ةحيث انتقلت من مكان يتم فيه مالقا ،همة منذ القرن الرابع عشرم عرفت أسواق األوراق املالية لتطورات  
 .ىل مكان منظم خيضع لقواننني حتكم عملياتهإ

 :البورصة في المفهوم القديم -2
 :3وقد مرت فكرة أسواق األوراق املالية قبل وصوهلا إىل الشكل املوجود عليه حاليا، مبراحل عدة ميكن إجيازها يف اآليت

امتدت هذه املرحلة، من القرن اخلامس عشر إىل القرن السابع عشر، ومتيزت بتداول السندات " :مقهى التجار"ورصة ب - أ
الكتاب والصرافني، من أجل عقد رصفت املقاهى أين جيتمع التجار و احلكومية وبعض األسهم، وغلب عليها التعامل على أ
لتأمينات البحرية، وكان التعامل يتم عرب وسطاء، وكل فرد يريد أن يشرتي الصفقات التجارية على السلع واألوراق احلكومية وا

 .أو يبيع البد أن يصدر أمره عرب املقهى، ومل ترقى إىل ما هي عليه السوق ولكن بقيت كمقهى للتجار
ن الثامن بدأت هذه املرحلة، يف أواخر القرن السابع عشر وامتدت إىل بداية القر :البورصة كازينو أو مكان القمار  - ب

عشر، عند قيام كال من بورصيت باريس ولندن، حيث متيزت هذه املرحلة مبضاربات يف األوراق املالية املتداولة على قلتها، 
لسرعة شراء وبيع هذه األوراق وحتويلها إىل نقود والعكس كذلك، مع سيادة منطق اإلشاعات يف سري " بتجارة الرياح"وعرفت 
 .العمليات

اسع عشر، كانت عمليات التبادل و اإلتفاقيات التجارية وعمليات البنوك و البورصات، ختتلط فيما بينها من وحىت القرن الت
 :هذا وقد عرفت هذه الفرتة نوعني من البورصات. الناحية العملية يف نشاط واحد

ارة، ويقتصر التعامل فيها على أحدمها بورصة األوراق املالية، وتتعلق بالتعامل على األسهم والسندات، واألخرى بورصة التج
 .املنتجات الزراعية والصناعية

 

 

                                                             
 .19ص مرجع سابق،مصطفى يوسف كايف، . 1229حيث انفردت بورصة هذه املدينة بنشر ما يشبه قائمة بأسعار البورصة طيلة فرتة التداول لول مرة سنة *

1
  Fleuriet Michel et simon yves, Op Cit, p.24 

 .32ص مرجع سابق، ،زكريا سالمة عيسى شطناوي: راجع  2
3
 Fleuriet Michel et simon yves, Op Cit, pp:24-26 
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 :البورصة في المفهوم الحديث -2
ومبرور الزمن إزداد تنوع التعامل يف األوراق املالية داخل السوق،  ،ألوراق املاليةتطور ملحوظ لسوق ا ،القرن العشرين شهد

أمكن للكثريين من  ،، وبالفعلبشىت الطرق ملال واإلثراء السريعوسرعان ما تظهر احليل ويتم التعامل من أجل احلصول على ا
لتنظيم  ،يف إقتصادياهتا احلرة حتقيق أموال طائلة، وبدأت املشاكل والتعقيدات تتفاقم، األمر الذي إقتضى تدخل احلكومات

 . 1الالزمة  واإلرشادات ريعاتوتأمني مصاحل صغار املسامهني، وذلك بسن القوانني والتش هذه األسواق حلمايتها من اإلهنيار
وما أعقبه من ثورة يف تكنولوجيا املعلومات ووسائل اإلتصال املختلفة، وظهور لألسواق  ،العقود األخرية املالح  يفو 

األسهم والسندات، وإندماج األسواق النقدية مع األسواق  منيف بيع وشراء األوراق املالية طويلة األجل  آنية وآجلة املتخصصة
 .،  وما خلفه من شبه إرتباط بني هذه األسواق فيما بينها2الية،  وإندماج األسواق املالية احمللية مع أسواق املال الدوليةامل

 أنواع أسواق األوراق المالية : الفرع الثالث
الدولة متقدمة كلما  هناك أنواع عديدة من أسواق األوراق املالية متارس نشاطها يف الدول املختلفة، ويالح  أنه كلما كانت  

ازدادت وتنوعت أسواق األوراق املالية العاملة فيها، فهي دليل على حيوية وفاعلية هذه اجملتمعات، ومقياس واضح ملدى نضجها 
 .وتكامل صروحها ، وإختاذها ألوضاع تنموية حقيقية، فضال عن توافر أسباب استمرارها وتقدمها

يعمل على ترشيد قوى  ،وامتداد نشاطها إىل خمتلف جماالت احلياة االقتصادية ،ةإن تنوع وتعدد سوق األوراق املالي   
 .املتاحة واملتوفرة يف االقتصاد وهو ما يعين حسن استغالل اإلمكانيات ،اإلستثمار، وزيادة جودة وقوة املشاريع القائمة

لة يف جمال تقسيمها وختصصها حسب املنتجات ملعرفة التطورات احلاص ،ويهدف التطرق إىل أنواع األسواق األوراق املالية  
 :3ومن حيث موقعها وفرتهتا الزمنية، وفيما يلي أهم أنواع األسواق املالية ،واألدوات املالية املتداولة فيها

 :من حيث المنتجات المتداولةأسواق األوراق المالية : أوال
 :تقسم إىل ثالث جمموعات رئيسية هي و، املتداولة تمن حيث املنتجا من األسواق بني عدة أنواع أن منيز ميكن لنا  

أو سلع ...( قطن، قمح، بن، شاي)ل األسواق اليت تتداول فيها سلع معينة مثل املنتجات الزراعيةوتشم: اجملموعة األوىل -2
  .4فيهذات طبيعة خاصة مثل العقارات واألراضي والسيارات املستعملة إىل كل ما هو مايل ملموس وميكن التعامل 

وأمهها . أسواق اخلدمات، وهي شديدة التنوع نظرا لتعدد اجملاالت اليت ميكن استخدامها فيها تظمو : اجملموعة الثانية -2
 .وغريها ، وجتارة الديونعقارات مبختلف أنواعهاالسياحة والفنادق والتأمني والنقل وتأجري ال

عرض وبيع حقوق بأسواق األوراق املالية، واليت تتعلق وتتمثل يف أسواق األفكار، وهي أحدث أنواع : اجملموعة الثالثة -3
 .5وحقوق املعرفة والعالمات التجارية، ونظم املعلومات ات واإلبتكاراتاالخرتاعامللكية الفكرية من 

 

                                                             
 .19سابق، صمرجع  مصطفى يوسف كايف،: راجع  1
 .25، صمرجع سابقمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان،   2
 .95-93:، ص صحسن أمحد اخلضريي: راجع  3
 .22، ص9002قانونية مقارنة، الطبعة األوىل، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، عبد الباسط مولود كرمي، تداول األوراق املالية دراسة   4
  .23مرجع سابق، ص مصطفى يوسف كايف،  5
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 :1ومها وميكن التمييز بني نوعني رئيسيني :من حيث المدى الزمنيأسواق األوراق المالية : ثانيا
 .ودون تأجيل االستالم والتسلم وقبض مثنها يف احلال فوراى األوراق املالية بعل مليتم التعا :أسواق المنتجات الحاضرة -2
ولكن تؤجل إىل موعد  ،يتم االتفاق عليها دون تسلم وال استالم ال للمنتجات و ال لإلئتمان :أسواق العقود اآلجلة -2

 . بني الطرفني الحق حمدد مسبقا
 : 2وميكن التمييز بني نوعني أساسني ألسواق األوراق املالية ومها :يث التعامل الجغرافيمن حأسواق األوراق المالية : ثالثا

وتأثريات األحداث يف نطاق حدودها،  هذه األسواق عادة تدار معامالت :أسواق تعمل فقط على المستوى المحلي -2
مها وقلة انفتاحها على األسواق ، وصغر حجعادة ، وتتميز مبحدودية النشاطغالبا ماتكون قصرية األجل وحملية املدى

 .الدولية

جيعلها تتعرض إىل أخطار تقلبات مما  بلدها، معامالهتا إىل خارج حدود ومتتد :أسواق تعمل على المستوى الدولي -2
 .أسعار الصرف واختالف يف القوانني واألنظمة السارية املفعول، وتتسم بأنظمة مالية متكاملة ضخمة ومتوسطة احلجم

 :3حيث ميكن أن منيز بني سوقني رئيسيني مها :من حيث التسجيل واالعتراف الحكومياق األوراق المالية أسو  :رابعا
، فيها التعاملو  ألوراق املاليةا تقييد اهليئة الرمسية اليت تتوىل تعدويطلق عليها أيضا أسواق األوراق املالية،  :أسواق رسمية -2

م الساري اوفق النظقوانني وإرشادات تسمح مبمارسة تعامالهتا نشأ وفق ت. وهلا مكان حمدد يتم فيه تداول هذه األوراق
  .ألخريةويتدخل يف الوقت املناسب ملنع املخاطر اليت قد تكتنف هذه ا كومة يراقب هذه املعامالتاملفعول، ويتواجد ممثل احل

مما احلكومة يف تعامالهتا، يف ضوء وقواعد خاصة هبا وال تتدخل تعمل  ،غري رمسي أي نشاطها: أسواق غير رسمية -2
 . مقابل عائد جمزي  للمتعاملني فيها خماطر حتميةجيعلها ذات 

.حسب أصنافها أنواع أسواق األوراق املالية(: 2)شكل رقم   

 

 

 
 .95ص، 9111إيرتاك للنشر والتوزيع، مصر،  الطبعة الثانية،ساعة،  82حمسن أمحد اخلضريي، كيف تتعلم البورصة يف  -:المصدر

                                                             
 .12عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  1
 .71-70:هوشيار معروف، مرجع سابق، ص ص  2
 .95، مرجع سابق، صحمسن أمحد اخلضريي  3
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 تقسيمات سوق األوراق المالية : الفرع الرابع

 .1منها األسواق الفورية واألسواق اآلجلة تقسم سوق األوراق املالية إىل عدة أنواع وفقا لعدة معايري وأسس  

 :األسواق الفورية أو الحاضرة :أوال
 وراق املشرتية، أو حتقيق عائداألتوظيف األموال لتحقيق عائد دوري من "هو  ،يات العاجلةواهلدف األساسي من العمل
 تقسم وفقا لطبيعة عملها إىلو  .2"خسارة رأس مالية متوقعة يف حالة البيع ةأو تدني ،الشراء والبيع يرأس مايل متمثل يف الفرق بني سعر 

 .سوق أويل وسوق ثانوي
 :السوق األولي أو سوق إصدار األوراق المالية -2

تلك السوق اليت تنشأ فيها عالقة مباشرة بني مصدر الورقة املالية أو " فالسوق األولية هي: مفهوم السوق األولي - أ
املكتتب األول فيها، فيختص هذا السوق بالتعامل يف اإلصدارات اجلديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع يف 

يف األوراق املالية الكتتاب ف لمجيع الظرو  األوراق املاليةوفر هيئة إذ ت  .3"وذلك من خالل زيادة رأس املال مشروع قائم،
 .4تشرع هلذا الغرضوإرشادات مبوجب قوانني وتعليمات اجلديدة 

ففي هذه  بني الطرفني، مبادلة املال السائل باملال الورقي يف وجودومبعىن آخر، فهي السوق اليت تنشأ بني املقرتض واملقرض 
   .5وتقدميها للمشروعات اجلديدة مل تكن قائمة من قبل أداة لتجميع املدخرات اخلاصة، تعد احلالة، السوق األولية

السندات وأذون اخلزانة لتمويل العجز يف ميزانيتها، بينما الشركات واملؤسسات املالية تصدر  تطرح أن لحكوماتل وميكن
ب يف سوق وذلك من خالل االكتتا على احتياجاهتا التمويلية، لتنفيذ خططها االستثمارية،األسهم والسندات للحصول 

 :بأسلوب البيع الغري مباشر واملباشر اإلصدارات اجلديدة

يف إصدارات الشركات لألوراق املالية اجلديدة اليت  املفتوح للجميع وهو االكتتاب العام :أسلوب البيع الغير مباشر -
 .6بأسلوب البيع الغري املباشر هذه الطريقة ألول مرة، وتعرف  طرحت

ألوراق املالية بنفسها، عن طريق االتصال ا ببيع أن تقوم الشركة املصدرة لألوراق املالية وهو :أسلوب البيع المباشر -
ومايتبعه من  وسطاءال، من أفراد أغنياء أو مؤسسات مالية كبرية يف السوق دون تدخل 7املباشر بكبار املستثمرين احملتملني

من  شروط قاسية كفرض عادة سلبياتأنه يرتتب عليها ، إال وتوفري الوقت واجلهد، مصاريف وأتعاب اضافية على الشركة
 .-من طرف البائعني-، الكافيةباإلضافة إىل عدم توفر اخلربة التسويقية  قبل املقرضني،

                                                             
 .20، مرجع سابق، صويزكريا سالمة عيسى شطنا: راجع  1
 .12عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  2
 .22قرياقص، مرجع سابق، صعبد الغفار حنفي و رمسية   3
 .23، ص9002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان، األسواق املالية التميمي،أرشد فؤاد   4
 .22عبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، مرجع سابق، ص 5
 .79مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص  6
 .131ص، مرجع سابقعبد القادر السيد متويل،   7
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مبثابة  وبذا تعد. من خالهلا الوحدات اإلقتصادية على املوارد املالية لتمويل استثماراهتا هو الفضاء الذي جتمع ،فالسوق األولية
 . 1املشرتية لألوراق املالية طرافستثمار احلقيقي لتلك الوحدات، وسوق اإلستثمار املايل لألسوق اإل

 :األوراق الماليةالسوق الثانوي  أو سوق تداول  -2
إدارة وتدوير األوراق املالية ونقل  يتم فيهحجم السوق الثانوية، فسوق التداول و  بنشاطالسوق األولية ترتبط تعامالت 

، منتعشة ومرنةالسوق الثانوية نشطة كلما كانت حيوية اإلقتصاد حركية ، وكلما كانت املتعاملني فيهاا بني وحيازهت ملكيتها
ط بزيادة نشااألثر اإلجيايب على سوق اإلصدار ب مما ينعكس ،2يرتبط ارتباطا قويا بالسوق الثانوية والرئيسي فالتعامل احلقيقي

 .هذا األخري
لك املكان الذي يتم فيه التداول على األوراق املالية اليت يتم إصدارها يف السوق األولية ذ"وهو : مفهوم السوق الثانوي - أ

وهنا  ،3"ألول مرة، وما يرتتب عليها من نقل ملكية بني البائع واملشرتي، وتتحدد فيها األسعار وفقا لقانون العرض والطلب
 .تنفيذ األوامر املتدفقة من الزبائنل خالالوسطاء والسماسرة بتحقيق عملية صناعة السوق من  يتجلى دور

باألوراق القدمية املصدرة سابقا، وذلك بتوفري املكان والقوانني الالزمة لتنظيم تبادل األوراق فيها فالسوق الثانوية يتم التعامل  
هي إحدى الوظائف اهلامة ، و تسييل هذه األوراقاملالية، فهو يقوم بتحويل األوراق املالية إىل أموال جاهزة أي القيام بوظيفة 

تخزين للقوة الشرائية وتقوم بتجنب االحتفاظ هبا حىت ميعاد استحقاقها، باليت تقوم هبا األسواق األوراق املالية بالنسبة للبائع، 
 .4بالنسبة للمشرتيعن طريق استبدال النقود بورقة مالية 

  : من خصائص هذه السوق: خصائص السوق الثانوي   - ب

أو جزءا منها إىل مستثمر آخر، كما أهنا ال متثل استثمارا  مىت أراد ، من بيع الورقة املاليةاملساهمأو  يستطيع املقرض -
 .5نقال للملكية من مستثمر إىل آخر دون أن تستفيد الشركة املصدرة للورقة وإمناحقيقيا، 

وراق املالية ال بغرض االحتفاظ هبا ميكن لبعض املتعاملني أن يشرتوا األإذ  واملضاربة السوق الثانوية سوق للمتاجرة -
 .بني سعر البيع وسعر الشراء من اهلامش احملققولكن بغرض إعادة بيعها عند ارتفاع سعرها واإلستفادة 

، عن 6األوراق املالية يف أي وقتوشراء حيث ميكن بيع  ،تداول األوراق املالية بصفة مستمرة ودائمة ومتكررة سهولة -
أو بالتسليم إذا كانت الورقة ( امسية)إذا كان اإلسم مكتوب على الورقة املقيدة لشركة عن طريق القيد يف سجالت ا

 .حلاملها
 :، وفيما يلي شرحا مفصال هلذه األسواقغة تنظيمها وطبيعة املتعاملني فيهاتقسم السوق الثانوية طبقا لصيو 

                                                             
 .99أمحد أبو الفتوح علي الناقة، مرجع سابق، ص  1
 .20، مرجع سابق، صحمسن أمحد اخلضريي  2
 .22عبد الباسط كرمي مولود، مرجع سابق، ص  3
 .12، ص9007شركة العربية املتحدة للتسويق والتوريد، القاهرة، زياد رمضان ومروان مشوط، األسواق املالية، ال: راجع  4
 .137عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  5
 .21، مرجع سابق، صحمسن أمحد اخلضريي  6
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غرافيا حمددا لتداول األوراق املالية املختلفة بيعا موقعا ج"وتدعى بورصة األوراق املالية، وتتميز بكوهنا : السوق المنظمة -3
إلفصاح عن املعلومات اوشراء، مبوجب إجراءات وقواعد ووسطاء وتكاليف وتوقيتات حمددة بالقانون، حماطة بشفافية 

 :2وتتصف هذه األسواق باآليت. 1"وتسجيلها وعرضها بشكل مستمر

 .للتعامل باألوراق املاليةومعلوم وجود مكان حمدد  -

 .للتداول باألوراق املاليةحمكمة وجود إجراءات  -

 .معينةوارشادات  يتم تسجيل األوراق املالية يف هذه السوق وفقا لقواعد -
 :ألوراق املالية املنظمة إىل قسمنياوتنقسم بدورها أسواق   
وراق املالية والبورصة، بغض النظر جلنة األ عند ملقيدةوهي تلك األسواق اليت تتعامل يف األوراق املالية ا: أسواق مركزية  -أ

ة هذه األسواق جند ، وعادة تضم الشركات الكبرية املعروفة، ومن أمثل3املصدرة لتلك الورقة املالية املقر اإلجتماعي للشركةعن 
 .بورصة نيويورك، لندن، طوكيو

على األوراق املالية املتعلقة  هتاتداوالوتدعى أيضا بالبورصات اإلقليمية اخلاصة مبناطق حمددة، وتركز : أسواق محلية  - ب
من إمجايل التعامالت على األوراق املالية، وتضم الشركات الصغرية اليت لية هلذه املناطق، وتشكل نسبة ضئيلة احمل لشركاتبا

 .4تنشط يف هذه املناطق

وال بزمان معني، وليس هلا جغرايف حمدد، فال ترتبط مبكان  عاألسواق اليت ال حتوز على موق"وهي  :األسواق الغير منظمة -4
هيكل تنظيمي ومؤسسي حمدد، وتعتمد على شبكة اتصاالت متطورة، تربط بني الوسطاء املنتشرين قصد تنفيذ أوامر البيع 

  .ألوراق املاليةاق سو  5"والشراء على األوراق املالية الغري مدرجة يف السوق املنظمة
بيوت  بوساطةاليت جتري خارج مقصورة البورصة التداوالت على  ،"املنضدةاملعامالت فوق الطاولة أو على "ويطلق اصطالح 
 .ا على املعامالت يف الطاولة للسوق املنظمةا هلمتييز  ،السمسرة املنتشرة

يسجل  عروففرق أسعار البيع والشراء، وال يوجد نظام م حتدد وفقبل  ،وفق نسب حمددة حتسبكما أن العموالت ال 
وهذا ما يدفع ببعض املستثمرين والشركات باختالف  .6لرضى األطراف املتعاملةيرتك لسوق املنظمة بل العمولة كما هو يف ا

 .إىل أقصى ماميكن أوزاهنم وأحجامهم إىل اللجوء إىل هذه األسواق غري املنظمة قصد ختفيض تكاليف املعامالت
 .الرابع ويتفرع عن السوق الغري منظمة، أسواق أخرى منها السوق الثالث والسوق

 

                                                             
  . 921، مرجع سابق، صداغرال حممود حممد   1
 .22، مرجع سابق، صزكريا سالمة عيسى شطناوي  2
 .22ألوراق املالية وأسواق رأس املال، مرجع سابق، صمنري إبراهيم هندي، ا: راجع  3
 .92عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص   4
 .103التميمي، مرجع سابق، صأرشد فؤاد   5
 .922، مرجع سابق، صداغرال حممود حممد   6
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بيوت السمسرة غري األعضاء يف األسواق  ويضميعترب السوق الثالث جزءا من السوق الغري منظمة،  :السوق الثالث - أ
يف إجراء  ال حيق هلماألوراق املتداولة يف البورصة، خاصة وأن أعضاء السوق املنظمة  شراء وبيعاملنظمة وان كان حيق هلم 

 .1املسجلة هبامعامالت خارج البورصة يف األوراق 
 ،ومؤسسات التأمني مثل صناديق الضمان والتقاعد ،كون مؤسسات االستثمار الكبرية  ،وتربر احلاجة للتعامل يف هذه السوق

بينما توفرها هذه السوق ويتم التفاوض بشأهنا،  -البورصة –خصم العمولة عند تعاملها يف األسواق املنظمة  متنح ميزةال 
الصفقات املالية الكبرية وبالسرعة املطلوبة، فضال عن إتاحة الفرصة لبيوت  عقدتخصصون يف البورصة يف امل قلةباإلضافة  إىل 

 .2السمسرة الصغرية اليت ليس هلا ممثلني يف البورصة بالتعامل يف هذه السوق
ل يتم عن طريق الصفقات تتم خارج السوق املنتظمة، غري أن التعام"هو يشبه السوق الثالث يف أن و: السوق الرابع  - ب

يف ظل ، 3"االتصال املباشر بني املؤسسات االستثمارية الكبرية أو بني األفراد األغنياء دون احلاجة ألعضاء بيوت السمسرة
من أهم أسباب وجود هذه السوق هو احلد من التكاليف والعموالت اليت تدفع حديثة ومتطورة، و شبكة اتصاالت توفر ل

 .يف السوق املنظمةوالغري مسجلة هذه السوق على مجيع األوراق املالية املسجلة يف لتعاقد ويتم ا .للسماسرة
 :األسواق اآلجلة: ثانيا
ويقصد بالعمليات اآلجلة تلك العمليات اليت يتم . تنفيذ العمليات اآلجلة لألوراق املالية" ويتم من خالل هذه السوق   

وفقا هلذا االتفاق يقوم البائع واملشرتي  بتحديد نوع . ة حمل التعامل وسداد القيمةاالتفاق عليها يف موعد حمدد لتسليم األوراق املالي
، وتأسيسا 4"على أن يتم التسليم الفعلي لألوراق حمل التعامل والوفاء بالثمن يف تاريخ الحق ،وعدد وسعر األوراق املالية حمل التعامل

 .ن عدمهم إبرام العقد وتنفيذه يعد الزمن عنصر رئيس يفعلى ذلك 
 :وأما تقسيمات وخصائص األسواق اآلجلة فإننا نوجز احلديث عنها فيما يلي

شروط وبنود منطية موحدة، وهي أسواق منظمة يتم فيها تداول األوراق املالية بعقود ذات : أسواق العقود المستقبلية -2
و األصل املتفق عليه ودفع الثمن يف هذا التعاقد بني طرفني أحدمها بائع واآلخر مشرت بغرض تسليم السلعة أ "على أن يتم

ين يف نفس أن يتم من خالل أحد بيوت التسوية الذي يقوم بدور  أولهمافيها بشرطني،  قدالتعا تم، وي5"التاريخ الالحق 
اته جتاه ضمانا لتنفيذ الصفقة إذا تعذر على أحد طرفيها الوفاء بالتزام ،مشرتي بالنسبة للبائعو بائع بالنسبة للمشرتي، الوقت، 
لضمان تنفيذ املستثمر للعقد عند ( السمسرة)إيداع هامش مبدئي من جانب املستثمر لدى بيت التسوية  والثانياآلخر، 

 .تاريخ التسليم
يعطي ، رر اخليارالذي حيعقد بني املشرتي والبائع "يعرف عقد االختيار : أسواق عقود االختيارات أو الخيارات -2

   .6"بسعر حمدد سلفا خالل فرتة زمنية معينة حمددة سلفا ،أن يشرتي أصال معينا للمشرتي حقا يف أن يبيع أو

                                                             
 .125حممد البنا، مرجع سابق، ص  1
  .27، ص9005عامل الكتب احلديث، إربد، فليح حسن خلف، األسواق املالية النقدية، الطبعة األوىل،   2
 .29مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص  3
 .12ص عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق،  4
 .209، ص1227، اإلسكندرية، املالية، الطبعة األوىل، الدار اجلامعيةناوي، أساسيات اإلستثمار يف بورصة األوراق احلحممد صاحل   5
 .123، املشتقات املالية، مرجع سابق، صمسري عبد احلميد رضوان  6
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غري قابل للرد يدفع للطرف  حمدد، مقابل مبلغ مؤكددون التزام  من عدمهفمحل عقد االختيار هو احلق يف تنفيذ العقد 
هدف يو . اختيار الشراء أو البيع عقدوإمنا  ،يةقد هنا هو ليس األوراق املالاعتمحل الفعلى سبيل التعويض، ( حمرر العقد)الثاين

اليت ميتلكها  ،عند تغري أسعار األوراق املالية ميكن أن حتدثاملخاطر اليت  تقليلعقود إىل إعطاء املستثمر فرصة هذا النوع من ال
 .أو اليت يريد شراءها يف املستقبل

 .أنواع أسواق األوراق املالية وتقسيماهتا:  (3)شكل رقم 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :باالعتماد على: المصدر
ر والتوزيع، زكريا سالمة عيسى شطناوي، األثار اإلقتصادية ألسواق األوراق املالية من منظور اإلقتصاد اإلسالمي، الطبعة األوىل، دار النفائس للنش -

 ؛22: ، ص9002األردن، 
 .27-35:ص ، 9002ة األوىل، دار النشر للجامعات، مصر، مسري عبد احلميد رضوان، املشتقات املالية، الطبع -
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  أعضائهاخصائصها و و  وظائف سوق األوراق المالية: المطلب الثالث

ويتداخل فيها  تتميز جبملة من اخلصائص متيزها عن غريها من األسواق املالية، تؤدي سوق األوراق املالية عدة وظائف، كما 
 :الفروع التالية ذا املطلبيتم التناول يف هسلذا  عدة أعضاء،
 

 
 

 هاخصائصو  الماليةوظائف سوق األوراق :  الفرع األول

من خالل قيامها بتسيري مهمة انتقال املوارد املالية  ،وظيفتها التمويلية واإلستثمارية بشكل عام ،تؤدي سوق األوراق املالية  
، 1جز املايل على األموال الالزمة هلا من الفئات ذات الفائض املايلأو يف تسهيل حصول الفئات ذات الع ،من املقرضني إىل املقرتضني

ومن مث زيادة رفاه  ،ومن مث زيادة دخول األفراد ،األمر الذي يرتتب عليه زيادة يف حجم اإلستثمارات املنتجة يف اإلقتصاد الوطين
 .اجملتمع ككل

موال على املدى البعيد لتحويل األفعالة وذات الكفاءة العالية  ةتوفري قناتكمن يف  ،فالوظيفة األساسية لسوق األوراق املالية  
 .وفق عائد يرضي الطرفني 2من املدخرين إىل املستثمرين

 :وظيفة التمويل: أوال
 .بطريقتني من طرق التمويل، املباشر والغري املباشر ،تؤدي سوق األوراق املالية هلذه الوظيفة يف اإلقتصاد   

 : التمويل المباشر -2
الوحدات ذات العجز املايل على احتياجاهتا مباشرة من الوحدات ذات الفائض، إما عن طريق اإلقرتاض املباشر،  م حصوليت

 .3وإما عن طريق إصدار ملختلف األوراق املالية املمكنة من أمثلتها األسهم والسندات وأذونات اخلزانة
اليت  ،سات املالية، وإما أن يستعان صخدمات بعض املؤسسات املاليةتم بدون وساطة من املؤستإما أن  املباشر التمويلوطريقة 

 .من مصارف اإلستثمار ومساسرة األوراق املالية ،تنوعةفعالة وم متلك أساليب تسويقية
 :التمويل الغير المباشر -2

املعاشات وغريها، حيث من خالل املؤسسات املالية الوسيطة، من أمثلتها البنوك التجارية، وشركات التأمني، وصناديق  حيدث
الودائع اجلارية والودائع ألجل، وودائع التوفري وإما  بفتح حساباتهذه املؤسسات األموال من الوحدات ذات الفائض،  جتمع

هذه األموال اجملمعة يف  حتولمن خالل إصدار أوراق مالية خاصة، من وثائق التأمني على احلياة، وشهادات اإلستثمار، مث 
 .4الوحدات ذات اإلحتياج املايلتطرحها لإلكتتاب اليت  املصدرة حيتاجها، أو شراء األوراق املالية اجلديدة روض ملنشكل ق

                                                             
 .5،ص8090السعودية، الطبعة األوىل، مبارك بن سليمان آل فواز، األسواق املالية من منظور إسالمي،مركز أحباث اإلقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز،اململكة العربية 1

 .21، ص9111اجلامعة، اإلسكندرية،  فريد راغب النجار، البورصات واهلندسة املالية، مؤسسة شباب  2
 .57مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص  3
 .23، مرجع سابق، صمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان  4

هاخصائصوظائف سوق األوراق المالية و :  الفرع األول  
أعضاء سوق األوراق المالية : الفرع الثاني  

  
 

 

 



 مفهوم سوق األوراق المالية وأدواعها وكف اءعها وأهميتها اإلقتصادية………...................…………: األو   الفصل

26 
 

إىل الوحدات ذات اإلحتياج بواسطة  ،ويعد ذلك متويال غري مباشر، من جهة أن األموال انتقلت من الوحدات ذات الفائض
 .هذه املؤسسات

 :ليةأهم وظائف سوق األوراق الما :ثانيا
ميكن حصر أهم وظائف سوق األوراق املالية بالرغم من تعددها وتنوعها إىل وظيفتني أساسيتني،  ،حتديد وبشكل أكثر  

اليت وجدت نتيجة التطور الذي عرفته أسواق األوراق املالية، وما نتج عنه من احلاجة  ،وذلك إىل جانب بعض اجلوانب األخرى
 :يف اآليتلتحسني أدائها و تتلخص الوظيفتني 

 :إيجاد سوق مستمرة لألوراق المالية وذلك إلمكان استرداد المستثمر لمدخراته -2
 يتم عن طريق مدخرات األفراد واملؤسسات والشركات املستثمرة يف شكل أسهم وسندات ،التعامل يف سوق األوراق املالية

حتقيق عائد جمزي جراء ، كما يرغب أيضا يف 1شاء  يف أي وقت مىتوبصفة عامة ميكن للمستثمر أن يسيل أوراقه  املقيدة
شرط حينئذ تليب  ،مما جيعلها حتقق التوازن من ناحية عرض لألوراق وحتويلها إىل نقود ،، فوظيفة السوق تلعب هذا الدورذلك

 .دحةأو خسارة فا املستثمر يف سرعة حصوله على األموال لتلبية حاجاته، وخروجه من اإلستثمار دون حتمل لتكلفة عالية
 .طالبيهااملختلفة املناسبة مع رغبات  يةاالستثمار املشروعات املراد االكتتاب هبا يف متويل ومن ناحية الطلب توجه األموال  

األوراق املالية  تسييليف األفراد حرية االستثمارات و  رويجالذي ميكن أن تتحقق فيه سهولة ت ملكانفسوق األوراق املالية، هو ا
حلساهبم أو للغري، فيهيؤون الوسطاء الذين يقومون بعملية البيع والشراء توفر  األول ،وجود أمرينحقق ذلك بويت أي وقت، يف

الذي يسمح ذه األوراق بالقدر هل حجم التداوالتيف كبري   للمستثمر سوقا مستمرة ألوراقهم املالية، والثاين وجود نشاط بذلك
.2بتحقيق رغبات املستثمرين

  

 :مناسبة لألوراق الماليةتحديد األسعار ال -2
لسوق تسهل تسويق األوراق املالية  على حساب األسعار، وجود هذه الوظيفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالوظيفة األوىل، فال تعد 

أراد ذلك وبالسعر املناسب مىت ل مدخراته إىل أوراق املالية أن السوق ستوفر له تسيلها يحو رضي بتفاملستثمر متيقن عندما 
، وذلك من خالل اإللتقاء الواسع للبيع أو للشراء به، فوظيفة السوق تلعب دور حتقيق عدالة األسعار يرضىميكنه أن الذي 

، وسرعة اتصاالت السماسرة والوسطاء، لعدد كبري من البائعني واملشرتين الراغبني يف استثمار أمواهلم أو تصفية استثماراهتم
  أحد خلسائر حمتملةحينها ال يتعرض ، و حتقيق سعر عادل للبائع واملشرتيينتج عنه  وامر ممااألعلى جتميع  تهدونالذين جي
 .3كبرية
 
 
 

 
                                                             

 .110، ص1272دارالفكر العريب، الكويت،  علي سعيد عبد الوهاب مكي، متويل املشروعات يف  ظل اإلسالم،  1
 .22رجع سابق، صعبد الغفار حنفي و رمسية قرياقص، م  2
 .32-33:ص ص ،1225مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية، الطبعة األوىل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة،   3
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 :المكملة الوظائف: ثالثا
 :هناك وظائف أخرى تابعة ومكملة للوظائف الرئيسية منها ،وإىل جانب هاتني الوظيفتني  

 :توفير فرص استثمارية متنوعة ومتفاوتة من حيث المخاطر -2
بدراسة ومقارنة األوراق اليت ميكن أن  ،ة وتنوع لألوراق املالية، وتوفر املعلومات تتاح  للمستثمر الدراية الكافيةيف وجود كثر 

 .تشكل موضع اإلستثمار وبالتايل إبعاد اخلطر أو تقليله إىل مستويات دنيا
 ،ن تفريط يف األوراق اململوكةدو  تساهم سوق األوراق المالية في توفير السيولة الالزمة لتمويل النشاط اإلستثماري -2

واإلكتفاء باستخدامها كضمان مقابل احلصول على القروض لدى املصارف، اعتمادا على األسعار املعلنة من قبل سوق 
 .1األوراق املالية

،  -مقرتضون-إىل الفئات اليت لديها عجز  -املقرضون-املساعدة على حتويل األموال من الفئات اليت لديها فائض -3
 . ، وتبصريهم بواقع الشركات واملشروعات2بنشر الوعي اإلستثماري بني املدخرين واملستثمرينوذلك 

التمويل  خرباء ، ويرى بعضتوفر سوق األوراق المالية مؤشرا يوميا عن ظروف اإلستثمار واتجاهات األسعار -4
اإلقتصاد الوطين أو وضعف أمؤشرا لقوة  األسواق املالية أن حجم العمليات واملستوى النسيب لألسعار يعتربيف واإلستثمار 

 .3لقطاع من قطاعاته
وذلك بتواجد املتخصصون، الذين يعملون على جعل السوق يف وضع توازين بعرض  :تفادي التقلبات العنيفة لألسعار -5

الذين لألوراق حني ازدياد الطلب، والشراء عن ازدياد العرض، حمققني مكاسب من ورائها، باختالف الغري املتخصصني 
 .ينساقون وراء اإلشاعات مما يؤثر على سرعة انفعاالهتم بيعا أو شراء للورقة املالية

 خصائص سوق األوراق المالية: رابعا
 :4متيزها عن باقي األسواق األخرى نذكر منها ،لسوق األوراق املالية بعض اخلصائص

املتعاملني فيه من الوكالء  وهذا ألناملالية األخرى، بكوهنا أكثر تنظيما من باقي األسواق  تصفسوق األوراق املالية ت  -2
اليت حتتوي  في معظم البلدانفلتداول األوراق املالية يف هذه السوق،  واجراءات حمكمة املختصني، وهناك شروط وقيود قانونية

لية وتوفر للمتعاملني العمليات يف أسواق األوراق املاإلدارة  واسعة هناك إدارات مستقلة ذات صالحيات على أسواق مالية
 .واملناسبة املعلومات الضرورية

مبا يكفل توفري  يف السوق األويلفيها األدوات اليت مت إصدارها تداول يتم أن سوق األوراق املالية وجود يتطلب   -2
 .العرض والطلب لىبناء عاملنافسة التامة حىت يتم حتديد األسعار العادلة يف ظل وجود بتوفري املناخ املالئم،  وهذا، السيولة

 .يف الشؤون املالية والكفاءة الكافية ذوي خربةوالسماسرة التداول يف سوق األوراق املالية يتم من خالل الوسطاء   -3

                                                             
 .32ص ،مرجع سابقمسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية،   1
 .22صفيصل حممود الشواورة، مرجع سابق،   2
 .32صميد رضوان، أسواق األوراق املالية، مسري عبد احل  3
  .10، غري منشورة، ص9005رشيد بوكساين، معوقات سوق األوراق املالية العربية وسبل تفعيلها، رسالة دكتوراه يف العلوم اإلقتصادية، جامعة اجلزائر، : راجع  4
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فإن ذلك يعطي خاصية  ،إلتصاالتل ت احلديثةسوق األوراق املالية تتميز باملرونة، وبإمكانية إستفادهتا من تكنولوجيا -4
 وبصفة مستمرةتتم فيها صفقات كبرية  ،وعميقة عن غريها من أسواق السلع بأهنا أسواق واسعةتلف ختلألسواق املالية بكوهنا 

 .ليشمل أجزاء عدة من العامل يف نفس الوقت تداوالهتا من الطالبني قد يتسع نطاق

 :كذلك هناك اخلصائص اآلتية لسوق األوراق املالية، وهي

ية طويلة األجل، وتكتسب أمهية خاصة يف متويل املشروعات اإلنتاجية اليت حتتاج سوق األوراق املالية ترتبط باألوراق املال -5
اإلستثمار يف سوق األوراق املالية يعترب ذا عائد مرتفع نسبيا، وبالتايل فإن إهتمام ف ،إىل أموال تسدد على أمد طويل

 .  لسيولة واملخاطرةأكثر منه حنو ا عائد املرتقباملستثمرين يف سوق األوراق املالية يكون حنو ال

اإلستثمار يف سوق األوراق املالية قد يكون أكثر خماطرة وأقل سيولة من االستثمار يف السوق النقدي، نظرا لكون  -6
الشركات وماتعرفه  ار فيه، مثل السندات طويلة األجل حيتمل خماطر سوقية، وتنظيمية خمتلفة، وكذلك أسهمأدوات اإلستثم

يف سوق األوراق  املعقولة اتخماطرها كبرية أيضا، فاالستثمار و الرغم من أهنا ذات عائد أكرب نسبيا على  أسعارها من تقلبات،
 .وبالتايل حتقيق العائد املناسب ، وإختاذ القرارات االستثمارية الرشيدةاألكيدة املالية يتطلب توفر املعلومات السوقية

 أعضاء سوق األوراق المالية : الفرع الثاني
 . يتم تنظيمها وتسيريها من قبل أطراف يتم حتديد مهامهم كل على حدى ،لألوراق املاليةكأي سوق   

 :األعضاء المؤسسون لسوق األوراق المالية: أوال
املتعاملون يف األوراق املالية املسجلة يف السوق ويشار هلا باملقاعد املخصصة، ويتم دفع مبالغ معينة "يقصد بعضوية البورصة    

 :، وتشمل سوق األوراق املالية ثالثة أنواع من األعضاء على النحو التايل1"املقاعد أو العضوية للحصول على
 .وهم مساسرة األوراق املالية دائمون أعضاء عاملون -2
أعضاء منضمون من البنوك والشركات وصناديق االدخار اليت تعمل يف جمال األوراق املالية واليت يصدر بتحديدها قرار  -2

 .ملختصمن الوزير ا
األجنبية، يشرتط أن يعمل السمسار املراسل من خالل السمسار  األسواقأعضاء مراسلون وهم السماسرة املقيدون يف  -3

 .الوطين ويشرتط املعاملة باملثل
 :التقسيم اإلداري والتنظيمي لسوق األوراق المالية: ثانيا
 :2ارية والتنظيمية يتمثل جلها يف التايلتدار سوق األوراق املالية، من خالل جمموعة من التقسيمات اإلد  

 ممثلةكومية احلرقابة لل وختضعوتكون هلا أهلية التقاضي،  بنفسها هي شخصية اعتبارية تتوىل إدارة أمواهلا: إدارة البورصة -2
 .3لوائحخالفة لاملقرارات ال ضدحلكومة، مهمته مراقبة تنفيذ القوانني واللوائح وله حق االعرتاض ايف مندوب 

عدد من السماسرة املنتخبني، وهتتم بضمان السري احلسن للسوق، وممارسة السلطة التأديبية يف حق من خيالف  تظمما ك  
 .وتشريعاهتا تنظيماهتا

                                                             
 .123حممد البنا، مرجع سابق، ص  1
 .50-22:ص ص مرجع سابق، فيصل حممود الشواورة،  2
 .30:ص ،، مرجع سابقحمسن أمحد اخلضريي  3
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العاملني حيث ختتص بإنتخاب جلنة أو جملس إدارة سوق أوراق املالية  السماسرةوتتكون من  :الجمعية العامة  -2
 .ة واحلسابات اخلتامية ومناقشة كافة األعمال واألنشطةوالتصديق على امليزانية العمومي

تعترب أحد التنظيمات الرئيسية إلدارة "إىل أخرى، إال أهنا سوق وختتلف من  :اللجنة العليا أو هيئة األوراق المالية -3
 . حسب كل هيئة 1"أعضاء خيتلف عددهم وطريقة تعيينهم كما تظمالسوق، تتكون من مكتب وجلان فرعية،  

 :2، منهاوالوظائف وم مبجموعة من املهاموتق

 .اهبوالعمليات اجلارية وراق املالية األعلى سري العمل يف سوق  فاإلشرا - أ

 .اهبتنفيذ القوانني واللوائح املنظمة للسوق، ومراقبة ومتابعة مدى إلتزام األعضاء   - ب

 .كتحديد جدول أسعار األوراق املالية واإلعالن عنها: اإلشراف على األسعار  - ج

 .قبول السماسرة وشركات السمسرة للعمل لصاحل العمالء  - د

 مبدئي بشرط أن يكون هناك إتفاق ،وختتص بالفصل يف مجيع املنازعات اليت قد حتدث بني األعضاء :هيئة التحكيم -4
 .لألطراف املتنازعة نافذةعلى التحكيم، وتكون قراراهتا 

املخالفات وفقا الفصل يف ، وخيتص بالفعل يف هالية أو نائبجلنة سوق األوراق املعادة يسند لرئيس  :مجلس التأديب -5
 .والسارية املفعول للقوانني واألنظمة القائمة

وحضور  والتجاوزات اليت تطرأ، مبراقبة تنفيذ القوانني واللوائح املعمول هبا من املهام اليت توكل إليه :مندوب الحكومة -6
 . ملاليةهيئة األوراق اوجلسات إجتماعات اجلمعية العامة 

 .و يوضح الشكل التايل هليكل إدارة سوق األوراق املالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .20ص مرجع سابق، شعبان حممد إسالم الربواري،  1
 .39ص مرجع سابق، حمسن أمحد اخلضريي،  2
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 اهليكل اإلداري لسوق األوراق املالية  (:4)شكل رقم 
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  األدوات المالية المتداولة في سوق األوراق المالية: المبحث الثاني
أمهية كبرية يف تنشيط العمل يف هذه األسواق، وذلك من  ،متثل األدوات والوسائل املستخدمة للتعامل يف سوق األوراق املالية  

 ،وهذا يعين وجود عالقة قوية وتأثري متبادل ،بيع والشراء يف األسواق املاليةاليت تنشأ بواسطة عمليات ال ،خالل آلية العرض والطلب
بني تطور أسواق األوراق املالية وتطور وتعدد وتنوع األدوات املستعملة يف تعامالت هذه األسواق، مما يسمح بتوسع حركية عمل 

 .األسواق وتطورها
 :التاليةمطالب لل باستعراض، وذلك التقليدية منها واحلديثة، لةسنتطرق لألدوات املالية املتداو هذا املبحث  إطار ويف
 
 
 
 

 
 

 .األوراق املالية وخصائصها، وذلك من خالل املطلب األول و ميكننا أن نستهل مبفهوم

 مفهوم األوراق المالية وخصائصها  : المطلب األول
واليت تتعامل هبا خمتلف املنشآت واألعمال املختلفة  ،اق املاليةتتعدد األوراق املالية اليت يتم إصدارها وتداوهلا يف أسواق األور   

فيها نوعا من الطمأنينة يف شرائها أو  رتسمح بأن توفر للمستثم ،يف شىت النشاطات وامليادين، وما تتميز به من سيمات وخصائص
 :، وسنبني يف هذا املطلب العنصرين التالينيأمانا يف بيعها

   

 

 
 

 وم األوراق المالية مفه: الفرع األول
يف إطار منظم يعرف بسوق األوراق املالية، مبعىن  تداوهلاطويلة وقصرية األجل، يتم  يةمتويل رة عن أدواتاألوراق املالية عبا  

هي، أدوات استثمار مايل، تعد أصوال مالية من وجهة نظر املستثمرين فيها، وهذه األوراق هي صكوك أو مستندات، تعطي حلاملها 
يف اسرتداد القيمة األصلية يف هناية مدة معينة، أو ملالكها ق احل عطيصاحبها احلق يف احلصول على عائد حمدد مسبقا، كما أهنا ت أو

 . 1يف ظروف معينة، و كذلك احلق يف التصرف يف الورقة ذاهتا يف أي وقت للشركةاحلق يف احلصول على جزء من األصول املادية 

                                                             
 .72، مرجع سابق، صفيصل حممود الشواورة  1

مفهوم األوراق المالية وخصائصها  : المطلب األول  
األدوات المالية التقليدية:  المطلب الثاني  

الحديثةالمالية األدوات : الثالث المطلب  
 

مفهوم األوراق المالية: الفرع األول  
ةخصائص األوراق المالي: لفرع الثانيا  
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أو احلق يف جزء من  ،صك يعطي حلامله احلق يف احلصول على جزء من العائد"بأهنا  ،اق املاليةكما ميكن تعريف األور   
 .1"تبعا لنوع الورقة املالية اليت ميتلكها ،األصول للمنشأة أو يف احلقني معا

يف احلقوق  الذين مينحون مالكها حقوقا خاصة، تتمثل ،بالورقة املصدرة من طرف األعوان اإلقتصاديني": تعرف أيضاو   
و  ،مع وجود اختالف يف هذه احلقوق حبسب املصدر إن كان تابعا للقطاع احلكومي أو خاصا ،النقدية وحقوق املشاركة يف التسيري

 .2"ألوراق املاليةلتشرتك األدوات املالية من حيث قابليتها للتداول، كما ميكن أن تقيد يف سوق منظم 
أما بالنسبة  ة، وذلك بالنسبة لشركات املسامهة،قابلة للتداول يف سوق األوراق املالي ويشرتط يف األوراق املالية أن تكون  

 . 3فيكون رأس ماهلا من حصص غري قابلة للتداول وليس أسهما ،لشركات األشخاص التجارية واملدنية

 خصائص األوراق المالية  : الفرع الثاني
وميكن تقسيم . من حيث خصائصها ووظائفها وأهدافها ،سوق األوراق املالية تتباين األدوات املالية اليت يتم التعامل هبا يف  

األصول املالية إىل أصول ملموسة وأخرى غري ملموسة، وتعتمد قيمة األصل امللموس على خصائصه املادية من مباين وآالت، أما 
 .األصول الغري ملموسة فهي متثل حقوقا قانونية تعطي ملالكها حيازة منفعة معينة

سواء ملصدري تلك األصول أو املستثمرين فيها، ولعل  ،د من جاذبيتهاقد تضيف أو حت ،كما تتميز األصول املالية صخصائص  
 :من أهم خصائص األصول املالية

 : قابلية التحول إلى نقود: أوال
النقود، وهي متثل السيولة احلالية  ترقى ملرتبة جيعلهاللتبادل ولتسوية املدفوعات،  وسيلةحيث تستخدم بعض األصول املالية ك  

بتحمل تكلفة أقل وأدىن خطر ومن أمثلتها الودائع اإلدخارية، وكلما  ،أو الفورية، ومثة أنواع أخرى تقل درجة سيولتها وحتوهلا إىل نقود
 .4من النقود كلما زادت رغبة املستثمرين يف اقتناءه املايل زادت درجة قرب األصل

 :حسب فئات اإلصدارأو التقسيم زئة القابلية للتج: ثانيا
تسييل األصل املايل أو حتويله إىل نقود، أي إمكانية التدرج يف فئات  باألثر على مستوىترتبط خاصية القابلية للتجزئة   

 .5األصل املايل كلما زادت درجة قابليته للتجزئة طلبإصدار األصل املايل إىل وحدات نقدية، فتزيد رغبة املستثمرين يف 
 :السيولة: ثالثا

، مبعىن الشراء "سهولة حتويل الورقة املالية من أصل مايل غري نقدي إىل نقود جاهزة ميكن التصرف فيها"ويقصد بالسيولة،    
أو البيع بسرعة وبسعر قريب من أسعار البيع السابقة للورقة املالية مع فرض عدم ولوج معلومات جديدة إىل السوق، وهذا ما يدفع 

  .6األوراق املالية على أن متكنهم من تصفية استثماراهتم أو تنويع حمفظتهم املاليةمرين على اختالفهم باستثمار مدخراهتم يف املستث

                                                             
   .25زياد رمضان ومروان مشوط، مرجع سابق، ص  1

2
 Fleuriet Michel et simon yves, Op Cit, p.20 

 .23ص، 9002أمحد حممد لطفي أمحد، معامالت البورصة، بني النظم الوضعية و األحكام الشرعية، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   3
 .50عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص : راجع  4
.322، ص9005منشأة املعارف، اإلسكندرية،  ألوىل،الطبعة ا األوراق املالية، وحتليل هندي، أساسيات اإلستثمارمنري إبراهيم   5  
 .25ص مرجع سابق، زكريا سالمة عيسى شطناوي،  6
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وإذا كانت سيولة الورقة املالية هلا أمهيتها بالنسبة للمستثمر، هلا أيضا أمهية بالنسبة للجهة املصدرة، فبيع الورقة املالية بسعر   
 . 1متيزها صخاصية السيولة املرتفعة حيث هلا تأثري مباشر وآخر غري مباشر على القيمة السوقية للمنشأةمرتفع، يسبب 

 :تكلفة إعادة بيع األصل المالي: رابعا
. ويقصد هبا التكلفة املصاحبة لعملية اإلستثمار يف األدوات املالية، مث إعادة بيعه أو التخلص منه بتحويله إىل نقدية ثانية  

إضافة إىل ، اليت تأخذ صورة هامش البيع أو الشراء ،اخلاصية تنطوي على تكاليف يتحملها املتعاملون يف أسواق األوراق املالية وهذه
ني يحبسب اخلطر املتعلق بالورقة املالية، وهو بدوره يرتبط بعاملني أساس ،تسليم األصل املايل واليت تعود إىل صانع السوق يف تقديرها

ويقصد هبا درجة تكرار تداول  درجة اتساع السوقو  ،أو تقلب السعر ويقاس مبدى درجة تشتت العائد على مر الزمنمدى تغري مها 
 .2الورقة املالية

 :العائد الدوري:  خامسا
، بينما ممثلة يف الفائدة املدفوعة حلامل السهم أو مدفوعات الكوبون على السندات األرباح توزيعات والعائد الدوري، ه  
وميثل . على الورقة املالية س العائد الكلي جمموع كل من العائد الدوري واألرباح أو اخلسائر الرأمسالية اليت قد تتحقق خالل الفرتةيعك

 .3معدل العائد بعد الضريبة أقوى حافز القتناء األصل ألنه يعكس قيمة اإلضافة إىل ثروة املستثمر
 :فترة االستحقاق: سادسا

 املايل األصلمالك  أو تاريخ طلب ،بني تاريخ اقتناء الورقة املالية وأجل سداد املدفوعات النهائيةغرق هو الوقت املستو    
، وختتلف بنوع األصل املايل من اىل ما الهناية وتتنوع آجال إستحقاق األوراق املالية من أربعة وعشرون ساعة إىل عدة عقود. لتسييله

 .أجال غري حمددة، وقد حيدث تسويتها قبل أجاهلا احملددةسندات تستحق يف تاريخ معني وأسهم إىل 
  :الخطر وعدم التأكد: سابعا
ألي  توقعاخلطر املنسبة اخلاصية حمدد أساسي لقيمة الورقة املالية، فمع افرتاض أن املستثمرين كارهني للخطر، فان  هذه تعترب  

مثة فرق بني اخلطر وعدم التأكد يتمثل يف مدى معرفة متخذ القرار و  ،أصل مايل تتمثل يف عدم التأكد للعوائد النقدية اخلاصة به
باحتماالت حتقق العوائد النقدية املستقبلية، فاخلطر عندما تتوافر معلومات تارخيية، تساعد متخذ القرار على وضع توزيع احتمايل 

تتوافر فيه معلومات تارخيية ملتخذ القرار تساعده على وعدم التأكد يتصف باملوقف الذي ال . للتدفقات النقدية املتوقعة للورقة املالية
 .4وضع توزيع احتمايل للتدفقات النقدية املستقبلية للورقة املالية

 .و فيما يأيت نوجز ألهم األدوات املالية املتعامل هبا يف سوق األوراق املالية
 
 
 

                                                             
 .292منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، مرجع سابق، ص 1
2

 .50عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص : راجع 
.62املرجع السابق، ص  3  

 .993-999:ص صمرجع سابق،  األوراق املالية، وحتليل يات اإلستثمارهندي، أساسإبراهيم  منري 4
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 األدوات المالية التقليدية  : المطلب الثاني
اق املالية نوعان من األدوات املالية، أحدمها يعرب عن ملكية، و هي األسهم بأنواعها وأخرى يعرب عن يتداول يف سوق األور   

 .مديونية، و هي السندات بأنواعها، و يعتربان من بني األدوات القدمية حيث حيدد تاريخ ظهورها إىل بداية نشأة األسواق املالية
 :ينيللفرعني التال يف هذا املطلب، استعراضو سيتم 

 
 
 
 
 
 

وخصائصها األسهممفهوم : الفرع األول  
 :هي نوع أساسي من أنواع األوراق املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية، وللسهم مفاهيم عدة منها ،األسهم  

 :التطرق اىل تعريف السهم من خالل كنومي: مفهوم السهم في اللغة واإلصطالح: أوال

النصيب : السهمة"، و1"احل  والنصيب، ومجعه أسهم وسهمان، وسهام وسهمة: همالس  " :مفهوم السهم في اللغة -2
 . 2"ويقال أسهم الرجالن، إذا اقرتعا، وذلك يف السهمة

 : يف إصطالح اإلقتصاديني واملاليني، مت تعريف السهم بعدة تعاريف نذكر منها  :السهم في اإلصطالح مفهوم -2
 : أما السهم فيطلق على معنيني

 .3"حق الشريك يف الشركة، بأنه الصك املثبت هلذا احلق" :ألولالمعنى ا - أ
صك ميثل حصة أو جزء من رأس مال شركة مسامهة، أو إحدى ": الصك املثبت هلذا احلق، بأنه :المعنى الثاني  - ب

 .4"شركات األموال، يزيد وينقص تبعا لرواجها
واليت يتمثل فيها حق املساهم يف الشركة اليت  ،التجاريةصكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق ": وعرف أيضا بأنه

 . 5"أسهم يف رأس ماهلا، وختول له بصفته هذه ممارسة حقوقه يف الشركة، السيما حقه يف األرباح
 .6"اسند قابل للتداول تصدره شركة مسامهة كتمثيل جلزء من رأس ماهل":وقد جاء تعريف السهم حسب القانون التجاري بأنه

                                                             
 .951أمحد الشرباصي، مرجع سابق ، ص  1
 .992، ص1222، 3إبن منظور، لسان العرب احمليط، دار اجليل، بريوت، اجلزء   2
 .11مبارك بن سلمان آل فواز، مرجع سابق، ص  3
 .22ص مرجع سابق،أمحد حممد لطفي أمحد،   4
 .952مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية، مرجع سابق، ص   5
 .959، ص9010منشورات برييت، القانون التجاري، الطبعة السادسة، اجلزائر،   6

وخصائصها األسهممفهوم : الفرع األول  
أنواع األسهم: الفرع الثاني  

وخصائصها السنداتمفهوم : الثالفرع الث  
أنواع السندات: الفرع الرابع  
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 ،تثبت ملالكها حصة أو جزء من رأس مال الشركة ،مالية متساوية القيمة ةورق ميكن تعريف السهم كونهضوء ما تقدم  وعلى
 .ويتمتع حاملها حبقوق قابلة للتداول بالطرق التجارية

 :األسهم وخصائصها ةحقوق حمل :ثانيا
 :هايتمتع محلة األسهم مبجموعة من احلقوق، وتتميز صخصائص عديدة نذكر أمه

 :حقوق األسهم -2
 .1ميكن تقسيمها إىل حقوق مالية وأخرى غري مالية ،مشرتكني يف ملكية الشركة تهماحلقوق اليت يتمتع هبا محلة األسهم، بصف

 :2وهي احلقوق اليت تسمح للمساهم باملشاركة يف حياة الشركة ومنها :الحقوق السياسية - أ

، واختيار أعضاء جملس اإلدارة، جمللس إدارة الشركة حق التحكم يف أعمال الشركة، وذلك من خالل الرتشح -
 .واإلطالع على ميزانية الشركة وغريها

 .والتصويت على القضايا املطروحة أمام اجلمعية ،حق التصويت يف اجلمعية العمومية للمسامهني -

ن الداخلي مثل اإلطالع على امليزانية، القانو  ،احلق يف احلصول على معلومات من طرف الشركة يف أي وقت -
احلق يف استدعاء العدالة، حىت يتسىن حلملة  ، كما هلمللشركة، تقارير جملس اإلدارة، وأمساء املسريين ورواتبهم السنوية

 .األسهم مساءلة املسريين على حسن إدارهتم للشركة

 .ناقشتهوذلك بوضع املشروع وعرضه على اجلمعية العامة مل ،والربامج املستقبلية احلق يف تقدمي احللول -

الشركة، فال جيوز انتزاع  ميتلك نسبة منحق البقاء يف الشركة، فال جيوز فصل أي مساهم من الشركة، ألن املساهم  -
 .3ملكيته إال برضاه

 :4وهي احلقوق اليت تسمح للمساهم للحصول على العوائد احملققة من طرف الشركة، ومنها :الحقوق المالية  - ب

 .واألرباح احملتجزة عند توزيعها حق احلصول على األرباح السنوية -

 .احلق يف احلصول على نصيبه من قيمة موجودات الشركة عند تصفيتها -

 .احلق يف نقل ملكية السهم عن طريق البيع أو اإلهداء أو توريثها أو غري ذلك -

 .لشركة، وذلك بشراء أي حصص إضافية تبيعها الشركةاحق األولوية يف اإلكتتابات اجلديدة يف أسهم  -

 

 

 

                                                             
1  Erwan LESAOUT, introduction aux marchés financiers, economica,deuxiem édition , paris, 2008,pp :50.52  

، 9002النظرية والتطبيق العملي، ترمجة سرور علي إبراهيم سرور، ، اجلزء األول،  دار املريخ لنشر، اململكة العربية السعودية، :ام، ميشيل إيرهاردت، اإلدارة املاليةأوجني برجيه  2
 .321ص
 . 71ص هـ،1295زيع، السعودية، يف الفقه اإلسالمي، دارة ابن اجلوزي للنشر والتو  أمحد بن حممد اخلليل، األسهم والسندات وأحكامها  3
 .22مرجع سابق، ص شعبان حممد إسالم الربواري،  4
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 :خصائص األسهم -2
 :على أنه ميكن إمجال خصائص السهم يف ،أمجعت كافة قواعد وأحكام أنظمة األسواق املالية والنصوص التشريعية الوضعية

على مبدأ وتصدر ، ويتم حتديدها من قبل القانون، غري ممكنإصدار أسهم بقيم خمتلفةف :تساوي األسهم في القيمة - أ
 .1، وتسهيل توزيع األرباحامةوهذا حىت يتسىن تقدير األغلبية يف اجلمعية الع املساواة يف احلقوق واإللتزامات

نقل امللكية، كالتظهري أو حلامله، أو  قمن شخص إىل آخر بأي طريقة من طر قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية   - ب
 .2قيد اسم الشخص يف سجل الشركة

وال جيوز  ،سهم جيب أن يكون شخصا واحدا يف مواجهة الشركةومعىن ذلك أن مالك ال: عدم قابلية السهم للتجزئة  - ج
  وممارسة حقوقهم كاملة األسهم امليحل، حىت يتسىن تسهيل معرفة الشركة إن كانوا ورثة أن يتعدد مالكو السهم أمام الشركة

 .3كحق التصويت يف اجلمعيات العمومية
 الشركة أسهم نسبة يف شركة يف حدود ما ميلكه منتقتصر مسؤولية املساهم عن ديون ال: تحديد مسؤولية المساهم - د

لتصل إىل أمواله  4 تكون مسؤوليته غري حمدودةفحال الشريك يف شركات التضامن أو شركات األشخاص عموما  خالففقط، 
 .الشخصية

        أنواع األسهم: الفرع الثاني
 :الذي يتخذ للتصنيف، وذلك على النحو اآليتتتعدد أنواع األسهم وتتباين بتباين أسس تقسيمها، وحبسب اإلعتبار 

 :أنواع األسهم من حيث الشكل القانوني: أوال
 :أنواع وأشكال كما يلي هالسهم أنه قابل للتداول، فيجب أن يتخذ شكال يسمح بتداوله بسهولة، ول من خصائص

اسم املساهم  قيدوي. 5"السهم األسهم اليت حتمل اسم مالكها، وذلك بأن يدون امسه على شهادة"وهي  :أسهم اسمية -2
 املساهم اجلديد ويتم تداوهلا، ونقل ملكيتها إىل مشرتيها  بتقييد اسم. ألسهماملصدرة ليف سجالت خاصة، حتتف  هبا الشركة 

 .يف تلك السجالت
الك ، ويعترب حامل السهم هو امل"فقط، دون تسجيل االسم( حلاملها)األسهم اليت يكتب عليها"وهي  :أسهم لحاملها -2

 .باإلنتقال من يد إىل يد 6يف نظر الشركة، وتتداول بطريقة احليازة الفعليةالشرعي 

 

                                                             
 .27أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص  1
 .20فيصل حممود الشواورة، مرجع سابق ص  2
، 9007أسواق األوراق املالية والبورصات، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، نزيه حممد الصادق املهدي، األوراق املالية املتداولة يف األسواق و البورصات، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر   3
 .95ص
  .27ص مرجع سابق، زياد رمضان ومروان مشوط،  4
 .117ص ،، مرجع سابقمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان  5
 .20، مرجع سابق، صشعبان حممد إسالم الربواري   6
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ويكون نقل ملكية هذه " إلذن" أو  " ألمر"اسم صاحب احلق يف السهم مسبوقا بعبارة "حيث يذكر  :أسهم ألمر -3
كسائر األسهم اليت حتمل شرط هلا  ا مالك شرتيمن البائع وحتويله للمشرتي، فيصبح امل "األسهم عن طريق تظهري صك السهم

 .1ألمر
 :أنواع األسهم من حيث طبيعة حصة الشريك: ثانيا

 :بالنظر إىل طبيعة احلصة اليت يقدمها املساهم، جند ثالثة أنواع 
، أو هي اليت يدفع مقابل احلصول عليها الشركةنقدية يف رأس مال  ةوهي تلك األسهم اليت متثل حص :األسهم النقدية -2
 .2مهة نقدية، سواء بعملة قانونية أوشيك أو أية أوراق جتارية قابلة لإلنتقال والتداولمسا

من آالت أو موجودات أو منقوالت أو عقار أو غريها  ،األسهم اليت تعطي ملن تقدم حبصة عينية"هي  :األسهم العينية -2
ي على األسهم النقدية، فيما عدا أنه جيب األسهم العينية لنفس القواعد اليت تسر ختضع و  ."من حصة يف رأس مال الشركة

أنه ال جيب تداوهلا قبل مضي سنتني من تاريخ و  منحها،تقدير احلصص العينية تقديرا صحيحا قبل مع  ،الوفاء بقيمتها كاملة
 .3تأسيس الشركة

 :4تنقسم إىلة أم ال و تلك األسهم اليت يسمح هلا بالتصويت يف اجلمعية العاموهي : أنواع األسهم من حيث التصويت: ثالثا

 ."األسهم اليت جتمع بني حقوق امللكية وحق اإلدارة والتصويت واإلنتخاب"وهي  :األسهم المصوتة -2

األسهم اليت متثل حقوق املشاركة يف أرباح املشروع، دون أن يكون ملالكها حق اإلدارة أو "وهي  :األسهم الغير مصوتة -2
 .شيح لعضوية جملس إدارة الشركةاإلنتخاب أوالرت  يف حني يسقط حق "التصويت

 :أنواع األسهم من حيث الحقوق الممنوحة لمالكيها: رابعا
إال أنه جيري العمل على إقامة نوع من التفرقة بني األسهم من . األصل أن تتمتع مجيع أسهم شركة املسامهة حبقوق متساوية
:وعلى هذا األساس ميكن تقسيم األسهم كاآليت. حيث احلقوق، فتعطى لبعض األسهم امتيازات ال ختول ألسهم أخرى

  

عبارة عن ورقة مالية تصدر عن شركة املسامهة، بقيمة امسية، تضمن حقوق وواجبات متساوية "وهي  :األسهم العادية -2
لثانوية، ويسمح هلا بالتداول يف األسواق ا ،"املالية األوليةملالكيها وتطرح على اجلمهور عن طريق اإلكتتاب العام  يف األسواق 

 .5لتتحدد قيمتها سوقيا حسب العرض والطلب
تلك األسهم اليت ختول ألصحاهبا حق احلصول على األولوية يف قبض ربح معني، أو أولوية يف  يه: األسهم الممتازة -2

 .6أصحاب األسهم العادية عكسباألمرين معا، ، أوحصول اسرتداد ما دفع   من رأس املال عند التصفية

 
 

                                                             
 .12، ص9007مقدمة إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات، جامعة اإلمارات العربية املتحدة،  عملهم والسندات تصور وأحكام، ورقة أمحد بن عبد العزيز احلداد، األس  1
 .952مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية، مرجع سابق، ص  2
 .2ص حممد الصادق املهدي، مرجع سابق،نزيه   3
 .25، مرجع سابق، صلربواريشعبان حممد إسالم ا  4
 .29ص، هوشيار معروف، مرجع سابق  5
 .992فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  6
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 : 1تنقسم هذه األسهم إىل األنواع التالية: الممتازة أنواع األسهم -3
 .جلزء أو كل احلقوق املتعلقة حبق التصويت حني يفقدونيف  ،عادة حبقوق مالية أصحاهبا تمتعوي :أسهم أولوية   - أ

 .األسهم أكثر من صوت واحد يف اجلمعية العامة ذهه عطي لصاحبي :أسهم ذات الصوت المتعدد   - ب
 .مل يعلن عن توزيعهااليت نصيب من األرباح عن السنوات السابقة  ملالكهاتضمن  :حأسهم مجمعة لألربا    - ج
تعطي احلق أيضا كما حق األولوية يف األرباح بنسبة ثابتة،   وهي أسهم هلا :أسهم مشاركة أو غير مشاركة في األرباح   - د

 .أوال يف مشاركة املسامهني العاديني يف األرباح املوزعة عليهم
 . حلاملها حق التحويل إىل أسهم عادية بالسعر االمسي امتياز تعطي :ابلة لتحويلاألسهم الق   - ه

 :أنواع األسهم من حيث استهالكها: خامسا
 أي" -دون انتظار إلنقضائها بانتهاء مدهتا أو احلل أو التصفية-لمساهم، أثناء حياة الشركة لرد القيمة اإلمسية "ويقصد هبا   

فرتة ألسهم وعدم اسرتداد املساهم قيمة أسهمه، إال بعد حلول ا، ألن األصل هو عدم استهالك اتثنائياس حيدثأن استهالك األسهم 
 :، وتنقسم إىل األنواع التالية2وتصفيتها وتقسيم جموداهتاأ انتهاء وجودها

وال األمر الذي أي بز  ،لشركة، وال تعود إليه إال عند تصفيتها أو انقضائهالهي اليت يقدمها املساهم :أسهم رأس المال -2
  .3أنشأة من أجله

إثر عملية  ،تعرف أسهم التمتع أهنا أوراق مالية اليت يتحصل مبقتضاها على القيمة اإلمسية ألسهمه: أسهم التمتع -2
 .4تسمى بإستهالك رأس املال يف أثناء حياة الشركة

حقوق أسهم رأس  خيوله ،ذلك سهم متتع املساهم، ومتنحه بدال عنقيمة أسهم  رد الشركة إىل تعملففي مثل هذه احلاالت 
أقل مما يعطاه مالك  يعطى مالك أسهم التمتع نصيبا من األرباحو موجودات الشركة عند حلها، تقسم املال، إال يف األرباح، و 
عند  موجودات الشركةيف سهم التمتع قبل مالك أ ميستوىف أصحاب أسهم رأس املال قيمة أسهمهأسهم رأس املال، كما 

 .5هاتصفيت
 : 6ولألسهم هبذا اإلعتبار نوعان :أنواع األسهم من حيث التداول : سادسا

ال جيوز حيث غري قابلة للتداول يقدمها عضو جملس إدارة الشركة املسامهة لضمان إدارته، "وهي أسهم  :أسهم ضمان -2
نية آخر سنة مالية قام فيها ويصادق على ميزا جملس إدارة الشركة يف "سهم حىت تنتهي مدة وكالة العضوهذه األتداول 
 . بأعماله

 .املتعارف عليهحسب  "مجيع األسهم عدى أسهم الضمان، فيجوز تداول األسهم بيعا وشراء"وتشمل  :أسهم التداول -2

 

 

                                                             
1
  Erwan LESAOUT, Op Cit, p.57 

 .5نزيه حممد الصادق املهدي، مرجع سابق، ص  2
 .22أمحد بن حممد اخلليل، مرجع سابق، ص  3
 .973رجع سابق صمسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية، م  4
 .112، مرجع سابق، صمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان  5
 .59أمحد بن حممد اخلليل، مرجع سابق، ص  6
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 :1ويقصد هبا نوعان من األسهم :أنواع األسهم من حيث المنح وعدمه: سابعا
 .ملعروفتداول اهو امل، فهذا نقدا أو ماشابه "تهااليت يدفع صاحبها قيم"وهي األسهم  :أسهم غير مجانية -2
يف حالة زيادة رأس ماهلا على شكل ترحيل  ،اليت متنحها الشركة للمسامهني جمانا"وهي األسهم  ( :مجانية)أسهم منح   -2

 رب حقويعتبالتساوي،  "ويتم توزيعها حسب قدر األسهم ،جزء من األرباح احملتجزة أو اإلحتياطي إىل رأس املال األصلي
 .املسامهني يف احلصول عليه

 :2لألسهم يف الشركة قيم متعددة ، وهي: أنواع األسهم من حيث القيمة: ثامنا
 أي ما يدفعه وحتدد عند االصدار واالكتتاب العام، وهي القيمة اليت تكون مبينة على السهم  :القيمة اإلسمية  -2

 .لشركةاانشاء  اعالن حصة إلكتتاهبم عندك من أموال املسامهون
لدعم مشاريعها أو التوسع يف الشركة زيادة رأس مال ك،  "القيمة اليت تصدر هبا األسهم اجلديدة"وهي  :قيمة اإلصدار   -2

 .ها، وقد تكون مساوية للقيمة اإلمسية أو أعلى أو أقل منهنشاط

أي يشمل رأس املال املدفوع،  ،"القيمة اليت يستحقها السهم يف مجيع أموال الشركة"وهي  :أو الدفترية القيمة الحقيقية -3
ديون، وحيسب حباصل موجودات الصافية للشركة على عدد األسهم  انقاص ماعليها منالشركة وأرباحها، بعد  وموجودات 

 .املصدرة
عوامل   تتحكم فيهاإرتفاعا وإخنفاضا  وتتغري، "سوق األوراق املاليةيف  اليت تتحددقيمة ال"وهي  :القيمة السوقية للسهم -4
 .3واألرباح احملققة واملوزعة ة، منها مدى سالمة املركز املايل للشركة وجناح مشروعهاكثري 

 وخصائصها       السنداتمفهوم : الثالفرع الث

متثل السندات مصدرا من مصادر التمويل وأداة من األدوات املالية، اليت تلجأ إليها الشركات املسامهة واحلكومات املركزية   
والسندات . لسوق أوراق مالية نشطة، متتص كل اإلصدارات اليت يتم إصدارها يف وجودتياجات املالية الكبرية، وذلك واحمللية، لسد اح

 .من أدوات الدين، وتتميز صخصائص خمتلفة، وتضم أنواعا متعددة
 :فهوم السندات في اللغة واإلصطالحم:أوال
 :واصطالحا، فهي ونتطرق ملفهوم السندات لغة  

مجع سند، وهو مبعىن اإلعتماد، والركون إليه، وكل شيء أسندت إليه شيئا، "السندات لغة  :ات في اللغةفهوم السندم -2
 .4"اجلبل أو الوادي، وعال من السفح بل  ما إرتفع من األرض  يف ق   :فهو مسند، والسند

 :أما ما عرف يف اإلصطالح اإلقتصادي فهو :اإلصطالحمفهوم السندات في  -2
أن ( املصدر للسند)وطبقا هلذا العقد يقبل املقرتض تصدره الشركات أو احلكومة، ،عن أداة دين طويل األجلعبارة "السند هو 

، وحيمل السند قيمة امسية وتاريخ استحقاق (املقرض) يف توزيع حمدد حلامل السند ،يدفع قيمة السند مع الفوائد املستحقة
 .5"معني، ومعدل فائدة حمدد

                                                             
 .25، مرجع سابق، صشعبان حممد إسالم الربواري  1
 . 25-22: هوشيار معروف، مرجع سابق، ص ص  2
 . 51أمحد بن حممد اخلليل، مرجع سابق، ص  3
 .912سابق، ص إبن منظور، مرجع  4
 .150، ص9001عبد النافع الزرري وغازي فرح، األسواق املالية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، عمان،   5
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سندات دين قابلة للتداول، تتكون أجرهتا من جزء ثابت يتضمنه العقد : "ب القانون التجاري بأهناوجاء تعريف السندات حس
 .1"وجزء متغري، حيسب استنادا إىل عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها، وتقوم على القيمة االمسية للسند

لى تسديد دفعات الفائدة واألصل، يف تواريخ حمددة ع( املقرتض)عقد طويل املدى، يوافق فيه املصدر "هو : وعرفه البعض بأنه
 .2"حلملة السندات

تقدمي ( مصدر السند)يتعهد مبوجبه املقرتض ( ورقة مالية)التزام مايل تعاقدي مكتوب": وميكن إعطاء تعريف لسندات بأهنا
فتدفع خالل عدد حمدود من  واليت هي الفائدة بغض النظر عن النتائج احملققة،( احملتف  بالسند)مدفوعات إىل املقرض

 .3"باإلضافة إىل أصل املبلغ أو القيمة اإلمسية( حىت تسديد القرض يف وقت مستقبلي)السنوات 
 :4وتشمل السندات على :السند عناصر: ثانيا

 .بأسعار الفائدة السائدة يف سوق السندات الدخل الذي حيصل عليه حامل السند ويتحدد معدله ذلكوهو  :الكوبون -2
فيه حامل السند على القيمة االمسية للسند، وهناك نوعان من تاريخ  يسرتد ذيال وهو املوعد :خ االستحقاقتاري -2

 .5فعلي وأصلي: االستحقاق
 .اإلستحقاق موعدمصدر السند بردها إىل حامل السند يف  لتزمعلى السند و ي كتوبةوهي القيمة امل :القيمة اإلسمية -3
 والتسجيل يف ة السند القابل للتداول إال من خالل إجراءات معينة لنقل القيديتم نقل ملكي :شروط نقل الملكية -4

 .حىت يتم معرفة الدائنني اجلدد الشركةسجالت 

  :6هذا و يصاحب هذه السندات نوعان أساسيان من الوثائق مها

ريقة تسديد فيها عن توقيت وطذكر ويتم  السند من طرف صاحبه ملكيةتثبت وهي الوثيقة اليت  :شهادة السند -
 . الفوائد والقيمة اإلمسية للسند

 . السند مالكوواجبات، كل من املصدر و  حقوقوهي الوثيقة اليت توضح  :السند وثيقة عقد إصدار -
  .حلامل السند حقوق يتمتع هبا وهلا خصائص ختتلف عن باقي األوراق املالية: حقوق حملة السندات وخصائصها :ثالثا

 :7امجال بعض هذه احلقوق يف النقاط التالية كنومي: حقوق أصحاب السندات -2
يف املواعيد ستوفاها لسند من ربح أو خسارة، يل ةصدر الشركة املفائدة ثابتة، مهما كانت أوضاع  منملالك السند ق حي - أ

 .عند االكتتاب يف هذه السندات املتفق عليها
 .أو استهالك السندات بقا دون تأخريمس املتفق عليه املوعدلسند يف لاحلق يف اسرتداد القيمة اإلمسية   - ب
 .قيمة السند عند التصفية قبل محلة األسهمعلى  احلصولحلامل السند حق األولوية يف   - ج

                                                             
1
 .970منشورات يربيت، القانون التجاري، مرجع سابق، ص  

 .332أوجني برجيهام وميشيل إيرهاردت، مرجع سابق، ص  2
 .102هوشيار معروف، مرجع سابق، ص  3
 .120لقادر السيد متويل، مرجع سابق، صعبد ا  4

5
 Erwan LESAOUT, Op Cit, p.23 

 .75، مرجع سابق ،صفيصل حممود الشواوره   6
 .22- 23:أمحد بن حممد اخلليل، مرجع سابق، ص  7
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   .1سعار السائدة يف السوقهذا حبسب األعن طريق تداوله بالطرق التجارية، و  بيعهحلامل السند احلق يف   - د
حيق هلذه اهليئة اختاذ التدابري التحفظية حلماية و يات العامة للشركة، ضر اجلمعحتاملي السندات، حلهيئة  انشاءاحلق يف   - ه

 .حقوق محلة السندات

 : السندات إىل عامة وأخرى منفردة، ميكن ذكرها كما يلي ميكن تلخيص خصائص: خصائص السندات  -2
 : خصائص عامة - أ

حلامل السند  عطىألسهم، لذا يعلى الشركة املصدرة، مقارنة باحق دائنية السند ينشأ ملالك : السند أداة دين -
 يف حالة اإلفالس أو تصفيةاألسهم  يحامل قبل  حقوقه سواء من أرباح الشركة، أو من أصوهلا تصفيةاألولوية يف 

 .2الشركة

 بغض النظر من ،الفائدةيف  على دخل ثابت ممثال حامل السند يتحصل: السندات أداة استثمار ثابتة الدخل -
، له احلق يف اختاذ اإلجراءات القانونية يف آجاهلا هذه الفوائددم تسديد رحبا أم خسارة، ويف حال ع لشركةاحملققة لنتيجة ال

 .   3الالزمة

، خاصة وأهنا تساهم يف توفري السيولة األسهم ك يف األسواق الثانوية هالسند تداول حيق حلامل: القابلية للتداول -
 .ألوراق املالية اليت تنوع احملفظة االستثمارية أيضا، مما جيعلها من االالزمة للسندات طويلة األجل

سنة، مصرح 30حلوله، ترتاوح مدته غالب ا بني سنة و  بتاريخحمدد  استحقاق يصدر السند بأجل: محدودية األجل -
به يف عقد اإلصدار ويعترب عنص را هام ا يف حتديد معدل الفائدة، وكذلك سعره السوقي

4.  

املقرتضني، فتصدر مبقدار املبلغ  ة منالشركة أو احلكومة تتعاقد مع جمموعف: قرض السندات قرض جماعي -
 .5اإلمجايل للقرض عدد ا من السندات متساوية القيمة

عندما يتعذر احلصول  ،لتمويل مشاريعها املختلفة حيث تصدرها كل من احلكومات والشركات: السند أداة تمويلية -
القرض إىل أجزاء صغرية متساوية، وتصدر عن كل جزء سند، حيمل قيمة امسية ، فيتم جتزئة بالطرق األخرىعلى األموال 

 .6مجعه من اصدار السنداتهذه السندات جمموع املال الذي تريد  أجزاءمساوية لذلك اجلزء، حبيث ميثل جمموع 

 
 
 
 

                                                             
 .903ص ،، مرجع سابقمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان  1
 .991حممد مطر، مرجع سابق، ص   2
 .105ص مرجع سابق، ان مشوط،زياد رمضان ومرو   3
 .923أرشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص  4
 .13، ص9007مقدمة إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ورقة حبثية عبد اهلل بن حممد العمراين، السندات من منظور شرعي،   5
 .909ص ،، مرجع سابقنمبارك بن سليمان بن حممد آل سليما  6
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 : الخصائص المنفردة  - ب

بسعر حمدد يسمى سعر  ،استحقاقه للجهة املصدرة للسند استدعاء السند قبل تاريخ حيق: قابلية اإلستدعاء -
فرتة معينة اخطار مسبق بوجود بند يف عقد اإلصدار ينص على ذلك، وإما بتحديده مستقبال، مع يف  هذا اإلستدعاء،

 .   1مثل شهر واحد، ويف كل احلاالت سيفقد حامل السند، أي عوائد مستقبلية سيجنيها من ارتفاع قيمة السند

اليت ميكن أن  ،فادة من فروقات العوائد واإلمتيازاتستواليت تسمح حلاملي السندات باإل :قابلية التحويل إلى أسهم -
حيصلوا عليها من عملية التحويل هذه، وهذا قد يعود ببعض الفوائد على اجلهات املصدرة، إذ أن قابلية حتويل السندات 

أخرى أن عملية التحويل ستقلل من مدفوعات إىل أسهم حتفز املستثمرين على شرائها مما يزيد الطلب عليها، ومن جهة 
 . 2الفوائد املستحقة حلملة السندات املعنية

، هاإطفاء حل موعدسرتداد السندات اليت يف ا احلق هذه اخلاصية اجلهة املصدرة للسنداتتعطي  :خاصية اإلطفاء -
 واسرتداد السندات بطريقة اليانصيب، أو إنشاء اجلهة املصدرة لصناديق اإلطفاءب هذه العمليةبالقيمة اإلمسية، وتتم  عادة

 .3حلملة السند من اسرتداد أمواهلم نضمي ممامن السوق،  هشراءو عند اخنفاض سعره  انتظار الوقت املناسب

 أنواع السندات  : الفرع الرابع

 : أيتميكن تصنيف السندات إىل أصناف كثرية، وذلك من خالل حيثيات واعتبارات خمتلفة، نذكر أمهها يف ما ي
  :أنواع السندات  باعتبار مصدرها: أوال

 : إىل األقسام التالية، تنقسم السندات باعتبار اجلهة اليت تقوم بإصدارها 
، 4الدويل كالبنك وتتنوع صختالف اهليئات واملنظمات املصدرة هلا :سندات الهيئات والمنظمات الدولية واإلقليمية -2

األسواق املالية العاملية، عرب املؤسسات املالية املختلفة، وذلك بتجميع الفوائض املالية واليت جيري إصدارها وتداوهلا يف خمتلف 
 .لتغطية العجز يف موازين املدفوعات للدول باعادة اقراضها أو ،للدول لتمويل اإلستثمارات

لقيمة متثل دينا سندات متساوية ا ،البنك املركزي عن طريقيف خمتلف البلدان  اتتصدر احلكوم :السندات الحكومية -2
المتصاص السيولة،  5استعماهلا كأداة للسياسة النقديةمن اإلنفاق العام أو  مصاريفهالتغطية  ،من طرف هذه الدولمضمونا 

 :    6وهي تنقسم بدورها إىل

. احل الغريوهي سندات غري قابلة للتداول بالبيع أوالشراء أو بالتنازل كما ال جيوز حلامله رهنها لص: السندات االدخارية - أ
 .وزارة املالية املصدر الوحيد لشراء تلك السندات أو اللجوء إليها إلسرتداد قيمتها عند استحقاق أجلها عدوت

                                                             
اإلقتصاد اإلسالمي، الواقع، ورهانات : مقدمة إىل امللتقى الدويل األولحممد عدنان بن الضيف وربيع املسعود، أدوات الدين وبدائلها الشرعية يف األسواق املالية اإلسالمية، ورقة حبثية   1

 .2-3:صص  املستقبل، ب م، ب ت، 
 .111هوشيار معروف، مرجع سابق، ص  2
 .922أرشد فؤاد التميمي، مرجع سابق، ص  3
 .332أوجني برجيهام وميشيل إيرهاردت، مرجع سابق، ص: راجع  4
 .959ص  أرشد فؤاد التميمي،  5
 .2، صمرجع سابقحممد عدنان بن الضيف وربيع املسعود،   6
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وترتاوح بني ثالثة آجاهلا يف املدى القصري ويطلق عليها سندات أوراق اخلزانة، تصدرها احلكومة : سندات الخزينة   - ب
معني  ألجلتباع صخصم معني على قيمتها اإلمسية، أو متنح احلكومة عليها فائدة حمددة ال حتمل فائدة وإمنا  كماأشهر والعام،  

 .وال تتجاوز مدهتا العام الكامل
حكومة، أو البلديات، أو اإلدارات احمللية، وتكون أرباحها معفاة من ضريبة تابعة للتصدرها هيئة  :سندات البلدية   - ج

 .الدخل
 . احلكومة يف ذمةالبنوك، وتعترب دين  عادة تصدرها وهذه الشهادات :شهادات االستثمار  - د
وهي السندات اليت تصدرها املؤسسات املالية أو شركات املسامهة  ،وتعرف بسندات القطاع اخلاص :سندات الشركات -3

 .1اتبأصول هذه الشرك ، وتكون مضمونة يف الغالبأو توسيع استثماراهتا العاملة يف القطاع اخلاص، وذلك لتمويل مشاريعها
وتتميز هذه السندات، بأهنا تصدر مبعدالت فائدة أعلى من معدالت الفائدة على السندات احلكومية، ولكنها أكثر تعرضا 

 . 2يف التواريخ املتفق عليها مسبقا للمخاطر املرتتبة على احتمال عجز اجلهة املصدرة عن الوفاء بالدين وفوائده السنوية
 :رتب خمتلفة حسب جودهتا، وتنقسم إىلوتصدر هذه السندات بدرجات أو 

 إئتماين ذات جودة عالية، يعترب مصدرها ذا مالءة مالية ممتازة ودرجة تصنيفسندات وهي : سندات عالية المردودية  - أ
 .عالية وخماطر متدنية، وهي بذلك تدر أرباحا كبرية

لس اإلدارة حلصة كبرية يف رأس مال تصدر من أجل متويل امتالك أعضاء جم(: متواضعة الجودة)السندات الرديئة    - ب
 .3وتستخدم حصيلتها لشراء أسهمها املتداولة يف السوقالشركة اليت يديروهنا، 

 :أنواع السندات  من حيث شكل اإلصدار: ثانيا
 :تقسم السندات من حيث زاوية الشكل الذي تصدر به إىل 

يف هذه احلالة  يسجل، كما ال (مالكه" )املستثمرالسند حلامله عندما يصدر خاليا من اسم "يكون : سندات لحامله -2
 .وتنتقل ملكية السند بطريق اإلستالم. 4مللكية لدى  جهة اإلصداراسجل اسم املالك اجلديد يف 

كما يوجد سجل خاص 5 " (دائن)سندات اليت يصدر ويذكر فيه اسم صاحبه "وهي : سندات اسمية أو المسجلة -2
التسجيل كامال فيشمل التسجيل على أصل الدين وفائدته وقد يكون  وميكن. ة املصدرةلدى اجلهحمتف  به مبلكية السندات 

 .جزئي ويقتصر التسجيل على أصل الدين فقط

 :أنواع السندات  من حيث األجل: ثالثا
 :األجل كمقياس وهي على ثالثة أنواع وهنا يعتمد على مدة 

 من مميزاهتا، "سوق النقديةالن السنة، ويتم التعامل هبا يف سندات اليت تقل مدهتا عادة ع"وهي : سندات قصيرة األجل -2
 .درجة خماطرة منخفضة وعائد أقل وسيولة مرتفعة

                                                             
 .112هوشيار معروف، مرجع سابق، ص  1
 .993ص مرجع سابق، حممد مطر،  2
 .92ار حنفي ورمسية قرياقص، مرجع سابق، صعبد الغف  3
 .102مروان مشوط، مرجع سابق، ص و  زياد رمضان  4
 .27أمحد بن حممد اخلليل، األسهم والسندات وأحكامها، مرجع سابق، ص  5



 مفهوم سوق األوراق المالية وأدواعها وكف اءعها وأهميتها اإلقتصادية………...................…………: األو   الفصل

44 
 

، هلا فائدة أعلى عن تلك "تزيد مدهتا على السنة إىل مخس أو سبع سنوات"وهي اليت : سندات متوسطة األجل -2
 .وخماطرة متوسطة سندات قصرية األجل

تكون درجة  ،سنةأكثر من عشرين يت يتم التعامل هبا يف األسواق املالية ومتتد مدهتا إىل وهي ال: سندات طويلة األجل -3
 .1خماطرهتا أكرب وسيولة أقل وعائد أعلى مقارنة بسندات قصرية واملتوسطة األجل

 :وتتفرع إىل:  أنواع السندات  من حيث االستحقاق: رابعا
، تعطى عليها فوائد ثابتة، فضال عن متساويةذات قيمة وهي سندات : سندات عادية"سندات ذات استحقاق ثابت -2

 .2قيمتها عند هناية مدة القرضاسرتداد 
وهي تلك السندات اليت تصدر بأقل من قيمتها اإلمسية والفرق ميثل عالوة : سندات ذات استحقاق بعالوة إصدار -2

إستحقاق تسديد مبلغ تاريخ  وإمنا عند حلولبتة اليت التدفع سنويا الفائدة الثا مقابلالوفاء أو عالوة اإلصدار، وذلك 
 .3السندات، فيتم دفعها مجلة واحدة

 .وتنقسم إىل سندات مضمونة وغري مضمونة :أنواع السندات  من حيث الضمان: خامسا
 : بأحد أصول الشركة سندات الغير مضمونة -2

 حجملشركة من حيث مركزها املايل و يد مسعة االضامن الوح"، ويكون السندات فقط املحلاملصدر بالوفاء  فيها التزام فيعتمد
الشركة أو اشهار إفالسها يعامل محلة هذا النوع من السندات معاملة  حليف حالة و  .وتعرف بالسندات العادية "ايراداهتا

 .4الشركة أصولمن  وحتصل ديوهنمغريهم من دائين الشركة، 
األصول اليت متتلكها الشركة وتعرف باسم سندات  السندات املضمونة بأصل معني من"وهي : السندات المضمونة -2

 ةصدر الشركة املفي حالة توقف ف، وتكون يف العادة أصال حقيقيا مثل املباين واألراضي واآلالت، "الرهن أو السندات العقارية
 افالسأو يف حالة ، كالتأخر يف دفع الفائدة أو عدم سداد األصل الدين يف تاريخ استحقاقه السندات عن الوفاء بالتزاماهتل

 .5الشركة، فإنه يتم دفع قيمة السندات من قيمة العقار املرهون بعد تصفيته
 :وميكن التميز بني نوعني مها :أنواع السندات  من حيث قابلية التحويل: سادسا

تكون  ة ماوعاد. 6"ال تعطي  صاحبها أو حاملها احلق باستبداهلا ألسهم عادية للشركة املصدرة" :غير قابلة للتحويل -2
 .تلك السندات القابلة للتحويل ذو معدل فائدة أعلى من

 :7وميكن أن جند األنواع التالية: سندات قابلة للتحويل -2

اليت " ختول حلامليها احلق أن يستبدلوا هبا عددا من األسهم العادية"وهي اليت : سندات قابلة للتحويل إلى أسهم - أ
 .رة االكتتابوهذا عندما يتم ذكره يف نش تصدرها الشركة

                                                             
 .925-922:ص فليح حسن خلف، مرجع سابق، ص  1
 .132شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق، ص  2
 .923رضوان، أسواق األوراق املالية، مرجع سابق، ص مسري عبد احلميد  3
 .902، مرجع سابق، صمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان: راجع  4
 .110زياد رمضان ومروان مشوط، مرجع سابق، ص  5
 .72ص مرجع سابق، ،فيصل حممود الشواورة  6

7  M.Montoussé et al, 100 fiches pour comprendre la bourse et les marchés financiers, quatrieme édition, BREAL 

édition,Clamecy, 2010,p.703 
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وختول حلامليها احلق يف أن  ،السندات اليت تصدرها احلكومات"وهي : السندات القابلة للتحويل إلى سندات أخرى   - ب
 .إذا رغب حاملوها يف ذلك هايف تاريخ استحقاق "يستبدلوا هبا سندات أخرى

 ".تحويلها إىل أسهم عادية أو سندات تعطي احلق حلاملها ب"وهي اليت:السندات القابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات   - ج

 :أنواع السندات من حيث الدخل: سابعا
 :م هذه السندات إىل األقسام التاليةيتقسميكن من حيث نوع العوائد املالية اليت جينيها محلة السندات، 

ع بشكل دوري إىل أي اليت حتدد فائدهتا بنسبة مئوية ثابتة من قيمتها اإلمسية، وتدف :سندات ذات معدل فائدة ثابت -2
 .1أن حيل أجل اإلستحقاق ويتم الوفاء بالقيمة اإلمسية للسند

حيث  ،وتعرف بتغري سعر فائدهتا تبعا لتغري أسعار الفائدة اجلارية يف السوق (:متغير)السندات ذات معدل فائدة عائم -2
ري سعر الفائدة على  السندات ويكون مقياس التغ ،تتغري هذه السندات بإعادة النظر يف معدل الفائدة كل ستة أشهر

 LIBOR. 2مثل سوق لندن ويعرف ب ،احلكومية قصرية األجل يف سوق معينة
من بأقل وهي السندات اليت تباع (: السندات ذات الكوبون الصفري)للفائدة  تالسندات التي ال تحمل معدال -3

اليت دفعها املستثمر عند شراء السند وبني القيمة  الفرق بني القيمةحيصل حاملوها على الفائدة، وإمنا قيمتها اإلمسية، فال 
 .3صاحب السند الذي يتحصل عليهمقدار الفائدة اليت تعد  ،اإلمسية

حلاملها احلق يف  تعطيوال  .4"سندات ذات فائدة متغرية تبعا لألرباح احملققة من طرف الشركة"وهي : سندات الدخل -4
 .ما مل يتم تسديد القيمة االمسية للسندحالة يف  ،وإعالن إفالسهاأطالبة بتصفية الشركة امل
إذا  ،لمشروعل احملققالربح  نسبة منوهي تلك اليت ختول حلاملها حق احلصول على : سندات المشاركة في الربح -5

 .5لفوائد الثابتة الدوريةل باإلضافةقدرا معينا،  الصافية النتيجة تجتاوز 
 :6ن حيث هذا املعيار جندم: أنواع السندات  من حيث عملة اإلصدار: ثامنا

تصدرها مؤسسات القطاع العام واخلاص بالعملة الوطنية لصاحل مقرتضني حمليني، وجيرى تداوهلا يف : محلية سندات -2
 .السوق املايل احمللي

اليت  وهي اليت تصدر لصاحل مقرتض أجنيب ويف أسواق رأس املال لدولة أخرى وبعملة نفس الدولة :سندات أجنبية   -2
 .ا السنداتطرحة هب

يطلق مصطلح السندات الدولية على السندات اليت تصدر يف بلد ما بعملة أجنبية ختتلف عن عملته، : سندات دولية -3
 .ولصاحل مقرتض أجنيب، فهي بذلك ختتلف عن السندات األجنبية، وتعرف بسندات األورو دوالر

 
 

                                                             
1
  M.montoussé et al, Op Cit, p.98 

 .907-905:، مرجع سابق، صمبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان  2
 .155زرري و غازي فرح، األسواق املالية، مرجع سابق، صعبد النافع   3
 .137الربواري، مرجع سابق، ص شعبا ن حممد إسالم  4
 .927مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية، مرجع سابق، ص  5
 .119ص زياد رمضان، مروان مشوط، مرجع سابق، ؛72ص مرجع سابق، ،هوشيار معروف ؛7، صمرجع سابقحممد عدنان بن الضيف وربيع املسعود، : راجع  6
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 األدوات المالية الحديثة: المطلب الثالث
كرات املالية على مدار العقدين األخريين من القرن املاضي، سواء من ناحية حجم التعامل أو من ناحية تزايدت أمهية املبت  

تنوعها، بسب الثورة اليت حدثت يف تكنولوجيا االتصاالت وانعكاساهتا على أسواق املال، واليت صارت تعرف بعصر العوملة، حيث 
احلادثة يف عاملي اإلستثمار والتمويل، وما صاحبها من تعاظم ظاهرة تقلب أسعار زادت عمقا وإتساعا هلذه األسواق، وقد أدت الثورة 

الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية، إىل ابتكار أدوات استثمارية جديدة غري األدوات التقليدية السائدة، أدوات تسهل عملية 
اين، وبذلك توفر هلذا السوق خاصيت العمق واالتساع، ويف اجتاه نقل وتوزيع املخاطر، مما يساعد يف توفري عنصر السيولة يف السوق الث

فكانت املشتقات املالية من أهم مستحدثات األسواق املالية، وسنتطرق إىل أنواعها وأهم خصائصها يف  ،1يؤدي إىل حتسني كفاءته
 :هذا املطلب من خالل العناصر التالية

 
 
 

  المشتقات المالية: الفرع األول
 .عناصرها، املتعاملون هبا وكذا استخداماهتا باإلضافة اىل أهم أنواعها ا يلي أهم التعريفات املتعلقة باملشتقات املالية،نورد فيم  

 : مفاهيم عن المشتقات المالية: أوال
للمتعاملني يف الكثري من احللول واخلريات  أعطتتعد املشتقات املالية باحلديثة نسبيا مقارنة مع األسهم والسندات، غري أهنا    

 .األوراق املالية يف املستقبل من حيث السعر أوالكمية أو املدة
 :المالية تعريف المشتقات -2

ولكنها ال تقتضي أو تتطلب إستثمارا  ،عقود تتوقف قيمتها على أسعار األصول املالية حمل التعاقد"املشتقات املالية هي 
 . املرتقبة طرفني على تبادل املدفوعات على أساس األسعار أو العوائدبني  ود جتمععقفهي . 2"ألصل املال يف هذه األصول

أي مشتقة من أدوات مالية  ،أدوات مالية يعتمد العائد منها على أدوات مالية أخرى"وتعرف املشتقات املالية على أساس أهنا 
 .ياس وإدارة املخاطر املالية املشتقةقكأساس لاألدوات املالية الرئيسية   ومردودية فهي تعتمد على نتائج وأداء. 3"أخرى

، واألصول اليت تكون موضوع العقد تتنوع من معينةعقود تشتق قيمتها من قيمة أصول "بأهنا  ،وعرفت كذلك املشتقات املالية
وتسمح املشتقات  "من سلع ومعادن وطاقة، واألصول املالية من أسهم وسندات وعمالت وقروض ،األصول احلقيقية

 . 4موضوع العقد األول ن حتقيق مكاسب أو خسائر اعتمادا على أداء األصلاملستثمري

 
                                                             

 .922، صمرجع سابقحممد مطر،   1
 .22مسري عبد احلميد رضوان، املشتقات املالية، مرجع سابق، ص  2
 .12، ص9002فريد راغب النجار، املشتقات و اهلندسة املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   3
 2، ص9003طارق عبد العال محاد، املشتقات املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   4

المشتقات المالية: الفرع األول  
"التوريق"األوراق المالية المضمونة بأصول : الفرع الثاني  

شهادات اإليداع الدولية: الثالث الفرع  
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 :1ميكن التوصل إىل عناصر املشتقات فيما يلي ،وبناءا على التعريفات السابقة :عناصر المشتقات المالية -2
 .يتم تسويقها يف تاريخ مستقبليهي عقود،  -

 .ري مقارنة بقيمة العقودتتطلب مبلغ مبدئي صغ يف حني ،ال تتطلب استثمارات مبدئية -

     أي تشتق قيمتها من قيمة - ألصل املعين، أي األصل موضوع العقدل اخلسائر وأتعتمد قيمتها أي املكاسب  -
 .-األصل حمل العقد ولذلك مسيت باملشتقات

 :2ويتضمن عقد املشتقات ما يلي :متضمنات عقد المشتقات -3
 .د الزمن الذي يسري فيه العقدحتدييد سعر معني للتنفيذ يف املستقبل، مع حتد -

 .حتديد الكمية اليت يطبق عليها السعر -

 .سعر فائدة حمددة، سعر ورقة مالية، سعر سلعة، سعر صرف أجنيب: الشيء حمل العقد والذي قد يكون عينيت -
 :3املتعاملني األكثر نشاطا يف إجراء تعامالهتم على املشتقات جند من بني :المتعاملون في عقود المشتقات -4
تسمح هلم بتحسني درجة لاملشتقات فجاءت ختفيض املخاطر اليت يتعرضون هلا، على املتحوطون  يعمل: المتحوطون  - أ

 .ا ال تضمن حتسني النتائجغري أهنالتأكد 
 .سباكبعض امللذلك يستخدمون املشتقات حملاولة حتقيق  ،املستقبليف األسعار  قلباتويراهنون على ت: المضاربون   - ب
بالشراء من السوق منخفض السعر  ،عندما يكون هناك فرق ألصل معني بني سوقني أو أكثر ينشطونو  :المراجحون   - ج

 .4والبيع يف نفس الوقت يف سوق مرتفع السعر
 :أهمية عقود المشتقات المالية واستخداماتها :ثانيا
ن وليد حلاجة وضرورة، ونتاول األمهية وليد صدفة أو جمرد ابتكار لورقة مالية جديدة، بل كا ،مل يكن ظهور عقود املشتقات  

 :اإلقتصادية لعقود املشتقات من خالل
 :استخدام المشتقات في إدارة المخاطر -2

احلاضرة ويبيع آجال يف سوق  اآلنية فمن يشرتي يف السوق. هذه األدوات بغرض تقليل خماطر اإلستثمار أو زيادهتا تستخدم
 .5اليت ميكن أن يتعرض هلا املخاطرة قليلض تبغر إمنا  العقود املستقبلية أو اخليارات 
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 :أداة إلستكشاف السعر المتوقع في السوق الحاضر -2
أبرم الذي  ،يف املستقبل مهمة لتزويد املتعاملني باملعلومات عما سيكون عليه سعر األصلسوق  ،تعد أسواق عقود املشتقات
املستوى الذي ميكن أن يكون عليه  حتديدأي  ،1ستكشاف السعر، لذا يقال أهنا أداة جيدة العليه العقد يف السوق احلاضر

 .السعر يف السوق احلاضر يف تاريخ تسليم
 :تاحة فرص استثمارية للمضاربينإ -3

األسهم والسندات، فقد أصبح بوسع أيا من احملرتفني أو املتعاملني يف أسعار بديل للمضاربة يف  مكان ،توفر أسواق املشتقات
وذلك بغرض حتقيق الربح، وليس بغرض تأمني متلك  ،يدخل السوق مضاربا من خالل عقود املشتقاتأن  ،هذه األسواق

 .2حتقيق عوائد مستقبليةبغرض  متلك الورقة املاليةيهم من يرغب يف  ،صلاألصل، على أساس أن تأمني األ
 :كفاءة السوق -4

يف التأثري على سيولة  تساعدنخفضة وسهولة التعامل فالتكاليف امل. بني األسعار احلاضرة وأسعار املشتقات ارتباطهناك 
 .بسعر قريب من السعر العادل عقودفرصة أفضل إلبرام البذلك يتيح و جتعل السوق أكثر كفاءة،  مماالسوق، 

 :المشتقات المالية أنواع: ثالثا
املستقبلية، وعقود اخليارات، وعقود العقود اآلجلة، والعقود : تشتمل عقود املشتقات املالية على العقود الفرعية التالية  

 .املبادالت
 :العقود اآلجلة -2

على الرغم من أن العقود اآلجلة قد ظهرت منذ زمن بعيد، خاصة فيما يتعلق بالعمليات اآلجلة على السلع كاحلبوب واألرز، 
 .إال أهنا كانت أقل استيعابا

 :جلة، جندمن أهم التعريفات يف شأن العقود اآل: عقود اآلجلةالماهية   - أ
تاريخ التسوية من املسائل اليت يتم و سعر التسوية، و د، قاعاألصل حمل الت. اتفاقية ثنائية بني مشرتي وبائع" العقد اآلجل هو

على  3"لمشرتيلالتفاوض بشأهنا وتكون حمل اتفاق بني املتعاقدين، ويف تاريخ التسوية يقوم البائع بتسليم األصل حمل التعاقد 
 .من طرف املشرتي الثمن املتفق عليه مسبقاب يتم الوفاءأن 
شراء األصل حمل ب هو الطرف الذي يقبلو  ،ويتخذ أحد الطرفني يف العقد اآلجل مركزا طويال :لتعامل بالعقود اآلجلةا   - ب

 اآلخر علىويقبل هو التعاقد يف تاريخ مستقبلي حمدد مقابل سعر حمدد مت االتفاق عليه، أما الطرف الثاين فيتخذ مركزا قصريا 
 . 4مقابل نفس السعر املستقبلي بيع األصل يف نفس التاريخ

                                                             
، 9007مقدمة إىل مؤمتر أسواق األوراق املالية والبورصات آفاق وحتديات، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، مارس  عملة دوابه، املشتقات املالية يف الرؤية اإلسالمية، ورقحممد أشرف   1
 .13ص 

 .90، ص9003كندرية،املشتقات، اجلزء الثاين، منشأة املعارف، إلس: منري إبراهيم هندي، الفكر احلديث يف إدارة املخاطر، اهلندسة املالية بإستخدام التوريق واملشتقات  2
 .902مسري عبد احلميد رضوان، املشتقات املالية، مرجع سابق، ص  3
 .922عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  4
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حبيث  ،يف العقد اآلجل باسم سعر التسليم، ووقت الدخول يف العقد يتم اختيار هذا السعرويشار للسعر احملدد   
 .للطرفني يئاويعين ذلك أن إختاذ مركز قصري أو طويل ال يكلف ش. 1تكون قيمة العقد اآلجل صفر بالنسبة للطرفني

نوع من اإلتفاقيات التجارية  هيوبصورة عامة، إن العقود اآلجلة ليست أدوات إستثمارية مبفهومها التقليدي بل   
 .2يف املستقبل الحقتعقد بني طرفني، يتم تنفيذه يف وقت 

 :عقود المستقبليات -2
 .ق األوراق املاليةمن خالل أحد األسواق املنظمة وهي سو  ،العقود املستقبليةبجيرى التعامل 

 : ماهية عقود المستقبليات  - أ

عقود آجلة شروطها منطية ويتم التعامل عليها من خالل أحد األسواق املنظمة، وختضع  اعلى أهن ةد املستقبليو العق ةفقد عرف
ضاف إىل لت ،من حساب التأمني املودع لدى غرفة املقاصة ،ختصم من خالهلا خسائر أحد األطراف ،إلجراء تسوية يومية
 .3حساب الطرف اآلخر
 اتفاق بني طرفني البائع واملشرتي، يقضي هذا االتفاق بتسليم البائع للمشرتي أصل حقيقي"بأهنا  ،وعرفت العقود املستقبلية

يف تاريخ الحق يطلق عليه تاريخ التسليم وذلك على أساس سعر يتفق عليه عند  (سهم، سندات) أو أصل مايل (سلعة ما)
 .4"التعاقد

 :5تتنوع العقود املستقبلية طبقا للشيء حمل التعاقد إىل :أنواع العقود المستقبلية   - ب

هلا سوق نشطة مثل النب والسكر والقطن  العقود املستقبلية يف سلع حقيقيةوهي : العقود المستقبلية على السلع -
 .والنفط واملعادن الثمينة

على أصول مالية كاألسهم والسندات أو أصول نقدية مثل وهي العقود املستقبلية  :العقود المستقبلية المالية -
 .الودائع

مبثابة إلتزام بني طريف اليت تعد  ،على مؤشرات األسهم العاملية وتعقد: العقود المستقبلية على مؤشرات األسهم -
وهو  ،تفق عليهالعقد بأن يدفع أحدمها للطرف اآلخر مبلغا من النقود يتمثل يف الفرق بني قيمة املؤشر يف التاريخ امل

 .وهو املسمى بثمن الشراء ،وبني املبلغ املتفق عليه ،املسمى بيوم التسليماليوم 

 :6من أهم خصائص العقود املستقبلية جند: أهم سمات وخصائص العقود المستقبلية - ج

ود اآلجلة من كما هو احلال يف العق  ،ضع لرغبة املتعاقدينخيعقد آخر وال  يتشابه عقد معشروط التعاقد فال  تعدد   -
 .حيث حجم العقد ومدته وصفاته أو جودته

                                                             
 .19ص مرجع سابق، طارق عبد العال محاد،  1
 .122، صمرجع سابق ،هوشيار معروف  2
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 املتعامل يف هذه العقود يودع تأمينا وذلك خالفا للعقود اآلجلة، اليت جيري التعامل عليها يف السوق الغري رمسية واليت    -
 .ال تتطلب إيداع مثل هذا التأمني أيا من أطرافها

 .تالم الفعلي للسلعة من خالل بيع العقد آلخرلمستثمر يف السوق الرمسية أن يتجنب اإلسميكن ل -

مبعىن أهنا ختضع للتسوية اليومية فيتم  MARKED TO MARKETالعقود املستقبلية توصف مجيعها بأهنا    -
 .تعديل مثن التعاقد يوميا كلما تغري سعر األصل حمل التعاقد

 : عقود المبادالت -3
 .رف إىل آخر سواء بقصد التحوط أو ألسباب  املضاربةمتثل عقود املبادالت أحد أدوات نقل املخاطر، من ط

 :ماهية عقود المبادالت  - أ
شهرية، نصف )سلسلة من العقود اآلجلة، حيث يتم تسوية عقد املبادلة على فرتات دورية "تعرف عقود املبادلة بأهنا 

ويتها يوميا كما هو احلال يف العقود األرباح واخلسائر ال يتم تس حيث، "، وعقد املبادلة ملزم لكال طريف العقد...(سنوية
 .1املستقبلية، كما ال يتم تسويته مرة واحدة كما هو احلال يف العقود اآلجلة
إتفاقيات خاصة بني شخصني أو شركتني، لتبادل "وميكن أن نعتمد على هذا التعريف، بأن عقود املبادالت عبارة عن 

 .احلساب كيفيةالتسليم و  تاريخ، ومع حتديد 2"أو حمددة مسبقا التدفقات النقدية يف املستقبل وفقا لصيغة مرتبة
 :3من أهم األسباب اليت تلجأ إليها األطراف املتعاقدة هلذا النوع من العقود: أسباب إستخدام عقود المبادالت    - ب

 QUALITYأي  Q.U.Sاحلصول على الفرق بني معدالت اإلقراض يف األسواق املعومة وتلك الثابتة أو ما يسمى  -

SPREAD. 

 .أهنا أداة إلدارة املخاطر والتحوط واملضاربة، ومنخفضة التكلفة، كما أهنا تتمتع مبرونة عالية -
 :أشكال عقود المبادالت  - ج

واليت  ،ومن أمهها نوعان أساسيان من املبادالت النمطية ،تتنوع عقود املبادالت املتعامل هبا يف األسواق املالية إىل أنواع عديدة
مبادالت أسعار الفائدة ومبادالت العمالت، وأقل درجة  :امل عليها يوميا من خالل أغلب صناع السوق ومهاجيري التع

 .مبادالت األسهم ومبادالت السلع
إتفاقية بني طرفني يوافقان مبوجبها على تبادل "تعرف مبادالت أسعار الفائدة بأهنا  :مبادالت أسعار الفائدة   -

 .4"معينةمدفوعات الفائدة وفقا لصيغ 
، يف شراء 5وهي مبادالت تقوم على أصول افرتاضية يوافق فيها الطرفان على تبادل العملتني :تالمبادالت العم   -

 .الالحق إحدامها وبيع األخرى عند سعر الصرف احلايل مقابل سعر الصرف 
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 :عقود الخيارات -4
وعلى  ،احملتملة اليت حتيط بهمر فرصة احلد من املخاطر للمستث توفر فهي ،متثل عقود اإلختيار أحد أدوات اإلستثمار احلديثة

 وتسمى هذه العقود. شراءها أو بيعها مستقبال فكر يفخماطر تغري أسعار األوراق املالية اليت ميتلكها أو اليت ي ،وجه اخلصوص
فحقوق اخليارات قدمت بعدا . حقوق إختيار نظرا ألهنا تعطي ملشرتي العقد احلق وليس اإللتزام يف تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه

 .سواقاأل خمتلف يف ،من املمكن املتاجرة هبا صارلألدوات املالية حيث  1جديدا
 :ماهية عقود االختيار  - أ

 ،يعطي للمشرتي حقا يف أن يبيع أو أن يشرتي أصال معينا، -حمرر اخليار–عقد بني املشرتي والبائع "عرف عقد االختيار بأنه 
هذا العقد إذا ما طلب إليه ذلك، إما بشراء أو تجسيد البائع ب يتعهدو . 2"فرتة زمنية معينة حمددة سلفا بسعر حمدد سلفا خالل

دفع عالوة مقابل فله احلق دون التزام بتنفيذ العقد أو فسخه،  املشرتي يف حني عليه، املرتضىبيع األصل املتعاقد عليه بالسعر 
 .معينة مسبقا للبائع

 :وفقا لطبيعة وشروط العقد تقسم اخليارات إىل نوعني رئيسني مها :أنواع عقود االختيار   - ب
      عقد بني طرفني مينح حامله حق شراء أصل معني أو عدم شرائه من حمرر اخليار"عبارة عن  :عقد خيار الشراء -
 .تدفع وقت إنشاء العقد عادة 3"تنفيذ حمدد على أن يدفع مقابل ذلك عالوةوبتاريخ بسعر  -البائع–

 -املشرتي-البائع، للطرف الثاين -حمرر اخليار-عقد بني الطرفني، مينح الطرف األول"عبارة عن : د خيار البيععق -
بيع أصل معني أو عدم البيع يف تاريخ مستقبلي حمدد، وبسعر حمدد مسبقا يف العقد، على أن يدفع احلق يف اإلختيار بني 

 .4العقد تدفع وقت إنشاء يف أغلب األحيان"عالوةمقابل ذلك 
 :5كباقي عقود املشتقات يتكون عقد اخليار من األركان التالية  :أركان عقد الخيار   - ج

كان حق إختيار شراء أو حق اختيار بيع، يف حني   أوهو الشخص الذي يقوم بشراء حق اإلختيار  مشتري الحق -
أو  احل املشرتي، نظري مكافأةالشخص الذي يقوم بتحرير حق اإلختيار لص -المحرر-بائع الحقجند ما يقابله وهو 

 .عالوة
فهو  السعر السوقيهو سعر األصل املعني وقت إبرام العقد، عادة السعر اجلاري يف السوق، أما  :سعر التنفيذ -

 .سعر األصل املعني يف تاريخ إنتهاء أو ممارسة اإلتفاق
الذي يقوم فيه مشرتي  تاريخ االنتهاءسريان اإلتفاق، وبدأ أي تاريخ إبرام االتفاق وهو عادة يوم تاريخ التنفيذ  -

مشرتي حق االختيار للبائع، نظري تنفيذ أو  امتفق عليها مسبقا، يدفعهمكافأة احلق مبمارسة أو تنفيذ احلق، وذلك نظري 
 . عدم تنفيذ االتفاق
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 " التوريق"األوراق المالية المضمونة بأصول : الفرع الثاني
ر والتطورات اليت شهدهتا أدوات اإلستثمار، مت التوصل إىل فكرة قيام املقرض بإصدار أوراق مع تطور األسواق املالية املستم  

ويتم   -القروض العقارية أو القروض الغري عقارية: من النوع نفسه مثل أو جمموعة القروض-يف شكل سندات بقيمة القرض ،مالية
إقرتاضه من خالل البورصة، ويقوم بدفع العوائد على السندات من عرضها يف أسواق املال للتداول، وبذلك يسرتد املقرض ما قام ب

 Asset Securities Backed يعرف بـماو الفوائد اليت يسددها املقرتض، وتكون األوراق املالية يف هذه احلالة مضمونة بأصل 
 .وهو تدفقات أقساط القرض األصلي

 :مفهوم التوريق: أوال
القروض : بأنه حتويل حقوق مالية مستحقة متدفقة من جمموعة من األصول مثل" يف اإلصطالح، ميكن تعريف التوريق  

تتشكل من إصدار ألوراق مالية معظمها عن طريق  "العقارية، قروض السيارات مستحقات بطاقات اإلئتمان وغريها إىل أوراق مالية
 .1أو املستحقات تضمنها هذه القروض سندات

 عن جتميع أصول مالية مولدة لتدفقات نقدية وذات طبيعة متجانسة ولكنها تفتقر إىل السيولةومبعىن آخر، فإن التوريق عبارة   
 .ذه األصولهب مضمونة هلا  ليتم إصدار أوراق مالية الكافية يف احلني،

 :مفهوم األوراق المالية المضمونة بأصول: ثانيا
يف السوق الثانوية، وتكون مضمونة بأصل، له عائد أو إيراد،  أدوات إقرتاض يتم تداوهلا"األوراق املالية املضمونة بأصول هي   

رغبة املستثمرين الذين لديهم  فزمما حي "متتلكه الشركة املصدرة، أو مبجموعة من املستحقات، وهذه األوراق املالية تتميز بعائدها املرتفع
لكوهنا أوراق مالية  افة إىل متيزها بالسيولة العاليةباإلض للحصول عليها والدفع مقدما لشرائها حتمل خماطر اإلئتمانو  يف متلكها
 .2جديدة

 :أنواع األصول التي تصلح لضمان هذه األوراق: ثالثا
بأن تصدر ورقة مالية مضمونة هبذا األصل يتم  ،يصلح أي نوع من األصول املدرة لعائد أو إيراد مستمر ،من الناحية النظرية  

تصاحبها قروض أو أي أصول مالية  ،احية التطبيق فإن معظم األوراق املالية املضمونة بأصولتداوهلا يف األسواق املالية، ومن ن
 .3أخرى

 :وميكن تصنيف األوراق املالية املضمونة بأصول إىل
 :أوراق الرهن العقاري -2

متخصصة مثل اليت مجعتها مؤسسات مالية  ،أوراق مالية مت إصدارها مقابل ضمان جملموعة من قروض الرهن العقاري"وهي 
عند  متويلها لبناء مسكن ،أو شراء مسكن أو  ،شركات اإلدخار والقروض، والبنوك التجارية والعقارية وشركات الرهن العقاري

أي أصول عقارية أخرى، يف حمفظة تشمل على قروض متجانسة، مث تصدر مقابلها أوراق مالية تطرح للتداول، وحتمل عائد 
 .مما جيعل هذه القروض أكثر سيولة من قبل، أي حتويلها إىل أوراق مالية قابلة للتداول ،"ثابت وتاريخ استحقاق حمدد
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تسيري هذه  يوكل هلاكضمان للمستثمرين يف األوراق املالية اجلديدة املصدرة، ويتم إنشاء شركة خاصة   ،تكون حمفظة القروضو 
 .1أوراق مالية جديدةكل شاحملفظة، بتحصيل الفوائد من القروض ودفعها إىل املستثمرين يف 
-Passما يعرف بإسم األوراق املالية الناقلة للتدفقات النقدية  ،ومن أكثر أنواع األوراق املالية املضمونة بأصول عقارية انتشارا

Through  متثل حلصة شائعة يف ملكية حمفظة من قروض الرهن العقاري املضمون، كما تتوفر يف هذه األوراق مسة "وهي
 .أي كوهنا ذات مواصفات حمددة جتعل سوقها يتميز بالسيولة "التنميط

هجني من "وهي   Pay-Throughفيعرف بإسم السندات الناقلة للتدفقات النقدية للقروض العقارية ،أما النوع الثاين
ى أن حامل هذه السندات ، عل"األوراق املالية الصادرة عن حمفظة القروض العقارية، واألوراق املالية الناقلة للتدفقات النقدية

 .2الناقلة يعترب مستثمر يف صك مديونية
 :األوراق المالية غير العقارية أو األوراق المالية المضمونة بأصول غير عقارية -2

إلتزامات السندات املضمونة وإلتزامات القروض املضمونة : وتشمل هذه النوعية حاليا أنواع جديدة من األصول، مثل
Collaterlized Bond Obligations   و Collaterlized Loan Obligations  والقروض الغري مؤداة

Non Performing loans واملمتلكات اليت تصدرها مصلحة الضرائب استفاءا حلقوقهاTax liens   وديون
 بأصولواألوراق املالية املضمونة    Rental Cars، والسيارات املؤجرة Small Business Loan املشروعات الصغرية

Asset Back Commercial Paper    وبطاقات االئتمان وقروض شراء وتأجري سيارات، وقروض شراء وإمتالك
 .3وقروض شراء األراضي وشراء املنازل أو أية أوراق مالية أخرى Home Equity Loanاملنازل 

 شهادات اإليداع الدولية: الفرع الثالث
ات االستثمار املبتكرة واليت تعترب أداة جديدة من أدوات التمويل تربط األسواق احمللية متثل شهادات اإليداع الدولية أحد أدو   

 .يةباألسواق املالية اخلارج
  :وأنواعها مفهوم شهادات االيداع الدولي : أوال
من شهادات  ،وهلا أنواع ،شهادات اإليداع الدولية من األوراق املالية احلديثة اليت تربط األسواق احمللية باألسواق الدوليةتعد   

 .االيداع األمريكية وشهادات االيداع الدولية
 مفهوم شهادات االيداع الدولي -2

أداة مالية مبتكرة قابلة للتداول يف أسواق املال الدولية، ويقوم بإصدارها أحد املؤسسات أو "شهادات اإليداع الدويل هي 
ر األمريكي أو أي من العمالت األجنبية األخرى املتداولة بالسوق بنك أو دويتش بنك، بالدوالسييت : البنوك الدولية مثل

  .، وذلك بناءا على اتفاق مسبق مع شركة مصدرة حملية4"الصرف احلر، مقابل اإلحتفاظ بغطاء يقابلها من األسهم احمللية

 
                                                             

  295ص،9005التوريق، اجلزء األول، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، إلسكندرية، :احلديث يف إدارة املخاطر، اهلندسة املالية بإستخدام التوريق واملشتقات منري إبراهيم هندي، الفكر  1
 .252، صسابقالرجع امل  2
 .115ص مرجع سابق، حسن محدي،  3
.125عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  4  
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  ع شهادات اإليداع الدوليةا أنو  -2
 .1هادات اإليداع األمريكية، وشهادات اإليداع الدوليةش: من هذه الشهادات مها نتوجد يف األسواق الدولية نوعا

وهي شهادات يتم إصدارها وتداوهلا يف الواليات املتحدة مقابل إيداع أوراق مالية إلحدى  :شهادات اإليداع األمريكية - أ
 (.من خارج الواليات املتحدة األمريكية ) الشركات األجنبية

، (خصوصا يف أوروبا)صدارها مث تداوهلا يف أكثر من سوق مالية دولية وهي شهادات يتم إ :شهادات اإليداع الدولية  - ب
 .وفقا لشروط وقواعد تلك السوق

 :شروط إصدار شهادات اإليداع الدولية ومزاياها:  ثانيا
 .تتميز شهادات االيداع الدويل كباقي األوراق املالية بشروط اصدار وعديد املزايا  

 :ةشروط إصدار شهادات اإليداع الدولي -2
 :2جيب توافر جمموعة من الشروط عند القيام بإصدار شهادات اإليداع أمهها

تصدر الشهادات على أن  ،أن تكون أسهم أو سندات الشركة املصدرة هلذه الشهادات مقيدة يف سوق األوراق املالية  - أ
 .ليني واألجانبأن يكون التداول بشراء وبيع شهادات اإليداع من قبل املستثمرين احملو  ،بعد خصم املصاريف

 .أن تكون عملة اإلصدار لشهادات اإليداع بالدوالر أو باليورو أو بالني، أو أي عملة متداولة يف األسواق الدولية  - ب
 .تصدر شهادات اإليداع يف األسواق اخلارجية وتقيد يف أسواق أوراق املال الدولية  - ج
على مستوى العامل وكلري  EURO CLEARيورو كلري: أن تتم التسوية واملقاصة من خالل أنظمة متعارف عليها مثل  - د

 .يف أوروبا، أو نظام دي يت سي يف أمريكا CLEAR STREAMسرتمي 
 .يتم توزيع األرباح بالعملة احمللية، مث يقوم بنك اإليداع بتحويلها إىل العمالت األخرى املصدرة هبا   - ه
 :مزايا شهادات اإليداع -2

  :زايا لكل أطرافها، بالنسبة للشركاتحتقق شهادات اإليداع الكثري من امل
 .مع توفرها لسيولة عالية مقارنة بوسائل التمويل األخرى ضمان وسيلة مرنة يف احلصول على التمويل يف املستقبل - أ

 .بالنسبة للشركات احمللية توسع من قاعدة مسامهيها، وحتقق اإلنتشار يف األسواق الدولية - ب
تتمثل يف ارتفاع درجة شفافيتها وسهولة إجراءات التسوية واملقاصة، باإلضافة لكوهنا أداة أما بالنسبة للمستثمرين، فمزاياها 

إستثمار مناسبة لإلستثمار يف األسواق املالية، كما أن سهولة إجراء عمليات البيع والشراء على هذه الشهادات بالكمية 
  .املطلوبة، يوفر بدوره سيولة للمستثمر

 

 

                                                             
 .327، صمرجع سابق التوريق،: ، الفكر احلديث يف إدارة املخاطر، اهلندسة املالية بإستخدام التوريق واملشتقاتهندي منري إبراهيم  1
 .125عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  2
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 فاءة سوق األوراق المالية وأهميتها اإلقتصاديةفرضية ك :المبحث الثالث
أن تنعكس األسعار فيها على األدوات املالية املتداولة هبا، وهذا يف وجود  بجي ،لكي تتسم أي سوق أوراق مالية بالكفاءة

اإلقتصادي الذي  وهذا ما ينعكس على الدور ،وتوفر شروط حىت يتم الوصول إىل هذه املرحلة ،ة هذه األسعاريملؤشرات تقيس حرك
 :لنقاط التاليةل حماور هذا املبحث وسنتحدث يف .تلعبه األسواق املالية

 
 
 
 
 

 .مبعرفة مؤشرات سوق األوراق املالية وسيولتها، وذلك من خالل املطلب األول باشرو ميكننا أن ن

 مؤشرات سوق األوراق المالية وسيولتها:  المطلب األول
جيدة   ،تساؤالت عن املقاييس واملعايري اليت ميكن هبا أن نعرف مستوى أداء هذه األسواق ،تثار يف سوق األوراق املالية

تنشد أن  ،وإن كانت األطراف الفاعلة يف هذه األسواق. من حيث الرحبية واإلنتاجية واالستقرار واملرونة ،كانت أو دون املستوى
قيق كفاءة أسواقها املالية ضمن سلم أولوياهتا، فتستحوذ على رضا  تتصف هذه األخرية بالكفاءة، وتعمل السلطات االقتصادية على حت

 :للعنصرين التالينيوتأسيسا على ما تقدم يتطرق هذا املطلب . واحدكل من املدخر واملستثمر يف آن 
 
 
 
 

 مؤشرات أداء سوق األوراق المالية: الفرع األول
من خالل املؤشرات واملتوسطات واليت يتكون كل منها من جمموعة  ،تقاس حركة وإجتاهات األسعار يف أسواق األوراق املالية 

 .من الشركات واليت يفرتض فيها أهنا تعكس السوق مجيعه
  مؤشرات سوق األوراق المالية: أوال
تصلح لعمليات املقارنة واملالحظة والتتبع  ،قيمة رقمية مطلقة بصورة متوسطات أو أرقام قياسية"عبارة عن  ،مؤشر السوق  

يف مستوى زمين معني  ،والقياس، للمتغريات الزمنية أو التغريات املقطعية بني املنشآت والصناعات واألسواق واألقاليم ودول العامل
 .السوق منظمة أو غري منظمة يفو سوق األسهم ،عادة 1"واحلاصلة يف سوق رأس املال

 

                                                             
 .922، صمرجع سابق داغر،الحممود حممد   1

 .مؤشرات سوق األوراق المالية وسيولتها: المطلب األول
 .كفاءة سوق األوراق المالية: المطلب الثاني
 .المالية الفعالية اإلقتصادية لسوق األوراق: المطلب الثالث

 

 مؤشرات أداء سوق األوراق المالية: الفرع األول
 وراق الماليةسيولة سوق األ  :الفرع الثاني
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 : 1وهناك نوعان من املؤشرات
 200مؤشر داو جونز ملتوسط الصناعة، ومؤشر ستاندرد أند بورز : عامة، مثلمؤشرات اليت تقيس حالة السوق بصفة  -2

(S&P 500)  ومؤشر  يف الواليات املتحدة األمريكيةFTSE 100  يف بريطانيا و مؤشرCAC 40 يف فرنسا. 

ونز مؤشر داو ج:أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة، ومنها على سبيل املثال: مؤشرات قطاعية -2
 .لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندارد أند بورز لصناعة اخلدمات العامة

 :أهمية المؤشرات في الحياة اإلقتصادية: ثانيا
سوق كفاءة  وإذا حتققتيف سوق رأس املال اجلانب األكرب من النشاط اإلقتصادي يف الدولة،  املتداولة الشركات متثل أسهم  

، كما بشكل جيد حلالة اإلقتصادية للدولةا يعكسمن شأنه أن  ،مم بعناية لقياس مؤشر السوق ككل، فإن املؤشر املصاألوراق املالية
 .وذلك قبل حدوث أي تغيري قبل فرتة زمنية ،ملا سيكون عليه السوق ستقبليةتعطي نظرة مميكن ملؤشرات أسعار األسهم أن 

أو إجتاهات مؤشرات أسواق أوراق املالية صعودا وازاة مع م ،وهناك بعض املصطلحات اليت تطلق على أسواق األوراق املالية  
أما ، يطلق على سوق األوراق املالية السوق الصعودي، أو التقدم هم املتوقعة حنو الصعودحركة مؤشرات األس تتجههبوطا، فعندما 

 .2نزويلحينما تكون حركة املؤشر املتوقعة حنو اهلبوط أو الرتاجع، فإنه عند ذلك يطلق عليه السوق ال
 :إستخدامات المؤشر: ثالثا
هتم املستثمرين األفراد وغريهم من األطراف اليت تتعامل يف أسواق أوراق  ،ملؤشرات سوق األوراق املالية إستخدامات عديدة  

 : 3املالية ومن أهم هذه اإلستخدامات
 ،يسهل إستخدامها بشكل سريع كمية  معطياتعرب  ،للسوق املالية تلخص حركة النشاط اإلقتصادي يعطي نظرة سريعة -2

 .لسوقالعامة أو القطاعية ل ؤشراتاملتغيريات  لممكن نسبيا من خال السوقوبالتايل فالتعرف على األداء 

بني التغري يف عائد حمفظة أوراقه  يقارنملستثمر أو مدير اإلستثمار اففكرة سريعة عن أداء احملفظة،  يساعد على تكوين -2
 .التنوعوكثرية يعكس حمفظة جيدة  كونهطرأ على مؤشر السوق  يمع التغري الذي  ،سلببالجياب أو باإل املالية

ة اليت ستكون عليها السوق، واليت تعكس يف أحد جوانبها إجتاهات النشاط وضعية والتنبؤ بالالياإلجتاهات احل معرفة -3
 .اإلقتصادي

   :أنواع المؤشرات: رابعا
يعد مطلبا أساسيا  ألي شركة أو صناعة راحبة، ولذلك فإن  ،تتميز بإقتصاد قوييرى بعض اإلقتصاديني أن البلدان اليت   

تعد من املؤشرات اليت ينبغي على املستثمر  ،مؤشرات اإلنتاج الصناعي والناتج القومي اإلمجايل والدخل القومي وتقديرات الدخل املتاح
 . أن يستعني هبا للتعرف على إجتاهات السوق املستقبلية

 

 

                                                             
 .23ص مرجع سابق،  األوراق املالية، وحتليل هندي، أساسيات اإلستثمارإبراهيم  منري  1
 .122-123:ص ص مرجع سابق، ،عبد القادر السيد متويل  2 

 .922ص مرجع سابق، داغر،الحممود حممد   3
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 : 1ني أهم املؤشرات اإلقتصادية اليت يستخدمها املستثمرون كمرشد أو دليل لتحديد اإلجتاهات املستقبلية لإلقتصاد ككل جندومن ب
 :مؤشر إتساع السوق -2

. وتلك اليت ثبتت أسعارهايف هناية التداوالت عدد األسهم الشركات اليت مت التعامل عليها إرتفاعا وإخنفاضا  ونعين هبذا املؤشر
اهلابطة من  وميكن أن نطرح (اهلابطة) اليت نزلت من (الصاعدة)اليت ارتفعت  طرح عدد األسهم الشركاتباملؤشر  وحيسب
، الصايف على عدد الشركات املتعامل عليها ، على أن نقسم هذاصايف الصعود أو صايف اهلبوط لنتحصل علىالصاعدة 

 .الرقم القياسي إلتساع السوق والنتيجة احلصول على
 :حجم التعامل مؤشر -2
ووفقا ملفهوم هذا املؤشر  ،دليل على مدى قوة السوق أو ضعفهاك النظامية مؤشر حجم التعامل على األسهم يف السوق عدي

ت على هذه من التعامال وكبري صاحبها حجم ضخمما إذا حيوية هذه السوق دليل  اأو هبوط اة األسعار صعوديحرك تعترب
فتعد من وجهة نظر  التداوالتء يف إجتاه الصعود أو اهلبوط و ال يصاحبها حجم كبري من األسعار سوا تغري، أما األسهم

 .ومؤيدي هذا املؤشر دليل على ضعف السوق
جيب االستعانة ببعض املؤشرات اليت يستعان هبا لقياس نتائج أعمال هذه  ،وحىت ميكن معرفة أداء سوق األوراق املالية

 :2أمههااألسواق، وفيما يلي نتطرق إىل 
 .معدل تعبئة وتوجيه املدخرات إىل إستثمارات ومعدل املخاطر يف التعامل يف األوراق املالية  - أ

 .وعدد الشركات املدرجة بالبورصات الوطنية منها واألجنبية( املنتجات املالية)عدد أدوات التعامل   - ب

 .بائع واملشرتي يف أسواق األوراق املاليةمؤشر الرحبية والكفاءة التشغيلية  وكفاءة املعلومات املقدمة لكل من ال  - ج

 .لدرجة تقلبات أسعار األوراق املالية واالجتاه العام ألسعار البورصة وحجم التداول ومعدل دوران التداو   - د

 :مؤشرات ورتبة السندات -3
ين، وبسبب متثل السندات أدوات إئتمانية فهي صك دواليت تعكس سوق األسهم بشكل رئيس، يف تناولنا ملؤشرات السوق 
فإن  ،يف السوق املايل نسبيا عن أسعار السندات وعوائدهاللشركة املصدرة هلذه السندات  إنفصال النشاط اإلقتصادي

 .ندات وأسعارها وعوائدها بشكل جيدمؤشرات السوق غري قادرة على عكس حالة تداول الس
املالية  الةبناء على احل ،يم نوعية اإلئتمان للسنداتالسندات، ويقصد به تقي أو تقييم لذلك يتم اللجوء إىل عملية ترتيب

ولكون أن سندات الشركات ال ختلو من خماطر عدم السداد ألصل املبلغ . 3والظروف احمليطة هبا للشركة املصدرة للسند
حمللية كانت أم متارس ترتيب سندات الشركات ا ،ائد، لذا جند يف أسواق املال ثالث أكرب وكاالت تصنيف إئتماين معروفةو والف

 :دولية وهي

                                                             
 .22ص مرجع سابق، ،مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية  1
 .921، ص8001 فريد راغب النجار، إدارة شركات تداول األوراق املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  2
 .950ص مرجع سابق،، التميميأرشد فؤاد   3
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 S & P ،Moody’s  وFitch . وكما هو موضح يف اجلدول التايل، تستخدم هذه الوكاالت بعض النسب املالية
اليت  وكذا شهرهتا ونشاطها وحوادث عدم الدفع السابقة إن وجدت وغريها من العوامل تحديد الدرجة اإلئتمانية للسنداتل

 .حتكم عملية التقييم اإلئتماين
 Moody’sو   S &P .الدرجات اإلئتمانية للسندات وفقا لوكالتي  (: 2)جدول رقم

S & P Moody تعريف الدرجة اإلئتمانية 
AAA Aaa تسمى سندات احلافة الذهبية لقدرهتا العالية لدفع الفائدة وأصل املبلغ وضمانات قوية. 

AA Aa صل املبلغسندات النوعية العالية قدرة قوية لدفع الفائدة و أ. 
A A توصف . قدرة بدفع الفائدة وأصل املبلغ، عناصر الضمان تتأثر وتتغري بتغري الظروف اإلقتصادية

  .بسندات الدرجة اإلستثمارية
BBB Baa لذلك . ضعف بتغري الظروف اإلقتصادية يومركزها قد . ة لدفع الفائدة وأصل املبلغيهلا قدرة كاف

 .ستثمارية الوسطىتوصف إلتزاماهتا من الدرجة اإل
BB 

B 

Ba 

B 
ذات درجة منخفضة للفائدة وأصل املبلغ وطبقا ألجل السند على الرغم من توفر درجة النوعية 

 .واحلماية لعناصر الضمان
CCC 

CC 

Caa 

Ca 
 والفائدة مرتفعة على الرغم من إمتالكها لدرجة النوعية واحلماية . ذات درجة مضاربة ألصل املبلغ

C C السندات الدخل يف حالة عدم دفع الفائدة وتسمى سندات املضاربة إىل حد ما تقرتب من. 
D D لية للجهة املصدرة وتسمى سندات اخلردة اسندات النكول وإحتماالت اإلفالس عJunk 

 .262، ص2002أرشد فؤاد التميمي، األسواق  املالية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  :المصدر
 :ير تصنيف السنداتمعاي -4

 :1الوكاالت على عدة معايري يف تصنيفها للسندات، من أمههاوتؤسس هذه 

 .معدل الدين، املعدل الزمين للفائدة، ومعدل العائد قبل الفائدة و الضرائب، إهالك الدين: معدالت خمتلفة تتضمن -

لدين مرتفعة، فإن السند يقوم بشكل شروط الرهن، فإذا كان السند قابل للضمان والرهن كون قيمة امللكية إىل ا -
 .جيد

 .الشروط التابعية، إذا كان السند مرتبط بديون أخرى فإن ترتيبه متدنيا مقارنة بالسند املنفصل عن دين آخر -

 .من قبل مؤسسات ائتمانية كبرية فإن الرتتيب يكون عاليا –مضمونا –إذا كان السند مؤمنا : شروط الضمان -

وامل األخرى فإن السند قصري األجل وذو استحقاق قريب أقل خماطرة من السندات مع ثبات الع: االستحقاق -
 .بعيدة األمد

 .كلما كانت جهة اإلصدار أو اجلهة اليت تبيع السندات مستقرة كان الرتتيب أفضل: االستقرار -

 .لسنداهتاكلما كانت منشأة اإلصدار ذات إجراءات تكييف مناسبة كلما دعمت التقومي اإلئتماين : التكييف -

                                                             
 .312ص مرجع سابق، داغر،الحممود حممد   1
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جيب أن ال تتعرض جهة اإلصدار إىل إجراءات حماربة االحتكار واليت تضر مبوقعها اإلقتصادي : عدم االحتكار -
 .وبالتايل بسنداهتا

ويقصد هبا مبيعات الشركة وأصوهلا وأرباحها من العمليات اخلارجية وما هي الشروط احلكومية : العمليات اخلارجية -
 .لشركة صاحبة السندلدى الدول املضيفة لنشاط ا

 .طبيعة النفقات املوجهة ملكافحة التلوث وغريها من املشاكل البيئية: العوامل البيئية -

 .ونعين هبا قدرة الشركة على تسويق منتجاهتا بسالسة: االلتزامات على املنتج -

 .ق وغريهاوهي قدرة الشركة على حتمل الضغوط العمالية من إضرابات وتقاعد مسب: ديةعاقااللتزامات الت -

  سيولة سوق األوراق المالية: الفرع الثاني
مما . من حيث الزمن والتكلفة الواجب حتملها لتحويلها إىل نقود فورية ،أحد أهم خصائص األوراق املاليةعن تعرب السيولة 

 .1يعطي للنقود احلاضرة خاصية السيولة يف أكرب صورها
  :تعريف السيولة وأهميتها: أوال

 .يف صورة النقود احلاضرة ولذا فلها أمهية كبرية للمستثمرين أو بالنسبة للشركات املصدرة لألوراق املالية تعرف السيولة
 :السيولةتعريف  -2

وتعين السيولة يف هذا السياق سهولة ترويج الورقة املالية، أي إمكانية الشراء أو البيع بسرعة، وبسعر قريب جدا من السعر 
 . 2ك الورقة، مع فرض عدم ورود معلومات جديدة لألسواقالذي متت به آخر صفقة عن تل

 :أهمية السيولة -2
حسب درجت سيولتها وعلى املميزات اليت تقدمها حسب  ،تتوقف أمهية ختصيص الشركات واألفراد ألمواهلم يف األوراق املالية

 .احتياجات كل طرف
مستمرة لتداول األوراق املالية، األمر الذي يتيح  توفر سوق األوراق املالية سوقا :أهمية السيولة بالنسبة للمستثمر  - أ

بشراء أوراق مالية  ،على توظيف مدخراهتم لإلقبالللمستثمرين درجة عالية من السيولة وقابلية للتسويق، مما يدفع املستثمرين 
 .3شراءدون حدوث تغيري كبري يف أسعار البيع وال املالية، تصريف إستثماراهتم أو تنويع حمفظتهممتكنهم من 

فإن هلا أمهية بالنسبة للشركة املصدرة للورقة املالية،  ،إذا كانت السيولة مهمة للمستثمر: أهمية السيولة بالنسبة للشركة  - ب
 .4ولديها تأثري مباشر وآخر غري مباشر

على كامل  له األثر اإلجيايب يكونرتفع سعر الورقة املالية يف السوق، بإ: التأثير المباشر للورقة المالية للشركة -
 . ى حقوق امللكية يف التمويل، والعكس صحيحبفرض إعتماد الشركة بالكامل عل القيمة السوقية للشركة،

                                                             
 .22ص مرجع سابق، حممد البنا،  1
 .292ص  مرجع سابق، ،منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال  2
 .25ص مرجع سابق، زكريا سالمة عيسى شطناوي،  3
 .292 هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، مرجع سابق،منري إبراهيم   4
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إذا ما مت بيع  الورقة املالية بقيمة مرتفعة نتيجة سيولتها، فهذا يعين زيادة حصيلة : التأثير الغير مباشر للسيولة -
 .فاض يف تكلفة األموال، وهكذا ترتفع القيمة السوقية للشركةمما ينتج عنه إخن اجلديدة املستقبلية تاإلصدار 

 :مقياس السيولة: ثانيا
 .1، ونسبة السيولةامش الربح الذي حيققه صناع السوقهناك عدة طرق لقياس سيولة ورقة مالية معينة، من أمهها ه  

 :هامش ربح صانع السوق -2

تكلفة املعامالت اليت يتحملها املستثمر  وتشكل. الورقة املالية يعوب يف الفرق بني سعر شراء ،يقصد هبامش ربح صانع السوق
الورقة أي حتويلها إىل نقود  بيعإىل درجة الصعوبة يف  نسبةوهذا . لقاء ختلصه من الورقة تعد مؤشر ملا تتمتع به من سيولة

 .سيولةيعد مقياسا مالئما للالربح احملقق من طرف صانع السوق هامش  أن لىع ؤسسسائلة، مما ي
دفع قيمة إضافية للحصول على الورقة فورا وافق على ميثل تكلفة تنفيذ األوامر على وجه السرعة، فاملشرتي ي الربح هامشف

الثمن الذي فارق فاهلامش هو  .، وكذلك البائع يقبل خصما على سعر الورقة حىت يبيعها بسرعة وبال إنتظارتأجيلودون 
 .كلما كان سوق الورقة يتميز بضعف السيولةهلامش  ا ويزداد ،رقة املالية السيولة الالزمةحيصل عليه صانع السوق ليوفر للو 

حجم التعامل على الورقة، عدد محلة الورقة املالية، : كما أن هلامش الربح عالقة عكسية مع العديد من خصائص السيولة منها
 .قة املاليةعدد صناع السوق الذين يتداولون هذه الورقة، ومدى إستقرار الور 

 : نسبة السيولة -2

، إىل متوسط النسبة املئوية للتغري *ويقصد هبا متوسط قيمة حجم املعامالت اليت أبرمت على الورقة املالية يف الفرتة األخرية
 .سيولةبني القيمة السوقية للورقة املالية للشركة وبني نسبة العالقة طردية  تربطو . اليومي خالل نفس الفرتة املطلق يف سعرها

 .ولعله يرجع إىل توافر املعلومات عن اهلامش ،هو األكثر إستعماال مقارنة بنسبة السيولة ،غري أن هامش الربح لصناع السوق
 :سيولة السوق: ثالثا
 .مرونة السوقو  ،إتساع السوقو  ،عمق السوق: تتصف سوق األوراق املالية بالسيولة إذا توافرت فيها اخلصائص التالية  

 :سوقعمق ال -2

هناك أوامر حقيقية أو غري حقيقية تتعلق باألوراق املالية املعروضة أو املطلوبة للشراء تتصف السوق بكوهنا عميقة إذا كانت 
 ،من طرف الزبائنألوامر البيع والشراء  باستمرارية صدورويتحقق ذلك ، 2بأسعار تزيد أو تقل عن األسعار السائدة يف السوق

بني األوراق املطلوبة واملعروضة يف الغالب يسفر عن تغري طفيف يف سعر الورقة، وهو ما يعين تقليص وأن أي خلل يف التوازن 
 .3اخلسائر الرأمسالية إذا ما حدثت

                                                             
 .239-230:ص ص منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، مرجع سابق،  1
 .عادة تكون الفرتة حمددة بشهر واحد*

 .50ص مرجع سابق، ، أسواق األوراق املالية،مسري عبد احلميد رضوان  2
 .232ص مرجع سابق، ،، األوراق املالية وأسواق رأس املالمنري إبراهيم هندي  3
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، مما "بعدم إستمرارية التداول على الورقة املالية  Shallow Marketالسوق الضحلة"وعكس السوق العميقة تتصف  
 .قد حتدث أكثر من مرة يف اليوم وإىل تغريات كبرية يف األسعار 1لعرض والطلبيؤدي إىل حدوث عدم توازن بني ا

سرتتفع مما يؤدي باملستثمرين إىل تأجيل قرارهم بالشراء  أسعارها، فإن على ورقة مالية معينة الطلب كثرةأما يف حالة وجود  
إىل أدىن  نخفضلعرض فإن األسعار ستاألسعار، وأما يف احلالة الثانية، بوجود فائض يف احىت تنخفض  ملوعد الحق

 .2أو االحتفاظ هبا حىت توزيع األرباح كبريةبعض الوقت جتنبا خلسائر   تأجيل قرار البيعمستوياهتا، مما يدفع أصحاهبا إىل 
 :إتساع السوق -2

، ة من العمالءاملصدر  د عدد كبري من أوامر البيع والشراءو وج يفالسوق بالسعة  توصفعكس السوق احملدودة، إتساع السوق 
وخيفض بالتايل من خماطر  النهائي حيقق إستقرارا نسبيا يف سعرهاما  هذابأحجام كبرية أو غري حمدودة على الورقة املالية، 

إستقرار التغريات يف األسعار واليت تصاحب عادة إختالل أوامر  زاد السوق،، وكلما زاد إتساع *للخسائر الرأمساليةالتعرض 
كلما كان   ،وكلما زاد عدد املستثمرين الذين يتحصلون على معلومات تغري أسعار العرض والطلب يف حينها. البيع والشراء

 .3ذلك دليال على إتساع السوق
 :مرونة السوق -3

ينتج واليت  ،من جانيب العرض أو الطلب على الورقة املالية ألوامر الغري متوقعة السوق سرعة إستجابة ،مبرونة السوقيقصد 
اخلسائر الرأس مالية اليت قد يتعرض هلا حامل الورقة وهذا ما يقلل  .4 طفيف يف األسعار ما ميكن معاجلته بسرعةتغري عنها

 .حىت ينخفض سعر الورقة لشرائها أطولفرص تردده يف بيعها كما يضمن أيضا عدم انتظار املشرتي لفرتة  فضاملالية، مما خي
ربط بني لوسائل إتصال فعالة لو  نظام تداول جابة للسوق جيب أن تتوفر علىلعمق السوق، فإن سرعة اإلست حلالوكما هو ا

 .األطراف املتعاملة
إذا كانت كفاءهتا يف غري  ،غري أن هذه املؤشرات التكفي لوحدها ملعرفة مدى قدرة األسواق على عكس نتائج أعمال البورصة

 .وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل فيما سيأيت. املستوى املطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .152، صمرجع سابق ،عاطف وليم أندراوس  1
 .27ص مرجع سابق، زكريا سالمة عيسى شطناوي،  2
 .اخلسائر الرأمسالية هي الفرق بني سعر شراء الورقة املالية وبيعها*

 .51ص ابق،مرجع س ، أسواق األوراق املالية،مسري عبد احلميد رضوان  3
 .52ص سابق،الرجع امل  4
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 كفاءة سوق األوراق المالية: لمطلب الثانيا
ملعرفة مدى  ،إهتمام الكثري من املاليني على املستوى النظري أو الدراسات التطبيقية ،أثارت فكرة كفاءة سوق األوراق املالية

هم ألسنتطرق  ،فاءة سوق األوراق املاليةويف تناولنا لك. العالقة املوجودة بني أسعار األوراق املالية وما يتم نشره من بيانات ومعلومات
 :يف الفرعني التاليني النقاط اليت نعتقد واجب اإلملام هبا

 
 

 

 مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية وخصائصها: الفرع األول
نتجة حنو اإلستثمارات امل ،تقوم سوق األوراق املالية مبهام حيوية يف ختصيص وحشد وتوزيع املدخرات والفوائض النقدية

قناة تضمن من خالهلا متويل االستثمارات وآلية لتسويق وتسعري األوراق املالية، وحتقيق منو متوازن هبذا واألنشطة اإلقتصادية، وهي متثل 
والوصول يف النهاية إىل  ،وبالتايل اإلستحواذ على رضا املدخر واملستثمر يف وقت واحد ،بني كافة القطاعات اإلقتصادية النشطة

ولكي تقوم السوق بوظائفها على أفضل وجه، جيب أن تتصف بالكفاءة وتعكس بصورة كاملة وصحيحة جلميع . 1ر التوازنيةاألسعا
 .2املعلومات املتوفرة املتصلة بتحديد سعر الورقة املالية

  :سوق األوراق المالية مفهوم كفاءة: أوال

بقيام حمللي  ،ته باملعلومات اليت تصدرها شركة ما عن قوائمها املاليةوعالق ،وقد بدأ اإلهتمام مبفهوم كفاءة سوق األوراق املالية
. 3ة يف السوقيإىل حتديد أسعار األوراق املالية الغري مسعرة بقيمتها احلقيق يعرف بالتحليل األساسي، والذي يهدفاألوراق املالية مبا 

ملعلومات املتاحة عنها يف أي وقت معني، سواء متثلت تلك كافة الفالسوق الكفء يعكس سعر الورقة املالية اليت تصدرها شركة ما 
 .يف القوائم املالية أو يف السجل التارخيي للورقة املالية، أو غري ذلك من املعلومات اليت تؤثر على القيمة السوقية للورقة املاليةاملعلومات 

 :وميكن أن نقدم بعض من التعريفات اليت تقرب املعىن الصحيح للسوق الكفء
تكون القيمة السوقية للورقة املالية هي قيمة عادلة تعكس متاما قيمتها احلقيقية، اليت يتولد عنها عائد يكفي " يف ضل السوق الكفء، 

تكون القيمة احلالية للمكاسب املستقبلية  ،، ومبعىن آخر4"لتعويض املستثمر، عن ما ينطوي عليه اإلستثمار لتلك الورقة من خماطر
تعادل متاما  ،-خمصومة مبعدل عائد على اإلستثمار يكفي لتعويض املستثمر عن املخاطر -إلستثمار يف ورقة مالية معينةاملتوقعة من ا

 .5القيمة السوقية للورقة املالية يف يوم شرائها

                                                             
 .22ص فيصل حممود الشواورة، مرجع سابق،  1
 .122ص مرجع سابق، ،عاطف وليم أندراوس  2
 .21ص مرجع سابق، احلناوي وآخرون،  3
 .220ص مرجع سابق، ،منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال  4
  .129، ص(9010-9002)، ب م، 7ريدة، متطلبات كفاءة سوق األوراق املالية، العددجملة الباحث، مفتاح صاحل، معاريف ف  5

 مفهوم كفاءة سوق األوراق المالية وخصائصها: الفرع األول
 صيغ ومؤشرات قياس كفاءة سوق األوراق المالية :الفرع الثاني
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ت بعيدة عن ، قد تدفع باألسعار إىل مستويايف التعامل مع األوراق املالية غري أن قرارات بعض املستثمرين قليلي اخلربة  
 .1أي ليس مغال فيها أو أقل مما ينبغي ،يكون كل مستثمر مقتنع بسالمة توقعاته عندما كفاءة السوقفقيمتها احلقيقية، 

حقق تت، فال 2"يف السوق الكفء مجيع الفرص الغري مستغلة يف حتقيق األرباح قد مت إقصاؤها"بصفة أخرى ميكن القول أن  
تدخلني يف سوق املمجيع املستثمرين يتصف السوق الكفء ليس بالضرورة أن ف، كانمستثمر  ألي  وف أرباح غري عادية يف هذه الظر 

حىت ميكن عات رشيدة فيما خيص تطور األسعار، بتوق ميزونأسعار األوراق املالية، أو يت كيفية تغري  كافية حولالدراية بالاألوراق املالية 
 .3احلكم على إمكانية تطبيق السوق الكفء

ذلك السوق العادل الذي تعكس أسعار بيع األصل فيه، كافة املعلومات التارخيية أو احلالية أو "السوق الكفء، هو ف  
 .4"عادلةمباراة ، حيث يشعر اجلميع فيه بأهنم أمام املستقبلية املتاحة

 :خصائص سوق األوراق المالية الكفأة: ثانيا

 :5استخالص جمموعة من اخلصائص اليت يتميز هبا السوق الكفءوفقا ملفهوم كفاءة سوق األوراق املالية، ميكن 
ينتج عنه قرارات هتدف بالدرجة املتعاملون يف تلك السوق، بالرشادة يف إختاذ قراراهتم االستثمارية املتنوعة، مما  ميزيت -2

 .تعظيم ثرواهتماألوىل ل

دون تكلفة مما وهذا بية، مراقيب احلسابات املعلومات للجميع من مقرضني، مستثمرين، اإلدارة، اجلهات احلكومتوفر  -2
 .بشأن أداء الشركاتاملستقبلية توقعاهتم  طابقيؤدي إىل ت

 .ضريبية، كما أنه ال تفرض عليهم أي تكلفة تداول رسومة يف تداول األوراق املالية بدون لمكاحرية   -3

عدم قدرة أي مستثمر وبالتايل  ،االحتكارغياب عنصر ، مما يعين من الطالبني والعارضني وجود عدد كبري من املتعاملني -4
 .التأثري مبفرده على األسعار يف تلك السوق

 :الكفاءة الكاملة والكفاءة االقتصادية: ثالثا

 :وميكن أن منيز بينهما على النحو التايل
 : الكفاءة الكاملة -2

اجلديدة املتوفرة يف السوق بالنسبة السوق الكفء الذي ال يوجد فيه متسع من الوقت، بني حتليل املعلومة يف ضوء مفهوم 
للمستثمرين وبني إنعكاسها يف أسعار األوراق املالية، مبا يضمن التغري الفوري صعودا أو هبوطا، فتوقعات املستثمرين متماثلة، 

  .فهذا املفهوم يطلق عليه بالكفاءة الكاملة  ،6واملعلومات متاحة للجميع وبدون تكاليف

األول رشادة بقي الشرط امن خصائص سوق األوراق املالية الكفء  ، األخريةمال الشروط الثالثة ويف ضل إستحالة حتقيق ك
 .مفهوم الكفاءة االقتصادية للسوق يقودنا إىل عرض مبا توفر من معلومات، وهذا منفعتهمإىل تعظيم ون يسع نالذي املتعاملون

                                                             
 .221ص مرجع سابق، ،منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال  1

2 Frediric Mishkin , monnaie, Banques et marchés financiers, traduction : christian bordes et al, neuvième édition, 

édition PEARSON Education, Paris, 2010, p179. 
3
 Idem, p.179  

 .22فيصل حممود الشواورة، مرجع سابق، ص 4
 .929ص، مرجع سابق ،حممود حممد الداغر  5
 .123ص مرجع سابق، حث، مفتاح صاحل، معاريف فريدة،اجملة الب  6
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 :الكفاءة االقتصادية -2

أي إستعاهبا من طرف  ،قع مضي بعض الوقت بني نشر املعلومة ووصوهلا إىل األسواقيتو  ،يف ضل الكفاءة االقتصادية للسوق
وهذا ما يفسر بقاء القيمة السوقية للورقة املالية أعلى أو أدىن من قيمتها  ،املستثمرين حىت تنعكس على أسعار األوراق املالية

كبري، إىل درجة   تتأثر األسعار بشكللن  ،من عموالت امالت والضرائب وغريهاتكلفة املعل ويف وجود. 1احلقيقية لبعض الوقت
 .البعيداملنظور أو على املدى  معتربةأن حيقق املستثمرين من ورائها أرباحا 

 صيغ ومؤشرات قياس كفاءة سوق األوراق المالية: الفرع الثاني
تاحة وبالسرعة اليت من شأهنا أن تؤثر على اليت تعكس كافة املعلومات امل ،يف تعريفنا ملفهوم كفاءة السوق بأهنا تلك األسعار  

، ومعرفة هذا يدفعنا لتحري طبيعة وماهية املعلومات املتاحة بالتعرض ملختلف فروض صيغ السوق الكفء ،القيمة السوقية للورقة املالية
 .مؤشرات قياسها

 :يغ كفاءة سوق األوراق الماليةص: أوال

 . القوي يف شكله ثلشكله الشبه القوي والثالية، األول يف شكله الضعيف والثاين يف مثة ثالثة فروض لكفاءة سوق األوراق املا  

 :فرض السوق الكفء في شكله الضعيف -2

أن أي حماولة  يفسروهو . 2"بإستحالة التنبؤ بسعر الورقة املالية إعتمادا على املعلومات املتاحة يف املاضي"يقضي هذا الفرض 
هذا الفرض أن أسعار السوق تعكس فقط املعلومات التارخيية  يرى، حيث غري صحيحةون لتوقع األسعار يف املستقبل ستك

كفاءة وتطور   كوسيلة على  *التحليل الفين علىويعتمد باألساس اخلاصة باألوراق املالية كاألسعار وحجم التعامالت، 
 .3السوق

ه يف حالة إستحالة التنبؤ باألسعار انطالقا من ذلك أن ،"بنظرية احلركة العشوائية لألسعار"وتعرف هذه الصيغة الضعيفة 
عشوائي وتكون مستقلة متاما  اجتاهاملعلومات املتوفرة عن حجم املعامالت املربمة يف املاضي، فإن األسعار يف املستقبل تأخذ 

و ال  متاما املالية مستقلة أسعار األوراقعلى  املستقبل اليت ستطرء يف التغريات أنأي . املسجلة يف املاضي التارخيية عن األسعار
هذه الظروف، لن تنجح أي حماولة  توفر، ويف 4وهذا ما يعرف باحلركة العشوائية لألسعار فيما بينها يةترابط أي عالقة وجدت

 .حتليلهم للحركة التارخيية لألسعاروراء من  استثائيةيقوم هبا املستثمرون لتحقيق عوائد 
  :فرض السوق الكفء في شكله شبه قوي -2

أسعار األوراق املالية التعكس فقط التغريات املاضية، بل كذلك باإلضافة لكافة املعلومات املتاحة "فإن  ،وفقا هلذا الفرض
 : وتتمثل هذه املعلومات فيما يلي .5"للجمهور أو التوقعات اليت تبىن على تلك املعلومات

                                                             
 .227ص مرجع سابق، ،المنري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس امل  1
 .127ص عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق،  2
ص القرار اإلستثماري مبا يسمح بتنبأ قيمة الورقة التحليل الفين يقوم باألساس حتليل التغريات التارخيية اليت طرأت على الورقة املالية من أجل حتديد أمناط واجتاهات معروفة لتحديد فر *

 .922ص مرجع سابق، حممد داغر،حممود  :راجع . مستقبال
 .27ص مرجع سابق، ،أرشد فؤاد التميمي  3
 .922ص مرجع سابق، حممود حممد داغر،  4
 .207ص مرجع سابق، ،منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال  5
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 .ستوى الدويلاملعلى  السياسية واألمنية اليت تطرأاألحداث    - أ

 . ظروف الصناعة والوضعية الداخلية للشركةينعكس على  وما احلالة اإلقتصادية على الصعيد الوطين   - ب

 .مع حتليلها للجمهورالسنوية مدى توفر القوائم املالية والتقارير    - ج

يف بادئ . علوماتميتوفر من ستجيب أسعار األوراق املالية ملا ت، يتوقع أن صيغ كفاءة سوق األوراق املاليةهذا الفرض من و 
سوف تتوافر معلومات مع حتليلها  ،مع مضي الوقت و، مت حتليلها بشيئ جزئي ملعلوماتا ، كونخاطئةابة جاإلستتكون  األمر

ذلك  استثنائيةال ميكن ألي مستثمر أن حيقق أرباحا  ،ففي هذه الظروف. على أسعار الورقة املاليةاملعلومات تنعكس و النهائي 
حتدث تغيريا يف األسعار قبل أن يتوصل ، علومات جديدةمل وولوجلتحليل تلك املعلومات غري كاف،  أن الوقت الالزم

 .1السابقة املستثمرون لنتيجة لتحليلهم للمعلومات 
 :فرض السوق الكفء في شكله القوي -3

املستقبلية املتاحة للجمهور والغري تستجيب لكافة املعلومات التارخيية واحلالية و  ،هذا الفرض إىل أن أسعار األوراق املالية يعين
أو حىت تلك املعلومات املتوصل إليها من طرف  ،االيت حبوزة فئة معينة من أعضاء إدارة الشركة وكبار العاملني فيه ،متاحة

 مستثمرين على حساب مستثمرين اآلخرينمن طرف  استثنائيةحتقيق أرباحا  الففي هذه احل. 2حتليالت الفنيني األساسني
 .حيليست
 ،فهذا يعين أن حركة أسعار األوراق املالية يف السوق ،بتأييد قوي من طرف املستثمرين تلقى ،فرضية السوق الضعيفة وتعترب 

  .3دون ذلكارة أو سوقد تكون . إىل السوق على شكل عشوائي صلاملعلومات ت كون ،هي حركة عشوائية
ألن العائد يكفي  ،ا يفوق ما حققه املستثمرون اآلخرونكبري ئدا  عاأن حيقق  ،يف مثل هذه السوق ال يستطيع أي مستثمر

 .االستثمار حمل الصفقة تكتنفلتعويض كل مستثمر عن املخاطر اليت 
 :مؤشر قياس الكفاءة في السوق المالي: ثانيا

تتوفر فيه خاصيتني يف التخصيص الكفء للموارد املالية املتاحة، ينبغي أن  ،لكي يضمن سوق األوراق املالية حتقيق هدفه  
 .وكفاءة التشغيل، باإلضافة إىل كفاءة السيولةمها كفاءة التسعري  ،أساسيتني
 :كفاءة التسعير -2

لمستثمرين يف السوق املالية بسرعة كبرية معلومات جديدة ل وصوليطلق على كفاءة التسعري بالكفاءة اخلارجية، ويقصد هبا 
جيعل أسعار األوراق املالية  ية للجميع للحصول على تلك املعلومات، وهذا مامما تصبح الفرصة موات، منخفضةتكلفة  مقابل

 التعامل يف هذه األسواق مبثابة لعبة عادلة تتوفر للجميع املتعاملني فرصة حتقيق أرباح ويصري. عكس مجيع املعلومات املتاحةت
ن أن يتعرض املستثمرون قليلي اخلربة إىل خسائر فيما ميك. يف وجود سوق كفء استثنائيةحتقق أرباح  ، يف حني ال4غري عادية
 .بالشكل املناسب القدرة على حتليل املعلومات املتاحة يف السوقعدم و  ،بآلية حترك السوق جراء عدم معرفتهم الكافية ،فادحة

                                                             
 .122ص مرجع سابق، ،عاطف وليم أندراوس  1
 .210ص مرجع سابق، ،واق رأس املالمنري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأس  2
 .127، ص 9001عبد الغفار حنفي، أساسيات االستثمار يف بورصة األوراق املالية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،   3
 .122، صسابقالرجع امل  4
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 :كفاءة التشغيل -2
مقابل ، ات وإعداد وتنفيذ الصفقاتختصيص األموال ومتابعة املعلوميل بالكفاءة الداخلية، ونعين هبا يطلق على كفاءة التشغ
ل عملية اإلنتقال السريع لألموال بني يسهت ما ينتج عنه، 1الوساطةمصاريف و عمليات البيع والشراء ل حتمل أقل التكاليف

 .لكل من البائع واملشرتي قبولوضمان لعائد م األوراق املالية املدخرين واملستثمرين، ومن مث زيادة معدل دوران
د يحتد وجب، اىل السوق ءة التسعري إىل حد كبري على كفاءة التشغيل، ولكي تعكس الورقة املالية املعلومات الواردةوتعتمد كفا

وهذا مايشجع املستثمرين على العمل الدائب واملستمر التكاليف اليت يتحملها املستثمرون إلمتام املعاملة عند حدها األدىن، 
 .2على أسعار األوراق املالية النهائية املتوصل إليها مهما كان تأثري تلك املعلومات ،سرعةبللوصول إىل املعلومة اجلديدة و 

 :3ومثة أساليب عديدة لتحسني كفاءة التشغيل ومن مث خفض تكاليف املعامالت منها
املنافسة بني التجار واملتخصصني ومن مث  يعززلشركات أن تقيد يف أكثر من سوق منظمة، وهذا سهم االسماح أل   - أ

 .إخنفاض هامش الربح الذي يطلبونه

بشكل خيفض من تكلفة املعامالت وينشط التداول يف  ،التفاوض حول عمولة الشراء بني العميل والسمسار   - ب
 .السوق

يف حالة إختالل واضح  ،على سهم أو عدة أسهم قرارات إيقاف التعاملذ دارة سوق األوراق املالية أن تتخإلميكن    - ج
 .بني الطلب والعرض

  :فاءة السيولةك -3
وبأقل  وبالعوائد املرجوة ،املستثمر شاءيف أي وقت  ،من وإىل نقدية واألوراقإمكانية حتويل وإسرتجاع األموال  تعرب عن
 .4يف السوق وبالتايل تعرب األسعار احلقيقية إىل حد ما على املعلومات املتاحة ،اخلسائر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 .75، صمرجع سابق ،هوشيار معروف  1
 .209ص ابق،منري إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، مرجع س  2
 .125، صمرجع سابق ،عاطف وليم أندراوس  3
 .22مرجع سابق، ص فيصل حممود الشواورة،  4
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 لسوق األوراق المالية  الفعالية اإلقتصادية: لمطلب الثالثا
وذلك للدور احليوي والفعال الذي تقوم به يف خدمة  ،حيظى سوق األوراق املالية بإهتمام مجيع الفاعلني يف احلياة اإلقتصادية

وط يفرتض توافر شر  ،تقوم بدورها وحتقق وجودها وتأثريها اإلجيايب ،ومن أجل أن تقام سوق أوراق مالية فعالة. التمويل واالستثمار
أن يكون اإلقتصاد منتعش، وجود سياسة إقتصادية رشيدة، إستقرار األوضاع السياسية واالجتماعية والقانونية وأيضا : معينة منها
وجود ملدخرات كبرية لألفراد أو الشركات، وجود جهاز متكامل من البنوك واملؤسسات املالية اليت تستخدم أساليب فنية  الضريبية،

 :نخصص هذا املطلب إلبراز أهم الشروط واألمهية االقتصادية لسوق االوراق املالية يف العنصرين التالينيوس. 1وكوادر متخصصة

 
 
 
 

 شروط إقامة سوق أوراق مالية فعالة: الفرع األول
اليت تشكل بدورها الركائز واملقومات  ،ستوجب ضرورة توفر عدد من العوامل واملتطلباتي فعالة، إن إقامة سوق مالية

  :، وميكن إستعراض ألهم الشروط الواجب توافرها، حىت تتصف سوق األوراق املالية بالفاعلية، من أمههاساسية إلقامة هذه السوقاأل

 :توفير مناخ استثماري مالئم: أوال
تثمارية، يقصد باملناخ االستثماري، جمموع األوضاع والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتشريعية يف البيئة االس

اليت تؤثر على ثقة املستثمر وجبدوى توجيه استثماراته إىل بلد دون غريه، وتعمل الدول جاهدة يف توفري الظروف املالئمة يف ظل سعيها 
عامل الثقة وعامل التنظيم، فمن خالهلا سيكون األساس : ويأيت املناخ االستثماري من عاملني أساسني مها. جللب رؤوس األموال

 .2إلقامة مثل هذه السوقاملناسب 
 :كثرة الشركات المساهمة وتشجيع القطاع الخاص: ثانيا

العدد الكبري من شركات املسامهة اليت تعطي للسوق حيوية من خالل تداول  ،من بني املتطلبات األساسية إلقامة سوق مالية
ولتشجيع دور . ط كبري من حيث احلجم والقيمةنشا ضفيتابعة للقطاع اخلاص فهذا ي من مؤسسات حكومية وأخرىأوراقها املالية، 

   :3القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي، يتحقق من خالل

ن كانت هذه السياسة هلا أثار سلبية من خالل كثرة إو  قائمة على اقتصاد السوق، انفتاحيةتبىن سياسة اقتصادية  -2
 .األزمات

 .نظام ضرييب مرن وغري مغال يف أسعاره ، يف وجودهذا الدورتوافر األطر التشريعية والقانونية املناسبة اليت حتفز  -2
 .يف احلياة االقتصادية ابية لتدعيم دورهيبعض املزايا الضر ها منحوجود عدد كاف من شركات املسامهة، و  -3

                                                             
 .29-21:ص ص مرجع سابق، حممد البنا،  1
 .33-31:مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص ص  2
 .27عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق، ص  3

شروط إقامة سوق أوراق مالية فعالة: الفرع األول  
األهمية االقتصادية لسوق األوراق المالية: الفرع الثاني  
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كوك ، من أسهم وسندات بأنواعها واملشتقات وص1املستحدثة وجود عدد كاف من األدوات التقليدية منها أو المبتكرة: ثالثا
الموارد المتحصل  االستثمار وغريها، مما يعطي تنوعا كبريا للمستثمرين يف إستثمار أمواهلم حسب إختيارهم، مما يسمح بتحويل

ويتحقق هذا من خالل توافر جمموعة كافية ومتنوعة من األدوات املالية، اليت تناسب رغبات مجيع املستثمرين عليها إلى استثمارات 
 .2تشجيع وتنمية الوعي االستثماري وهتيئة السبل أمام االستثمار يف األوراق املاليةر اتساعا، باإلضافة إىل مما جيعل السوق أكث

 :وجود عدد كاف من المؤسسات المالية الوسيطة:  رابعا
عارضني دورا يف تعبئة وتوجيه املدخرات، وخلق الفرص االستثمارية من خالل التقرب من ال الوسيطةتؤدي املؤسسات املالية 

والطالبني، فهي تعترب جوهر عمليات السوق املالية، وتقوم هذه املؤسسات بعمليات التسويق والرتويج وتغطية اإلصدارات اجلديدة 
وتتمثل هذه املؤسسات املالية الوسيطة يف البنوك التجارية  ،3فضال عن قيامها بإدارة احملاف  املالية لصاحلها أو لصاحل اآلخرين

والتقاعد والضمان االجتماعي وصناديق االستثمار  واملتخصصة، وبيوت السمسرة وشركات التأمني وصناديق املعاشات واالستثمارية
 .وشركات التمويل واالستثمار

 :الوعي االدخاري واالستثماري :خامسا
ت حنو استثمارها يف إن وجود ثقافة االدخار واالستثمار يف اجملتمعات، يوفر فرص عديدة لتدفق مدخرات األفراد واملؤسسا

املشاريع اليت تعود بالفائدة على االقتصاد، وميكن قياس هذا الوعي من خالل منو معدل الشركات املسامهة ورؤوس أمواهلا، وحجم 
 .وحجم االدخار ونسبته إىل الناتج احمللي اإلمجايل ة،والعائلي ةاخلاصالشركات ودائع 
 :توفر هيكل مؤسسي فعال ومتكامل:سادسا

تنظم وتشرف بصورة كاملة على مجيع نشاطات السوق، من حيث لسوق رأس املال،  رمسيةثل هذا اهليكل بوجود هيئة ويتم
 .4األوراق املدرجة وشروط إصدارها وتداوهلا يف السوق املالية، وكذلك الرتخيص وتأهيل الكوادر واألفراد العاملني يف السوق

 :نظام فعال لالتصاالت:  اسابع
تصاالت وفق آخر التكنولوجيات يف هذا امليدان السهولة واملرونة والسرعة جلميع األطراف العاملة يف السوق يوفر نظام اال

املالية، مما يزيد يف حجم التعامالت اليومية وإتاحة الفرص ويضفي احليوية والنشاط على تداوهلا لألطراف الوسيطة يف السوق ملا توفره 
  .نرتنتشبكة االتصاالت من هاتف وفاكس وا

 وفق املعلومة اإلفصاح عنوإشهار املعلومات مبثابة الروح ألي سوق مالية، لذا يتوجب  واحملاسيب كما يعد اإلفصاح املايل
البيانات الصحيحة املالية وغري املالية املتعلقة بالشركات، اليت يتم تداول أدواهتا اصدار يف سوق األوراق املالية، و  معايري وقواعد واضحة

، من طرف وسائل اإلعالم واالتصال العامة منها أو اخلاصة املالية، ليتمكن املستخدمون واملتعاملون يف هذه السوق من ترشيد 5يةاملال
 .قراراهتم االستثمارية

                                                             
 .29حممد البنا، مرجع سابق، ص 1
 .99، غري منشورة، مرجع سابق، ص9007يل طه، سوق األوراق املالية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، مسور نبيل خل 2
 .29:ص مرجع سابق، شعبان حممد إسالم الربواري، 3
 . 157حممد مطر، مرجع سابق، ص 4
   .27صق، فيصل حممود الشواوره، مرجع ساب 5
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 األهمية االقتصادية لسوق األوراق المالية : الفرع الثاني
غري حمدودة  ةي تقوم به، فهي أداة فعالذاألوجه واجلوانب ال من الدور املتعدد ،تستمد سوق األوراق املالية أمهيتها وفعاليتها

 .يف االقتصاد، إذ تؤثر يف كل جوانبه وكافة جماالت األنشطة اإلقتصادية
لدور بالغ األمهية يف احلياة اإلقتصادية للدول، حيث أهنا ما قامت إال لتؤدي  ،وتؤدي سوق األوراق املالية يف الوقت احلاضر

 .يل لألوراق املاليةيمن تنمية وإستثمار وتس ،صاد الكلي واجلزئيوظائف ختدم اإلقت
 :دور سوق األوراق المالية بالنسبة لإلقتصاد الكلي:  أوال

 .  ده باملدخالت الالزمة لنموهو تلعب سوق األوراق املالية يف اإلقتصاديات الوطنية  دور هام يف حتريك دواليبه وتز   
، 1القتصاد الوطينخللق الثروة ل، وتوجيه اإلدخارات ستثمار في األوراق الماليةتنمية اإلدخار عن طريق تشجيع اإل -2

خاصة بالنسبة لصغار املدخرين  ،الوعي اإلستثماري يف اجملتمع يف زيادة تساهمفسوق األوراق املالية تشجع عمليات اإلدخار و 
بتعبئة املدخرات السائلة الصغرية وحتويلها إىل رؤوس  وذلك - مشاريع مستقلة بأمواهلم القليلة ميكنهم انشاءالذين ال األفراد 
سلع واخلدمات اليت حيتاجها األفراد، كما متول سوق ال يف توفري -شروعات واإلستثمارات األكثر إنتاجيةاملتوظف يف  ،األموال

  .2اليت تساعدها على التوسع عندما تريد ذلك رؤوس األموالب واملؤسسات األوراق املالية الشركات

، حيث رافق بروز دور في تلك السوق المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية -2
األوراق املالية اليت تصدرها شركات املسامهة يف إزدياد إجتاه احلكومات إىل اإلقرتاض العام من أفراد الشعب، لسد نفقاهتا 

يق السندات واألذون اليت تصدرها اخلزينة العامة ذات اآلجال املختلفة، ومن ، وذلك عن طر ةيو التنم ااملتزايدة، ومتويل مشروعاهت
 .وحتقيق عوائد جمزية حلامليها لتوظيف األموالخصبا هنا صارة هذه األوراق جماال 

متثل البورصة سلطة رقابة خارجية وغري رمسية على أداء الشركات، وعليه فإن  ، حيثلشركات والمشاريعاأداء تقويم  -3
 ،فتتحسن أسعار أسهمها يف السوق والعكس ،حتقق نتائج أعمال جيدة من ورائهامن طرف الشركات لسياسة رشيدة  إتباع

 .3عند اختاذ لقرارات ليست يف مستوى أداء عملهاتنخفض 
، ومتهيد الطريق أمام السلطات احلكومية املختصة للمزج بني الحكم على كفاءة السياسات النقدية والمالية للدولة -4
سياستني املالية والنقدية، ليكمال بعضهما يف ظل تعاقب دورات النشاط اإلقتصادي باإلنتعاش والركود، هبدف التأثري يف ال

مما يسهم يف حتقيق التنسيق والتكامل بني  ،حجم الطلب الكلي وبلوغ اهلدف املنشود الذي حيدد الظروف اإلقتصادية املتغرية
موال، وتلك السياسات اإلقتصادية عن طريق تقدمي املشورة للجهات املختصة، مما األنشطة اإلستثمارية وحركة رؤوس األ
 .يساعد على إستقرار النشاط اإلقتصادي

يف جذب يساهم سوق أوراق مالية ناشئة ومتطورة  توفر :جذب رؤوس أموال خارجية للمشاركة في شركات محلية -5
لقوانني اإلستثمار وإجراءات اإلدارية  ، وفقا4ليةاحملشروعات امل تلفجتسيد خم للمشاركة يف األجنبية رؤوس األموال اخلارجية

 .اليت تسمح هبا الدول املستقبلة هلذه األموال

                                                             
   .97، صمصطفى يوسف كايف، مرجع سابق  1
 .   25ص مرجع سابق،شعبان حممد إسالم الربواري،   2
  .32صمسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية، مرجع سابق،  3 

 .57، صمرجع سابق زكريا سالمة عيسى شطناوي ،  4
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حيث :عن الفرص اإلستثمارية الممكنة ومواقعها وتكاليفها للمستثمرين سوق األوراق المالية تتيح المعلومات -6
وتصنيف نوعية  اجلدوى اإلقتصادية لبعض املشروعات املهمة لإلقتصاد تقييم، بمكاتب الدراسات املاليةيفرتض أن تقوم بعض 

 .1األوراق املالية
منو وإزدهار  وهذا ما ينتج عنه :اإلسهام في تحقيق كفاءة عالية في توجيه الموارد إلى المجاالت األكثر ربحية -7

يف  ن تعكس كافة املعلومات املتاحةعدة مسات يف سوق األوراق املالية، من كفاءة التسعري مبعىن أ يف وجودإقتصادي، 
عن تلك املعلومات،  احلاصل، وكفاءة التشغيل مبعىن أن تتضاءل تكلفة املعلومات إىل أقصى حد، مقارنة بالعائد األسعار

شيئ فرص لكل من يرغب يف إبرام الصفقات، على أن حتديد أسعار األوراق املالية بعندما تتساوى الق عدالة السوق قحتوت
وسائل احلماية ضد املخاطر اليت  بوجود ،على أساس من املعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة وتوفر األمانو اقعية و ال من

وغريها من املمارسات الغري  ضاربة، مثل خماطر الغش وامل2ميكن أن تنشأ عن العالقات بني األطراف املتعاملة يف السوق
 .أخالقية اليت يعمد إليها بعض األطراف

املناسب للحكومات اليت  واملكان تعترب سوق األوراق املالية، احلقل: تقليل من مخاطر التضخم واإلنكماش الماليال -8
، عن طريق دخوهلا مشرتية أو بائعة لألوراق املالية احلكومية سياستها النقدية والتحكم يف تتدخل فيه لتحقيق اإلستقرار النقدي

 .لنقود ملعاجلة التضخم واإلنكماشيف ا الكميدف التحكم هب،  –سندات وأذون  –
اليت  املؤسسات املالية من شركات ومصارف وحنوها تلجأ: سوق األوراق المالية تتيح فرصة اإلستثمار قصير األجل -9

يتم على ولكن هذا التوظيف . 3عادة يف مشاريع إستثمارية ألجال طويلة أو متوسطة ها، بتوظيفتتوفر على فوائض مالية معتربة
يف هبا على هيئة نقدية  حتتفض، فتبقى عندها فوائض مالية، استاندا ملبدأ احليطة واحلذر عامةأموال املؤسسة بصورة  منجزئ 

قصرية  والتسييل األوراق املالية على هيأة أدوات مالية قابلة للتداول سوق، فتقوم بإستثمارها عن طريق حساباهتا املصرفية
 .يف وقت قصري نقد سائلحتويلها إىل  ما ميكنها من، األجل

 :ور سوق األوراق المالية على مستوى اإلقتصاد الجزئيد: ثانيا

 :تؤدي سوق األوراق املالية عدة أدوار بالنسبة لإلقتصاد اجلزئي، ميكن إمجاهلا فيما يلي
قارنة بصعوبة م والسرعةيف سوق األوراق املالية، بالسهولة  املايل ميتاز اإلستثمار :سهولة إستثمار رؤوس األموال -2

بإستثمار أي مبلغ كبريا كان أو صغريا، وألي مدة قصرية أو طويلة، وال  سمح، كما تالصناعي أو اإلنتاجي الفردياإلستثمار 
 يف تشغيليةالعلى األرباح للحصول يف السوق املالية  أي شخص أن يستثمر أمواله تاج إىل خيارات عالية وخاصة، فيمكنحت

 .4ممثلة يف الفرق بني سعر الشراء والبيع رأس ماليةأرباح هناية السنة أو 

عند تعذر على مستثمر بيع حصته يف مشروع معني، ظهرت احلاجة إىل أسواق أوراق مالية : بيع الحقوق وشراؤها -2
 .عأصول املشرو أن يكون هلا تأثري على دون ب 5الورقة املالية لتؤدي أهم دور واليت دعت إىل وجودها، وهي بيع وشراء حقوق

                                                             
 .92، صمرجع سابق، أمحد أبو الفتوح علي الناقة  1
 .92-92:ص عبد القادر السيد متويل، مرجع سابق،  2
 .27ص مرجع سابق، شعبان حممد إسالم الربواري، 3 

 .70، صمرجع سابق زكريا سالمة عيسى شطناوي،  4
 .33ص مسري عبد احلميد رضوان، أسواق األوراق املالية، مرجع سابق،  5
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، وحتقق هلم عائد مقبول املشروعات اليت ختدم مصاحل املستثمرينبتخصيص واختيار : توفير قنوات سليمة لإلستثمار -3
 .1وترشيد اإلنفاق اإلستثماري وحتذيرهم من خماطر اإلستثمار يف اجملاالت األخرى

خاصة به لقلة اء مشروعات الذي ال يستطيع على إنش أداة إشباع للمستثمر الصغير سوق األوراق الماليةتعتبر  -4
 .2املتداولة على إختالفهااليت ستصدر أو يف األوراق املالية  توظيف أموالهللمستثمر الكبري فرص  وفرالوقت تذات ، ويف أمواله

هتيئ و يف شىت جماالت اإلستثمار تتنوع وتتعدد اليت  توفر سوق األوراق المالية لمجموعة من األدوات المالية -5
 وتناسب  أمواهلم مع ما ي إلستثماراجملال لمدخرين ل يعطي، مما 3وتثمري أمواله فرصا عديدة لإلستثمار بذلك للمستثمر

 .ميوالهتم ومعتقداهتم، وال يضطر املدخر لتوظيف أمواله يف جماالت ال حتوز على قناعاته

زارع، حبيث يتمكن كل منهم يستفيد من سوق األوراق املالية التاجر والصانع وال: التأمين ضد خطر تقلبات األسعار -6
تقلبات األسعار، بفضل عمليات التحوط أو التغطية، فاملضارب يشرتي سلعة عندما  ما حيوزه من أوراق منمن التأمني على 

يرتفع سعرها، فيحتاط لنفسه فيبيع يف الوقت نفسه كمية مماثلة ملا اشرتاه، فإذا هبط السعر فإنه يشرتي ما سبق أن باعه، 
 .بوجود عنصر التأمني راء ما سبق أن خسرهفيعوض بالش

العمليات اليت يقوم هبا بعض األشخاص بناء على معلومات "إن املضاربة بلغة اإلقتصاد هي : إيجاد مجال للمضاربة -7
وهي الزمة إلستمرار العمل يف سوق   .4"فنية وتقديرات معقولة، لإلنتفاع من فروق األسعار يف زمن حمدد ومكان معني

غري أن األطماع الشخصية واملصاحل الفردية اليت تطبع املضاربني عامة ويف وجود لتوقعات  . وال تصاب بالركود املاليةاألوراق 
 .مبوازين األسعار لخل  فت  عن إطارها وتتخذ شكل املقامرة  وبوسائل غري مشروعة  مستقبلية تؤدي أن خترج
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 :األول خالصة الفصل
مسح لنا باخلروج ببعض املفاهيم، وهي أن السوق  ،ذا الفصل لإلطار النظري لسوق األوراق املاليةهيف من خالل تطرقنا 

وهذه بدورها تتمثل باألساس يف سوق األوراق املالية اليت جيتمع  ،املالية تنقسم إىل سوق نقد وسوق صرف أجنيب وأخرى لرأس املال
تيسر تدفق األموال من الفئات اإلقتصادية ذات الفائض املايل إىل الفئات اإلقتصادية فهي القناة اليت  ،هبا الطالبون والعارضون لألموال

وتوفر ألنواع خمتلفة من أسواق األوراق املالية  ،اليت تعاين العجز املايل، يف وجود لوسطاء ماليني كحلقة وصل بني املستثمرين واملدخرين
حبسب معايري معينة، مما ساعدها على زيادة جذهبا للمستثمرين، وإقبال األفراد  تصنيفاتومصنفة إىل عدة  ،املنظمة منها والغري منظمة

بالثقة  أدتوالشركات على ادخار أمواهلم، وهذا إضافة  لتميزها صخصائص ال تتوفر يف غريها من األسواق، وقيامها بوظائف عديدة 
 .فيها أكرب

باإلضافة ألهم خصائص األوراق املالية من سيولة  ،ألوراق املاليةكما تناولنا أيضا ألمهية املؤشرات واستخداماهتا يف سوق ا
سندات أو  أو وهذا حبسب نوع الورقة املالية املتداولة من أسهم وهذا ما حيفز أكثر املستثمرين على شرائها أو إصدارها، ،ونقدية

ألنواع املتعددة وخاصية كل أداة مالية لوذلك بالتطرق ، 'التوريق'ألوراق مالية مستحدثة من املشتقات املالية واألوراق املضمونة بأصول 
 .على حدى

وهي عندما تعكس السوق وبصورة كاملة وصحيحة جلميع  ،كما مسح لنا هذا الفصل باستخالص مفهوم كفاءة السوق
 : املعلومات املتوفرة املتصلة بتحديد سعر الورقة املالية، وحىت تتحقق هذه الكفاءة جيب توفر خاصيتني مها

 .أي أن املعلومة اجلديدة تصل إىل املتعاملني يف السوق بسرعة دون فاصل زمين كبري: كفاءة التسعري
 .أي أن قدرة السوق على خلق التوازن بني العرض والطلب دون حتميل املتعاملني لتكاليف إضافية عالية: كفاءة التشغيل

 .عيفة، والشبهة قوية والقويةمع اإلشارة إىل مستويات السوق املايل الكفء يف صورته الض 
وفيما يتعلق بسيولة سوق األوراق املالية فقد مت تبيني أمهيتها بالنسبة للمستثمرين والشركات ووصف كيفية قياسها باإلضافة 

 .ومرونة إىل التطرق إىل خصائصها من عمق واتساع
من توفر ملناخ  ،هم الشروط الواجب توافرهافقد مت توضيح أل ،وبالنسبة لشروط إقامة سوق أوراق مالية تتسم بالفعالية

 .استثماري مستقر ووعي إقتصادي ومايل للمستثمرين وسهولة اإلتصال بني املتعاملني وحجم املعامالت الباتة على الورقة املالية وغريها
عن طريق تنمية اإلدخار أما فيما خيص الفعالية اإلقتصادية لسوق األوراق املالية فقد مت توضيح لدورها يف اإلقتصاد الكلي 

يم األداء اإلقتصادي للشركات واملشاريع، وجذب يوذلك بتشجيع اإلستثمار يف األوراق املالية، واملسامهة يف متويل خطط التنمية، وتق
ت، وتوفري لرؤوس األموال اخلارجية، أما دورها يف اإلقتصاد اجلزئي فتمثل يف سهولة إستثمار رؤوس األموال بالنسبة لألفراد والشركا
     .قنوات سليمة لإلستثمار، وتعترب كأداة إشباع للمستثمر الصغري، وتوفر فرص عديدة إلختيار املستثمر يف عديد األدوات املالية
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  :تمهيد
ة املبتكرة للهندسة املالية اإلسالمية، وما أضافته يف سوق األوراق املالية من دوات املالية احلديثاألبرزت الصكوك كأحد 

بني األدوات املالية األخرى، باعتبارها منتجا إسالميا بينها و التعريف هبا حىت يتسىن التفريق مما استدعى التطرق إىل مفهومها و  .حركية
 .خالصا بديال عن األوراق املالية التقليدية

ألسواق املالية إنتشار العمل بأنواع عديدة من الصكوك اإلسالمية، اليت تعترب من أفضل وسائل إجتذاب شهدت عديد او 
 .املدخرات وجتميع األموال الالزمة لتمويل مشروعات البنية التحتية ذات اجلدوى اإلقتصادية

، تبدأ من االكتتاب فيها وتتضمن عمليات إصدار وتداول الصكوك إجراءات فنية وضوابط شرعية عامة كانت أم خاصة
 .لرتافقها يف عمليات التداول وتستمر حىت إطفاء الصكوك وانتهاء أجلها

وهذه الضوابط تعترب اإلطار املنظم إلجراءات ومراحل هيكلة الصكوك يف أي مرحلة من مراحل إصدارها، واليت حتكم 
 .العالقة بني أطراف عملية التصكيك

عتمد عليها الصكوك يف عملية هيكلتها، وتستند إليها أطراف التعامل يف إصدار الصكوك ومتثل هذه القواعد األسس اليت ت
هلا، وبذلك متثل الصكوك لورقة مالية ميكن الوثوق هبا ملا متتلكه من ميزات ومقومات ليست موجودة  سنداإلسالمية بتحديد الدور امل
 .يف سائر األوراق األخرى
إلسالمية بعدة مراحل وخطوات تتشابه يف بعضها وختتلف يف أخرى، وهذا حبسب كل متر عملية إصدار الصكوك ايف حني، 
بالقبول  ىوحتض ،وهذا ما جيعلها توفر لتشكيلة واسعة من األدوات املالية اليت ميكن تداوهلا من طرف املستثمرين ،نوع من الصكوك
 .العام من طرفهم

بزيادة إصدارها وذلك بالنسبة للشركات أو  ،اآلونة األخرية األمهية اإلقتصادية للصكوك اإلسالمية يف تتزايد كما
 .احلكومات املصدرة أو بالنسبة للمستثمرين عامة أو بالنسبة لإلقتصاد ككل

وتزيد من إقبال املستثمرين  ،الصكوك اإلسالمية بضمانات تعزز من ثقة احلاملني هلا حتضىوكباقي األوراق املالية األخرى، 
 .اطر تتعرض هلا جيب معرفتها وأخذها بعني االعتبارعليها، كما لديها خم

تعميق املعرفة باجلوانب املتعلقة بالصكوك اإلسالمية، ومما سبق ميكن عرض أهم احملاور اليت سنتناوهلا بالدراسة يف هذا الفصل ل
 :إىل املباحث اآلتية عملنا على جتزئتهحيث 

 

 

 

 

 
 

 

 

 .مية مفهومها وأنواعهاالصكوك اإلسال: المبحث األول

 .وتداولها وآلية هيكلتهاها إصدار  اإلسالمية ضوابطالصكوك : المبحث الثاني
 .الصكوك اإلسالمية  أهميتها اإلقتصادية، ضماناتها ومخاطرها: المبحث الثالث
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 ا وأنواعهامفهومه: الصكوك اإلسالمية: األول المبحث
، وفق قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية ،املالية اليت يتم تداوهلا يف األسواق املالية قةور كمفهوم جديد للبرزت الصكوك  

 .وبذلك فقد متيزت عن غريها صخصائص ال تتوفر يف سواها، وبأنواع خمتلفة مبنية باألساس على صيغ التمويل اإلسالمي
 :لنقاط التاليةايضاح اباخلصوص يف هذا املبحث  سنحاولهذه األداة املالية، من أجل ايضاح مفهوم وخصائص و 
 
 
 
 

 .ونشأهتا، وذلك من خالل املطلب األول اإلسالميةا أن نبدأ مبعرفة مفهوم الصكوك و ميكنن

 مفهوم الصكوك اإلسالمية ونشأتها :المطلب األول
ملكية  أداة كوهنال، غري أن مفهومها يتميز بنوع من املزج بني  حديث االستعمال والتداو  يعترب مصطلح الصكوك اإلسالمية

وسيتم تقريب وضبط مفهوم الصكوك، وكذا سرد تارخيها مع تبيان الفرق مع األوراق املالية األخرى يف  .وأداة مديونية يف نفس الوقت
 :عرضنا للفروع التالية

 
 
 

 

 

 مفهوم الصكوك اإلسالمية : الفرع األول
لهيئات واملنضمات املالية االسالمية باإلضافة ل ،م والتعاريف اليت أطلقها اإلقتصاديون والفقهاء على الصكوكتعددت املفاهي

 :اعتمدت تعاريف جامعة نستعرضها فيما يلياليت 
 :ك يف اللغة العربية على أنهويعرف الص  : اللغة الصكوك فيمفهوم : أوال

كاك ك، وص  واجلمع أص  . فارسي معرب، أصله جك"، وهو 1"اريرواألقكتاب الذي يكتب يف املعامالت الصك وهو  "
 .2"كاكا ألهنا كانت خترج مكتوبةوكانت األرزاق تسمى ص   .وحبور، وأصك مثل أحبرحبر وحبار  كوك مثلوص  

كت فأقبلت امرأته يف صرة فص  ﴿: الصاد والكاف أصل يدل على تالقي شيئني بقوة وشدة، كقوله تعاىل: كمجع ص  
﴾وجهها

  .4ي لطمته وضربته على عادة النساء بأيديهن لسماعهن ألمر عجيب أو غريبأ 3

                                                             
 .322ص ه،1392، الطبعة األوىل، مصر، ب د نالرازي، خمتار الصحاح،  بن عبد القادر بكر ابن ايب  1
 .953ص ،مرجع سابقإبن منظور،   2
3
 .92:سورة الذاريات، اآلية  

.122، ص 2111ابن كثري القرشي الدمشقي، تفسري القرآن الكرمي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الرياض،   4
   

اإلسالمية ونشأتهامفهوم الصكوك : المطلب األول  
خصائص الصكوك اإلسالمية وأنواعها: المطلب الثاني  

 

مفهوم الصكوك اإلسالمية: الفرع األول  
تاريخ نشأة الصكوك اإلسالمية: الفرع الثاني  
الفرق بين الصكوك واألوراق المالية األخرى: الفرع الثالث  
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 : مفهوم الصكوك  في االصطالح:ثانيا
بعض اهليئات  فيما أصدرة ،فنجد اجتهاد بعض الباحثني يف اعطاء تعريف للصكوك االسالمية ،ماهية الصكوك اصطالحا

 .ن مجيعها متقاربة من حيث املعىن الرئيسواملنضمات املالية االسالمية بتعاريف خاصة هبا، غري أ

 : حسب الباحثين مفهوم الصكوك  في االصطالح -2
، نوجزها يف بعض من هذه فقهاء من حيث حتديد مفهوم الصكوكفقد تعددت عبارات الباحثني من قانونيني و اقتصاديني و 

 :التعاريف بأهنا
وتتسم بأهنا  ،1"ثبت ملكية محلتها ألصل مولد لدخل دوريأوراق مالية ذات مدة قابلة للتداول ت"هي : التعريف األول - أ
 .2"متدنية و إيراد قابل للتوقعذات خماطر "

يف ملكية املال املراد تقليبه يف مشروع  ،أوراق مالية تثبت لصاحبها حقا شائعا"كما عرفت بأهنا، : التعريف الثاين  - ب
 .3"من أجل احلصول على األرباح ،جتاري

عملية حتويل األصول املقبولة شرعا إىل صكوك مالية، مفصولة الذمة املالية عن اجلهة "ى أهنا وعل: التعريف الثالث - د
املنشئة هلا، وقابلة للتداول يف سوق مالية، شريطة أن تكون حملها غالبه أعيان، وذات أجال حمددة بعائد غري حمدد أو حمدد 

 .4"ولكن ليس خاليا من املخاطر
امسية أو حلاملها، متساوية القيمة، متثل ( أوراق مالية) وثائق أو شهادات "الصكوك بأهنا كما تعرف   :لرابعا التعريف  - ه

عند اصدارها و  حقوق ملكية شائعة يف أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليط من بعضها أو كلها
 .5"املوجودات اليت متثلها استخدام حصيلتها باالكتتاب فيها، ويشرتك محلتها يف صايف أرباح وخسائر

أدوات مالية إسالمية، يف شكل وثائق أو شهادات امسية أو حلاملها، وتصدر مبوجب عقود "هي : اخلامس التعريف  - و
وتصدر الصكوك مستندة إىل أصول حقيقية  ،شرعية وضوابط، تفصل مالكيها ومصدريها، وحيدد العقد شروط إدارهتا وتداوهلا

، وهي قابلة (ملكية على الشيوع) طي لصاحبها ملكية جزئية يف هذه األصول واخلدمات واملنافع أو منافع أو خدمات، وتع
 .6"للتداول

                                                             
 .9، ص9002، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الشارقة، (التوريق) وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية" التوريق"حممد علي القري، الصكوك اإلسالمية  1
 .9، ص9002، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الشارقة، (التوريق)حممد علي القري، كيف تتوافق الصكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية   2
 .9، ص9010ماي  95-92عرض وتقومي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، : ندوة الصكوك اإلسالميةعبد اهلل املطلق، الصكوك، حبث مقدم إىل  3
 .5، ص9002العربية، بريوت،جويلية فتح الرمحان علي حممد صاحل، دور الصكوك اإلسالمية يف متويل املشاريع التنموية، حبث مقدم ملنتدى الصريفة اإلسالمية، إحتاد املصارف   4
 95-92عرض وتقومي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، :ارحي وعبد العظيم أبو زيد، سوق الصكوك اإلسالمية وكيفية اإلرتقاء هبا، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالميةمعبد اجل  5

 .7، ص9010ماي 
 .139ه، ص1231لإلقتصاد اإلسالمي،  واحد والثالثنيث ندوة الربكة الصابر حممد احلسني، دور اجلهات الرقابية يف الضبط الشرعي للصكوك واألدوات املالية األخرى، حبو   6
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 :مفهوم الصكوك حسب الهيئات والمنضمات -2
 :وفيما يلي نوجز لبعض من التعاريف اليت أقرهتا بعض اهليئات واملنضمات اإلسالمية، ومنها

 :لية اإلسالميةجملس اخلدمات املاتعريف الصكوك من طرف    - أ
حق ملكية لنسبة مئوية شائعة يف  شهادات ميثل كل صك: "يزيا بأهناومقره مبال* وعرف جملس اخلدمات املالية اإلسالمية

املوجودات العينية، أو جمموعة خمتلفة من املوجودات العينية وغريها، وقد تكون املوجودات يف مشروع حمدد أو نشاط استثماري 
 .1"لشريعةوفقا ألحكام ا معني
 :جملمع الفقه اإلسالمي الدويلا تعريف الصكوك من طرف    - ب

إصدار لوثائق أو شهادات مالية متساوية "، ورد تعريف التصكيك بأنه **كما جاء يف قرار جملمع الفقه اإلسالمي الدويل
قائمة ( واملنافع والديون أعيان، أو منافع، أو حقوق، أو خليط من األعيان)القيمة، متثل حصصا شائعة يف ملكية موجودات

 .2"فعال، أو سيتم إنشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي، وتأخذ أحكامه
 :هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تعريف الصكوك من طرف   - ج

صكوك االستثمارية بدال من الصكوك ، إطالق اسم ال***يف حني ارتأت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
 الصكوك اإلسالمية من كتاب املعايري الشرعية (17)يف املعيار رقماإلسالمية وذلك متييزا هلا عن األسهم والسندات، وعرفة 

شائعة يف ملكية أعيان أو منافع، أو خدمات، أو يف موجودات مشروع معني، أو  متثل حصصاوثائق متساوية القيمة، : "بأهنا
شاط استثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك، وقفل باب االكتتاب، وبدأ استخدامها فيما أصدرت من ن

 .3"أجله
كخالصة ملا مت   ،املوايل وبعد تطرقنا ملختلف املفاهيم اليت تناولت تعريف الصكوك اإلسالمية، فريى الباحث تقدمي التعريف

 أوراق مالية متثل شهادات متساوية القيمة، وحصة شائعة يف ملكية املوجودات( ستثماريةاال)استعراضه، وعليه فإن الصكوك اإلسالمية 
استنادا إىل صيغ التمويل  ،تدر دخال دوريا، وتصدر وفق أحكام عقد شرعي ،، موجودة أو سيتم جتسيدهاباختالفها أو األصول

  .املشروع االستثماري جتسيد أاإلسالمية، ويراعى يف ذلك عملية االكتتاب وحتصيل الصكوك، وبد

 

 
                                                                                                                                                                                                    

مت تشكيل هذا اجمللس كمنضمة لوضع املعايري والتنظيم والرقابة املوجهة باألساس للمؤسسات املالية اإلسالمية  ،9009مباليزيا أسس يف نوفمرب   جملس اخلدمات املالية اإلسالميةمقر يقع *
 . بصفة عامة

 .3، ص9002لس اخلدمات املالية اإلسالمية، متطلبات كفاية رأس املال للصكوك، والتصكيك واإلستثمارات العقارية، ماليزيا، يناير جم  1

عرفة الفقهية والثقافية والعلمية من الفقهاء والعلماء واملفكرين يف شىت جماالت امليتكون  هـ، مقره جدة،3041مت تأسيسه يف  حدى اهليئات املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالميإ**  
 .عضاؤه من خمتلف أحناء العامل اإلسالميأ ،واالقتصادية

 .9002/ 1230املنعقد بإمارة الشارقة  12يف الدورة ( 12/2( )172)القرار رقم : اإلسالمياملنبثق من منظمة املؤمتر  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل 2
بصفتها هيئة عاملية ذات شخصية معنوية مستقلة ال تسعى  م يف اجلزائر3994فرباير  62اتفاقية التأسيس املوقعة من عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية بتاريخ مبوجب ها مت إنشاء ***

كما تسهم اهليئة إسهما  كبريا  يف عملية . وأخالقيات العمل واملعايري الشرعية معايري احملاسبة واملراجعة والضبط: وهتدف اهليئة إىل تطوير معايري الصناعة املالية واملصرفية االسالمية. إىل الربح
 .مقرا هلا بلدا  وتتخذ من مملكة البحرين 04مؤسسة مالية من أكثر من  311وتتجاوز عضوية اهليئة . التطوير املهين هلذه الصناعة

 .932، ص9010،  البحرين، اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  املعايري الشرعية،  3
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 نشأة الصكوك اإلسالمية تاريخ: الفرع الثاني
فإن نشأهتا ال تعدو أن تتعدى ثالثة عقود، كان فيها  ،الصكوك االسالمية من األدوات املالية االسالمية احلديثة  باعتبار

 .دورا كبريا يف خترجيها بضوابط تتماشى مع تطورها ،اإلسالمي ياجملمع الفقه
 : نبذة عن نشأة الصكوك اإلسالمية: اوال

كبديل مناسب للسندات   ،بعد ذلك اإلهتمام الذي القته من طرف علماء الشريعة ،تعود فكرة طرح صكوك إسالمية

كانت أبرزها م، مث تبع ذلك  عدة حماوالت  9191عندما طرحت للبحث يف املؤمتر العلمي األول لإلقتصاد اإلسالمي عام  ،الربوية
 ،"سندات املقارضة"اليت قدمها الدكتور سامي محود يف حبثه و اليت بلورة الصورة األولية للصكوك اإلستثمارية اإلسالمية،  ،تلك الدراسة

وكان املقصود منها إجياد البديل اإلسالمي لسندات القرض . 9129الذي قدمه ضمن مشروع إنشاء البنك اإلسالمي باألردن عام 
أراضي ألردن لالستفادة منها يف إعمار د تطورت هذه الفكرة حينما عرضت على وزارة األوقاف يف اوق. اليت تقوم على أساس الفائدة

الذي خرج بتصور متكامل وبضوابط  ،م9122األوقاف، وحينما عرضت على جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الرابعة جبدة سنة 

سندات اإلستثمار، من فتح الباب أمام الشركات واملؤسسات بشأن سندات املقارضة و ( 5/4)30مبوجبها القرار رقم شرعية، أصدر 
 .1هذه الصيغ احلديثة املالية اإلسالمية  إلصدار صكوك تبىن على

 :تبلور فكرة إنشاء الصكوك اإلسالمية: ثانيا
ل بنك مباليزيا، وذلك بعد البدء عمليات أو  9121كما يعود إنشاء الصكوك أو شهادات اإلستثمار اليت مت إصدارها سنة 

بإصدار  ،املصدرة من طرف البنك املركزيمبعدالت فائدة إسالمي يف ماليزيا، بعد عزوف هذا األخري على متلك سندات حكومية 
 .2لتكون بذلك كأول  خطوة حنو التعامل بالصكوك اإلسالمية يف أوىل مراحلها ،الربوية لشهادات إستثمار خالية من الفائدة

ستثمارية اإلسالمية، تتبلور يف بعض الدول اإلسالمية وهذا يف سبيل مواجهة العجز يف وبدأت فكرة إصدار الصكوك اإل
ليزيا كال من السودان ومن بني هذه الدول باإلضافة ملا ،بناء املنشآت احليويةتوفري األموال الالزمة لوتعزيز اإلنفاق العام و  ،ميزانيتها

 .واإلمارات واندونيسيا وغريهم البحرينوباكستان و 
، مما يدفع إىل املزيد من وغري إسالمية يف عدة دول إسالمية ،يف السنوات األخرية كميا ونوعياوعرف إصدار الصكوك تطورا  
 .حناول تبيانهوهذا ما  ،كإسهام يف تعزيز فكرة التعامل بالصكوك اإلسالمية  رسالةالدراسات يف هذا الصدد، وتأيت هذه ال

من خالل إصدار لكتاب املعايري الشرعية، ( AAOIFI)للمؤسسات املالية اإلسالمية كما عملت هيئة احملاسبة واملراجعة 
، حيث حددت فيه املبادئ األولية إلصدار وتداول مجيع أنواع الصكوك، (17البند رقم ) بتخصيص بند خاص بالصكوك اإلسالمية
لضوابط وأسس يتم اعتمادها كمرجع يف  AAOIFIوبذلك وفرت. اخلاص بالصكوك اليت مت ابتكارها حىت تاريخ إصدار املعيار

 .متطلبات كفاية رأس املال للصكوك، والتصكيك باصدار معيار جملس اخلدمات املالية اإلسالميةكما قام   .عمليات إصدار الصكوك
                                                             

املؤسسات املالية اإلسالمية، معامل وآفاق املستقبل، كلية الشريعة :جي، صكوك اإلستثمار الشرعية، حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الرابع عشراحلوليد خالد الشاجيي وعبد اهلل يوسف   1
 .202-207:صص ،  9002ماي  17-12جامعة اإلمارات العربية املتحدة، ،والقانون

، غري 9002للدراسات اإلسالمية، دمشق،  أسامة عبد احلليم اجلورية، صكوك اإلستثمار ودورها التنموي يف اإلقتصاد، رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية، معهد الدعوة اجلامعي  2
 .95منشورة، ص
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 الفرق بين الصكوك واألوراق المالية األخرى : الفرع الثالث
بني كل من  و ،ثة، تطلب األمر إبراز أوجه االتفاق واالختالف بينهامع بروز الصكوك كأوراق مالية متويلية إسالمية مستحد

 .حىت يتم جتنب اخللط بني هذه األوراق والتفريق بينها ،السندات التقليدية واألسهم والوحدات االستثمارية
 :الفرق بين الصكوك واألسهم: أوال

 :ونوضحه فيما يلي خيتلفان عليه،وما  ذكر ما يتفقان فيهاملقارنة بني الصكوك اإلسالمية واألسهم يستوجب 
 :الشبهأوجه  -2
املسامهة يف مشروع  يصدر من أجلمدر لعائد، موجود كال من الصكوك واألسهم ميثالن ملكية ألصل حقيقي  - أ

 .، حسب  عدد األسهم والصكوك املستثمرة1مربح
 .2املصدرة للصكوك متلك حلصة مشاعة يف أصول الشركة وثيقة إثباتميثل كل منهما   - ب

وذلك يف التسليم  ،يقوم كل من السهم والصك مقام احلصة اململوكة يف صايف أصول الشركة أو املشروع االستثماري - ج
 .، أي حرية التصرف كاملةالبيع والشراء والتداول 3والقبض واحليازة

 :أوجه االختالف -2

ذات املخاطر عالية، وما تعرفه من مقارنة باألسهم  لكوهنا تصدر مقابل أصل معني الصكوك ورقة مالية قليلة املخاطر - أ
 .نتيجة ألداء الشركة ككل تقلبات يف اليوم الواحد يف األسواق املالية

حبسب األصل  تعترب الصكوك أداة متويل خارج امليزانية من جهة الشركة املصدرة هلا، فحامل الصك ممول هلذه الشركة - ب
 .4أس مال الشركة، بينما متثل األسهم حلصة ملكية شريك معلومة من ر املصكك

بعد التصفية الكامل إال أسهم الشركات غري حمددة بزمن معني حىت تبقى صاحلة، فحامل السهم يستويف نصيبه  - ج
 .، واسرتداد رأس ماهلا حبسب الصيغة املستعملة5إطفائهابيف هنايتها  جعللشركة، أما الصكوك فهي حمددة بآجال معينة تسرت 

الكو هذه األخرية، يتمتعون بقدرة تصويتية النتخاب جملس اإلدارة الذي يرعى كما ختتلف الصكوك عن األسهم أن م - د
مصاحلهم ويقوم باملشاركة يف إدارة الشركة، أما محلة الصكوك فتنعدم هذه امليزة، فال املشاركة وال انتخاب، وإمنا تلتزم الشركة 

                                                             
 .3صرة وتداوهلا، مرجع سابق، صوتطبيقاهتا املعا" التوريق"حممد علي القري، الصكوك اإلسالمية  1
 .5ص ،9010ماي  95-92عرض وتقومي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، :جتاوزا وتصحيحا، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية: عبد اهلل بن منيع، الصكوك اإلسالمية  2
 .17، ص 9002، ، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الشارقة(التوريق)ث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية وتطبيقاهتا املعاصرة، حب( التوريق)، الصكوك اإلسالمية  فؤاد حممد أمحد حمسني  3
، 9002جوان 3 -ماي31اخلريي، ديب، صفية أمحد أبو بكر، الصكوك اإلسالمية، حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائر الشؤون اإلسالمية و العمل   4
 .12ص
 .7ص مرجع سابق، عبد اهلل بن منيع،  5



 ضوابطها الشرعية وأهميتها اإلقتصادية  : لصكوك اإلسالميةا.………………………………………: الثاني  الفصل

80 
 

 احلقوإن كان حلملة الصكوك . 1طها الشرعيةوشرو * املصدرة للصكوك بضمان حسن سري اإلدارة وفق أحكام عقد املضاربة
 .2متاما كما حيق حلامل السهم بيعه وتداوله يف أسواق األوراق املالية  يف بيعها إىل الغري،

 :الفرق بين الصكوك والسندات: ثانيا

أن كليهما يصدر راجع ملا بينهما من شبه يف ناحية  ،السندات التقليديةاملقاربة مع  و اطالق مصطلح السندات اإلسالمية
أوجه الشبه  ، مما يتطلب تثبيت مصطلح الصكوك عوضا عن السندات وهذا بغية حتديدبقيمة امسية ومن ناحية تقليل املخاطر
 .واالختالف حىت يتسىن التمييز بينها

 :تشرتك الصكوك والسندات يف النقاط التالية :أوجه الشبه -2
حكومية أو شركات  ، غرضها متويل خمتلف اجلهاتميكن تداوهلاية تتفق الصكوك والسندات يف أن كالمها أوراق مال  - أ

، كما أهنما حمددة 3، كما تتحكمان يف حجم السيولة النقدية املتداولة، فهما يلعبان دورا يف استقرار الوضع االقتصاديخاصة
 .و إطفائهاأنشأة ألجلها باسرتدادها أ ذياملدة الزمنية، عند انتهاء الفرتة املعلنة عليها والغرض ال

ان أو تكوهنما مضمون  ،4تصنف كل من الصكوك والسندات ضمن األوراق املالية املتدنية املخاطر وبذات استقرار كبري - ب
 .ألجل طويلئك الذين يريدون استثمار أمواهلم مما جيعلها ذات جاذبية ألول مدعومتان بأصول

 :، وهذا ما سنستعرضه فيما يأيتتوجد عدة نقاط تفرتق فيها الصكوك عن السندات :أوجه االختالف -2
املشروع أو  أصوليف ملكية أصول مشروع استثماري، فحق صاحب الصك، عيين مرتبط مبمعلومة الصك ميثل حصة   - أ

 .5(الشركة)الشركة بينما السند ميثل دينا يف ذمة مصدره 
الصكوك  ألصولاط االستثماري عوائد النش متأتية منالصكوك ليست بفوائد على القيمة االمسية، وإمنا هي  ايراد    - ب
6 (عملية تصكيك لألصول)، أو اإليراد من األصول اليت ميلكوهنا (استثمار األموال اجملمعة من عملية إصدار الصكوك)

يف  ،
 .، مسبقا أو عند انتهاء أجله7حني للسندات حق دين نقدي، وحيصل حاملها على فائدة مدفوعة

والصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على أساس عقد  ،8أوراق مالية حمرمة بويةالر  من بني أهم الفروق كون السندات   - ج
 .، وهذا ما يكسبها صفة الورقة احلالل للتعامل هبا يف األسواق املاليةوفق صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي شرعي

 
                                                             

 .17، صمرجع سابق ،فؤاد حممد أمحد حمسني 1
راجع حممد علي مجعه وآخرون، . املال املضاربة أن يدفع رجل ماال آلخر، ليتجر به ، ويكون الربح بينهما، حسبما يتففقان عليه من النصف أو الثلث أو غري ذلك، بعد إخراج رأس* 

 .90، ص9002عامالت املالية ، املضاربة، اجمللد الثاين، الطبعة األوىل، دار السالم ، مصر، موسوعة فتاوى امل
 .2، صمرجع سابقاجلارحي وعبد العظيم أبو زيد، معبد   2
 .2، ص9010ماي  95-92جدة، عرض وتقومي، جامعة امللك عبد العزيز، :محزة الفعر الشريف، ضمانات الصكوك اإلسالمية، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية  3
4
 .12ص سابق، مرجعصفية أمحد أبو بكر،   

 .12ص مرجع سابق، ، فؤاد حممد أمحد حمسني  5
 .2ص مرجع سابق، وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا،" التوريق"حممد علي القري، الصكوك اإلسالمية  6
 .  2ص مرجع سابق، معبد اجلارحي وعبد العظيم أبو زيد،  7
 .بشأن السندات( 11/5)50:قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم : اإلسالمياملنبثق من منظمة املؤمتر  ات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويلقرار   8
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، املعلنة عنها مسبقا ائد احملددةللقيمة االمسية املدفوعة عليه، مضافا إليها الفو  هيستحق مالكيف موعد استحقاق السند   - د
الصك بنتائج أعمال املشروع، فيتحمل  مالكفهو ال يتأثر باملركز املايل للمصدر وال بنتائج أعمال الشركة، صخالف تأثر 

 .1احملتملة، كما يشارك يف األرباح احملققة، فعليه غرم املشروع وله غنمه واخلسائر األخطار

السندات )ي أوراق مالية مبنية على أصول حقيقية، وبني أنواع السندات التقليدية ولكي منيز بني الصكوك اليت ه  - ه
 تصدر وفق، ففي هذه احلالة الصكوك الشركة أصولذمة املصدر موثقا برهن وضمان هو اليت متثل قرضا يف ( املدعمة باألصول
حلامل  واألصول عبارة عن ضمان ورهن بذمة املصدر، تعلقا مالسندات املدعمة باألصول حق حامله يف حنيأصول حقيقية 

 .، وهنا يربز الفرق جليا يف إنشاء كل من الورقتني املاليتني2السند
 *: الفرق بين الصكوك والوحدات االستثمارية : ثالثا

 :أوجه الشبه -2
 .ةمجع األموال أي أداة متويلية، تستثمر حصيلتها يف جماالت خمتلفقصد الوحدات االستثمارية والصكوك  تصدر  - أ

كال من الوحدات االستثمارية والصكوك ليس هلم احلق يف التصويت أو انتخاب مدير وال أعضاء جملس إدارة    - ب
 .الصندوق أو الشركة

يف ملكية شركة أو صندوق ذي نشاط  معلومةتتفق الصكوك والوحدات االستثمارية يف أن كال منهما ميثل حصة    - ج
 .استثماري

 :أوجه االختالف -2
االستثمارية عن الصكوك مببدأ االسرتداد دون التداول العام، وبعدم توزيع عائد دوري الذي يضم إىل رأس املال تنفرد الوحدات 

 .3عادة، لتقدير التقومي الدوري للوحدات تيسريا للدخول واخلروج
 :كما ميكن أن نوجز الفرق بني الصكوك وكال من األسهم والسندات يف اجلدول التايل

 
 
 
 
 
 

 
                                                             

 .12، صمرجع سابق ،فؤاد حممد أمحد حمسني  1
 .3، ص9010ماي  95-92وتقومي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، عرض :حامد بن علي مرية، صكوك احلقوق املعنوية، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية  2
  .الوحدات االستثمارية  عبارة عن شهادات تصدرها شركة أو صندوق إستثماري، لتمويل نشاط استثماري، على أن يتم اسرتدادها يف وقت معني*

 .7ص مرجع سابق، عبد اهلل بن منيع،  3
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 .الفرق بين الصكوك واألسهم والسندات(: 2)جدول رقم 
 األسهم السندات الصكوك 

ليس دينا على املصدر، وإمنا حصة ملكية غري جمزئة يف  الطبيعة
امللكيات احملددة، املدعومة باملوجودات أو القائمة هبا، 

 .أو املشاريع التجارية

 .حصة ملكية يف الشركة .دين على املصدر

 غري مطلوب غري مطلوب سبة معينة من املوجودات العينيةحد أدىن لن الموجودات 
ملكية املطالبات على املوجودات احملددة أو املشاريع  المطالبات 

 .التجارية
مطالبة الدائنني على كيان اإلفرتاض 
واالمتيازات يف بعض احلاالت على 

 .املوجودات

ملكية املطالبات على 
 .الشركة

لكية يف املوجودات املعنية أو املشاريع، ضمان حقوق امل األوراق المالية
 .باإلضافة إىل أي هيكل لتعزيز الضمانات اإلضافية

عموما السندات غري مضمونة إال يف 
حاالت مثل األوراق املالية املدعومة 
بالرهن، ضمان إلتزامات الديون، 

 .وشهادات صندوق األمانة

 .غري مضمونة

المبلغ األصلي 
 والعائد

 غري مضمونني مضمونان من قبل املصدر قبل املصدر غري مضمونني من

العائد من استثمار  سعر الفائدة العائد من استثمار األصول مصدر العائد
 األصول

جيب إصدارها ألغراض التمويل املتفقة مع أحكام  الغرض
 .الشريعة

ميكن إصدارها ألي  ميكن إصدارها ألي غرض
 غرض

التداول في 
 األوراق المالية

 بيع األسهم يف الشركات (مديونية)أداة بيع الدين  يف امللكية اخلاصة يف املوجودات واملشاريع للبيع

املسؤولية عن واجبات حمددة تتعلق باملوجودات املشروع  مسؤولية المالكين
 يقتصر على مدى مشاركته يف هذه املسألة

مالكو السندات ال توجد لديهم أي 
 مسؤوليات بالنسبة لظروف املصدر

املسؤولية على شؤون 
الشركة  تقتصر على مدى 

 حصتها يف الشركة

 قابلة للتداول قابلة للتداول يعتمد على طبيعة األصول قابلية التداول
 مرتفعة منخفضة يعتمد على طبيعة األصول درجة المخاطرة

 غري مؤقتة مؤقتة مؤقتة المدة
  :المصدر  
  ؛26،ص 2001جوان  1 –ماي 12حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع و املأمول ، دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي  ديب، ، صفية أمحد أبو بكر، الصكوك اإلسالمية -
 ؛12، ص2001و اإلستثمارات العقارية، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، ماليزيا، يناير  متطلبات كفاية رأس املال للصكوك، والتصكيك  -
معامل الواقع و آفاق املستقبل ، كلية : وليد خالد الشاجيي، عبد اهلل يوسف احلجي، صكوك االستثمار الشرعية، حبث مقدم إىل املؤمتر الرابع عشر للمؤسسات املالية اإلسالمية -

 .122، ص 2001ماي  21 - 21الشريعة و القانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
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 صائص الصكوك اإلسالمية وأنواعهاخ: المطلب الثاني
صخصائص مستوحاة من مبادئ وأحكام الشريعة  ،تتميز الصكوك االستثمار اإلسالمية عن غريها من األدوات املالية التقليدية

ا آمنا وعلى درجة من الثقة يسمح هلا بأن تكون مالذ ،اإلسالمية، وهذا ما جيعلها حتظى بقبول عامة املتعاملني يف األسواق املالية
ومن خالل هذا املطلب سيتم مناقشة ألهم خصائص ومميزات الصكوك مع  .وبتنوع الصكوك املصدرة زاد االهتمام هبا ،ملالكها

 :التعريف بأنواعها يف الفرعني املواليني
 
 

 
 

 خصائص الصكوك اإلسالمية ومنافعها : الفرع األول

 ،األدوات التقليدية، وأخرى متتاز هبا من األدوات املالية األخرىتشرتك الصكوك اإلسالمية يف خصائص عامة مع غريها من 
 .، كما هلا منافع زادت يف جاذبيتهاعت تداوهلاقسامهت يف انتشارها واتساع ر 

 :خصائص الصكوك اإلسالمية: أوال

 : و ميكن توضيحها فيما يأيت
، مع حتديد أو مكتوبة يف الصك عينه 1ار، حيددها القانون، أو نشرة اإلصدصكوك االستثمار لها قيمة اسمية محددة -2

 .2العائد بنسبة شائعة من الربح يتم اتفاق األطراف عليها
 :تمثل وثائق متساوية القيمة -2

، ألهنا متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو 3احمددة ومسجلة عليه تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة
 .شاط استثماري خاص، وذلك لتيسري شراء وتداول هذه الصكوكن خدمات أو يف موجودات مشروع معني أو

 :الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات  -3
كما هو   عائد، وال متثل دينا يف ذمة مصدرها الشركة تدر رحبا أو إن الصكوك االستثمارية متثل ملكية حلصة شائعة يف أصول

وتستثمر حصيلة األموال يف مشروع أو منافع أعيان، أو خدمات،  نا،، وهذه األصول قد تكون أعياالشأن بالنسبة للسندات
كما ملالك الصك احلق يف الرقابة ورفع الدعوى على .من كل ذلك مزجيا، وقد يكون 4جتاري أو صناعي أو يف شركة استثمار

م أصول املشروع عند التصفية واقتسااملسؤولني اإلداريني واحلق يف األرباح واالحتياطات والتنازل عن الصكوك والتصرف فيها 
  .إال مبا جاء صخالف ذلك حسب نشرة اإلصدار

                                                             
1
، 9010مارس  9-1إىل منتدى اإلستثمار والتمويل اإلسالمي األول للشرق األوسط، األردن، تأصيلها وضوابطها الشرعية، حبث مقدم:ستثمارعلي حمي الدين القره داغي، صكوك اإل  

 .11ص
  .12ص مرجع سابق، عبد اهلل املطلق،  2
حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية بني الواقع و املأمول، دائرة عات جديدة، عبد امللك منصور، العمل بالصكوك اإلستثمارية اإلسالمية على املستوى الرمسي واحلاجة إىل تشري  3

 .10ص.8001جوان  1 –ماي  19الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي  ديب، 
4 Muhammad Taqi Usmani, Sukuk and their contemporary applications, p.3, avalaibal 

at :www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/SukukContemporary.pdf 16/01/2012     

 خصائص الصكوك اإلسالمية ومنافعها : الفرع األول

أنواع الصكوك اإلسالمية: لثانيالفرع ا  

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/SukukContemporary.pdf
http://www.idb.org/irti%2016/01/2012
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 (:خسارةال)والغرم( ربحال)الصكوك تقوم على المشاركة في الغنم -4
يتحصل حامل الصك االستثماري، على حصة من الربح حسب ملكيته أو حسب ما نصت عليه نشرة اإلصدار، وليس على 

و يف نفس الوقت حسب مبدأ املشاركات لقواعد املالية . 1ت شبيهة بالسندات التقليديةمسبقا وإال كانمعلومة حمددة قيمة 
حملة الصكوك  ف. خسارةلاالستثمار كاملة يف حال تعرض املشروع ل زم صاحب الصك بتحمل أخطارتاإلسالمية، حيث يل

 .2وتلف املالأكل حسب حصته يشارك يف هالك 
 :الصكوك تصدر وفق عقد شرعي -5

عقد شرعي حسب صيغ التمويل اإلسالمي، فكل صيغة يقابلها نوع من الصكوك، وختتلف  وفقاإلسالمية  الصكوك تصدر
كاملضاربة   أو العقد أنواع الصكوك باختالف العقد أو الصيغة التمويلية، وحتكمها أحكام وضوابط متعلقة بتلك الصيغة

 .واملشاركة والسلم واإلستصناع ويقاس على ذلك ما سواهم من العقود
 :إتفاق الصكوك اإلستثمارية مع أحكام الشريعة اإلسالمية -6

أي ال تتعامل وفق عوائد مبنية على معدل  ،3من الربا، أي نشاطها حالل من الناحية الشرعية ونعين بذلك خلو تعامالهتا
ريع استثمارية متوافقة مع من حصيلة االكتتاب يف هذه الصكوك يف إنشاء ملشارؤوس األموال اجملمعة وإلزامية استثمار  ،الفائدة

  .4منهاحملققة مبادئ الشريعة السمحاء، وان مل يتحقق ذلك فال جيوز إصدارها وال تداوهلا وال األرباح ا
 :الممثلة في الصك صولتحمل األعباء وتبعات المترتبة على  ملكية األ -7

من أعيان ومنافع والتبعات املرتتبة عنها،  ،صاريف املرتتبة على ملكية األصول املصككةاملتكاليف و جمموع ال ،ويقصد بذلك
 .5فهي تقع على حامل الصك وليس على املستفيد

 . أو مينعها ما مل يوجد ضابط حيد من ذلك* صكوك االستثمار قابلة للتداول من حيث المبدأ -8
يلتها لألصول أو املنافع أو احلقوق، ترغب يف تسييلها أو جتميع حص صكوك االستثمار تصدر من جهة مالكة -9

 .لالستثمار، وليست لالقرتاض
 :صكوك االستثمار بديلة للسندات -20

مع ، و وتشكل البديل هلا بذلك حتل مكان السنداتفهي  ،املتعاملني بالصكوك من شركات وحكومات حيث زاد اهتمام
 :6نهاجات التمويلية املتزايدة، جعل منها تلعب أدوارا مامرونتها وصالحيتها للوساطة املالية، وتلبية احل

 .أداة للتحكم يف السياسة النقدية وسنتطرق إليه فيما سيأيت - أ

 .أداة فاعلة لتعامل البنوك اإلسالمية مع البنوك املركزية  - ب
                                                             

1
 .7ص  حممد أشرف دوابه، إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، كلية اجملتمع ، جامعة الشارقة، ب ت،  

 .12ص مرجع سابق، ، فؤاد حممد أمحد حمسني  2
 .99ص مرجع سابق،،  عبد امللك منصور  3
 .90ص مرجع سابق،،  فؤاد حممد أمحد حمسني  4
 .9002وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا، ( قالتوري) بشأن الصكوك اإلسالمية( 2/12)172قرار رقم  : اإلسالمياملنبثق من منظمة املؤمتر  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  5
 .وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث الثاين *

 .5-2:ص ص مرجع سابق، حامد بن علي مرية،  6
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أداة إستثمارية فاعلة  تعتربلبناء املشاريع بكافة أنواعها، كما  للحكومات والشركات اجات التمويليةأداة فاعلة لسد احل  - ج
 .إلستعاب فوائض األموال

 :منافع الصكوك:نياثا

من قبل الشركات أو األفراد أو حىت  واإلقبال على اصدارها وتداوهلاومن بني املزايا اليت ساعدت على زيادة انتشار الصكوك    
  :احلكومات متثل يف 

شركة،  جهة واحدة حكومة كانت أم متويلهالعديد الشركات اليت ال تطيق  أهنا من أفضل الصيغ لتمويل املشاريع الكبرية -2
وما ة ولييف السوق األ الشركات وبكلف مناسبة عند حتويل أصوهلا إىل صكوك أصولفضال عن كوهنا أفضل الوسائل لتسييل 

يف خلق نوع من التوازن يف توزيع املخاطر والعائد قطاعيا  ساهمكما أهنا ت ،1الثانويلصكوك ا سينعكس على تطوير سوق
 .وجغرافيا

فائض أمواهلم يف مشاريع مرحبة، ويرغبون يف الوقت  توظيف جيدة للمستثمرين الذين يريدون يةإستثمار  أهنا تقدم قناة -2
وسيلة تساهم يف التوزيع العادل للثروة، كما متكن مجيع نفسه أن يسرتدوا أمواهلم بسهولة عندما حيتاجون إليها، فهي 

 .2يبشكل متساو املستثمرين من االنتفاع بالربح احلقيقي الناتج من املشروع 

، عن طريق هتيئة املناخ لتطوير سوق مالية إسالمية، وما املؤسسات املالية اإلسالميةأهنا تقدم أسلوبا جيدا إلدارة سيولة  -3
اإلستثمار احلالل، السيما أموال املغرتبني راغبة يف اجتذاب لألموال ال تداول وتسييل الصكوك ما يساعد على ينتج عنه من

 .3 اإلسالميوأموال املهاجرة خارج العامل

تتيح الصكوك إشراك أكرب عدد ممكن من املستثمرين أفراد أو مؤسسات أو حكومات، وتعترب من األدوات املالية األكثر  -4
 علىللهيئات الرقابية لألسواق املالية  اإلجراءات االحتياطية أمنا للكثري من املؤسسات ومجهور املتعاملني، وذلك بسبب

 . املؤسسات املصدرة

ب أسواق املال يتقر ساهم بشكل فعال يف ل اجليد لتكنولوجيا املعلومات احلديثة، من خالل الشبكات الدولية االستغال -5
حول العامل خالل فرتة وجيزة  هاميكن طرحأصول املالية كتعريف املؤسسات املالية بفرص االستثمار يف الصكوك  و الدولية، 
 .4ةوبأقل تكلف
 ميةأنواع الصكوك اإلسال: الفرع الثاني

اجلهة املصدرة، فهناك ميكن تقسيم الصكوك اإلسالمية إىل أنواع عديدة حبسب إعتبارات خمتلفة، منها ما يأخذ باعتبار    
كما   ،وعادية وهي تتفرع بدورها حبسب الشركات واألفراد( تصدرها حكومات ومؤسسات تابعة هلا) ، شبه سيادية الصكوك سيادية

، وقد تكون مستندة غري حمددة املدة ، فيمكن أن تكون ذات مدة طويلة، متوسطة، قصرية، أوتقسم الصكوك حبسب اعتبار املدة
ك قابلة للتداول وأخرى غري لطبيعة ونوع األصول حمل التصكيك، كما ميكن تقسيمها إىل صكوك مداينات وصكوك ملكية أو لصكو 

                                                             
1 Muhammad Taqi Usmani, Sukuk and their contemporary applications, p.2, avalaibal at :  

www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/SukukContemporary.pdf  16/01/2012 
 .1، ص9002سالمي الدويل، الشارقة، ، جممع الفقه اإل(التوريق)حممد تقي عثماين، الصكوك وتطبيقاهتا املعاصرة، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية  2

 .31، غري منشورة، ص9002ومعاجلة خماطرها، رسالة ماجستري، جامعة الريموك إربد، األردن،  أمحد إسحاق األمني حامد، الصكوك اإلستثمارية اإلسالمية  3
متر املصارف اإلسالمية بني الواقع واملأمول، دائر الشؤون اإلسالمية و العمل اخلريي، ديب، حطاب، الصكوك اإلستثمارية اإلسالمية والتحديات املعاصرة، حبث مقدم إىل مؤ  مال توفيقك  4

 .10، ص9002جوان 3 -ماي31

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Markets/SukukContemporary.pdf
http://www.idb.org/irti%2016/01/2012
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خرى يصعب حصرها يف عدد معني، ومنها ما يستند يف كما أن بعض أنواع الصكوك تتفرع إىل أنواع ومسميات أ،للتداول قابلة
واحلكومات  اليت تستغل حصيلتها يف متويل أنشطة الشركات ،املؤطرة للمعاملة اإلستثمارية الفرعية تقسيمه من حيث العقود اجلزئية

 .حسب العقد الشرعي كاملضاربة واملشاركة والسلم واإلجارة وغريها
 . اإلسالميةوفق صيغ التمويل و ناحية التملك من  ات اليت يعتمد إليها يف حتديد أنواع الصكوكوميكن االستناد إىل أهم التصنيف

 :أنواع الصكوك اإلسالمية من ناحية التملك: أوال

 .1ويقصد بذلك الصكوك اليت متثل ملكية املستثمرين هلا وتلك اليت تؤول إىل املديونية

 :صكوك تمثل حقوق الملكية  -2

يف أرباح املشروع يف حالة حتققها بالنسب  ألعيان أو منافع، وهي أدوات متثل حصص متساوية وتشاركوهذه امللكية تكون 
أمهها من و  لمخاطر التشغيلية،لوتتحمل اخلسائر بنسب مسامهتها يف رأس مال املشروع، كما أهنا قد تتعرض  ،املتفق عليها

 :2جند

 .عقود املشاركاتالصكوك الصادرة على أساس  - أ

 .ربة، ملشروعات أو أنشطة تدار على أساس عقد املضاربة، بتعيني مضارب من الشركاء أو غريهم إلدارهتاصكوك املضا - ب

   .باإلضافة للصكوك الصدارة على أساس املزارعة، املساقاة، املغارسة - ج
 :صكوك تؤول إلى المديونية -2

املتفق عليه  التاريخلى دفع أرباح دورية خالل  يرتتب عليها حقوق مالية ثابتة ومضمونة، يوافق املصدر هلا ع أوراق ماليةوهي 
وهذا حىت ال  ،، أو دفعها على دفعات خالل اآلجال املتفق عليهاكامال  مث يتم دفع أصل التمويل حلملة هذه الصكوك

مكانية تتعارض للمخاطر التشغيلية، إذ ال تعترب طرف من املشروع فال تتحمل خسائر وال تعطى أرباح املشروع املمول، وإمنا إ
 :، ومن أمهها3تعرضها ملخاطر عدم السداد مثل أي أدوات الدين

 .ألجل املراحبة وتكون لشراء سلعة مث بيعها :صكوك المرابحة - أ

 .هتدف لدفع قيمة السلم عاجال، وهذا بامتالك محلة صكوك السلم املسلم فيه :صكوك السلم - ب

ويستحق محلتها لألجرة عن فرتة التأجري، مث تطفأ وهي متثل أصوال مؤجرة أو موعود باستئجارها  :صكوك اإلجارة - ج
 .قيمة الصكوك بنقل ملكيتها للمستأجر أو طرف ثالث، وذلك يكون باإلجارة املنتهية بالوعد بالتمليك

 .عبارة عن منافع أعيان قائمة أو موصوفة يف الذمة كسابقاهتا إال أن ما ميلكه محلة الصكوك هووهي   :صكوك المنافع  - د

                                                             
1
 Abdullaah Jalil, islamic bonds issues: the malaysian experience, The 6th Asian Academy of Management 

Conference,  Malaysia 9-11 December 2005, p. 5  
 .13ص مرجع سابق، ، صفية أمحد أبو بكر  2
 95-92عرض وتقومي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، :عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت، الوظائف اإلقتصادية للصكوك نظرة مقاصدية، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية  3

 .2ص، 9010ماي 
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، على (كخدمة التعليم من إحدى اجلامعات)وهي متثل خلدمة موصوفة يف الذمة أومن جهة معينة  :اتصكوك الخدم  - ه
 .1أجرهتا من حصيلة االكتتاب يف الصكوك وبذلك يصبح محلة الصكوك مالكني لتلك اخلدمة( األجرية)أن تستويف اجلهة 

 .2لسلع املستصنع هبامالكا تصدر لتمويل تصنيع سلع، ويصبح بذلك محلة الصكوك  :صكوك اإلستصناع  - و
 :أنواع الصكوك وفق صيغ التمويل اإلسالمية: ثانيا

يف معايريها  AAOIFIأن كل صيغة من صيغ التمويل الشرعية يقابلها نوع من الصكوك،كما أوضحت  ، جند يف هذا النوع  
 : تطرق هلا فيما يأيتون ،رهااليت ميكن إصدا 3نواع الصكوك اإلستثمارية اإلسالميةأل 17الشرعية، حتت البند رقم 

 :صكوك المضاربة -2

 :مفهومها - أ

بإصدار صكوك ملكية برأس مال املضاربة على أساس ( أو املضاربة)أداة استثمارية  تقوم على جتزئة رأس املال القراض "وهي 
ما يتحول إليهم وحدات متساوية القيمة، ومسجلة بأمساء أصحاهبا باعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف رأمسال املضاربة و 

  .4"بنسبة ملكية كل منهم فيه
، بتعيني مضارب من أو أنشطة تدار على أساس املضاربةمتثل مشروعات  مشاركةوثائق "بأهنا  AAOIFIوجاء تعريفها حسب

 .5"الشركاء أو غريهم إلدارهتا

ة احملررة هبا، وذلك على أساس املشاركة يف الوثائق املوحدة القيمة والصادرة بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيم"و بأهنا 
 .6"حبسب النسب املعلنة على الشيوع ،نتائج األرباح أو اإلرادات املتحققة من املشروع املستثمر فيه

ومن ، 7الربحنسبة  ومعلومية رأس املال وتتوافر يف صكوك املضاربة اإلجاب والقبول،  :خصائص صكوك المضاربة  - ب
 : خصائصها كذلك

 .تداول صكوك املضاربة قبل وبعد البدء بالعمل يف املشروع، وفق ضوابط حتكمها حسب كل مرحلة مكانيةا -

صكوك املضاربة على نص بضمان عامل املضاربة لرأس املال أو ضمان ربح   ال جيوز أن تشتمل نشرة إصدار -
 .8منسوب لرأس املال

                                                             
عرض وتقومي، :وك والوحدات اإلستثمارية املشتملة على النقود أو الديون وضوابطها الشرعية، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالميةيوسف الشبيلي، إصدار وتداول األسهم والصك  1

 .2، ص9010ماي  95-92جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 
 .10ص سابق،الرجع امل  2
 .920-932:املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص ص  3
 ، ص9002املضاربة، اجمللد الثاين، الطبعة األوىل، دار السالم ، مصر، : رون، موسوعة فتاوى املعامالت املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالميةحممد علي مجعه وآخ  4
 . 322-323:ص
 .932املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص  5
 .21، ص9001إلسالمية،  دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، حممود عبد الكرمي أمحد ارشيد، الشامل يف معامالت وعمليات املصارف ا  6
 . 322سامر مظهر قنطقجي، صناعة التمويل يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية، شعاع للنشر والعلوم، سوريا، ص  7
 .1222بشأن سندات املضاربة واإلستثمار، ( 3/2)30قرار رقم  : اإلسالمياملنبثق من منظمة املؤمتر قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي   8
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ال، وحصيلة االكتتاب هو رأس مال املضاربة، املصدر لتلك الصكوك هو املضارب، واملكتتبون فيها هم أرباب امل -
 .1إن حدثت ويتحملون اخلسارة متفق عليها من الربح،املضاربة وحصة  أصولوميلك محلة الصكوك 

 .2يف األعيان واملنافع وشروع  العملكما جيوز تداول صكوك املضاربة بعد قفل باب االكتتاب، وختصيص الصكوك  -
 .2واملنافع

، 1222بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار الصادر يف ( 3/2)30 قراره رقم وقد قام جممع الفقه اإلسالمي يف
 .   بعرض شامل ومفصل للخصائص اليت جيب أن تتبع يف إصدار وتداول صكوك املضاربة

 :3لصكوك املضاربة أنواع ميكن أن نذكر أمهها: أنواع صكوك المضاربة  - ج

على أن تقسم  سنويا من املشروعاملتحققة وهي األرباح  :سماليةالمضاربة دائمة المشاركة في األرباح الرأصكوك  -
أموال حاملي صكوك املضاربة بعد انتهاء املشروع وبيعه من طرف  وتسرتد ،بنسب متفاوتةبني محلة الصكوك واملضارب 

 .املضارب

ريع الصكوك اليت تصدر عن مشاوهي  (:صكوك المشاركة المتناقصة)صكوك المضاربة ذات األجل المتغير -
قيمة الصكوك من األرباح احملققة سنويا إىل أن يتم تسديدها   سرتدادطويل نسبيا، يتم إ ذات أجلعقارية أو صناعية كبرية، 

 .ويصبح املشروع ملكا للمضارب عن كل دورة إىل محلة الصكوك مع استحقاق الربح كلية

مشروع، تشارك يف األرباح الناجتة  ءمن أجل متويل انشاالصكوك هذه  يتم اصدار :صكوك المضاربة المتناقصة -
إطفاء قيمة الصكوك بالكامل، على أن تتحول ملكية  مبثابة محلة الصكوك على دفعات سنوية، تكون ويتحصل سنويا،
 (.الشركة) لمضاربل كلية  املشروع

 عند أي تاريخ حمدد ومعلوم، عمر الصكوك بأجل ثابتحيدد  :صكوك المضاربة ذات األجل الثابت المحدد -
 احلق يفذه الصكوك هل على أن يكون.قيمة االمسية للصكوك كاملة حلملتها بتسديدبلوغه تقوم الشركة أو املضارب 

  .املشاركة يف األرباح احملققة سنويا، بنسبة معينة أو كل فرتة معينة

 :صكوك السلم -2

 :مفهومها - أ
مث تسوق على  حالؤجلة التسليم بثمن يف رأس مال السلم، لتمويل شراء سلعة م معلومةهي صكوك متثل ملكية حصة 

  .4العمالء، ويتمثل عائد محلة الصكوك هو الربح من بيع سلعة السلم
 

                                                             
 .921املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص  1
 .922املرجع السابق، صا  2
 .372-322: ص ص مرجع سابق، علي مجعه حممد وآخرون،  3
 .12ص مرجع سابق،كمال توفيق حطاب،    4



 ضوابطها الشرعية وأهميتها اإلقتصادية  : لصكوك اإلسالميةا.………………………………………: الثاني  الفصل

89 
 

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها، لتحصيل رأس مال السلم وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة " هي AAOIFIوعرفتها
  .، ففكرة صكوك السلم تقوم باألساس على عقد السلم1 "الصكوك

 :خصائصها  - ب
 .ومن التعريفني السابقني، ميكن أن منيز بعض اخلصائص هلذه الصكوك

عند استالمها وقبل بيعها،  ا ذهتداول إال بعد أن يتحول رأس املال إىل سلع عينية و بالهذه الصكوك  تتمتعال  -
 . 2ةالصكوك حلصة شائعة يف السلع ثلحينها مت

م، واملكتتبون فيها هم املشرتون للسلعة، وحصيلة االكتتاب هي مثن ملصدر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلا -
 .وميلك محلة الصكوك لسلعة السلم ويستحقون مثن بيعها(. رأس مال السلم)شراء السلعة

  :أهداف صكوك السلم  - ج
 :3من بني األهداف اخلاصة اليت تدفع لقيام إصدار صكوك السلم اإلسالمية ما يلي

، الستخدامها من طرف الشركات واملؤسسات املالية، منها صكوك السلم جودة عاليةتطوير أدوات مالية ذات  -
 .لتحكم يف التضخم على املدى القصريمما يؤدي ل امتصاص السيولة النقدية الفائضة،قصد 

 .تنشيط سوق األوراق املالية والنقدية اإلسالمية العامليةوظف يف تومبتكرة تعترب أداة حديثة  -

ل دور املؤسسات املالية اإلسالمية على املدى مما يفع ،بعرضها هلذه األدوات للجهات احلكومية ةلالزما األموالتوفري  -
 . القصري

 :صكوك اإلجارة -3

 :مفهومها  - أ
الصكوك املتساوية القيمة، متثل أجزاء متماثلة مشاعة يف ملكية منافع أعيان "تعددت تعاريف صكوك اإلجارة فهي تلك 

 .4"ة، أومتثل عددا متماثال من وحدات خدمة موصوفة، تقدم من ملتزمها حلامل الصك يف املستقبلمعمرة مرتبطة بعقود إجار 
كرة صكوك اإلجارة تقوم على ، أن ف5، بشأن صكوك اإلجارة(3/12)137كما جاء قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم

 ستثماريمبنية على مشروع ا ،مالية قابلة للتداول ، الذي يقصد به إصدار أوراقاألصول أو املنافع أو اخلدمات تصكيكمبدأ 
تحويل األعيان واملنافع اليت يتعلق هبا عقد اإلجارة إىل أوراق مالية، ميكن أن جتري عليها بيدر دخال، قائم أو سيتم إجنازه 

 ملكية أعيان صكوك  ذات قيمة متساوية، متثل حصصا شائعة يف"عمليات التبادل يف سوق ثانوية، وعلى ذلك عرفت بأهنا 
 ".أو منافع ذات دخل

                                                             
 .932املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص  1
 .12ص ،مرجع سابق كمال توفيق حطاب،  2
 .352ص مرجع سابق، سامر مظهر قنطقجي،  3
 .350ص السابق،املرجع   4
 .بشأن صكوك اإلجارة( 3/12)137قرار رقم  : اإلسالمياملنبثق من منظمة املؤمتر  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  5
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صكوك ذات قيمة متساوية، متثل ملكية أعيان مؤجرة، أو منافع أو خدمات، وهي قائمة : "وميكن تعريفها على النحو التايل
 .1"على أساس عقد اإلجارة كما عرفته الشريعة اإلسالمية

 :2 حتقيقها اليت ساعدت صكوك اإلجارة يف من بني األهداف :صكوك اإلجارةأهداف    - ب

طرح املتداولة بالسيولة يف االقتصاد عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة، للتحكم يف السيولة  تسيري فائض -
 .سحب هذه الصكوك من السوقو أ

باستعمال ملوارد مالية حقيقية ملدخرات األفراد واملؤسسات املالية بدل اللجوء ويتأتى من عجز موازنة الدولة،  احلد -
مشاريع تعود عليهم وتوظيفها يف  ،زيادة االستثمار عن طريق جتميع مدخرات اجملتمعب ، وذلكوات التضخميةإىل األد

 .بالنفع العام

 .بالطرح لإلكتتاب يف هذه الصكوك تفعيل األصول الثابتة للدولة عن طريق االستثمارات اجلديدة -

 :صكوك اإلجارةأنواع   - ج

صكوك ملكية و  ،صكوك ملكية املوجودات املؤجرة  أربعة أنواع لصكوك اإلجارة،من خالل التعريف السابق ميكن أن منيز بني
 .3صكوك ملكية اخلدمات من طرف موصوف يف الذمةو  ،صكوك ملكية اخلدمات من طرف معنيو  ،املنافع

عني مؤجرة أو عني موعود  وثائق متساوية القيمة، يصدرها مالك"هي  :صكوك ملكية الموجودات المؤجرة -
وتصبح  ،"االكتتاب فيهاها، أو يصدرها وسيط مايل ينوب عن املالك، بغرض بيعها واستفاء مثنها من حصيلة باستئجار 

 .العني مملوكة حلملة الصكوك

 :وهي بدورها تنقسم إىل نوعني :صكوك ملكية المنافع -
o وتتفرع إىل قسمني  :صكوك ملكية منافع األعيان الموجودة: 
ها واستفاء عالك لعني موجودة، بنفسه أو عن طريق وسيط مايل، بغرض إجارة منافوثائق متساوية القيمة يصدرها امل"

 .مملوكة حلملة الصكوك ، وتصبح منفعة األصل"أجرهتا من حصيلة االكتتاب فيها

أو عن طريق وسيط مايل، بغرض إعادة إجارة ( مستأجر)وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عني موجودة "
 .، وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك"اء أجرهتا من حصيلة االكتتاب فيهامنافعها واستف

o وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها بغرض إجارة "هي  :صكوك ملكية منافع األعيان الموصوفة في الذمة
يف الذمة  مملوكة ، وتصبح منفعة العني املوصوفة "أعيان موصوفة يف الذمة واستفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها

 .حلملة الصكوك

                                                             
 .37،  ص9000اإلسالمي  للبحوث والتدريب، جدة، منذر قحف، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة، الطبعة الثانية، املعهد   1
 .351ص مرجع سابق، سامر مظهر قنطقجي،   2
 .932-932املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص ؛22-32: ص ص ،مرجع سابق منذر قحف، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة،: راجع  3
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وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من "هي  :صكوك ملكية الخدمات من طرف معين -
مملوكة حلملة اخلدمة ، وتصبح "واستفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها( كمنفعة التعليم جامعة مسماة)طرف معني 
 .الصكوك

وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقدمي "هي  :طرف موصوف في الذمةصكوك ملكية الخدمات من  -
واستفاء األجرة من ( كمنفعة التعليم من جامعة يتم حتديد مواصفاهتا دون تسميتها)اخلدمة من مصدر موصوف يف الذمة

 .، وتصبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك"حصيلة االكتتاب فيها
ميز صكوك اإلجارة صخصائص، جتعلها من بني األدوات التمويلية املهمة يف األسواق تت :خصائص صكوك اإلجارة - د

 :1اإلسالمية، وهذا لكوهنا تعتمد باألساس على عقد اإلجارة بشكله الشرعي، ومن أهم هذه اخلصائص

وإمنا هو  ،كانت شخصية طبيعية أم اعتبارية  أدين على جهة معينة بمبلغا حمددا من النقود، وال ليس صك اإلجارة  -
  صولمستعمل، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو جمموعة من األ أصلمن ملكية ( سهما) معلوماورقة مالية متثل جزءا 

 .عائدا حمددا بعقد اإلجارة حتققإذا كانت مؤجرة املستعملة متماثلة من حيث النوع أو الصنف 

سجل معني، أو بكتابة اسم حاملها اجلديد عليها،  ملكيتها بالقيد يف  حتولامسية، ويتم  ميكن اصدار صكوك إجارة -
 .كلما تغريت ملكيتها، كما ميكن أن تكون حلاملها، بانتقال ملكية الصكوك بالتسليم

 واألصول ، نظرا خلضوع أمثان األعيانبالسعر السائد يف السوقبيعه يف السوق الثانوية،  اإلجارة احلق يف ملالك صك -
 (.العرض والطلب)لعوامل السوق 

اإلصدار، مطروحا منها نشرة يف آجاهلا احملددة حبسب شروط  تدفعهو األجرة، و  معينا عائدمالك الصك يستحق  -
 .خمتلف املصاريف املبينة وفق أحكام عقد اإلجارة

متثل حصصا  أخرى أن يصدر صكوك إجارة (أن يؤجرها مرة ثانية) جيوز للمستأجر الذي له حق اإلجارة من الباطن -
كتتاب لإل  نافع اليت ميتلكها باالستئجار بقصد إجارهتا من الباطن، ويشرتط جلوازها أن يتم إصدار الصكوكشائعة يف امل

قبل إبرام العقود مع املستأجرين، سواء مت اإلجار مبثل أجرة اإلجارة األوىل أو أقل منها أو أكثر، أما إذا أبرمت العقود  فيها
 .ا متثل ديونا للمصدر على املستأجرينإصدار الصكوك، كوهن صحمع املستأجرين، فال ي

نقود وديون، أما  متثلة، يف حالة حصيلة الصكوك مازالت عينتداول بعض صور صكوك األعيان املؤجرة لفرتة م منع -
 .2مع جزء يسري دينا، عندئذ يسمح ببيع وشراء الصكوكوأصول إذا أصبحت أكثريتها آالت، ومبان 

                                                             
 .   بشأن صكوك اإلجارة( 3/12)137قرار رقم  : اإلسالميمة املؤمتر املنبثق من منظ قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  1
 .72-72:ص ص مرجع سابق، منذر قحف، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة،  2
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رونة كبرية سواء من حيث املشروعات اليت ميكن متويلها هبا، أم من حيث مرونة صكوك اإلجارة، إذ تتمتع  مب -
املصدرين هلا أم من حيث الوساطة املالية املتضمنة فيها، أم من حيث اخليارات املتعددة للمصدرين ، أم من حيث إمكانية 

 .1صياغة صور أخرى لصكوك اإلجارة

إصدارا وتداوال، وهذا للمزايا اليت ما فتئت تقدمها و اجا تعترب صكوك اإلجارة األكثر رو  :مزايا صكوك اإلجارة - ه
 :ومن بني أهم املزايا اليت تقدمها هذه الصكوك، جند. للمصدرين أو املستثمرين أو حىت لالقتصاد ككل

من مراحبة  صكوك اإلجارة تكتسبه من أمهية عقد اإلجارة بعينه، فهي تتميز عن باقي صيغ التمويل اإلسالميأمهية  -
 .2التقليديعن التمويل و  ةومضارب

على مستوى احلكومات، فيما يتعلق بتمويل املشروعات املعمرة أو املتوسطة املدى أو ما   تهاجماالت تطبيقتتعدد  -
، السيما وأهنا تصلح كبديال لسندات اخلزينة يف تطبيق السياسة النقدية املتعلقة بالنفع العام كانت مرتبطة مبجال اخلدمات

 .للبنك املركزي

أهم أساليب التمويل اإلسالمية ملا تتيحه من فرص أكثر للمتعاملني هبا، كما تستعمل لتمويل املصارف تشكل أحد  -
 .باإلضافة لتوفري السيولة الالزمة هلا 3اإلسالمية، وذلك لتعبئة املوارد املالية اليت حتتاج إليها

 : صكوك المشاركة -4
 (الشركة ) إال من ناحية تنظيم العالقات بني اجلهة املصدرة للصكوك ،ال تكاد ختتلف صكوك املشاركة عن صكوك املضاربة

ففي حالة صكوك املشاركة، تسند اإلدارة من بني املشاركني من محلة هذه الصكوك، فعليه يتم اختيار جلنة . 4ومحلة الصكوك
 .تستند إليهم مهمة اختاذ قرارات االستثمار يف املشروعات املناسبة ،نيلتمثيل املشارك

 :مفهومها - أ
إذ . 5"وثائق متثل مشروعات أو أنشطة تدار على أساس الشركة بتعيني أحد الشركاء أو غريهم إلدارهتا"فصكوك املشاركة هي 

تصدر صكوك املشاركة حلساب مشروع قائم يرغب يف تطويره حبصيلة هذه الصكوك، أو حلساب مشروع جديد يرغب يف 
ويكتتب الراغبون . شاركة الشرعية، أو تصدرها مؤسسة مالية وسيطة بالنيابة عنهاحبصيلة الصكوك على أساس عقد امل متويله

نشرة اإلصدار هلذه الصكوك رأس مال املشاركة، نوع  وحتدديف املشاركة يف هذا املشروع بشراء هذه الصكوك بصفتهم شركاء، 
أساس الشركة أو على أساس املضاربة أو على  على) النشاط، طبيعة النشاط واملشروع، موضوع املشاركة، طريقة إدارة املشروع

 .6أما إذا حققت املشاركة خسارة فهي بقدر حصة كل شريك فيها. ، األرباح املتوقعة وطريقة توزيعها(أساس الوكالة باستثمار 
                                                             

 .79ص سابق،الرجع امل  1
2
 .32أمحد إسحاق األمني حامد، مرجع سابق، ص  

 .19-11:صص ،  مرجع سابق منذر قحف، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة،  3
 .322ص مرجع سابق، سامر مظهر قنطقجي،  4
 .932املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص  5
 .23إسحاق األمني حامد، مرجع سابق، صأمحد   6
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 :من بني ما تتميز به صكوك املشاركة من خصائص جند : خصائص صكوك المشاركة  - ب

اركة معه يف مشروع معني أو نشاط حمدد، واملكتتبون هم الشركاء يف عقد املصدر هلذه الصكوك هو طالب املش -
الشركة بغنمها  أصولاملشاركة، وحصيلة االكتتاب هي حصة املكتتبني يف رأس مال املشاركة، وميلك محلة الصكوك 

 .وحتققت وغرمها، ويستحقون حصتهم يف أرباح الشركة إن وجدت

 . 1ل باب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء النشاط يف األعيان واملنافعإمكانية تداول صكوك املشاركة بعد قف -

 :أنواع صكوك المشاركة  - ج

وتنقسم صكوك املشاركة هي األخرى إىل أنواع عديدة، حبسب اجلهة املديرة ومدة عمل املشروع، أما من حيث اجلهة املديرة   
مصدرها والثانية صكوك املشاركة ملشروع معني بإدارة جهة  للمشروع فنجد نوعان األوىل صكوك املشاركة ملشروع معني بإدارة

أخرى، أما النوع الثاين من صكوك املشاركة فمن حيث مدة عمل املشروع فيمكن أن جند ثالثة أصناف من صكوك املشاركة 
 .2املستمرة وصكوك املشاركة املؤقتة وصكوك املشاركة املنتهية بالتمليك

 :صكوك المرابحة -5

 :مفهومها - أ
متويل عقد بيع سلعة مراحبة، فتقوم املؤسسة املالية بتوقيعه مع املشرتي مراحبة نيابة عن "من إصدار صكوك املراحبة هو  يقصد

، وتصدر عادة من أجل متويل "محلة الصكوك، وتستخدم حصيلة الصكوك يف متلك البضاعة مراحبة وقبضها قبل بيعها مراحبة
، وبذلك جين عائد من وراء ذلك 3متويلها العادية الشركة موارد اليت ال تطيقعة أو شراء سلاملشاريع االستثمارية الضخمة 

 . حلملة الصكوك املتمثل يف الفرق بني سعر الشراء والبيع
تمويل شراء سلعة املراحبة، وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها ل"هي  AAOIFIفصكوك املراحبة كما جاء تعريفها من قبل

 .4"مملوكة حلملة الصكوك سلعة املراحبةوتصبح 
حيث  1222، ألول مرة يف ندوة الربكة الثانية بتونس سنة *وقد طرحت فكرة صكوك املراحبة من طرف الدكتور سامي محود

بيع املراحبة من أبرز األمثلة املختارة لبيع احلصص االستثمارية، باعتبار أن بيع املراحبة بعد أن يتم ميكن فيه متاما معرفة : "قال
وان كانت ديون حبد ذاهتا ال تباع إال مثال مبثل، فان . بح، وموعد حتقيقه، ونسبة ما يستحق من الزمن، وما يتبقى من األيامالر 

 .5"هذه الديون إذا كانت جزء من املوجودات خمتلطة مع النقود واألعيان، فإهنا تصبح قابلة للبيع
 

                                                             
 .922، صاملرجع السابق  1
2
 .22، صمرجع سابقأمحد إسحاق األمني حامد،   

  .92ص مرجع سابق،،  فؤاد حممد أمحد حمسني  3
  .932ة، مرجع سابق، صاملعايري الشرعي  4
املقدمة كمشروع إلنشاء البنك اإلسالمي " سندات املقارضة"يعد الدكتور سامي محود من أبرز الشخصيات اليت قدمت صورة أولية حول الصكوك االسالمية من خالل الدراسة املعوننة بـ *

 .97ص رجع سابق،م أمحد إسحاق األمني حامد، :راجع. 1227األردين للتمويل واإلستثمار يف عام 
 .25ص مرجع سابق، أمحد إسحاق األمني حامد،  5
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  :نتعرف عليها فيما سيأيت ولصكوك املراحبة بعض اخلصائص :خصائص صكوك المرابحة   - ب
من يقوم بإصدار صكوك املراحبة هو البائع لبضاعة املراحبة، واملكتتبون فيها هم املشرتون للبضاعة مراحبة، وحصيلة   -

 .االكتتاب هي تكلفة شراء البضاعة، وميلك محلة الصكوك سلعة املراحبة، وهذا مبجرد شراء الصكوك ويستحقون مثن بيعها
بصفته وكيال عن محلة الصكوك، من تاريخ  -املؤسسة املالية-راحبة، يف ملك وحيازة مدير اإلصدار تكون بضاعة امل  -

شرائها وقبضها من بائعها األول وحىت تاريخ تسليمها ملشرتيها مراحبة، فيمثل الصك يف هذه املرحلة حصة يف هذه 
ضاعة، ويف تاريخ سداده للثمن وتصفية املعاملة البضاعة، مث ميثل حصة يف مثنها، وهو دين نقدي، يف ذمة املشرتي للب

وتوزيع عائداهتا على محلة الصكوك املمولة له، وجيوز توزيع حصة من الربح على مالكي الصكوك عند قبض كل قسط 
 .1منها
 . شراء الصكوك ومثن بيعها مطروحا منها مصروفات متعلقة بالشراءبنييكون ربح محلة صكوك املراحبة هو الفرق  -
 تباليت يرت  2ن بعد التصفيةى قواعد عقد الصرف قبل توظيف حصيلة بيع الصكوك، وضوابط التصرف يف الديو تراع -

 .عنها ديون يف ذمة الغري

مرونة عالية يف حتديد فرتة السداد كما  ومن ميزاهتا أيضا أهنا ذات خماطر حمدودة بالنسبة للمستثمرين، كما أهنا ذات -
 .3عاقدحتديد نسبة الربح عند الت ميكن

 :صكوك اإلستصناع -6

 :مفهومها - أ
حسب القطاع الذي ترغب اإلستصناع فيه  ،الالزمة الشركة لتمويل إستصناع احتياجات اإلستصناع خصيصا صكوك تصدر

  .4من مصانع أو طائرات أو سفن، وفق احتياجات معينة وضمن مواصفات حمددة، يتم تسليمها من طرف املستصنع وبيعها
ام حصيلة االكتتاب فيها الوثائق املتساوية القيمة يتم إصدارها، الستخد"بأهنا تلك   AAOIFIرف كما جاء تعريفها من ط

يلتزم البائع بتصنيعها  صل، فمصدر هذه الصكوك، هو املشرتي أل5"سلعة، ويصبح املصنوع مملوكا حلملة الصكوكيف تصنيع 
                                                             

.12ص مرجع سابق،عبد اهلل املطلق،  
1  
 .92ص مرجع سابق، ، فؤاد حممد أمحد حمسني 2
 .91، ص9007سوق فلسطني لألوراق املالية، وجهة نظر إسالمية يف األوراق املالية املعاصرة، فلسطني،  3
 .131ص مرجع سابق، شيد،الكرمي أمحد ار حممود عبد  4
  .932املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص 5
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وذلك بقصد االستفادة يف تصنيع هذه العني،  يلة الصكوكبإستخدام حصمبواد من عنده، أو املؤسسة املالية اليت تنوب عنه 
 . ومثن بيعه باعتباره رحبا ملالكي الصكوك تصنيع األصلمن الفرق بني تكلفة 

بتكلفة أقل، واالستفادة من الفرق بني الثمنني  *وتستخدم حصيلة الصكوك يف دفع مثن تصنيع العني يف إستصناع مواز
 .ى محلة صكوك اإلستصناع بعد قبضهعل دفعة واحدة أو على أقساط ويوزع مثن العني املصنعةباعتباره رحبا ملالكي الصكوك، 

 :1ومن بني اخلصائص اليت تتميز هبا صكوك اإلستصناع: خصائصها  - ب

 .الذمة موصوفة يف معينة سلعة تصنيع يف من األموال تهاحصيل الستخدام خاصة بصفة االستصناع صكوك تصدر -

ناع على أساس عقد االستصناع املعروف يف صيغ التمويل اإلسالمي وختضع جلميع يتم اصدار صكوك االستص -
 .ختصيص الصكوكو بعد قفل باب االكتتاب  وذلك مجيع آثار عقد االستصناع وترتتب على الصكوك أحكامه

 :صكوك الوكالة باالستثمار  -7
 :مفهومها - أ

على أساس الوكالة باالستثمار بتعيني وكيل من محلة وثائق مشاركة متثل مشروعات أو أنشطة تدار "بأهنا  AAOIFIعرفتها
 .2"الصكوك إلدارهتا

بقصد استثمار حصيلتها يف مشروع  ،وثائق يصدرها فرد أو شركة"كما جاء يف تعريف آخر لنفس اهليئة هلذه الصكوك بكوهنا 
املوكلون يف هذه الصكوك بقصد بصفته وكيال بأجر مقطوع أو بنسبة من رأس املال املستثمر، ويكتتب  ،معني أو نشاط خاص

استثمار الصكوك واحلصول على الربح، وحتدد نشرة اإلصدار طبيعة النشاط ونوع املشروع الذي تستثمر فيه حصيلة هذه 
 .3"الصكوك، ومدة االستثمار وحدود سلطات الوكيل واألجرة اليت يستحقها

 :، نذكر منها4صخصائص وتتمتع صكوك الوكالة باالستثمار كغريها من الصكوك: خصائصها  - ب

هم املوكلون ويقصدون استثمار أمواهلم من أجل  محلة الصكوكالوكيل باالستثمار، و  من طرفالصكوك  تصدر -
االكتتاب هي املبلغ املوكل يف استثماره، وميلك محلة الصكوك ما متثله الصكوك  واألموال اجملمعة من، العائداحلصول على 

 .قون ربح املشاركة إن وجدبغنمها وغرمها، ويستح أصول من 

يكون مبلغا حمددا  غري أن أجرها هنا كدور املضارب، (شركة ذات الغرض اخلاص)املصككة  دور املؤسسة املالية -
على تنظيم  املصككة بنسبة من رأس املال املستثمر، وليس نسبة من الربح كاملضارب، وقد يقتصر دور املؤسسة املالية

صدر، باإلضافة إىل وظيفة مدير اإلصدار، ميكن للمؤسسة املالية أن تقوم بدور محاية حقوق عملية اإلصدار نيابة عن امل
 .مالكي الصكوك يف مواجهة الوكيل، وحتصيل عوائد االستثمار وتوزيعها على محلة الصكوك

                                                                                                                                                                                                    
بصناععة عية معينة وبيعها بثمن حال وتسليم آجل لشخص ثان اللمشرتي األول، لتحول هذا األخري لصانع ثان ويبيع العني ( البائع)االستصناع املوازي وهو أن يقوم صانع أول  *

 . 130ص مرجع سابق، حممود عبد الكرمي أمحد ارشيد،: راجع. لشخص ثالث املشرتي األخري، وهذه صورة االستصناع املوازي أجل الحق املصنوعة بثمن حال وتسليمها يف
قاضي عرب احلدود، اجلامعة العاملية ، الت لمصارف  واملالية اإلسالميةلموسى بال حممود، صكوك اإلستصناع من البدائل الشرعية لسندات القروض الربوية، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل   1

  ،2، ص9010جوان  15-12اإلسالمية، ماليزيا،  
2
 .932صاملعايري الشرعية، مرجع سابق،   

 2، ص9003ماي  2 -3نقال عن   هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية اجمللس الشرعي العاشر ، . 52ص مرجع سابق، أسامة عبد احلليم اجلورية،  3
 .52ص سابق،الرجع امل  4
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 :صكوك المزارعة -8

 متويل مشروع على أساس وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة االكتتاب فيها، يف"هي : مفهومها  - أ
 .1"املزارعة، ويصبح حلملة الصكوك حصة يف احملصول وفق ما حدده العقد

  :من بني خصائص املزارعة أن:خصائصها  - ب

، واملكتتبون فيها هم املزارعون يف عقد (مالكها أو مالك منافعها)املصدر لتلك الصكوك هو صاحب األرض  -
 .وحصيلة االكتتاب هي تكاليف الزراعة( مأصحاب العمل بأنفسهم أو غريه)املزارعة 
املستثمرون الذين اشرتيت )واملكتتبون هم أصحاب األرض (. صاحب العمل)املزارع  نفسه لمصدر هوميكن ل -

 .األرض حبصيلة اكتتاهبم، وميلك محلة الصكوك احلصة املتفق عليها مما تنتجه األرض
 :صكوك المساقة -9
 :مفهومها  - أ

يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف سقي أشجار مثمرة واإلنفاق عليها ورعايتها، على أساس  متساوية القيمة"هي وثائق 
 .2"وفق ما حدده العقد من الثمرة عقد املساقاة، ويصبح حلملة الصكوك حصة

 :تتميز هذه الصكوك ببعض اخلصائص، فنجد : خصائصها  - ب
اليت فيها الشجر واملكتتبون فيها هم  (مالكها أو مالك منافعها)املصدر لتلك الصكوك هو صاحب األرض  -

 .املساقون يف عقد املساقاة، وحصيلة اإلكتتاب هي تكاليف العناية باألشجار
املستثمرون الذين سقيت أرضهم )واملكتتبون هم أصحاب األرض  (صاحب العمل)قد يكون املصدر هو املساقي -

 .ا تنتجه األشجارويستحق محلة الصكوك احلصة املتفق عليها مم( حبصيلة اكتتاهبم
 :صكوك المغارسة  -20

 :مفهومها  - أ
ما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات فيوثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها يف غرس أشجار، "هي 

 .3"على أساس عقد املغارسة، ويصبح حلملة الصكوك حصة يف األرض والغرس
 :بعضا من خصائصها ، فنجد وهلذه الصكوك مميزات ميكن أن نعرض: خصائصها  - ب

املصدر لتلك الصكوك هو مالك أرض صاحلة لغرس األشجار، واملكتتبون فيها هم املغارسون يف عقد املغارسة،  -
 .وحصيلة االكتتاب هي تكاليف غرس الشجر

املستثمرون الذين غرست )، واملكتتبون هم أصحاب األرض (صاحب العمل)املغارس  نفسه لمصدر هوميكن ل -
 .صة املتفق عليها من األرض والشجرويستحق محلة الصكوك احل( حبصيلة اكتتاهبماألرض 

 
 

                                                             
1
 .932املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص  

.211املرجع السابق، ص  2  
.210املرجع السابق، ص  3  
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 أنواع الصكوك اإلسالمية(:  3)جدول رقم                               
 أنواع الصكوك اإلسالمية

 الصكوك اإلسالمية وفق صيغ التمويل اإلسالمي الصكوك اإلسالمية من ناحية التملك
 صكوك تمثل حقوق

 ملكية
صكوك تؤول إلى 

 مديونية
 دائمة املشاركة يف األرباح الرأمسالية. 9: صكوك املضاربة -

 ذات األجل املتغري. 8                     
 املتناقصة. 1                     

 ذات األجل الثابت احملدد. 2                     
 صكوك السلم - صكوك السلم- صكوك املضاربة -
 صكوك ملكية املوجودات املؤجرة.9: صكوك اإلجارة - صكوك اإلستصناع- كوك اإلجارةص-

 صكوك ملكية املنافع.8                     
 صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني. 1                     
صكوك ملكية اخلدمات من طرف        . 2                    
 موصوف يف الذمة

 ملشروع معني بإدارة مصدرها. 9: صكوك املشاركة - صكوك املراحبة- كاتصكوك املشار -
 ملشروع معني بإدارة جهة أخرى. 8                     
 املستمرة. 1                     
 املؤقتة. 2                     
 املنتهية بالتمليك.5                     

 صكوك املراحبة -  صكوك املنافع -
 صكوك اإلستصناع -  صكوك اخلدمات -
 صكوك الوكالة باإلستثمار -  صكوك الزراعية-
 صكوك املزارعة  -  
 صكوك املغارسة -  
 صكوك املساقاة -  

 :على باإلعتماد :المصدر
-Abdullaah Jalil, islamic bonds issues: the malaysian experience, The 6th Asian Academy of Management 

Conference,  Malaysia 9-11 December 2005, p.5 

 . 920-932: ص  ، ص9010، البحرين، هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املعايري الشرعية، -
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 .ضوابط إصدارها وتداولها وآلية هيكلتها :الصكوك اإلسالمية: المبحث الثاني
حتكمها ضوابط وأسس تنظم عملية إصدارها وتداوهلا، وتنطلق هذه األسس والقواعد  ،ملاليةالصكوك كغريها من األدوات ا  

من مقاصد وأحكام الشريعة، ونستعرض يف حماور هذا املبحث أهم خطوات ومراحل عمليات اإلصدار والتداول وما تتضمنه من 
إلسالمية ألول مرة، وأنواع اهلياكل اليت يتم إصدارها هبا إجراءات فنية وضوابط شرعية، تبدأ منذ اإلعالن عن االكتتاب يف الصكوك ا

 .وآلية اإلصدار والتداول ليستمر حىت هناية أجلها بإطفائها
هذه الضوابط واإلجراءات البد من توافرها، لضمان عدم احنراف الصكوك يف أي مرحلة من مراحلها عن الشيء الذي   

 :هلذا املبحث  لنقاط التالية اوهي جديرة بالبحث والدراسة  يف. وجدت من أجله
 
 
 
 
 
 
 .ل املطلب األول، وذلك من خالالضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالميةو ميكننا أن نستهل مبعرفة   

 الضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالمية: المطلب األول
جيب توفرها فيها، ليتسىن هلا أن تؤدي الدور حىت تتم عملية إصدار الصكوك اإلسالمية، كان البد من وجود ضوابط شرعية   

 .الذي أصدرت من أجله
وإصدار الصكوك اإلسالمية حمكوم بضوابط شرعية عامة، تنطبق على مجيعها وضوابط شرعية خاصة، وفقا للصيغة اليت متت   

 :وسنتعرض باخلصوص يف هذا املطلب للنقطتني التاليتني هبا عملية إصدار الصكوك، 

    
 
 

 الضوابط العامة إلصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع األول
على أساس صيغة من صيغ من العقود اإلستثمارية الشرعية  تصدر باالستناد إىل عقد ،الصكوك اإلسالمية القائمة حاليا  

طريق نشرة اإلصدار اليت إىل املكتتبني عن  ،ويوجه اإلجياب. 1التمويل اإلسالمي، ويرتتب عن هذا العقد أحكام وآثار هذه الصيغة
 .على أساسه، ويعترب متلكهم هلذه الصكوك قبوال الذي تصدر الصكوك اإلسالمية ،تتضمن مجيع أركان وشروط العقد الشرعي

 
                                                             

 .920، ص املرجع السابق  1

الضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالمية: المطلب األول  
الضوابط الشرعية لتداول الصكوك اإلسالمية: المطلب الثاني  
  آليات إصدار الصكوك اإلسالمية : المطلب الثالث
إصدار الصكوك اإلسالمية  هيكلية: المطلب الرابع  

إلسالميةالضوابط العامة إلصدار الصكوك ا: الفرع األول  
الضوابط الخاصة التي تحكم إصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع الثاني  
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 :الضوابط العامة المشتركة:أوال 
 :1الصكوك معضمبني أهم الضوابط العامة اليت تشرتك فيها من   

اإلستصناع،  السلم، من عقود االستثمارات الشرعية اإلسالمية، كاملشاركة،ا ما يقابلهتصدر الصكوك اإلسالمية وفق  -1
 .اإلجارة، وغريها من العقود اليت تتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

 .يضبط الصكوك أحكام املشاركة ومنها خلط األموال واملشاركة يف الربح واخلسارة -2
 .ملستقلة عن محلة الصكوك، وهي املسؤولة إداريا اجتاههما ملعنويةبالشخصية امع تتالشركة املصدرة للصكوك  -3
، وذلك حسب والتسيري قيامهما مبهام اإلدارة مقابل ،مسبقاومتفق عليها  معروفةلشركة املصدرة للصكوك عائد بنسبة ل -4

 .مفهوم املضاربة، أو الوكالة اليت جتمعها مع مالك الصكوك
 .نسب توزيع العائد بني مالكي الصكوك والشركة املصدرة هلاة و كيفيمسبقا وصراحة عن  يف نشرة االكتتاب  يصرح -5
وفقا لعقد املضاربة الذي جيمع الشركة املصدرة ومالكي الصكوك، إذا كانت خسارة، فيتحملها هذا األخري إال إذا  -6

 .هي من تتحمل هذه اخلسارةفتكون  املصدرة تبني تقصري من طرف الشركة
 :الفقه اإلسالمي الدوليالضوابط العامة حسب مجمع : ثانيا
كما أوضح جممع الفقه اإلسالمي الدويل ألهم الضوابط العامة األساسية اليت حتكم عمليات إصدار الصكوك االستثمارية   

 :، نذكر منها ألمهيتها2 (2/1) 10اإلسالمية حسب القرار رقم 

ومتويله، وملكية حامل  ازهالصكوك إلجنيف املشروع الذي أصدرت  معلومة ومعروفةميثل الصك ملكية  :الضابط األول -1
، وتستمر هذه امللكية مدة تواجد املشروع، من بدايته إىل هنايته، ويرتتب عليها مجيع احلقوق حمددة الصك ملكية شائعة

 .املشروعة موروغريها من األ ووقف املقررة شرعا للمالك من بيع وهبة ورهن وإرث واجباتوال
ما ينتج عنه ر الصكوك اإلسالمية على أساس صيغة من صيغ التمويل اإلسالمية أن يكون إصدا :الضابط الثاني -2

كافة اآلثار املرتتبة عن الصيغة االستثمارية اليت صدرت على أساسها الصكوك، وذلك بعد قفل باب   املصدرة الصكوك حتمل
 .وبداية العمل يف املشروع 3االكتتاب

اس أن شروط التعاقد حتددها نشرة اإلصدار، وأن اإلجياب يعرب عنه يقوم العقد يف الصكوك على أس :الضابط الثالث -3
باالكتتاب يف هذه الصكوك، وأن القبول يعرب عنه مبوافقة اجلهة املصدرة، إال إذا صرح يف نشرة اإلصدار أهنا إجياب، فتكون 

 .حينئذ إجياب ويكون االكتتاب قبوال
                                                             

 .12ص  مرجع سابق،عبد اهلل املطلق،   1
 .1222حول سندات القارض وسندات االستثمار، ( 2/3)  30قرار رقم :  اإلسالمياملنبثق من منظمة املؤمتر  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  2
 .920املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص  3
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أن يتعهد بشراء ما  -املتعهد باالكتتاب-بالبنوك اإلسالمية والتقليدية ممثلة عادة جيوز للمؤسسة املالية  :الضابط الرابع -4
 يتحصل، ويكون االلتزام من متعهد االكتتاب مبنيا على أساس الوعد امللزم، وال جيوز أن امل يكتتب فيهاليت من الصكوك بقي 

 .املتعهد باالكتتاب عموالت مقابل ذلك التعهد
بدون حتديد  أوآلجال قصرية، متوسطة أو طويلة بالضوابط الشرعية،  ر الصكوكاصدميكن ا :الضابط الخامس -5

فال مانع شرعا  ،1اآلجال، وذلك حبسب طبيعة الصيغة اليت تصدر الصكوك وفقها وطبيعة املشروع املمول حبصيلة الصكوك
من حصة محلة الصكوك يف على اقتطاع نسبة معينة من العائد احملقق عند هناية كل دورة، إما  اإلكتتابعلى النص يف نشرة 

دوري، أو من حصصهم يف اإليراد أو الغلة املوزعة، ووضعها يف حساب احتياطي * وجود تنضيضاألرباح احملققة يف حالة 
 .برضى الطرفنيعلى اعتبار أن هذا الشرط  ،مستقبال ملواجهة خماطر خسارة رأس املال أو التقلبات يف العوائد املوزعة ،خاص

 :2باإلضافة للضوابط السالفة الذكر، جيب مراعاة الضوابط التالية يف نشرة اإلصدار :الضابط السادس -6
حتديد جمال االستثمار، وحتديد صيغ التمويل اإلسالمي الذي تصدر الصكوك على  اإلصدار نشرةيعلن يف أن  - أ

 .أساسها، كاإلجارة، أو املراحبة، أو املضاربة، أو املشاركة، أو السلم، أو اإلستصناع
شروط تنايف مقتضاها، أو خيالف توي على ن ال حتأ، و لصيغة اليت أصدر الصك على أساسهاا جتتمع مجيع أركانأن  - ب

 .أحكامها
هيئة رقابة شرعية تعتمد  توفرعلى االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، وعلى  صراحة أن ينص يف النشرة - ج

 .اإلصدار إىل اإلطفاء من آلية اإلصدار وتراقب تنفيذه طوال الوقتوتوافق على 
اخلسارة )وأن يتحمل من الغرم (الربح احملقق)لى مشاركة مالك كل صك يف الغنميف نشرة اإلصدار ع يصرحأن  - د

 .من صكوك ميلكهبنسبة ما  (احملتملة
اإلصدار وصفاهتم الشرعية وحقوقهم عملية أن تتضمن النشرة شروط التعاقد والبيانات الكافية عن املشاركني يف  - ه

 .وواجباهتم، وذلك مثل وكيل اإلصدار ومدير اإلصدار ووكيل الدفع وغريهم، كما تتضمن شروط تعيينهم وعزهلم
ح، فإن ا ربأللالشركة عدم دفع نشرة اإلصدار وال الصكوك املصدرة على نص يؤدي إىل احتمال ال جيوز أن تتضمن  - و

رؤوس األموال، إن مل يكن قد مت االتفاق على التملك يف  نسبةوقع  كان الشرط باطال، ويصح العقد، وتوزيع األرباح حبسب 
 .نسب التوزيع

اجتاه  االمسيةة قيميلتزم فيه املصدر على ضمان ال ،صراحة أو ضمناأو بند ال جيوز أن تشمل نشرة اإلصدار أي نص    - ز
وعد من الغري  نص علىود وجما مينع شرعا من  غري أنه ال يوجد، من طرفه يف غري حاالت التعدي والتقصري محلة الصكوك

جلربان  غري حمدد املالية عن طريف العقد بالتربع بدون مقابل بدفع مبلغ خمصص ذمتهمنفصل يف شخصيته، و  (طرف ثالث)
                                                             

1
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العقد  حتقققيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا يف  أيوعلى أن يكون التزاما مستقال عن العقد،  ،احملتملة للمشروع اخلسائر 
ضمانات عينية أو شخصية لضمان مسؤوليته يف  امكانية تقدمي ملصدر الصك يف حني  عليه بني أطرافه،وترتب أحكامه 

 .1حلملة الصكوكحاالت تعديه  أو تقصريه 
 .هذا ما يدور احلديث حوله يف الفقرة التاليةو  .ضوابط خاصة اأنواع الصكوك حتكمهباإلضافة إىل الضوابط العامة، فإن كل 

 لضوابط الخاصة التي تحكم إصدار الصكوك اإلسالميةا: الفرع الثاني
 :منها مت إصدار مجلة من الشروط والضوابط اخلاصة، اليت حتكم اصدار الصكوك من طرف بعض اجملالس الشرعية نذكر  

  :إصدار صكوك المضاربة: أوال
 :، منها(2/1) 10حيكم اصدار صكوك املضاربة ضوابط خاصة كما جاء يف القرار رقم   

ل، وحصيلة االكتتاب هي رأس مال املضاربة، ااملصدر هلذه الصكوك هو املضارب، واملكتتبون فيها هم أرباب امل"  -1
 . 2اخلسارة إن وقعتل، وهلم اأرباب املبإعتبارهم الربح  ويتحصلون على" وميلك محلة الصكوك موجودات املضاربة

ستثماري، وهذه األصول تتكون من نقود وأعيان ومنافع اال شروعمتثل صكوك املضاربة حصة شائعة يف صايف أصول امل  -2
، طاملا كان مع الديون والنقود يف حتقيق املشروعتداوهلا بعد قفل باب االكتتاب، وتوظيف حصيلة الصكوك  يمكنوديون، ف

  .3اقتضته طبيعة االستثمار يف بعض مراحله استثناء غري دائمأعيان ومنافع، ألن وجود الديون والنقود 
 :واألعيان المؤجرة ةإصدار صكوك اإليجار : انياث 

تقوم فكرة صكوك اإلجارة على حتويل التمويل باإلجارة إىل شكل صكوك متويلية، هذا ما ميكن متييزه من بني أنواع الصكوك   
 .يف هذه الصيغة

  :4ومن أهم الضوابط اليت حتكم هذه الصكوك، جند: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة -9
ذه الصكوك بائع عني مؤجرة أو عني موعود باستئجارها، واملكتتبون فيها مشرتون هلا، وحصيلة االكتتاب هو املصدر هل - أ

 .بغنمها وغرمها وذلك على أساس املشاركة فيما بينهماألصول بنسب معلومة مثن الشراء، وميلك محلة الصكوك تلك 
طريقة  ،ديد اآلجال على أن حتدد نشرة اإلصدارقد تصدر دون حتمتفاوتة، و صكوك األعيان املؤجرة تصدر آلجال   - ب

وطريقة  ،مقدار األجرةو  ،، ومدة اإلجارة(دفعة واحدة يف هناية مدة اإلجارة أو على دفعات أثناء هذه املدة)تصفية الصكوك 
 .ونوع اإلجارة تشغيلية أو متويلية ،الدفع

، فإذا انتهى عقد اإلجارة ة تناسب عمر األصللفرت تصدر عادة  ،صكوك األصول املؤجرة من نوع اإلجارة التشغيلية - ج
 .مث يباع األصل يف هناية األجل احملدد فيه، ويوزع على محلة الصكوك ،فإن مدير اإلصدار يقوم بتأجريه مرة ثانية

                                                             
 .923ص مرجع سابق، املعايري الشرعية، 1
2

 .921ص سابق،الرجع امل 
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ع ، ويف هذا النو نفسها مبدة اإلجارة فرتهتاتتحدد  ،صكوك األصول املؤجرة من نوع اإلجارة التمويلية املنتهية بالتمليك - د
األجرة على محلة وتوزع  ،أو يف هناية مدة اإلجارة بدفع أقساط على مراحل ،للمستأجر كامال  تنتهي اإلجارة بتمليك األصل

 .يف هناية املشروع حسبما حتدده النشرة أوتاريخ استحقاقها دوريا يف الصكوك 
منذ حلظة يف األسواق املالية ا فيجوز تداوهل ،حصة شائعة يف ملكية األصل املؤجر ،متثل صكوك األصول املؤجرة - ه

 .، كما أنه جيوز اسرتدادها من مصدرها قبل حلول أجلهابإطفائها إصدارها وحىت هناية مدهتا
 :ومن أهم الضوابط اليت حتكم هذه الصكوك، جند :صكوك ملكية المنافع -2
ك محلة الصكوك تلك املنافع على وميلملنفعة العني املوجودة واملكتتبون فيها مشرتون هلا،  بائع املصدر هلذه الصكوك  - أ

 .1االكتتاب هي مثن تلك املنفعة األموال اجملمعة منو  برحبها وخسارهتاشيوع 
الصكوك مبدة اإلجيار األصلية، وذلك أن العني املؤجرة، ال جيوز إعادة تأجريها ملدة تزيد عن مدة يتحدد أجل هذه   - ب

 .اإلجارة األوىل
 :  ضوابط وحيكم هذه الصكوك من :صكوك الخدمات -3
، 2املصدر لصكوك اخلدمات، واملكتتبون فيها مشرتون هلا، وحصيلة االكتتاب هي مثن تلك اخلدمةبائع اخلدمة هو    - أ

 .مبجرد قفل باب االكتتاب وختصيصها فيما أصدرت لهعلى صكوك اخلدمات وترتتب آثار صيغة إجارة اخلدمات 
وال فرق يف  جديدبعقد إجارة خدمات ( املؤجر) يت ميلكها البائع ، خدمات اإلنسان ال(إعادة تأجري)من بيع  مينعال    - ب

، واإلجارة الواردة على عمل اإلنسان يف هذا صول، ومنافع اإلنسان، وال بني اإلجارة الواردة على األصولذلك بني منافع األ
 .3اخلصوص

 .بني األجرينيف الفرق  هم، ويتمثل رحبأجرة يستحق محلة صكوك اإلجارة يف اإلجارة الثانية   - ج
 .الذكر يف كل أنواع صكوك اإلجارة السابقة مدة إعادة اإلجارةحتدد مدة اإلجارة األوىل    - د

  :إصدار صكوك المشاركة:ثالثا
إصدار يف الراغبة ال تكاد ختتلف إصدار صكوك املشاركة عن إصدار صكوك املضاربة، إال يف تنظيم العالقة بني جهة  
 :ا يليمبوعليه، فإن هذه الصكوك حمكومة  لصكوك، وبني محلة الصكوك،ا

املكتتبون هم الشركاء يف عقد و املصدر هلذه الصكوك هو طالب املشاركة معه يف مشروع معني أو نشاط حمدد،   -1
املشاركة، وحصيلة االكتتاب هي حصة املكتتبني يف رأس مال املشاركة، وميلك محلة الصكوك موجودات الشركة بغنمها 

 .4وغرمها
                                                             

1
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آجال صكوك املشاركة باملدة احملددة للمشروع أو النشاط حمل عقد املشاركة، ويستحق محلة صكوك تاريخ  يتحدد  -2
 .صكوك وتوزع اخلسارة عليهم بنسبة مسامهتهمالاملشاركة حصة من أرباحها بنسبة ما ميلكون من 

 :إصدار صكوك السلم :رابعا
ر لتلك الصكوك هو البائع لسلعة السلم، واملكتتبون فيها املصدف"كيفيت اصدار هذه الصكوك    AAOIFIوصدر عن الـ  

، وميلك محلة الصكوك سلعة السلم ويستحقون مثن (رأس مال السلم)هم املشرتون للسلعة، وحصيلة االكتتاب هي مثن شراء السلعة 
 .1"وجدت إن* السلم يف السلم املوازيبيعها، أو مثن بيع سلعة 

 : إصدار صكوك المرابحة: خامسا
 :املصدر لصكوك املراحبة عليه أن يلتزم جبملة من الضوابط أمهها  

املصدر لصكوك املراحبة هو البائع لبضائع املراحبة، واملكتتبون فيها هم املشرتون هلذه البضاعة، وحصيلة االكتتاب هي   -1
 .2تكلفة شراء البضاعة، وميلك محلة الصكوك سلعة املراحبة ويستحقون مثن بيعها

صكوك عادة آلجال متوسطة وقصرية، وهي املدة الالزمة لشراء بضاعة املراحبة، من حصيلة االكتتاب يف تصدر هذه ال  -2
 .صكوك املراحبة، وتوقيع عقد البيع باملراحبة مع الواعد بشرائها، مث املدة الالزمة لتحصيل الثمن وتوزيعه على محلة الصكوك

عة املراحبة ودفع مصروفاهتا نقدا، ومثن بيعها للمشرتي مراحبة يكون ربح محلة الصكوك، هو الفرق بني مثن شراء بضا  -3
 .3أو دفعة كاملة على أقساط مؤجلة

  :إصدار صكوك اإلستصناع : سادسا
 :الصكوك االستصناع جيب أن يتقيد مبجموعة من الضوابط منه املصدر  

ني املراد صنعها، وحصيلة االكتتاب هي تكلفة واملكتتبون فيها هم املشرتون للع( البائع) املصدر هلذه الصكوك هو الصانع   -1
 .4إن وجداملصنوع، وميلك محلة الصكوك لعني املصنوعة، ويستحقون مثن بيعها، أو مثن بيع العني املصنوعة يف اإلستصناع املوازي  

ناع مثن اإلستص يستحق محلة الصكوك مثن العني املصنعة ويتمثل الربح بالنسبة هلم يف الفرق بني تكلفة تصنيع العني أو  -2
  .5أن تتحدد آجاهلا باملدة الالزمة لتصنيع العني ىاملوازي ومثن اإلستصناع، عل

 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                    

يتحول هذا األخري لبائع ثان لنفس السلم املوازي وهو أن يبيع شخص بائع أول بضاعة من نفس اجلنس واملواصفات لشخص ثان املشرتي األول مؤجال ويتسلم مثنها مقدما، على أن *
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 :إصدار الصكوك الزراعية :سابعا
تعترب كل من صكوك املزارعة واملغارسة واملساقاة، من قبل الصكوك الزراعية، وهي تتشابه يف معظم الصفات، واليت تتحدد   
 : 1ضوابطها كما يلي

، واملكتتبون فيها هم املزارعون يف عقد (مالكها أو مالك منافعها)صاحب األرض جلهة املصدر هلذه الصكوك يكون  -1
، وحصيلة االكتتاب هي تكاليف الزراعة، وترتتب آثار صيغة املزارعة على (أصحاب العمل بأنفسهم أو بغريهم)املزارعة 

 .الصكوك الصادرة لتمويل املشروع الزراعي
واملكتتبون هم أصحاب ( صاحب العمل)ملزارع أو املساقي أو املغارس ن مصدر هذه الصكوك من جهة وقد يكو  -2

، وميلك محلة الصكوك احلصة املتفق عليها مما تنتجه األرض، (املستثمرون الذين اشرتيت األرض حبصيلة اكتتاهبم)األرض 
مدربة، وتطلب من املكتتبني شراء ما تصدره من صكوك  ومثل ذلك أن تقدم شركة زراعية املدخالت الالزمة من بذور وعمالة

لتمويل شراء مساحات كبرية من األراضي أو استصالحها أو ختصيصها، فإذا مت قبول هذا اإلجياب واكتتب الناس يف هذه 
اليت  بصفتهم مالك األرض -وبني مجاعة املكتتبني فيه  -بصفته مزارعا مباله-الصكوك، انعقدت مزارعة بني مصدر الصك 

، وترتب عليها مجيع أحكام عقد املزارعة من توزيع الناتج من الزرع بني مالك األرض واملزارع، وتقوم مؤسسة -اشرتيت بأمواهلم
مالية بتنظيم إصدار هذه الصكوك نيابة عن مصدرها، كما جيوز أن يكون مدير إصدار يتوىل إدارة هذه العملية من بدايتها إىل 

 .ددها نشرة اإلصدارهنايتها لقاء أجرة حت
 :إصدار صكوك الوكالة باالستثمار: ثامنا
هو الوكيل باالستثمار، واملكتتبون هم املوكلون، وحصيلة االكتتاب هي املبلغ املوكل يف ها مصدر وتتمثل هذه الصكوك كون   

 .  2إن حتققملشاركة تها على ربح المح تحصلبرحبها وخسارهتا، على أن ي أصولاالستثمار، وميلك محلة الصكوك ما متثله الصكوك من 
والتداول ال خيلو من  ،وبإصدار الصكوك اإلسالمية وفق الضوابط السابقة، فإهنا تكون جاهزة للتداول يف سوق رأس املال  

 .الضوابط الشرعية والفنية اليت حتكمه، وهذا ما سيدور احلديث حوله يف املطلب التايل
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                             

 .929ص مرجع سابق، املعايري الشرعية، 1
.921ص ،املرجع السابق  2  
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 لشرعية لتداول الصكوك اإلسالميةالضوابط ا: المطلب الثاني
الصكوك ألول مرة من مصدرها يف مرحلة اإلصدار، متلك هذه الورقة من طرف صاحبها، أما تداوهلا عندما  عندما تباع  

ففي احلالة األوىل يتم إصدار الصكوك مقابل موجودات معينة أو موصوفات بالذمة، فتكون بذلك . رتى من حاملها يف املرة الثانيةتش
 .بيعا هلا بالنقد، وهذا مع توافر أركان البيع( موجودات موصوفة بالذمة)عملية اإلصدار بيعا لتلك املوجودات ألهنا كانت مقابل أعيان 

أما إذا كانت الصكوك تصدر بغية استخدام حصيلتها يف شراء أعيان مدرة للدخل مثال، لتكون ملكا حلملة الصكوك، فإن   
 .1بيعا حينئذ، فتبقى الصكوك املصدرة ممثلة للحصيلة اجملمعة، أي أهنا متثل نقودا يف هذه املرحلةعملية اإلصدار ال تتضمن 

:، نتطرق للفرعني التالينيوملعرفة الضوابط العامة واخلاصة لتداول الصكوك اإلسالمية  
   

 
 

 

 الضوابط العامة لتداول الصكوك اإلسالمية: الفرع األول
، إذا متتع الصك صخاصية التداول يف سوق 2"املكتتبنيعها يف السوق الثانوي بعد شرائها من قبل بي"بتداول الصكوك  قصدوي  

أما إذا كان الصك اليتداول يف سوق . األوراق املالية وبالثمن الذي يتحدد يف السوق الناتج عن تقييم أصول الصكوك املصدرة
  .3عند بلوغ أجل استحقاقه إذا كان منصوصا عليه يف نشرة االصدار األوراق املالية فيمكن تداوله  بسعر اصداره جلهة االصدار

 .إصدار مجلة من الشروط والضوابط العامة اليت حتكم تداول الصكوك اإلسالمية من طرف بعض اجملالس الشرعية مت وهنا 
  :الضابط األول:أوال
وجودات من أعيان أو منافع أو خدمات، بعد واسرتدادها، إذا كانت متثل حصة شائعة يف ملكية املجيوز تداول الصكوك   

 : 4قفل باب االكتتاب، باعتبار ذلك مأذونا فيه من الشركاء مع مراعاة الشروط التالية
البيع ما يزال نقودا، فإن تداول الصكوك يعترب مبادلة  ةإذا كان رأس مال املشروع املتجمع بعد االكتتاب، وقبل مباشر  -1

لصرف، ومع تقابض البدلني يف جملس الصرف قبل التفرق، إذا بيع أحد النقدين جبنسه، أي أن نقد بنقد وتطبق عليه أحكام ا
 .القيمة االمسية املدفوعة هي األساس حيث يباع فيها الصك دون زيادة أو نقصان

 .إذا صار رأس املال ديونا تطبق على تداول الصكوك أحكام التعامل بالديون -2
 

                                                             
1

 .22، مرجع سابق، صوعبد العظيم أبو زيدمعبد اجلارحي  
.21ص مرجع سابق،عبد اهلل املطلق،   2  

.95ابق، صمرجع س،  عبد امللك منصور  3  
، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الشارقة، (التوريق)حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية  اول لألسهم واحلصص والصكوك،حممد عبد الغفار الشريف، الضوابط الشرعية للتوريق والتد 4

 .5-2:ص ص ،9002

الضوابط العامة لتداول الصكوك اإلسالمية: الفرع األول  
داول الصكوك اإلسالميةالضوابط الخاصة لت: الفرع الثاني  
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ملتفق طة من النقود والديون واألعيان واملنافع، فإنه جيوز تداول الصكوك وفقا للسعر اخمتل أصولرأس املال  عندما يكون -3
 .مع مراعاة الشروط السابقة يف التداولعليه، 

ظروف العرض والطلب، مبا تسمح به الضوابط الشرعية، إذا توفرة فيها  تداول الصكوك يف أسواق األوراق املالية كنمي -4
، كما جيوز أن يتم التداول بقيام اجلهة املصدرة يف فرتات دورية معينة، بإعالن إجياب يوجه إىل وخيضع إلرادة املتعاقدين

بسعر معني، ويستحسن أن تستعني يف حتديد السعر بأهل  اجلمهور تلتزم مبقتضاه، خالل مدة حمددة بشراء هذه الصكوك
 .اخلربة، وفقا لظروف السوق واملركز املايل للمشروع

  :الثاني الضابط: ثانيا
بشراء ما بعد إمتام عملية اإلصدار تعهد مصدر الصك يف نشرة إصدار الصكوك امكانية لصكوك القابلة للتداول، بالنسبة ل  

 .1وال جيوز أن يكون وعد الشراء بالقيمة االمسية للصك. يعرض عليه من هذه الصكوك بسعر السوق
 :الضابط الثالث: ثالثا

مثل القيد يف السجالت، الوسائل االلكرتونية أو املناولة  ةعيالشر  أحكام فيما ال خيالف جيوز عارف عليهاتداول الصكوك بأي طريقة مت

 .2إذا كانت حلاملها

لمؤسسات املالية اإلسالمية وهيئات الرقابة الشرعية ببعض التوصيات ل AAOIFI  ـتقرير اجمللس الشرعي لل وجاء يف هذا   
 :3ا يليأن تلتزم عند إصدار الصكوك مب

، للشركةاحلقيقية  األصول محلة الصكوك جبميع حقوقها والتزاماهتا، يف وجب متلك لصكوك القابلة للتداول،بالنسبة ل -1

بشأن  99وقانونا، سواء أكانت أعيان أو منافع أو خدمات، وفقا ملا جاء يف املعيار الشرعي رقم متلك وتباع شرعا  اأهنو 
 .ميزانيتهصكوك إثبات نقل ملكية املوجودات يف سجالته، وأن ال يبقيها يف صكوك االستثمار، وجيب على مدير ال

ا، أصوهلإال إذا باعت جهة جتارية أو مالية مجيع  ،اإليرادات أو الديونإذا كان جمموعها ميثل الصكوك تتداول ال جيوز أن  -2
وفق الضوابط املذكورة يف  ،مقصودة يف األصلحمفظة مالية قائمة لديها، ودخلت الديون التابعة لألعيان واملنافع غري هلا أو 

 . بشأن األوراق املالية 89املعيار الشرعي رقم 
 :نوع من الصكوك ضوابط حتكمها، وهذا ما سنبينه فيما يلي ا للضوابط العامة للتداول، فإن لكلنوبعد تطرق  
 
 
 

 
                                                             

1
 .922ص مرجع سابق، املعايري الشرعية،  

 .922املرجع السابق، ص  2
 . 12/09/9002الشرعي، البحرين، ، تقرير اجمللس هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  3
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 الضوابط الخاصة لتداول الصكوك اإلسالمية : الفرع الثاني
 :نذكر منها من طرف بعض اجملالس الشرعية ،اليت حتكم تداول الصكوك اإلسالمية اصة،لة من الضوابط اخلإصدار مج مت  

 : تداول صكوك المضاربة:اوال
تداول صكوك املضاربة بعد انتهاء الفرتة احملددة لالكتتاب، باعتبار " إمكانية AAOIFI  ـلكما جاء يف املعايري الشرعية ل   

  :1وهذا مع مراعاة الضوابط التالية" ملضارب عند نشوء الصكوكذلك مأذونا فيه من ا
نقدا يعترب مبادلة  هنقودا، فإن وقبل املباشرة يف العمل باملال مازال فيها االكتتاببعد مجع حصيلة تداول صكوك املضاربة  -1
 .، وتطبق عليه أحكام الصرفبنقد
إذا صار مال املضاربة و  ،أصبح مال املضاربة ديونا إذاتطبق على تداول صكوك املضاربة أحكام التعامل بالديون  -2

تداول صكوك املضاربة وفقا للسعر املرتاضي عليه، على أن  فيمكن ،موجودات خمتلطة من النقود والديون واألعيان واملنافع
 .كام الشرعيةاألح التداول يكون الغالب يف هذه احلالة أعيانا ومنافع، أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فرتاعى يف

 :تداول صكوك اإلجارة وأنواعها:ثانيا
حبسب املعايري  AAOIFIاليت أقرهتا الـ  صحيحا، جيب مراعاة الضوابط اإلجارة وأنواعها تداوالولكي يتم تداول صكوك   

 .2الشرعية
لة الصكوك إصدارها بعد متلك مح بدأمنذ  ،املوعود باستئجارهاو جيوز تداول صكوك ملكية املوجودات املؤجرة أ -1
 .وحىت هناية أجلها صوللأل
بسعر السوق أو  تاريخ استحقاقهاقبل  ةصدر طرف الشركة املمن  ،اسرتداد صكوك ملكية املوجودات املؤجرة ميكن  -2

 .عليه حامل الصك ومصدره حني االسرتداد فقبالسعر الذي يت
،  األصول، فإذا أعيدت اإلجارة لتلك األصولاملعينة قبل إعادة إجيار تلك  ألصولملكية منافع اتداول صكوك ب السماح -3

املستأجر الثاين، فيخضع التداول حينئذ ألحكام وضوابط التصرف يف  كان الصك ممثال لألجرة، وهي حينئذ دين يف ذمة
 .الديون

جيوز ملصدر الصك أن يسرتد صكوك ملكية منافع املوجودات املعينة من حاملها بعد التخصيص ودفع مثن االكتتاب،   -4
واء كان بسعر السوق، أو الثمن الذي يرتاضى عليه العاقدان حني االسرتداد، على أن ال يكون مبلغ االكتتاب أو مبلغ س

 .االسرتداد مؤجال
                                                             

املؤسسات املالية اإلسالمية، معامل وآفاق املستقبل، كلية الشريعة :حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الرابع عشرنادية أمني حممد علي، صكوك اإلستثمار الشرعية خصائصها وأنواعها،   1
 .222ص ، 9002ماي  17-12والقانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة،

 .922ص مرجع سابق، املعايري الشرعية،  2
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جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات، اليت تستوىف من طرف معني قبل إعادة إجارة تلك اخلدمات، فإذا أعيدت   -5
حينئذ دين يف ذمة املستأجر الثاين، فيخضع التداول ألحكام وضوابط التصرف يف اإلجارة، كان الصك ممثال لألجرة، وهي 

 .الديون

بشرط عدم الربط  جيوز إجراء إجارة موازية على عني، بنفس مواصفات املنفعة حلملة الصكوك وفق الضوابط السابقة  -6
 .بني عقدي اإلجار

 : تداول صكوك المشاركة: ثالثا
داول صكوك املشاركة، وختصيص رأمسال املشاركة فيما أصدرت من أجله، وحىت هناية جيوز تبعد قفل باب االكتتاب  -1

وان قلت املنافع )املشاركة، طاملا اشتملت جموداهتا على أعيان ومنافع مع الديون والنقود شركة أجل الصكوك وتصفية 
، وأن وجودها حمل التصرف الحقا فيها، وان دخلت يفعلى أساس أن الديون والنقود غري مقصودة يف التصرف ( واألعيان

، ألن العالقة بني األصول واملنافع من جهة، األكثريةاقتضته ضرورة االستثمار يف بعض مراحل املشروع، وصعوبة تطبيق ضابط 
 .1والنقود والديون من جهة أخرى غري ثابتة، بل تتغري يف كل حلظة

التصرف يف الديون بعد التصفية اليت تتخلف عنها  تراعى ضوابط عقد الصرف قبل توظيف حصيلة الصكوك، وضوابط -2
 .ديون يف ذمة الغري

  :تداول صكوك السلم: رابعا
، كما قرر جممع 2اجلمهور برأيعمال ، عدم جواز تداول صكوك السلم AAOIFIرجحت املعايري الشرعية الصادرة عن   

بيع السلعة املشرتاة ال جيوز : "، فيما نصهملسلم فيه قبل قبضها بيع يف دورته السابعة منع( 12/9/9)يف قراره رقم الفقه اإلسالمي 
  .3"سلما قبل قبضها

 :تداول صكوك المرابحة :خامسا
 .AAOIFI 4 تراعى ضوابط خاصة بالنسبة لصكوك املراحبة وهذا حبسب ماجاء يف املعايري الشرعية للـ   

بضاعة وحىت تاريخ تسليمها للمشرتي، مقابل مثن جيوز تداول صكوك املراحبة بعد إغالق باب االكتتاب وشراء ال" -1
مؤجل، أو يدفع على أقساط، وخيضع لقيود التصرف يف الديون لعدم تسليم البضاعة للمشرتي، وحىت قبض الثمن املؤجل 

 ".وتصفية العملية
 .ال جيوز تداول صكوك املراحبة بعد تسليم بضاعة املراحبة للمشرتي، ألهنا متثل دينا حينئذ -2

 
 

                                                             
1

 .53ص مرجع سابق،أمحد إسحاق األمني حامد،  
 .922ص مرجع سابق،املعايري الشرعية،   2
.20عبد اهلل املطلق، مرجع سابق، ص  3  
.211صمرجع سابق، ، املعايري الشرعية  4  
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 : تداول صكوك اإلستصناع :اسادس
 :ولكي يتم تداول صكوك اإلستصناع تداوال صحيحا، جيب مراعاة الضوابط التالية  

تصناع جيوز تداول صكوك اإلسأي  مدة اإلستصناعيف جيب حتويل حصيلة االكتتاب إىل أعيان مملوكة حلملة الصكوك  -1
هب بعض الفقهاء إىل جواز تداول صكوك اإلستصناع إذا مت جيوز بيعها وشراؤها، كما ذ ألهنا يف هذه احلالة متثل أصول

إصدارها من طرف الصانع، حيث يرى بعض هؤالء أن مثل هذه الصكوك شأهنا شأن صكوك السلم، جيب أن ال تكون قابلة 
حالة  هي ديون يف ذمة املشرتي، ولكنها ميكن أن تكون قابلة للتداول يف صكوكللتداول، ألن املوجودات اليت متثلها ال

آالت وموجودات ثابتة أخرى، يف حالة كون قيمتها أكثر من املصنوع بعد من ا صدارها من قبل الصانع، حيث متثل أصوهلإ
 .1صنعه وبيعه

استعملت النقود وصارة أعيانا مملوكة لفائدة محلتها يف مدة االستصناع، أما إذا دفعت وجيوز تداول  هذه صكوك إذا  -2
فيخضع تداول هذه الصكوك ألحكام   ،استصناع مواز أو سلمت العني املصنعة للمستصنعالصكوك اجملمعة يف مبالغ 

 .2التصرف يف النقود
  :تداول الصكوك الزراعية: سابعا
 :3عادة مايتم مراعاة الضوابط التالية يف تداول الصكوك الزراعية وهي  

الصكوك وبدء النشاط، إذا كان محلة  جيوز تداول صكوك املزارعة واملساقات، بعد غلق باب االكتتاب وختصيص -1
فال جيوز تداول الصكوك إال إذا ( الزراعة أو السقي)امللتزمون بالعمل  هم محلة الصكوك الصكوك مالكي األرض، أما إذا كان

 .كان التداول بعد بدء صالح الزرع أو الثمر

الصكوك  اشاط، سواء كان حاملو جيوز تداول صكوك املغارسة بعد غلق باب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء الن -2
 .مالكي األرض أم امللتزمني بالغرس

غري أن هذه الضوابط واملعايري الشرعية الزالت حباجة إىل آليات اإللزام والتطبيق يف املؤسسات املالية اإلسالمية، وقبل ذلك   
وهذا حىت ال حيدث احنراف يف تطبيق هذه . ا عليهاجيوز أن تطرح على اجملامع واجملالس العلمية الفقهية إىل أن جتد اتفاقا أو إمجاع

  .ومقوماته املعايري، ويعترب خروجا عن أسس االقتصاد اإلسالمي
 
 
 
 
  

                                                             
  .13موسى بال حممود، مرجع سابق، ص 1
2

 .922سابق، ص املعايري الشرعية، مرجع  
.211املرجع السابق، ص  3  
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  :خالصة الحكم الشرعي في تداول وإصدار الصكوك اإلسالمية:ثامنا
نع، وبصفة عامة، وز وما مي  وتبيان ما جي ،من خالل تقدمينا ملختلف الضوابط الشرعية إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية  

حكم شرعي خاص هبا،  ،ميكن أن يكون لكل مرحلة من هذه املراحل ،1فإن عملية إصدار وتداول الصكوك متر عادة صخمس مراحل
 :وهذه املراحل هي

 .مرحلة التأسيس واالكتتاب: المرحلة األولى -1
 .نافعمرحلة جتميع النقود قبل أن تتحول إىل أعيان أو م :المرحلة الثانية -2

 .حتول النقود كلها أو معظمها إىل أعيان أو منافع أو حقوق معنوية :المرحلة الثالثة -3

حتول السلع واألعيان واملنافع إىل أمثان عاجلة نقود، وآجلة ديون، من خالل املراحبات والبيع باألجل  :المرحلة الرابعة -4
 .وبالتقسيط

 .ركة أو الصندوقمرحلة التصفية عند توقف نشاط الش :المرحلة الخامسة -5
مناهج متعددة يف حماولة التوصل إىل احلكم الشرعي يف كل مرحلة من املراحل املتقدمة، وذلك  ،وقد سلك العلماء املعاصرون  

 .من خالل منهج الغلبة أو الكثرة، وذلك بالنظر يف غلبة الديون، أو النقود أو األعيان أو املنافع
، ويعين ذلك أنه إذا كان املقصود األساسي **األصالة والتبعية األخذ بقاعدة* قره داغيوقد رجح الدكتور علي حمي الدين ال  

 .2اري هو األعيان أو املنافع، فإن تداول الصكوك اإلسالمية جائز شرعاثممن املوجودات أو من نشاط الشركة، أو الصندوق االست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
املعهد اإلسالمي للبحوث ،  51، حبث علي حمي الدين القره داغي، أثر الديون ونقود الشركة أو احملفظة على حكم تداول األسهم والصكوك والوحدات اإلستثمارية، الطبعة األوىل 1

 .2، ص9003والتدريب، جدة، 
 .يس لعدد من اهليئات الشرعية واخلبري باجملامع الفقهية وعضو باجمللس األوريب لإلفتاء والبحوثعضو يف هيئة العلماء املسلمني، رئ*
ريق اف واحلقوق عن طاألصل املتبوع هو نشاط الشركة وعملها وأغراضها املصرح هبا يف النظام األساسي، فإذا كان هذا الغرض هو العمل يف جتارة األعيان واملن: قاعدة األصالة والتبعية**

قبل العمل أو النهاية بعد التصفية، وذلك ، كاملراحبة واإلجارة واالستصناع، وحنوها، فإن الديون أو النقود الناجتة مهما كثرت ال تؤثر يف تداول الصكوك إال يف حاالت البداية ةالعقود الشرك
 .12ص  مرجع سابق، كمال توفيق حطاب،  :راجع. ذلك العملألن العمل التجاري هو األصل املتبوع املقصود وأن الديون أو النقود نتجت تبعا ل

 .12كمال توفيق حطاب، مرجع سابق، ص  2
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   آليات إصدار الصكوك اإلسالمية: المطلب الثالث
وعليه، فإن إصدارها حيتاج إىل حسن اإلخراج،  ،إصدار الصكوك اإلسالمية على جانب كبري من األمهية تنظيم ترب عمليةتع  

تتطلبه من وجود ألطراف رئيسة ومساعدة تعمل متظافرة إلخراج الصكوك إىل الوجود، مع  وما ،وصخاصة يف عمليات اإلصدار األوىل
يطلق عليها تنظيم اإلصدار  ،وتشمل عملية إصدار الصكوك على خطوات أولية خمتلفة. بينهايربط هذه األطراف من عالقة فيما  ما

 : ويتفرع هذا املطلب للفروع التالية. وفق هيكلية خاصة بكل نوع من الصكوك أو ترتيب اإلصدار
 
 

 
 

  أطراف التعامل في إصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع األول
ي، وكأي عقد توجد له أطراف تنشأ هلا حقوق ويرتتب عليها التزامات، وتوجد أطراف تصدر الصكوك عادة وفق عقد رمس  

 .إىل جانب ذلك توجد أطراف أخرى مساعدة مكملة لألوىل ،رئيسية
 :األطراف الرئيسية والمساعدة :أوال

على توفري األرضية  من املعلوم أن اصدار ألي ورق مالية كانت، جيب أن تتظافر جهود جمموعة من األطراف اليت تعمل  
 :فيما يلي كل طرف  سنشري إيلاملالئمة إلجناح  أي عملية إصدار، و 

 :األطراف الرئيسية في عقد التصكيك -1
 :1اليت تشرتك يف هذه العملية مباشرة، وتدور حوهلا عملية إصدار الصكوك وهم الفاعلة و هي األطراف

 قتها حول الصكوك املراد إصدارها وتداوهلا طبقا للضوابط الشرعيةوهي اللجنة اليت يتم أخذ مواف :لجنة الرقابة الشرعية - أ
 . جيب توفرها يف أي عملية لتصكيك األصول أو املنافع أو اخلدماتاليت 

املؤسسات املالية والشركات املصدرة للصكوك بأحكام  إلتزام قوم بشكل عام، بدور بارز يف مراقبة مدىت لجنةهذه ال كما أن
الشرعية  الرقابة جلنة ويعد موافقةمما يعطي الثقة للمسامهني واملستثمرين اجتاه تلك املؤسسات والشركات،  ،الشريعة اإلسالمية

الشرعية مراعاة  لجنةالصكوك اإلسالمية، شرط أساسي للسماح بالتعامل بتلك الصكوك، ألن من مهام الواصدار يف إنشاء 
، والعقود املنظمة للعالقة بني أطرافها وثائق االصدارهيكلة الصكوك و يف دراسة توفري متطلبات األحكام والضوابط الشرعية 

 .2وكيفية االكتتاب يف هذه الصكوك

                                                             
 ؛95، ص 9002جويلية  12-12، عمان، BDOالصكوك اإلسالمية، حتديات، تنمية، ممارسات دولية، شركة: عالء الدين زعرتي، الصكوك، حبث مقدم إىل ورشة عمل: راجع 1

Nathif Jama. Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC Countries,Paper 

presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance, Jakarta, 2005, p.p :.393-394. 
 .292، مرجع سابق، ص جياحلوليد خالد الشاجيي وعبد اهلل يوسف  2

أطراف التعامل في إصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع األول  
العالقة بين أطراف عقد إصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع الثاني   
مراحل وخطوات إصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع الثالث  
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وبعد اعتماد صيغة التمويل املراد تصكيك األصول وفقها، تعرض على جلنة الرقابة الشرعية مجيع األنشطة والعمليات املزمع 
 .لتقرر مدى شرعيتها من عدمها ،الدخول فيها

   :1أن تتوفر يف جلنة الرقابة الشرعية الشروط التاليةوجيب 
أي احلائزين على )أن تتكون اهليئة الشرعية من عدد معني من علماء الشريعة األكفاء، ومستوى علمي جد مقبول  -

ة يف هذا شهادة الدكتوراه يف الفقه من جامعات مرموقة، السيما يف فقه املعامالت املالية مع خربة حبثية وأكادميية معترب 
 (.اجملال
أن يعني مستشارا اقتصاديا للهيئة، من محلة الدكتوراه يف اقتصاديات النقد واملال من جامعات مرموقة مع خربة حبثية  -

 .وأكادميية معتربة يف هذا اجملال
وهي اجلهة أو الشركة املكونة حملفظة الصكوك اليت تريد تصكيك أوصوهلا، ويطلق  (:جهة اإلصدار)مصدر الصك  - ب

فيبيعها . لصكوك، وهو صاحب أو البائع األصلي لألصول، حمل التصكيك أو حمفظة احلقوق املاليةا مصدرعليه اصطالحا 
وذلك باستخدام حصيلة االكتتاب وفق صيغة استثمارية شرعية، وعادة ما يكون مصدر الصك . 2وحيصل على مقابلها نقدا

 .3فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية
ارة عن مؤسسة وسيطة تتوىل عملية اإلصدار، ويقوم باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة من دفع عب :وكيل اإلصدار - ج

، 4والعوائد عند تاريخ استحقاقها نيابة عن املصدر، يتم تعيينه وفق إتفاقيات أو تتضمنها نشرة اإلصدار ،اإلطفاء ،األقساط
 .بأجروتكون العالقة بني املصدر ووكيل اإلصدار على أساس عقد  وكالة 

الشركة اليت تريد ) شركة يتم إنشاؤها من طرف الشركة األم هيو(: الشركة ذات الغرض الخاص)شركة التصكيك - د
 اإلمسية املالية بقيمتها الصكوكإصدار  لتتوىل، اجلهة املصدرةيتم حتويل األصول حمل التصكيك إليها من ( تصكيك أصوهلا

مببلغ أقل من القيمة  للشركة األميتمثل يف االلتزام بسداد قيمة األصل  ا، ودوره5ويطلق عليها الشركة ذات الغرض اخلاص
، وإصدار األوراق بالقيمة الكاملة لألصل، وكسب الفرق، مث خدمة أو حبسب ما جاء يف نص نشرة اإلصدار األصلية له

 .عها للمستثمرينمث تبي الشركة األموضمان مستحقات محلة األوراق املالية، وهذه الشركة تعترب كمشرتي أصول 

 لالكتتاباملطروحة  الصكوك يشرتي الذي investors or sukukholders أو حامل الصكوك المستثمر - ه
عادة ممثلة من البنوك وشركات التأمني والبنوك  ،تقليديةالسالمية أو اإلؤسسات املمن  ألصول املصككةل ،سوق االصداريف 

ل قيمتها، ويستحقون العائد على هذه الصكوك من وهلم أن يسرتدوا أصوية، أو من السوق الثان ،املركزية والشركات اخلاصة
 .حصيلة حمفظة الصكوك يف املستقبل

 
                                                             

1
 .12:صمرجع سابق، ارحي وعبد العظيم أبو زيد، معبد اجل 
2

 .95 عالء الدين زعرتي، مرجع سابق، ص 
 .920املعايري الشرعية، مرجع سابق، ص 3
 .22ص ،2022، عمان،2زياد جالل الدماغ، الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية اإلقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 4
5

 .22ع سابق، ص، مرجعبد امللك منصور 
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 : األطراف المساعدة في عملية التصكيك -2
 : 1جندوهم الذين يتم اإلتفاق معهم لتأدية خدمات خاصة بعملية التصكيك و 

الة االسالمية الدولية للتصنيف االئتماين ومقرها وهي وكاالت متخصصة مثل الوك :وكاالت التصنيف العالمية - أ

تقوم بإجراء تقييم لبيان   MOODY`S ووكالة S&Pووكالة  البحرين، والوكالة املاليزية  للتصنيف االئتماين ومقرها ماليزيا،
اليت تنطوي عليها، حيث  مدى اجلدارة اإلئتمانية واملالية لألوراق املالية املطروحة وما تتمتع به من ضمانات، وحتديد املخاطر

تشرتط القوانني املنظمة للتصكيك ضرورة حصول األصول حمل التصكيك على شهادة بالتصنيف اإلئتماين حملفظة الصكوك 
ل يتقييم كفاءة العماألرباح املرجو حتقيقها، و اليت تصدر الصكوك يف مقابلها، وهذا متطلب مهم حلماية محلة األوراق املالية و 

 .2للمنشأة البادئة بالتصكيك وللشركة املصدرة للصكوكوتقييم اركة وأمانته وصدقه  يف نشاط املش
وذلك بالقيام بتحصيل التدفقات املالية اخلاصة هبا وتسليمها إىل محلة : الجهة المكلفة بخدمة األوراق المالية - ب
 .وغريها حسب اإلتفاق ذات الغرض اخلاص وراق، وهي قد تكون نفس الشركةاأل
وهي اجلهة اليت تتوىل حتصيل احلقوق املالية :  servicerمسؤولة عن تحصيل محفظة الصكوكالجهة ال - ج

 .واملستحقات اآلجلة الدفع، اليت استخدمت كمحفظة تصكيك وحتصيل العائد عليها
وهي املؤسسة الوسيطة تقوم بالتنسيق بني األطراف املختلفة لعملية التصكيك، واملساعدة : مدير ومستشار اإلصدار - د

 .3نوب على املكتتبني محلة الصكوك يف تنفيذ عقد اإلصدار مقابل أجرتيف إعداد نشرة اإلكتتاب، و 
وقد يكونون إحدى شركات التأمني أو مؤسسة : الضامنون لحملة األوراق المالية في تحصيل مستحقاتهم - ه

 .نفسها الشركة ذات الغرض اخلاصأو  حكومية
ودورهم يتلخص يف حف  عادة بنك، ، وهي مؤسسة مالية وسيطة custodianأمين الحفظ أو  ستثمارأمين اإل - و

أساس عقد  وتتوىل مصاحل محلة الصكوك، واإلشراف على مدير اإلصدار، وذلك على. األوراق املالية والضمانات واالستالم
 . 4وكالة حتدده نشرة اإلصدار

 .قودوره هو الرتتيب وترويج طرح األوراق املالية يف السو  :مستشار الطرح - ز
ودورهم هو التعهد بأن يتم اإلكتتاب يف مجيع األوراق املطروحة، وانه إذا بقيت أوراق دون اكتتاب : ضامنوا اإلكتتاب - ح

 .تلتزم بتغطيتها( دون شرائها)فيها 
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  :محل التعاقد: ثانيا
 من أصول شركة يتعاقد كل من املصدر األصلي عن طريق الشركة ذات الغرض اخلاص وبني محلة الصكوك على أصل معني  

 :1وجيب توفر عند ابرام العقد .املصدرة وهذا حىت يعرف كل طرف لقيمة الشيء املتعاقد عليه والصكوكاملصدر األصلي 

 .، وهي األصول اململوكة للمنشأة، واليت تدر دخال بصفة منفردة(ي سيتم امتالكهذأو ال)  األصل حمل التصكيك  -1
أي مبلغ زيادة عن القيمة واليت يتم بيعها للمستثمرين وعادة ما تباع بعالوة إصدار، ( صكوكال)األوراق املالية املصدرة   -2

لصك، ومتثل العالوة دخال لشركة التصكيك جبانب الفرق بني القيمة األصلية للدين املصكك، وبني ما تدفعه اإلمسية ل
ن لشراء األوراق املالية من عناصر حمل عقد للمنشأة البادئة، وإضافة لذلك تكون قيمة اإلكتتاب، وهي ما يدفعه املستثمرو 

 .التصكيك
غرض اخلاص يكون موافقا ألحد عقود االستثمار الشرعية واليت تتحدد الشركة ذات الو العقد املربم بني محلة الصكوك   -3

 .على اثره العالقة اليت تربط بينهما
 : الصيغة: ثالثا
 .وتتمثل يف التوقيع على العقود اليت تربم ،يف إبرام الصفقةاليت تعرب عن إرادة املتعاقدين ك( الرابط)الصيغة   

 العالقة بين أطراف عقد إصدار الصكوك اإلسالمية :الفرع الثاني
لفهم العالقة بني أطراف عملية التصكيك املختلفة، حناول رسم إطار عام لفهم العالقة من  ،إلعطاء صورة أكثر اتضاحا  

متثل ركنا أساسيا  ، Special Purposise Vehiculأن شركة ذات الغرض اخلاص،  وجهة النظر اإلسالمية، حيث نالح 
عن اجلهة املصدرة للصكوك، وذلك لضرورة  ،يف عملية التصكيك، ذلك لكوهنا حتقق شرط انفصال الذمة املالية للمصكك األصلي

 .حتسني اجلدارة اإلئتمانية للصكوك املصدرة
 :ة التصكيكالعالقة البينية ألطراف عملي :أوال
يف  ،بشكل كبري، وذلك أن كل طرف يعمل على تعزيز مكانته عملية التصكيك املتدخلة يف العالقة البينية ألطرافتتشعب   

 :ى النحو التايلترابط هذه العالقة عل ميكن تتبعو  .2ظل تزايد املصاحل بني املستفدين من هذه العملية 

، بأهنا عالقة بيع فعلية مباشرة SPVوالشركة ذات الغرض اخلاص ( ولمالك األص)تكيف العالقة بني املصدر األصلي -1
 .، سواء مت بيع كل األصل، أو جزء منه(حلني مجع األموال عرب طرح الصكوك)بأجل 

وغالبا ما تبىن العالقة بني محلة الصكوك والشركة ذات الغرض اخلاص على أساس عقد املضاربة، مبعىن أن دور املضارب تقوم 
من حصيلة اإلكتتاب يف الصكوك  ،حيث تتوىل مجع رأس املال املضاربة( شركة املنشأة للصكوك)ذات الغرض اخلاص به شركة 

، ويف هذه احلالة، 3حسب الشروط املبينة يف نشرة اإلكتتاب، ويقوم محلة الصكوك بدور أرباب األموال ،االستثمارية املطروحة
                                                             

 .22-22:، مرجع سابق، ص صعبد امللك منصور  1
 .2ص ق،مرجع سابفتح الرمحان علي حممد صاحل،   2
 .19، ص مرجع سابق حممد عبد الغفار الشريف، 3
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ة ذات الغرض اخلاص، وإمنا عليهم أن ينتظروا النتائج، نظرا لكون الشركة ال يتدخل محلة الصكوك يف تفاصيل أعمال الشرك
 .ذات الغرض اخلاص ينشئها وميلكها يف الغالب املالك األصلي لألصول املصككة

مبا يتفق مع مصاحله اليت قد تتعارض مع مصاحل محلة الصكوك، ويف وهذا  ،حتدد مهام اهليئة وصالحياهتا وقت إنشائهاو  
 .بني مصاحل محلة الصكوك وبني أهداف الشركة ذات الغرض اخلاص هذا تضارب

يف حالة تصكيك جزء من األصل، أو األصول اململوكة من املصدر األصلي، واحتفاظه جبزء أكرب منها تعطى األولوية يف  -2
 .1 *حق الشفعة ، عند انتهاء أجل عملية التصكيك، وذلك وفقا لقاعدةللصكوك من محلتها إعادة الشراء للمالك األصلي

، عالقة SERVICERالعالقة بني الشركة ذات الغرض اخلاص، واجلهة املسؤولة عن حتصيل حمفظة الصكوك   -3

 .ذات الغرض اخلاص جتميع أموال اصدار الصكوك ووضعها بني أيدي الشركةSERVICER أي على الـ. بأجر** وكالة
 (.استئجار شخص معني ألداء عمل معني يف زمن معني)ارة العالقة بني الشركة ذات الغرض اخلاص واألمني، عالقة جت  -4
أي دخول . العالقة بني الشركة ذات الغرض اخلاص واملستثمرين هي عالقة مضاربة مقيدة أو مشاركة أو وكالة  -5

 .املستثمرين بأمواهلم والشركة ذات الغرض اخلاص جبهدها وعملها
ويف هذه احلالة توكل الشركة ذات (. مسسرة أو وكالة)قة البيع بعمولة العالقة بني الشركة ذات الغرض اخلاص واملروج عال  -6

 .الغرض اخلاص املروجني أو السماسرة ببيع اصداراهتا من الصكوك مقابل دفع أتعاهبم
 .عالقة البيع صخصم مسموح به ضامنوا اإلكتتابالعالقة بني الشركة ذات الغرض اخلاص و   -7
 .واجلهة املقدمة للضمان، عالقة تربع مع إمكانية دفع املصروفات نظريا لذلك صالعالقة بني الشركة ذات الغرض اخلا  -8
 .واحملاسب هي عالقة جتارة العالقة بني الشركة ذات الغرض اخلاص  -9
 .أمني اإلستثمار ومحلة الصكوك عالقة وكالة بأجر عالقة بني  -11

 
 
 
 
 
 

                                                             
. األذية التفع عن واحد بضررآخرحق الشفعة  وهي انتقال حصة إىل حصة بسبب شرعي كانت  انتقلت إىل أجنيب مبثل العوض املسمى، وقال أكثر الفقهاء أهنا تؤخذ كرها، وألن  *

، مصر، 3حسن أيوب، فقه املعامالت املالية يف اإلسالم، دار السالم، ط:راجع. وهذا جممع عليه إذا كان مما يقسم، وفيما اليقسموثبتت الشفعة للشريك يف الدور، والعقار والبساتني، 
 .292-293:، ص ص9005

حسن أيوب ، فقه املعامالت : أنظر. الوكيلعبارة عن اقامة شخص آخر مقام الشخص نفسه يف تصرف جائز معلوم ، فهي عبارة عن تفويض التصر واحلف  والتسيري اىل : عقد الوكالة**
 .292، ص 9005، مصر، 3النالية يف االسالم، ط
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 طراف عملية التصكيكالعالقة البينية أل(: 4) جدول رقم                          
 العالقة البينية ألطراف عملية التصكيك

 طبيعة العالقة أطراف عملية التصكيك أطراف عملية التصكيك
 يبع فعلي مباشر بأجل  شركة ذات الغرض اخلاص  المصدر األصلي 

 وكالة اجلهة املسؤولة عن حتصيل حمفظة الصكوك شركة ذات الغرض الخاص
 جتارة االمني شركة ذات الغرض الخاص
 وكالة/مشاركة/مضاربة مقيدة (محلة الصكوك)املستثمرون  شركة ذات الغرض الخاص
 (وكالة/مسسرة)بيع بعمولة  املروج شركة ذات الغرض الخاص
 بيع صخصم مسموح به املغطي شركة ذات الغرض الخاص
 تربع اجلهة املقدمة للضمان شركة ذات الغرض الخاص

صشركة ذات الغرض الخا  جتارة احملاسب 
 :باإلعتماد على :  المصدر

العربية،  الصريفة اإلسالمية، احتاد املصارففتح الرمحن علي حممد صاحل، دور الصكوك اإلسالمية يف متويل املشروعات التنموية، حبث مقدم ملنتدى  -
 .92، ص8002بريوت، جويلية 

 
 :الجوانب الشرعية والقانونية لعملية التصكيك :ثانيا

أن هذه األطراف ترتبط بعالقة قانونية واضحة، من شأهنا تنظيم عمل كل طرف وحتديد مسؤولياته  ،وما ميكن مالحظته  
بإصدار الصكوك، كما حيكمها اإلطار الشرعي الواضح، مدعوما  ةوواجباته، وكذلك يوثق ملهام كل طرف يف نشرة اإلصدار اخلاص

 :ويأيت تفصيل هذه اجلوانب بصفة عامة فيما يلي  بفتوى تعيني سالمة الصحة الشرعية لإلصدار،

 :الجوانب الشرعية -1
  تغطي اجلوانب الشرعية لعملية التصكيك عدة نقاط سبق ذكرها آنفا، وهي ما يتعلق بالضوابط اليت حتكم إصدار وتداول 

 .الصكوك، وقد مت احلديث عنها يف املطلب األول والثاين

 :الجوانب القانونية -2
 :القانونية اليت حتكم عمل كل طرف يف عملية التصكيك، فتكمن يف اجملاالت التاليةأما اجلوانب 

، واليت حتكمها معايري خاصة ببيع األصل من املصدر األصلي إىل 1شروط إنشاء وعمل الشركة ذات الغرض اخلاص - أ
وذلك يف توفر . ارد التصكيكالشركة ذات الغرض اخلاص، وذلك بتحديد نوعية األصول املراد تصكيكها، وكيفية استخدام مو 

 .مسبقا حىت يتسىن هلا ذلك اليت ترغب يف تصكيك بعض أصوهلالبعض القيود واملؤهالت املطلوبة يف الشركات 
                                                             

 .12، مرجع سابق، صفتح الرمحان علي حممد صاحل 1
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اإلفصاح املايل املالئم، الواجب عرضها على اجلمهور واحملددة  بيانات، و Prospectusنشرة اإلصدار  إرشادات - ب
 . من قبل هيئة سوق املال

االصدار األويل وسوق التداول، وخاصة ما يتعلق حبماية املستثمرين و  ح سوق األوراق املالية يف جمال سوقتنظيم لوائ - ج
 .1استقرار البنية القانونية للسوق مما ينعكس باالجياب على نظم التداول واملقاصة والتسوية والتوافق مع أحكام الشريعة

تنظيم عمل ، وكذا كيفية Trusteeالية للعمل كأمناء للتصكيك بيوت املتوفر الو  اإلسالمية إنشاء وكاالت التصنيف - ح

 .Trustee2األمناء 
وهذا  ،وجود مكان أو سوق لتداول الصكوك بصفة منتظمة وقانونية، مما يسمح برتسيخ نشاط التعامل بالصكوك - د

نظم رقابية ملواجهة  أطرهات يةبتوفري سوق مالية للصكوك االسالم ،بناء البنية التحتية لصناعة الصكوك االسالمية لباستكما
 .3التطورات واألخطار

تشجيع ضرائيب مناسب عن طريق اإلعفاءات ألرباح وعوائد األوراق املالية الناجتة عن عملية التصكيك وغريها من  - ه
 .اجلوانب
 اإلسالمية  مراحل وخطوات إصدار الصكوك: الفرع الثالث

وعليه، فإن إصدارها حيتاج إىل حسن اإلخراج، . كبري من األمهية  تعترب عملية إصدار الصكوك اإلسالمية على جانب  
وميكن أن تقوم هبا البنوك املركزية نيابة عن وزارة املالية يف حالة . وصخاصة يف عمليات اإلصدار األوىل، وما تكونه لدى الناس من انطباع

. مال اإلصدار، باعتبار الشركة تكون أدرى باحتياجاهتاإصدارها من قبل احلكومة، وقد تكون الشركة املسامهة قادرة على تنظيم أع
، أعمال تنظيم اإلصدار ووضع شروط وبيانات وحتديد نسب األرباح، اليت خيتص أو التقليدية كما ميكن أن تسند للبنوك اإلسالمية

يطلق عليها تنظيم اإلصدار  ،وتشتمل عملية إصدار الصكوك على خطوات أولية خمتلفة هبا املتعاقدون إىل آخر ما هناك من شروط،
فقد تتقدم خطوة على أخرى دون أن ينشأ عن ذلك خلل، وقد تتم  ،أو ترتيب اإلصدار، وهذه اخلطوات ال حتصل بتسلسل موحد

 : خطوات اإلصدار وفق ثالث مراحل هي
 :مرحلة إصدار الصكوك: أوال
 :وفق اآليتزها جونو ، 4عملية تصكيك األصول وبيعهاخطوتني األوىل تشمل اعداد اهليكل التنظيمي والثانية  علىوتتم    

 إعداد التصور والهيكل التنظيمي :الخطوة األولى -1
هو ذلك التصور الذي يهيئ آللية اإلستثمار، بواسطة الصكوك ودراسة املسائل القانونية، واإلجرائية، والتنظيمية، ودراسة 

اإلصدار أو الئحة الصكوك، الوثيقة املنظمة للعالقة التعاقدية  ترب نشرةوتع. ذلك يف نشرة االكتتاب كل إدراجاجلدوى، و 
، من حيث احلد األدىن للمشاركة وفرتة االكتتاب وشروط التداول (محلة الصكوك)القائمة بني اجلهة املصدرة واجلهة املشاركة 

                                                             
.22، مرجع سابق، صعبد امللك منصور  1  

 .12، مرجع سابق، صفتح الرمحان علي حممد صاحل 2
.22، مرجع سابق، صعبد امللك منصور  3  
 .92ين زعرتي، مرجع سابق، صعالء الد  4
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ثانية، وكذلك من حيث  والتخارج، ومن حيث طبيعة الصكوك وأهدافها االستثمارية من جهة، ومكونات اإلصدار من جهة
 .1حتديد نصيب خمتلف األطراف من األرباح وكيفية توزيعها وغري ذلك

 ويتزامن مع ذلك، وضع لنظام أو الئحة لإلتفاقيات، اليت حتدد حقوق وصالحيات ووجبات اجلهات املختلفة ذات الصلة
 .من محلة الصكوك ة لدى املكتتبنيقة والطمأنينومن األمهية، حسن اختيار تلك اجلهات إلجياد عوامل الث. بعملية اإلصدار

هذه اخلطوة تتم من قبل اجلهة القائمة بعملية إنشاء الصكوك، وهي إما من طرف املمولني، أي بعض البنوك، أو من طرف 
 (.املصدرة للصكوكالشركات )املستفيد من التمويل 

 مقابلكتب خربة أو دراسات ليتوىل عملية التنظيم تستعني اجلهة الراغبة يف إنشاء الصكوك، مب ،ويف غالب األحوال
 ويف مقدمتهااخلربات  ختلفعمولة، ويستعني املرتبون لعملية اإلنشاء مب

–  

هيئة  -بالنسبة للصكوك اإلستثمارية اإلسالمية 
 .إلستكمال املتطلبات الشرعية واستيفاء األحكام والضوابط للسالمة من اخللل الشرعي ،شرعية

 :تصكيك األصول ثم بيعها :ةالخطوة الثاني -2

إىل  ،بإنشاء شركة ذات الغرض اخلاص يوكل هلا إعادة تصنيف األصول وتقسيمها ،ممثلة يف الشركة األم تقوم اجلهة املصدرة 
فعندما حتتاج  .صكوك وبيعها للمستثمرين اصدار مقابلهامث  ،أجزاء أو وحدات تناسب وتليب حاجات ورغبات املستثمرين

رة إىل التمويل، وترغب يف احلصول عليه بطريقة إصدار الصكوك االستثمارية، أي تصكيك أصول الشركة اجلهة املصد
 :2فإهنا تقوم باملراحل التالية( العينية أواملنافع أواخلدمات صولاأل)

تصدر عنها ل ،بتحويل أحد األصول اليت متلكها اجلهة املصدرة إىل شركة ذات الغرض اخلاص ،تبدأ عملية إصدار الصكوك
كما . إذا كانت أعيانا ،األوراق املالية، وتطرحها لالكتتاب العام، وهذا يتطلب شراء هذه األصول أو بناؤها أو صناعتها

إذا كان التصكيك سوف جيري على  ،(عن طريق إستئجار املوجودات املتعلقة هبا أو إمتالكها)يتطلب شراء منافع األصول 
 . مات، البد من شراء تلك اخلدمات مبواصفات معينة ولفرتة معينة متهيدا لتصكيكهاويف حالة تصكيك اخلد ،املنافع

سوف ينصب على جوانب خمتلفة عن حالة لألصول االئتماين حقوق يف ديون، فإن التصنيف ونظرا ألن الصكوك ال متثل  
  :منها 3الديون

، والقدرة على اسرتداد قيمتها االمسية دون رجوةوحتقيق للعوائد امل طبيعة األصول املصكوكة، ومدى استقرار أسعارها - أ
ذات الغرض اخلاص إىل  فإذا جاء التصنيف دون ما يسمح بتسويق الصكوك بأسعار عائد معينة، تعمد الشركة. خسارة

:حتسني التصنيف عن طريق 

  

 .تقدمي ضمانات إضافية حلائزي الصكوك كضمان طرف ثالث لألصل أو العائد لكليهما -
شركة ذات الغرض اخلاص ستقدم الضمان، فيمكنها القيام بذلك عن طريق تقدمي وعد بشراء أصول إذا كانت ال -

 .الصكوك يف هناية أجلها، بسعر السوق وقت الشراء، أو بالسعر العادل الذي حيدد بالتقييم وقت الشراء
                                                             

 .19مرجع سابق، ص   حممد عبد الغفار الشريف، 1
 .290، مرجع سابق، صجياحلوليد خالد الشاجيي وعبد اهلل يوسف  2
.15-12:ص صمرجع سابق، معبد اجلارحي وعبد العظيم أبو زيد،   3  
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اء األصول بسعر ، ميكن أن يكون الوعد بشر مستقل عن طريف العقد ضمان من طرف ثالثوعد بإذا مت تقدمي  -
 .حيدده الواعد

بإنشاء حساب  ميكن حتسني التصنيف االئتماين أيضا، عن طريق تكوين احتياطي ضد خماطر استثمار األصول -
، ويتم ذلك باحتجاز نسبة يتفق عليها مع محلة الصكوك يف هناية كل فرتة، حىت يصل االحتياطي إىل نسبة خاص لذلك

 .حتياطي ملكا حلملة الصكوك، يعود إليهم عند التصفيةمعينة من قيمة األصول، ويبقى اال
على الوفاء بالتزاماهتم، وعلى أداء مهامهم اإلستثمارية ( بصيغ التمويل اإلسالمي)قدرة املصدرون لألصول املصككة  - ب

 .على أكمل وجه
عند تاريخ قدرة محلة الصكوك على اإلستحواذ على األصول والتصرف فيها يف حالة عجز املصدرون عن األداء  - ج

 .االستحقاق
كل الصكوك، ومدى مطابقته هي:ويدخل أيضا يف تصنيف الصكوك اجلوانب العامة اليت هلا صلة بطبيعتها مثل  - د

 .مؤهالت أعضاء اهليئة الشرعية، وخرباهتم السابقةللشريعة  وكذا 
 :مرحلة إدارة محفظة الصكوك :ثانيا
طيلة مدة  ،بإدارة هذه احملفظة نيابة عن املستثمرين ذات الغرض اخلاص شركةالبعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين، تقوم  

 :1هذه املرحلة تعرفاإلصدار بتجميع العائدات والدخول الدورية الناجتة عن األصول وتوزيعها للمستثمرين، كما 

مارها عن طريق تعمل اجلهة املصدرة باستثمار األصول املعدة للتصكيك، إذا مل تكن مستثمرة بداية، ويكون استث  -1
تأجريها أو املشاركة فيها يف إطار مشروع مربح، وإدارة أصول الصكوك ومتابعة استخدامها وصيانتها والتأمني عليها، على أن 

  .هذه اخلطوة ليست ضرورية يف هذه املرحلة، إذ من املمكن القيام هبا يف املراحل الالحقة
مستثمرا من املوجودات اليت حولت إليها، بغرض التصكيك من باستثمار ما ليس  ،تقوم شركة ذات الغرض اخلاص  -2

، (مدفوعات اإلجيار واألرباح وغريها) لقى العوائد من اجلهة املصدرةتخالل عقد من عقود االستثمار والتمويل اإلسالمي، وت
 .وصرف األرباح يف مواعيدها حلملة الصكوك تباعا

 :إطفاء الصكوك مرحلة: ثالثا
، انتهاء هبا ويقصد .2يف التواريخ اليت حتددها نشرة اإلصدار أو قيمتها السوقية قيمة الصكوك االمسية ويكون ذلك بدفع   

إطفاء  وميكن .حامل الصك لقيمته مقابل التنازل عنه للشركة املصدرة له بتسلم ،صفتها االستثمارية السابقة، وحتوهلا إىل نقود
ة مدة اإلصدار، أو جزئيا بالتدريج خالل سنوات اإلصدار، وصورته، بأنه إذا كان لصكوك، إما أن يكون كليا، مرة واحدة يف هنايا

كما ميكن أن تؤول هذه األصول من اجلهة املصدرة . حمددة، فإنه بإنتهائها، تتم تصفية املوجودات اليت ميتلكها الصكلإلصدار مدة 
 .3بثمن رمزي، أوبالقيمة املتبقيةأو  باهلبة، ألصولبالبيع إىل محلة الصكوك أيضا، وقد يتم التملك لتلك ا

                                                             
1

 .92الدين زعرتي، مرجع سابق، صعالء  
2

 .6، ص 9002، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الشارقة، (التوريق)وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية " التوريق"إلسالميةأخرت عبد العزيز زييت، الصكوك ا 
 .22-27 :ص مرجع سابق، ص زياد جالل الدماغ، الصكوك االسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية، 3
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 هيكلية إصدار الصكوك اإلسالمية: المطلب الرابع
من ية الصكوك معظم الصكوك الصادرة عن احلكومات أو الشركات تتشابه يف هيكلتها، ولكن ختتلف تفاصيل هيكل  

فكل نوع له هيكلة خاصة  ،لفة تتدخل فيهوأطراف خمتوهذا لوجود عدة أنواع من الصكوك  ،حبسب مراحلها وخطواهتا ،عملية ألخرى
، وسنوضح من خالل هذا املطلب وباألخص عن هيكلة الديون البنكية وما شاهبها ،به وآلية إصدار ختتلف عن األنواع األخرى

 :للنموذج العام واخلاص هليكلة اصدار الصكوك االسالمية يف النقطتني التاليتني
 
 
 
 

 كلة إصدار الصكوك اإلسالمية النموذج العام لهي: الفرع األول
مع  ،بنفس األطراف اليت جندها يف إصدار السندات التقليدية ،تتصف هيكلة إصدار الصكوك وفق النموذج اإلسالمي  

، مع وجود هليئة رقابة شرعية تشرف على حسن -حقيقية–الصكوك اإلسالمية املصدرة ممثلة ألصول موجودة وجود إختالف يف كون 
ما الجنده يف باقي االوراق املالية األخرى املصدرة، حيث متثل هذه اهليئة جوهر عملية  وهذ  ،1وفق الضوابط الشرعيةإصدار الصكوك 

 وبعد تطرقنا ملختلف األطراف الداخلة يف عملية. التصكيك اإلسالمي، وبدوهنا تفتقر األوراق املصدرة لألسس واألحكام الشرعية
كما   ك اإلسالميةو كلة إصدار الصكيعرض للنموذج العام هلنط بني عديد اجلهات املنظمة، ميكن أن والعالقة اليت تنشأ وترب ،التصكيك

 :هو مبني يف الشكل التايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .16مرجع سابق، ص ، فؤاد حممد أمحد حمسني 1

النموذج العام لهيكلة إصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع األول  
هيكلة إصدار الصكوك اإلسالمية بحسب نوعها: يالفرع الثان  
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 .اإلسالمية الصكوك هيكلة إصدار :(5)شكل رقم
 املؤسسة أو الشركة املصدرة للصكوك 

 
 
 
 دفع العوائد الدورية حلملة الصكوك 
 
 

                                                                                  

 
 

                       100ملكية  طلب تصنيف وتقييم للصكوك

 التأشرية                                                         
                                                                                  

 األموال                        
  

 الصكوك                                                                          

 
 األموال                                                                                                   

 البورصة سوق األوراق املالية تداول الصكوك يف  
  :المصدر

  8001،الدويل، الشارقة  اإلسالمي ، جممع الفقه( التوريق)حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية  ،وتطبيقاهتا املعاصرة وتداوهلا( التوريق)فؤاد حممد أمحد حمسني، الصكوك اإلسالمية  -

 .22ص،
 - Khalil Mohammed Khalil, sukuk: Definition, Structure, and Accounting Issues Islamic Science University of 

Malaysia, p.3 ;   
- Anouar hassoun, finance ethique et finance islamique: principe de structuration des” sukuk” quelle convergence? 

Actes du séminaire «Finance éthique et finance islamique» organisé par l’Ecole de Management Strasbourg,  le 11 

février 2009,  p. 18; 

- Adam Nathif Jama. Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC 

Countries,Paper presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance, Jakarta, 2005, 

p.332; 

- Conseil des valeurs mobilieres, Sukuk, Quel potentiel de développement au Maroc ? Maroc, p38. 
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 :1، وجب تتبع اخلطوات التاليةتم عربها عملية اصدار الصكوكتاليت  وقصد معرفة املراحل 
وحتول ملكيتها إىل الشركة ذات الغرض ( اليت سيتم احلصول عليها أو) الشركة املصدرة بتعيني األصول املراد تصكيكها تقوم (2

 .اخلاص عن الطريق البيع أو التنازل
على شهادة املطابقة من طرف اللجنة الرقابة الشرعية اليت تصادق على هيكلة الصكوك  الشركة ذات الغرض اخلاصتتحصل  (2

 .إلكتتاب بأهنا عمليات موافقة ألحكام الشريعةاملزمع اصدارها والوثائق الالزمة والعقود املنظمة وكيفية ا
على تأشرية جلنة مراقبة وتسيري عمليات سوق املالية حىت تتمكن من اصدار وتداول  تتحصل  الشركة ذات الغرض اخلاص (1

 .الصكوك
( اأو اليت ستتحصل عليه)تطرح الشركة ذات الغرض اخلاص الصكوك اليت متثل شهادات مسامهة متساوية القيمة ألصول (1

 .الشركة املصدرة لإلكتتاب فيها يف سوق األوراق املالية
يف هذه الصكوك وتتحصل الشركة ذات الغرض اخلاص على األموال اجملمعة على أن ( محلة الصكوك)يكتتب املستثمرون  (1

 .تلتزم هذه األخرية بتسيري حصيلة األموال لفائدة املستثمرين
للشركة املصدرة على أن تقوم هذه األخرية  (أو اليت ستتحصل عليها) صولتسدد الشركة ذات الغرض اخلاص مثن شراء األ (6

 .بإستثمارها وفقا ألحد صيغ  التمويل اإلسالمي
 .يف سوق األوراق املالية من تاريخ اصدارها إىل موعد استحقاقها واطفائها( حبسب ضوابط كل نوع ) يتم تداول الصكوك  (1
يف تواريخ ( يف حالة صكوك اإلجارة ، املشاركة، املضاربة)ك ألقساط دورية تسدد الشركة املصدرة يف بعض أنواع الصكو  (2

لنقطة  بزيادة أو نقصان (LIBOR *، EURIBOR)ة حمددة ، وحتسب وفق مرجع معدل لفائدة ثابتة أو متغري 
 .مئوية معينة

 .ه الصكوكحتول وتدفع بدورها الشركة ذات الغرض اخلاص هلذه األقساط على شكل عوائد دورية حلملة هذ (1
أو ) عند االستحقاق هلذه الصكوك، حسب ماجاء يف نشرة اإلصدار، تبيع الشركة ذات الغرض اخلاص األصول املصككة   (20

املصدرة بسعر السوق ، أو السعر املتفق عليه يف نشرة  شركةالإىل ( املصنعة أو املتحصل عليها  من أعيان وخدمات منافع
 .اإلكتتاب

 .رف الشركة املصدرة ودفع مقابلها للشركة ذات الغرض اخلاصإعادة شراء األصول من ط  (22
تستعمل الشركة ذات الغرض اخلاص األموال املتحصل عليها من إعادة الشراء يف تسديد مبلغ اطفاء الصكوك للمستثمرين   (22

 .يف السوق الثانوية( محلةالصكوك) 
 .انتهاء عملية التصكيك وحل الشركة ذات الغرض اخلاص  (21
 
 
 

                                                             
1 Conseil des valeurs mobilieres, Sukuk, Quel potentiel de développement au Maroc ?  Maroc, p.39 

.فائدة مابني البنوك بلندنال معدل *   
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 هيكلة إصدار الصكوك اإلسالمية بحسب أنواعها : ثانيالفرع ال
تتفرع إىل عدة هيكليات حبسب نوع الصكوك املصدرة، فنجد هيكلة صكوك أهنا جند يف هيكلة إصدار الصكوك  

  .ب نوعهوميكن تفصيل كل هذا كل حس. االستثمار، واملضاربة وغريهاالوكالة باإلجارة، واملراحبة، واملشاركة، والسلم، والوكالة، و 
 هيكلة صكوك المرابحة: أوال

عد متلك البائع هلذه البضاعة وقبضه هلا القبض الناقل بومشرت هلا، أبشراء بضاعة مراحبة،  مصدر الصك قد يكون واعدا  
املراحبة  هو الفرق بني مثن شراء البضاعة حملو هم البائعون هلذه البضاعة بقصد احلصول على الربح، للضمان، واملكتتبون يف الصكوك 

 .نقدا وبيعها بأجل، وحصيلة الصكوك هي تكلفة شراء البضاعة

وقصد معرفة املراحل اليت مت عربها عملية اصدار صكوك املراحبة، وجب : خطوات عملية إصدار صكوك المرابحة  -1
 :1تتبع اخلطوات التالية

حال وتسليم  بسعر معني( لغرض اخلاصالشركة ذات ا صدرةتابعة للشركة امل)ة ببيع أصول جلهة ثانية ثالثجهة تقوم  (9
 .فوري

وعلى أقساط، أ مرة واحدةعلى أن تدفع املبلغ زائد ربح  تقوم اجلهة املصدرة بإعادة شراء تلك األصول بالسعر األول (8
 .لشركة ذات الغرض اخلاص وفق عقد املراحبة بتسليم آينل
، (محلة الصكوك)إثبات دين لدى املستثمرون تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإصدار صكوك املراحبة بإعتبارها  (1

ضمان تسديد الثمن املؤجل ب الشركة ذات الغرض اخلاصعلى أن تلتزم (مثن الشراء)جلة لألصول عوتكون بالقيمة امل
 .عند حلول األجل حلملة الصكوك

 .-إلصدارحبسب ضوابط نشرة ا -لتلك الصكوك يف السوق الثانوية وتتداول( املستثمرون)يبيع محلة الصكوك (2

بالسعر املؤجل  أقساط السلع حمل عقد متويل باملراحبة لقسط أو يف األجل احملدد تستويف الشركة ذات الغرض اخلاص (5
 (.مثن الشراء زائد الربح)وتوزعها على محلة الصكوك  من عند الشركة املصدرة

املتحصل عليه من الشركة ملبلغ با بإعادة شراء لصكوك املراحبة من محلة الصكوك اخلاص تقوم الشركة ذات الغرض (5
 .حسب اإلتفاق املعلن عنه يف نشرة اإلصدارواطفائها ، املصدرة

 :يف الشكل املوايل حىت يتجسد الفهم اجليد هلذه العملية  وألكثر توضيح هلذه اخلطوات ارتأينا ابرازها
                                                             

  ؛111مرجع سابق، ص زياد جالل الدماغ، الصكوك االسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية،: راجع 1

- Shamsher Mohamad Ramadili, Taufiq Hassan, and Adesina-Uthman Ganiyah, Exigency for Sukuk Bonds 

DATE OF SEE  http://ssrn.com/abstract=1666103Financing: Issues and Discussions, Electronic copy available at: 

16/01/2012; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :47-48. 

 
  

http://ssrn.com/abstract=1666103
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 .إصدار صكوك املراحبةهيكلة  (:6)شكل رقم
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  :المصدر

- Kuwait financial house research, sukuk back on truck, Kawait financial house research Ltd, malaysia, 

20 July 2010,p6; 

- Shamsher Mohamada , Taufiq Hassan, and Adesina-Uthman Ganiyah, Exigency for Sukuk Bonds 

Financing: Issues and Discussions , Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1666103 

Date see : 16/01/2012; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai 

UAE, NOV 2009, p47. 

 :1من جهة املستثمرون، واملصدرون أهداف هذا اإلصداربني ومن : أهداف إصدار صكوك المرابحة  -2

شراء صك ذو أجل حمدد مببلغ حمدد وعائد حمدد، وخماطر حمددة مبخاطر عدم  (:حملة الصكوك) هدف المستثمرون - أ
ديون نشأة عن بيع بعقد )  وفاء املصدر للصك بقيمة الصك يف أجله، لكنها مضمونة مبلكية األصل موضع التصكيك

 (.مراحبة
راحبة ونقل خماطر عدم السداد إىل املستثمر املنشأة عن ديون عقود  ،احلصول على سيولة ألصول :هدف المصدر  - ب
 (.مالك الصك)

وتباع هذه العقود إىل  ،يلهايع عقود املراحبات اليت يراد تسو تأسيس وحدة ذات غرض خاص ميتلكها املصدر، حتدد جمم  - ج
ىل املستثمرين، بقيمة أقل من القيمة االمسية لعقود تباع إصكوك  تعمل على اصداردة ذات الغرض اخلاص، اليت الوح

 .املراحبات، والفرق يكون عائد االستثمار يف الصكوك أو الفائدة على الصكوك
تلك الديون لدى شركات وقد يؤمن على  ،املصدر سداد عقود املراحبة يضمنقد  ،ولتحسني اجلدارة االئتمانية للصكوك

 .تقوم شركة تصنيف بتقيم خماطر الصكوك ووضع تصنيف حمدد حيدد درجة خماطر الصككما  .تأمني
 

  

                                                             
 .21ص مرجع سابق، عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،  1

 حملة الصكوك
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 :وك االستصناعكهيكلة ص: ثانيا
مصدر الصك قد يكون مشرتيا لعني مصنعة، وهي عني موصوفة يف الذمة، يلتزم بائعها بتصنيعها مبواد من عنده وتسليمها   

أجل معلوم يف مقابل مثن يدفع عند التعاقد أو بعده يف اجل حمدد، واملكتتبون يف الصكوك هم البائعون هلذه العني، بقصد  ملشرتيها يف
مثن اإلستصناع حتقيق ربح، يتمثل يف الفرق بني تكلفة تصنيع العني ومثن اإلستصناع، وحصيلة الصكوك هي تكلفة تصنيع العني أو 

 .1املوازي

 :2وتتم عملية هيكلة صكوك اإلستصناع وفق املراحل املبينة أدناه: اإلسصناعصكوك  صدارإخطوات عملية   -1
املصنوع يف تاريخ األول تسلم على أن ي ،(الصانع)واملقاول  (املشرتي األخري)إبرام عقد إستصناع بني اجلهة املصدرة  (9

 ،على شيء موصوف تاريخ معني يقبل بصناعة أو بناء أصل معني وتسليمه يفوالثاين  ،-املستصنع– مستقبلي حمدد
 (.املصنوع)مثال بناء مشروع 

ميتلكها املصدر، حيدد  شركة ذات الغرض اخلاصس س  ؤ إلثبات إلتزام اجلهة املصدرة بسداد مثن شراء املصنوع، ت   (8
املشروع الذي سوف يكون حمل للتمويل، حتدد اإلحتياجات التمويلية للمشروع وأجل التمويل، يباع املشروع حمل 

على أن يسدد قيمة التمويل وتكلفته يف أجل أو ( بناء املشروع لصناعة أو أي متويل املصدر)التمويل إستصناعا، 
لشركة ذات الغرض ا، بثمن ميثل القيمة احلالية للتمويل، فتمتلك لشركة ذات الغرض اخلاصحسب أقساط مستقبلية 

 .أصول التمويل أي التدفقات النقدية املستقبلية اخلاص
وتقوم ببيعها إىل  ،بإصدار صكوك متساوية القيمة متثل ملكية شائعة من املشروع شركة ذات الغرض اخلاصم تقو  (1

 .  مبلكية تلك األصول كضمان للتمويل محلة الصكوكعلى أن حيتف   -املستثمرون–اجلمهور 

 .لغرض اخلاصمثن تكلفة املصنوع عاجال للشركة ذات ا وندفعيف هذه الصكوك وين و املستثمر كتتب ي -أ. (2
شركة ذات الغرض اخلاص للمقاول نقدا ليصنع املصنوع نيابة عنها، ويف الغالب، قد يكون املقاول تابعا التدفع  -ب. (2

 .للجهة املصدرة

حىت للشركة ذات الغرض اخلاص،  أو يف دفعة واحدة بدفع تدفقات نقدية شهرية( املشرتي النهائي)يقوم املصدر  (5
 .بالثمن األول مضاف إليه ربح معلوم عند األجل املتفق عليه( املصنوع)ع متكنه من متلك أصول املشرو 

 .لشركة ذات الغرض اخلاص( املصنوع)ألصول املشروع ( الصانع)يبيع املقاول  (1
                                                             

 .21ص سابق،الرجع امل  1
2
Adam Nathif Jama. Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC 

Countries,Paper presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance, Jakarta, 

2005, p 385; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :41-42 ; 
    .11، ص 2002، مركز امللك فهد للمؤمترات، السعودية، -التجربة املاليزية  -الصكوك االسالمية حبث مقدم لندوةحممد أكرم الل الدين ونور الدين غادمون، الصكوك، :وراجع 
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 ،لشركة ذات الغرض اخلاص بالثمن األول مع زيادة ربح معلوم( بيع الصكوك)يقوم املستثمرون بإعادة بيع املصنوع  (9
بالصنعة حبسب مراحل سري و أقساط حبسب مراحل تصنيع املشروع، وفقا لبيانات يوفرها خبري على دفعة واحدة أ

 .الصناعة

، وتنتهي بعد دفع مجيع األقساط الشهرية، تقوم شركة ذات الغرض اخلاص بتحويل ملكية أصول املشروع للمصدر (2
 .شركة ذات الغرض اخلاصال لحتتصكيك و لعملية ا

 .صكوك اإلستصناع ة إصداروالشكل التايل يعرض هليكلي
 اع  صنهيكلة إصدار صكوك االست  ) 7( :شكل رقم

 
 
 
 

 

 

 
 : المصدر

- Kawait financial house research, sukuk back on truck, Kawait financial house research Ltd, malaysia,20 July 2010, 

p7; 

- Adam Nathif Jama. Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC 

Countries,Paper presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance, Jakarta, 2005, p.386; 

- Ali Salman Syed, islamic capital markets : developments and challenges, occasional paper, n 9, IDBG, IRTI, 

Jeddah,2005, p.34; 
- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.41 . 

 

 :1ومن بني أهداف هذا اإلصدار: أهداف إصدار صكوك اإلستصناع  -2
 ،شراء صك ذو أجل حمدد وعائد حمدد، وخماطر حمددة مبخاطر عدم وفاء بقيمة الصك يف أجله :هدف المستثمرين - أ

 .لكنها مضمونة مبلكية األصل موضع التصكيك
در بتمويله بعقد إستصناع، أو متويله عن متثل مشروع يقوم املص ،احلصول على سيولة بضمان أصول :هدف المصدر  - ب

 .طريق طرحه للجمهور
                                                             

 .26، مرجع سابق، ص عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت  1
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باإلضافة إىل ذلك، لتحسني اجلدارة االئتمانية لصكوك اإلستصناع، يقوم املصدر بضمان قيمة تلك الصكوك يف أجل 
وك ووضع تقوم شركة تصنيف بتقييم خماطر الصك، و استحقاقها، أو يقوم بشراء تأمني ضد املخاطر االئتمانية للمستصنع

   .تصنيف حمدد حيدد درجة خماطر الصك، وتكون خماطر الصكوك يف هذه احلالة هي املخاطر االئتمانية للمصدر
 :هيكلة صكوك السلم ثالثا
مصدر الصك قد يكون بائعا لبضاعة السلم، وهي بضاعة موصوفة يف الذمة، يلتزم البائع بتسليمها ملشرتيها، يف أجل   

لناتج عن إعادة بيعها بعد ، واملكتتبون يف الصكوك مشرتون هلا بقصد احلصول على الربح ادفع عند التعاقدمقابل مثن حال يحمدد 
 .1وحصيلة الصكوك هي مثن بضاعة السلم ،قبضها

 :2وتتم عملية هيكلة صكوك السلم وفق مراحل متتالية نذكرها: خطوات عملية إصدار صكوك االسلم -1
على أن يقبل األول ببيعها السلعة حمل التمويل رض اخلاص ميتلكها بالكامل يقوم املصدر بتأسيس شركة ذات الغ (9

 .وتسليم السلعة آجال يف الزمن احملدد بثمن حال ، سلما للثاين ويقبل الثاين الشراء من األول
وذلك عن طريق إصدار  ،بتحديد كمية ونوعية السلعة اليت ستكون حمل التمويلشركة ذات الغرض اخلاص التقوم  (8

 .ذات أجل ثابت وقيم متساوية وعائد ثابت أو متغري للمستثمرين موك سلصك
 .عاجال للشركة ذات الغرض اخلاصالسلعة مثن  وندفعيف الصكوك وين و املستثمر كتتب ي (1
، إىل املصدر مقابل (محلة الصكوك)تقوم شركة ذات الغرض اخلاص بتسديد املبلغ املتحصل عليه من املستثمرين  (2

 .املستقبلتسليم السلعة يف 
مثنها وحيسب  يدفعو  املصدر السلعة املشرتاة سلما لشركة ذات الغرض اخلاص يسلم، ةاحملددأو اآلجال عند األجل  (5

 . مضافة إليها نقطة مئوية معينة  LIBOR ،EIBORهذا املبلغ على أساس معدل فائدة ثابت أو متغري  مثل 

 من طرف املصدر ،املتحصل عليه عند األجل لعة السلمدفع مبلغ مثن س بإعادةشركة ذات الغرض اخلاص التقوم  (1
 .للمستثمرين

وتنتهي عملية التصكيك وحتل  ،شركة ذات الغرض اخلاص لصكوك السلم من عند املستثمرينالعند األجل تسرتجع  (9
 .ذات الغرض اخلاص الشركة

 :والشكل املوايل ميثل هذه العملية

 
                                                             

1 Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :34-36     
2 Rodney Wilson, Innovation in the structuring of Islamic Sukuk securities, 2nd Banking and Finance International 

Conference, Lebanese American University, Beirut, 23rd – 24th February,  2006.p7; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :35-36 . 

 

 



 ضوابطها الشرعية وأهميتها اإلقتصادية  : لصكوك اإلسالميةا.………………………………………: الثاني  الفصل

128 
 

 .هيكلة إصدار صكوك السلم:  (8)شكل رقم 
 

 
 
 
 

 
          :Rodney Wilson, Innovation in the structuring of Islamic sukuk securities,p.174, available at  - :المصدر

;8666.html 16/01/2012-www.emeraldinsight.com/0828 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, 

 NOV 2009, p.35. 

 :1أهداف هذا اإلصدار بالنسبةوميكن إبراز  :أهداف إصدار صكوك السلم  -2
ملصدر  ،عدم الوفاء شراء صك ذو أجل حمدد مببلغ حمدد وعائد حمدد، وخماطر حمددة مبخاطر :بالنسبة للمستثمرين  - أ

 .الصك يف أجله، لكنها مضمونة مبلكية األصل موضع التصكيك
يقوم املصدر بانتاجها أو يغلب الظن وجودها يف  ،معينةاحلصول على سيولة ألصول بضمان سلع  :بالنسبة للمصدر  - ب

 .السوق مثل البرتول، النحاس أو األملنيوم
تصنيف حمدد بدرجة املخاطر، وتكون خماطر الصكوك يف هذه احلالة هي  يم خماطر الصكوك ووضعيتقوم شركة التصنيف بتق

 .املخاطر االئتمانية للمصدر
 :هيكلة صكوك المضاربة :رابعا

حامل الصك املقدم لرأس املال يف ( رب املال)مصدر الصك يعد مضاربا يف مشروع معني، على أن يكون املستثمرون فيه   
 –إذا كان تلف املال ليس بسبب تفريط من املضارب أو تعدي منه  –ألخري للخسارة إن حتققت هذا املشروع، على أن يتحمل هذا ا
 .وتقسم األرباح حبسب نشرة اإلصدار

 : 2أما مراحل إصدار صكوك املضاربة فيمكن أن نوجزها على النحو التايل
 .بإقامة مشروع معني( املضارب األول)يقوم املصدر  (9
 .اخلاص، تتوىل إدارة املشروع نيابة عنهاملصدر شركة ذات الغرض  نشأي (8

                                                             
 .15، مرجع سابق، صعبد الرحيم عبد احلميد الساعايت  1
 ؛10،ص2002، مركز امللك فهد للمؤمترات، السعودية،  -التجربة املاليزية  -الصكوك االسالمية حبث مقدم لندوة م الل الدين ونور الدين غادمون، الصكوك،حممد أكر : راجع  2

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :.29-30 .    
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املستثمرين  متساوية القيمة وتطرحها لإلكتتاب من طرفتقوم شركة ذات الغرض اخلاص بإصدار صكوك مضاربة  (1
 .على أهنم مالكوا رأمسال املشروع( لاأرباب امل)

فتصبح بذلك هي رب املال الثاين، تقوم إدارة هذا املشروع ممثلة يف الشركة ذات الغرض اخلاص، باملضاربة هبذا املال  (2
 .من أجل تنفيذ املشروع عادة الشركة املصدرة (املضارب الثاين)مع جهة ثانية 

 بقسيم األرباح املشروع بينها وبني إدارة املشروع( املضارب الثاين)ة للمشروع جز بعد انتهاء املشروع، تقوم اجلهة املن (5
 .به من عمل على أن تتحصل اجلهة املنجزة على أجرة ماقامة

 .بتقسيم األرباح بني محلة صكوك املضاربة -شركة ذات الغرض اخلاص-تقوم إدارة املشروع  (1

 .بسعر السوقبإعادة شراء الصكوك ( املضارب األول)عند وصول أجل صكوك املضاربة وانتهاء املشروع يقوم املصدر (9
 .حصيلة صكوك املضاربة تدفع للمستثمرين ملا قدموا من رأس املال (2

 :املضاربة صكوكإصدار  هيكلةلشكل املوايل ميثل وا
 .املضاربة صكوكإصدار  هيكلة  :(9)شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 :باالعتماد على :المصدر

   ؛30ص9002دية، ، مركز امللك فهد للمؤمترات، السعو  -التجربة املاليزية  -الصكوك االسالمية،  حبث مقدم لندوة حممد أكرم الل الدين ونور الدين غادمون، الصكوك، -

;    -  Kuwait Financial house research, sukuk back on truck, Op Cit, p. 6     

- Adam Nathif Jama. Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC 

Countries,Paper presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance, Jakarta, 2005, 

p.391; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, 

NOV 2009, p.29 . 

 
 
 

SVP 
 

 المستثمرين
 -رب رأس المال-

 

 رصدالم
  (المضارب)

  

 
 

7 

4
  

9
  

5
  

مشروع املضاربة 
 املشرتك

 
 

1
  

5
  

3
  

5 

صكوك 

 المضاربة

1
  

2 



 ضوابطها الشرعية وأهميتها اإلقتصادية  : لصكوك اإلسالميةا.………………………………………: الثاني  الفصل

130 
 

 :هيكلة صكوك المشاركة  :خامسا
نتائج احملققة لألصول املستثمرة، وحبسب مسامهة كل طرف كم هيكلة صكوك املشاركة على حسب العالقة اليت حتكم الحي  

 .كل حبسب مسامهته  لمشروع االستثماريلال كان أو عني، فاملشاركة تعين االشرتاك يف الربح واخلسارة مبمن أطرافها 
 :1تم هيكلة إصدار صكوك املشاركة يف سوق األوراق املالية وفق اخلطوات التاليةوت

 .لشركة ذات الغرض اخلاص تنوب عنها يف إصدار الصكوك( املشارك املصدرة أو)تنشأ الشركة (9
 .حصتها العينية أو املالية ملشروع املشاركة(  ملشروع املشاركةاملنجزة  أو املصدرة أو املشارك)تقدم الشركة  (8
ركة ة إصدار صكوك املشايلتقدم الشركة ذات الغرض اخلاص مسامهتها املالية نقدا ملشروع املشاركة، يعين حص (1

 .املتحصل عليها من طرف املستثمرين
األرباح احملققة من مشروع املشاركة دوريا، لتقوم بتوزيعها على  مبلغ تتحصل الشركة ذات الغرض اخلاص على (2

مضافا إليها   LIBOR ،EIBORوحيسب هذا املبلغ على أساس معدل فائدة ثابت أو متغري  مثل  ،املستثمرين
 .نقطة مئوية معينة

 .املشاركة على أرباح املشاركة باإلضافة إىل أتعاب تسيريها للمشروع املشاركة ةشركتتحصل  (5
هذه  تدفععلى أن  ،تبيع الشركة ذات الغرض اخلاص حلصة املشاركة يف مشروع املشاركة للشركة املصدرة للصكوك (1

 .بسعر السوق أو حبسب ماجاء نصه يف نشرة اإلصدار حصيلة شراء املشروع اجلاهز األخرية
ذات الغرض اخلاص بإعادة شراء صكوك  دد يف نشرة اإلصدار، تقوم الشركةالعقد يف التاريخ احملد انتهاء أجل بع (9

 للشركة املصدرة للصكوك ، وتبيعهابسعر السوق أو حبسب ماجاء نصه يف نشرة اإلصدار (أصول املشاركة)املشاركة 
 . الشركة ذات الغرض اخلاص وتنتهي عملية التصكيك وحتل

 .ل املوايل ميثل هذه العمليةوالشك
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Malaysia International Financial Centre, sukuk structure, available at: :                                                                راجع   

www.mifc.com/index.php?ch=menu_know_icm_sukuk&pg=menu_know_icm_sukuk&ac=16/01/2012; 

-Rodney Wilson, Innovation in the structuring of Islamic Sukuk securities, 2nd Banking and Finance International 

Conference, Lebanese American University, Beirut, 23rd – 24th February  2006.pp :10-11; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :.21-22. 

http://www.mifc.com/index.php?ch=menu_know_icm_sukuk&pg=menu_know_icm_sukuk&ac=16/01/2012
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 صكوك املشاركة اصدار هيكلة :(11)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 :Malaysia International Financial Centre, sukuk structure, available at -                                   :المصدر

>16/01/2012.www.mifc.com/index.php?ch=menu_know_icm_sukuk&pg=menu_know_icm_sukuk&ac=< 

-Kuwait Financial house research, sukuk back on truck ,Op Cit, p.6 ; 

- Rodney Wilson, Innovation in the structuring of Islamic Sukuk securities, 2nd Banking and Finance International 

Conference, Lebanese American University, Beirut, 23rd – 24th February  2006.p11; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p 21. 

 :هيكلة صكوك اإلستثمار : سادسا
، وهذا (أعيان ومنافع)يستعمل يف اإلستثمار املباشر جملموعة من األصول لطابعها املختلط  ،هذا النوع من اهليكلة  

ه يف جمموع األصول املراد تصكيكها، كما أن هذ، واملشاركة وغريهاإلحتوائها ألصول مالية تعتمد على املراحبات وأخرى مثل اإلجارة 
 .الصكوك يتم تداوهلا يف السوق الثانوية

 :1اخلطوات التالية هيكلة هذه الصكوكتوضح و 

 .الشركة ذات الغرض اخلاصعن طريق  يقوم املصدر بإصدار صكوك اإلستثمار (9
 .يتعهد املصدر بإعادة شراء الصكوك عند النضج يف التاريخ احملدد (8
 .يدفع محلة الصكوك ملبلغ  إصدار الصكوك (1
 .نيابة عن محلة الصكوك الصكوك موال اجملمعة منألدر ليدير املص (2
الشركة ذات عن طريق   محلة الصكوك من املصدر اىل توزيع العوائد الدورية املتحصل عليها من أصول الصكوك (5

 .الغرض اخلاص
راء حصيلة ش هذه األخرية تدفععلى أن  ،للشركة املصدرة للصكوك ألصول الصكوكتبيع الشركة ذات الغرض اخلاص  (1

 .بسعر السوق أو حبسب ماجاء نصه يف نشرة اإلصدار اإلستثمارمشروع 
                                                             

1 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p. 1;                                                          راجع            

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :.52-53; 
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اإلستثمار ذات الغرض اخلاص بإعادة شراء صكوك  دد يف نشرة اإلصدار، تقوم الشركةالعقد يف التاريخ احملبعد انتهاء أجل  (9
وتنتهي عملية  ملصدرة للصكوكللشركة ا بسعر السوق أو حبسب ماجاء نصه يف نشرة اإلصدار، وتبيعها (االستثمارأصول )

 . الشركة ذات الغرض اخلاص التصكيك وحتل
  .والشكل املوايل ميثل هذه العملية

 اإلستثمار صكوكإصدار هيكلة  :  (11)شكل رقم
 
 
 
 

 تداول الصكوك                                                         
                                                     

 ;Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p.7-                                              :المصدر

-Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, 

 NOV 2009, p.52 . 
 :هيكلة صكوك الوكالة باإلستثمار: سابعا

متثل مشروع أو نشاط خاص "بأهنا  كما جاء تعريفها من طرف هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  
هو مدعو لتلقي ، عندما يكون وكيل أو تعيني ممثل إلدارة املشروع ممثال حلملة الصكوك بصفته وكيل املصدر، ف"باستعمال مبدأ الوكالة

 ثمرتستعلى أن . مصاريف وأتعاب إدارته، ومن أجل حتقيق أرباح، يدخل الوكيل يف عقود أخرى، كاملراحبة واإلجارة مع أطراف أخرى
 .1حمصالت إصدار الصكوك يف املشاريع اليت ختضع ملبادئ الشريعة

 :2كما يليوميكن تلخيص مراحل هيكلة صكوك الوكالة   

 (.الوكيل)واملصدر ( املوكل) يز التنفيذ، وذلك حبسب العالقة اليت تنشأ بني املستثمر دخول عقد الوكالة ح (9
، من أجل حتقيق حبسب شروط معينة يف عقود أخرى كاملضاربات واملشاركات واإلجيارات( الوكيل)دخول املصدر  (8

 .أرباح
 .طرف املستثمرين لشركة ذات الغرض اخلاص تعمل على طرح صكوك الوكالة لالكتتاب منينشأ املصدر  (1
إصدار الصكوك من املستثمرين، لتحويلها إىل املصدر ليستعمل  حصيلةعلى  حتصل الشركة ذات الغرض اخلاص (2

 .حصيلتها للدخول يف عقود جديدة
                                                             

1 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p. 8; 
2
Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :59-60. 
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عند وصول أجل الوكالة، يقوم املصدر بتسديد قيمة صكوك الوكالة إىل املستثمرين، مع عوائد األموال اليت استخدمت  (5
 (.مراحبات، إجارات)يف عقود جديدة يف الدخول 

وتنتهي عملية التصكيك  الشركة ذات الغرض اخلاصعرب  يقوم املصدر بإعادة شراء صكوك الوكالة من املستثمرين (1
 .الشركة ذات الغرض اخلاص وحتل

 .والشكل املوايل ميثل هذه العملية
  الوكالة باإلستثمار صكوك إصدار هيكلة : (12)شكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     ;Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p 8 -:                               المصدر

 - Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.58.                    

 :هيكلة صكوك اإلجارة: ثامنا
تستوىف من عني مملوكة للمؤجر، أو يلتزم بتملكها بعد شرائها  ،مصدر الصك قد يكون بائعا ملنفعة موصوفة يف الذمة  

ارة يف الذمة، بقصد إعادة تأجري العني اليت وتسليمها للمستأجر يف املستقبل، واملكتتبون يف الصكوك مشرتون هلذه املنفعة بعقد اإلج
أعلى توزع على محلة الصكوك، ويتوىل البنك  قبضها، أو قبل قبضها بإجارة موازية يف الذمة، بأجرةتستوىف منها هذه املنفعة، بعد 

 .1مقابل أجرتنظيم اإلصدار، وإدارته نيابة عن مالكي الصكوك، 
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 :1ن ذكر خطوات هيكلة صكوك اإلجارة كما يليميك: خطوات عملية إصدار صكوك اإلجارة -9

املصدرة  شركةلتبيع بعدها ال (أو اليت سيتم متلكها)  التصكيك يف عمليةحيدد املصدر لألصول املراد استخدامها  (1
 .الشركة ذات الغرض اخلاصلألصول إىل 

شائعة يف ملكية حصة متساوية صكوك اإلجارة، ومتثل هذه الصكوك ملكية  الشركة ذات الغرض اخلاصتصدر  (2
 .املراد تأجريها، ليتم االكتتاب فيها من طرف املستثمريناألصول 

 .ةملصدر لشركة ادفعها نقدا لتو  الشركة ذات الغرض اخلاصمن طرف اإلجارة مع حصيلة إصدار صكوك جت (3
حبسب  ةاملصدر الشركة أو إىل )بإعادة تأجري األصول إىل جهة ثالثة  الشركة ذات الغرض اخلاصتقوم يف الوقت نفسه  (4

 .مقابل دفع اإلجار ملدة معينة( طبيعة عقد اإلجارة املراد حتقيقه 
الشركة ذات الغرض لألجرة املتفق عليها دوريا إىل  (أو املصدر حبسب طبيعة عقد اإلجارة املراد حتقيقه )يدفع املستأجر (5

  LIBOR ، EIBORري  مثل وحيسب هذا اإلجيار على أساس مرجعي ممثل يف معدل فائدة ثابت أو متغ اخلاص،
الشركة ليتم حتويلها من طرف  أو ما مت اإلتفاق عليه بني األطراف يف بادئ األمر، ،مضافة إليها نقطة مئوية معينة

، يف هناية أشهر 1شهر، )عند كل أجل  -نو املستثمر –وتوزيع أرباح اإلجيار على أصحاهبا  اخلاص ذات الغرض
 .(السنة

  الشركة ذات الغرض اخلاصعد انتهاء مدة اإلجارة، يقوم املستأجر بإعادة األصول إىل  عند تاريخ اإلستحقاق، وب (6
أو حبسب اإلتفاق األويل للقيمة ) السوقيةإىل املصدر األصلي بقيمتها  على أن تقوم هذه األخرية بإعادة بيع األصول

 (.أو حبسب القيمة املتبقية لألصول املؤجرة اإلمسية للصكوك املصدرة
 .ةملصدر لشركة اعلى أموال األصول املعاد بيعها ل الشركة ذات الغرض اخلاصصل حت -أ. (7
لصكوك إىل ا حصيلة بيع األصول للوفاء بالقيمة الشركة ذات الغرض اخلاص،يف احلني نفسه، تستخدم  -ب. (7

 .الشركة ذات الغرض اخلاص وتنتهي عملية التصكيك وحتل ،املستثمرين
 .ليةوالشكل املوايل ميثل هذه العم

 
                                                             

1 Adam Nathif Jama. Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC :             راجع   

 Countries. Paper presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance, Jakarta, 2005, p384  

-Rodney Wilson, Innovation in the structuring of Islamic Sukuk securities, 2nd Banking and Finance International 

Conference, Lebanese American University, Beirut, 23rd – 24th February  2006.pp :10-11; 

-Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Salwa Amirah Awang Development of Sukuk Ijarah in 

Malaysia, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 8  No. 2, Apr - Jun 2012 , p.96; 
- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 

2009, p.p :14-15. 
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 .اإلجارة صكوكإصدار هيكلة   : (13) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Adam Nathif Jama. Sukuk: A Panacea for Convergence and Capital Market Development in the OIC-        :المصدر

Countries. Paper presented at the International Conferences on Islamic Economics and Finance,Jakarta, 2005, p.384; 

- ZAWYA, collaborative sukuk report, dubai, 2009, p.46; 

- Kawait Financial House Research, sukuk back on truck, kuala lumpur, 2010, p. 5; 

-Ali Salman Syed, islamic capital markets :   developments and challenges, occasional paper, n 9, IDBG, IRTI,. Jeddah,2005, 

p.32; 

-Rodney Wilson, Innovation in the structuring of Islamic Sukuk securities, 2nd Banking and Finance International Conference, 

Lebanese American University, Beirut, 23rd – 24th February  2006.p9; 

-Abdul Rais Abdul Majid, development of liquidity management instruments: challenges and opportunities,International 

Conference on Islamic Banking: Risk Management,Regulation and Supervision Jakarta Indonesia, Sept 30- to October 3, 2003, 

p.21; 

-Shamsher Mohamada , Taufiq Hassanb, and Adesina-Uthman Ganiyah, Exigency for Sukuk Bonds Financing:      Issues and 

Discussions , Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1666103/16/01/2012; 

- Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Salwa Amirah Awang,  Development of Sukuk Ijarah in Malaysia, Journal of 

Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 8  No. 2, Apr - Jun 2012 , p.97; 

- Dubai International Financial Centre, Dubai International Financial Centre : Sukuk Guidebook, dubai UAE, NOV 2009, p.14 

 

 

 :  1يف أهداف كل من املستثمر واملصدر تتمثل ومن أهداف هذا اإلصدار: أهداف إصدار صكوك اإلجارة -8

شراء صك ذو أجل حمدد مببلغ حمدد وعائد حمدد، وخماطر حمددة، مبخاطر عدم الوفاء بقيمة الصك : بالنسبة للمستثمر -
 .يف األجل لكنها مضمونة مبلكية األصل موضع التصكيك

       قد يكون األصل )احلصول على سيولة مل تكن متوفرة من قبل لألصول بضمان هذه األخرية : ربالنسبة للمصد -
  ...(.مبىن إدارة، قطعة أرض، مصنع، مطار، ميناء
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 أهميتها االقتصادية، ضماناتها ومخاطرها :الصكوك اإلسالمية: المبحث الثالث
لمستثمرين واملصدرين زادت أمهيتها بالنسبة لواحلكومات، و كثري من الدول ال اهتمام االسالمية الصكوك يف اآلونة األخرية  شهدت

رغم مدهتا الزمنية  يف امليدان االقتصادي، يدل على الدور اإلجيايب الذي ما فتئت تقدمه الصكوك مما، وهذا ملا تقدمه من مزايا وفوائد
 .القصرية للمتعاملني يف حقلها

مصدروها على توفري بعض الضمانات لتحفيز املستثمرين على امتالكها، اجتهدولالستثمار يف الصكوك االسالمية، 
:كما أهنا الختلو من املخاطر، باعتبارها أصوال مت تصكيكها، وقمنا بتقسيم هذا املبحث اىل مطلبني اثنني

  

 
 
 
  

 .األولوذلك من خالل املطلب  ،اإلقتصادية للصكوك اإلسالمية  األمهيةو ميكننا أن نستهل مبعرفة 

 اإلقتصادية للصكوك اإلسالمية   ألهميةا: المطلب األول
متثله من أداة مالية حديثة النشأة،كان هلا  ع ماوم شهدت الصكوك يف اآلونة األخرية لنموا كبريا وتزايدا يف حجم اصداراهتا، 

لدورها وأمهيتها يف تفعيل وتنشيط دواليب اإلجيايب على اقتصاديات الدول واحلكومات والشركات واملؤسسات املالية، وهذا  األثر 
رواجها مزاياها و  ، مما جذب إليها خمتلف املستثمرين واملصدرين واحلكومات، لالستفادة منالالزمة ملصدريها االقتصاد وتوفريها للسيولة

لدور اإلقتصادي املطلب ل أدوات السياسة اإلقتصادية للدولة، ونستعرض يف هذاوجعلها أداة من  ،بني خمتلف األطراف اإلقتصادية
   :وكذا أنواعها يف الفرعني اآلتيني للصكوك اإلسالمية

 
 
 

 اإلقتصادي للصكوك اإلسالمية دورال: الفرع األول 
بإصدار صكوك جلمع رؤوس  ، اجتماعيةاقتصادية أو اليت تنتج سلعا ذات أمهية  واخلاص، مؤسسات القطاع العام هتدف

هذه الصكوك حلملتها املشاركة يف أرباح شركات القطاع  يحأو توسيع نطاق نشاطها، وتت ،يل احتياجاهتااألموال واستخدامها يف متو 
تداول الصكوك يف السوق الثانوية، كما أن هلا أمهية لإلقتصاد الكلي ، كما تتيح هلم مرونة كافية من خالل القدرة على أو اخلاص العام

:كن متييز األمهية اإلقتصادية وفق اآليت ومي. وبالنسبة للمصدر وبالنسبة للمستثمرين

  

 
 

 

األهمية اإلقتصادية للصكوك اإلسالمية: المطلب األول  
ضمانات الصكوك اإلسالمية ومخاطرها: المطلب الثاني  

 

 الدور اإلقتصادي للصكوك اإلسالمية: الفرع األول
األهمية اإلقتصادية ألنواع الصكوك  :الفرع الثاني

 اإلسالمية
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 :أهمية الصكوك بالنسبة للمصدر األصلي: أوال
 :  1توفر الصكوك لفرص عديدة ملصدريها وهذا ملا هلا من ميزات تشجع االستثمار فيها وأمهيتها تربز من خالل  

يسهم يف تقليل خماطر التمثال بني آجال تساعد عمليات التصكيك يف املواءمة بني مصادر األموال واستخداماهتا مبا  -1
 .املوارد واستخداماهتا

على تسييل أصوهلا، أي حتريرها لتأمني السيولة الالزمة لتمويل احتياجاهتا  يضاعف التصكيك من قدرة الشركات -2
اليت ال تستطيع  متعدد اآلجال واملكملة للمصادر التقليدية، وبالذات للمنشآت2املختلفة، باإلضافة لتنويع مصادر التمويل 

 .الوصول مباشرة لسوق األموال
 Off Balanceيساعد التصكيك يف حتسني نسبة كفاية رأس املال، ألنه عبارة عن عمليات خارج امليزانية  -3

Sheet فالتصكيك وسيلة جيدة إلدارة املخاطر االئتمانية واحلد منها، بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية، Proper 
Risk Management  وذلك بسبب أن األصل حمل التصكيك خماطره حمددة، بينما تكون املخاطر أكرب بالنسبة ،

 .لنفس األصل إذا كان موجود ضمن خارطة أصول الشركة كلها
يساعد التصكيك يف حتسني رحبية املؤسسات املالية وتعزيز مراكزها املالية، وذلك ألن عمليات التصكيك تعترب  -4

. 3وال حتتاج إىل تكلفة كبرية يف متويلها وإدارهتا، كما أنه يؤدي إىل حتسني النسب املالية للمصدرعمليات خارج امليزانية 
التصكيك يتيح إلمكانية منح التمويل الالزم، وتسهيل احلصول على السيولة مث حتريكها واستبعادها من امليزانية العامة للشركة ف

 .ك يزيد من نشاط املنشأة دون احلاجة إىل زيادة رأمساهلاوبالتايل فالتصكيؤسسة  خالل فرتة قصرية، أو امل
 :أهمية الصكوك بالنسبة للمستثمرين : ثانيا

: التاليةوانب اجل عديد الفرص اليت توفرها وهذا يف تتمثل أمهية التصكيك للمستثمرين يف    

من ناحية العمولة املمنوحة،  تصكيك أصول الشركة أقل تكلفة مقارنة باالقرتاض املصريف، وذلك بسبب قلة الوسطاء -1
 .وقلة املخاطر املرتبطة بالورقة املالية املصدرة، لكوهنا مبنية  ومدعومة بأصول موجودة حقيقة

تتميز عملية تصكيك األصول بأهنا غري مرتبطة بالتصنيف االئتماين للمصدر حيث تتمتع األوراق املالية املصدرة  -2
ف ائتماين عايل نتيجة دعمها بتدفقات مالية حمددة عرب هياكل داخلية معرفة عامة، بتصنيمبوجب عمليات التصكيك بصفة 

 .4بدقة، باإلضافة إىل املساعدة اخلارجية بفعل خدمات التحسني االئتماين، وهذا ال يتوفر للصكوك املصدرة للشركات األخرى
 
 

                                                             
1

 .11ابق، ص، مرجع سفتح الرمحان علي حممد صاحل 
61ص ابق،مرجع س زياد جالل الدماغ، الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية اإلقتصادية،  2  
 .11، مرجع سابق، صفتح الرمحان علي حممد صاحل 3
4

 .33، مرجع سابق، صعبد امللك منصور 



 ضوابطها الشرعية وأهميتها اإلقتصادية  : لصكوك اإلسالميةا.………………………………………: الثاني  الفصل

138 
 

األوراق املالية احلكومية، السندات )ى تعطي الصكوك اإلسالمية عوائد أعلى مقارنة بباقي االستثمارات املالية األخر  -3
كما يوفر التصكيك فرصا استثمارية متنوعة لألفراد واملؤسسات واحلكومات، بصورة   .وإخنفاض خماطرها (ذات اآلجال القصرية

 .بصورة مرحية، وتعود عليهم بعوائد جمزية 1واسرتداد أمواهلممتكنهم من إدارة سيولتهم 
أو الربح ميكن  أي أن العائد، Predictable Cash Flows هبا ن التنبؤللصكوك اإلسالمية تدفقات ميك -4

 .حسابه
 :أهمية الصكوك بالنسبة لالقتصاد الكلي: ثالثا
 : للصكوك اإلسالمية مزايا عديدة يف االقتصاد الكلي، وميكن ابراز ذلك من خالل  

 :اها ما يليفقد كان من أهم مزاي  :مزايا الصكوك العامة بالنسبة لإلقتصاد الكلي  -1

 .التوسع يف استخدام الصكوك يؤدي إىل تدعيم وتنشيط وتنمية األسواق املالية: مزايا من جهة األسواق المالية - أ
، ملا يرتتب عليها من 2كفاءة األسواق املالية، وذلك بإزدياد كمية ونوعية الصكوك اإلسالمية  من تزيد عمليات التصكيكف

يات التداول بالشراء والبيع هلذه الصكوك، ويكون من صاحل السوق املالية، تنوع تعميق للسوق واتساعه، حيث تزداد كم
 .إصدار الصكوك والتعامل هبا يف تغطية اإلحتياجات التمويلية واإلستثمارية

اف  ، فمن املعلوم األمهية الكربى لتنويع املخاطر يف احمل3كما تؤدي الصكوك دورا مهما يف تنويع خماطر احملاف  االستثمارية
اإلسالمية الكبرية، مثل احملاف  االستثمارية ملعاشات التقاعد، املؤسسات العامة للتأمينات االجتماعية، وغريها، والعمل على 
املزج بني السندات واألسهم مما كان حمل حتف  لكون السندات ربوية، فجاءت الصكوك لتحل حمل هذه األخرية لتكون حال 

 .اهلدف االستثماري للمشروع تبعاناجحا يف هذه احملاف  وحتقيق 
الالوساطة ) 4باإلضافة أن عملية التصكيك تساعد يف تقليل درجة سيطرة اجلهاز املصريف كمزود وحيد للتمويل  

 . Disintermediation (املالية
وفق الضوابط الشرعية توفري أداة مالية ميكن تداوهلا بوميكن للصكوك أن تؤدي دور فعال يف تنشيط األسواق املالية اإلسالمية 

 ،، فظال عن السيولة اليت ميكن أن توفرها لألفراد أو املؤسسات املالية املصرفية اإلسالميةوتكون بديال لألوراق املالية التقليدية
 .ويطور سوقها وما ينتج عنه من حركية يف طلب وعرض هذه األدوات مبختلف أنواعها

 :مزايا من جهة النمو االقتصادي  - ب
كما أن متويل املشروعات . دون احلاجة الستثمارات إضافية  GDPلية التصكيك يف منو الناتج احمللي اإلمجايلتساعد عم

الكربى يف جمال البنية التحتية األساسية كالطاقة، االتصاالت واملواصالت عن طريق إصدار الصكوك، واستخدام حصيلتها 
                                                             

1
 .2، مرجع سابق، صمعبد اجلارحي وعبد العظيم أبو زيد 
 .37، مرجع سابق، صعبد امللك منصور  2
 .2، مرجع سابق، صحامد بن علي مرية  3
 .13، مرجع سابق، صفتح الرمحان علي حممد صاحل  4
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باألخص املشروعات ذات اآلجال الطويلة واملردود القليل، مما ال تطيقه ، و 1لتأسيس الشركات اليت تقوم بتنفيذ تلك املشروعات
 .املؤسسات التجارية واملصرفية كالبنوك

بتخصيص املوارد املالية املالئمة ، من حيث اآلجال املطلوبة ودرجة  تساهم الصكوك اإلسالمية يف زيادة االستثمارات احلقيقية
 .2يل املناسبةاملخاطرة ونوعية القطاعات وطريقة التمو 

تطورها تعمل على ، من شأنه أن يوفر مساحة لقيام مؤسسات تأخذ هذه الصناعة وتدعمها و صكوكوكون انتشار صناعة ال 
وفق مقتضيات العصر، وبالتايل تقوي بنيتها التحتية، ومن أمثلة هذه املؤسسات قيام شركات ذات الغرض اخلاص، ووكاالت 

، وهيئات احملاسبة واملراجعة والرقابة الشرعية، باإلضافة إىل خدمات Islamic Rating Agencyاإلسالمي التصنيف
 .    بنوك واالستثمار وغريها من اجلهات ذات الصلة بعملية التصكيك

 :مزايا من جهة االقتصاد العالمي - ج
توجيهه حنو اخلارج وتأثري  مسايرة التغريات الدولية احلاصلة يف سوق التمويل العاملي بغرض إرضاء املستثمر احمللي، بدال من

واستقطاب لالستثمار األجنيب باصدار الصكوك بالعملة احمللية أو بعمالت دولية، مع . ذلك على ميزان العمليات الرمسية
إمكانية الوصول بفكرة صكوك االستثمار الشرعية إىل مستوى التداول العاملي، حيث أصبح العامل كالبلد الواحد يف االنتقال 

 .رابط املصاحلالسهل وت
 :مزايا من جهة تعزيز بنية االقتصاد االسالمي - د
تساعد الصكوك على النهوض باإلقتصاد اإلسالمي نظريا وعمليا، فأما نظريا فهي استكمال حللقات اإلقتصاد جبانب البنوك  

وتوفر ألداة استثمار  ،3وشركات التأمني اإلسالمي، وأما عمليا فإن وجودها يساعد على  رفع احلرج الديين عن املستثمرين
 .اسالمي

، باالستخدام املكثف لعمليات التصكيك، ووضع أسس البنية أداة استثمارية فاعلة الستيعاب فوائض األموالوالصكوك 
التحتية جلعل االقتصاد احمللي مركزا ماليا مرموقا وبأدوات أكثر جاذبية، وتسمح للجمهور باالستثمار يف جماالت واسعة، 

وما يتبع ذلك من استقطاب  بتوفير المناخ المالئم لقيام سوق مالية إسالميةوذلك  ،4مشاريع تنموية بناءةوتوظفها يف 
األموال املوجودة خارج اجلهاز املصريف واجتذاب لألموال الباحثة عن االستثمار احلالل، السيما أموال املغرتبني وسائر األموال 

 .5املهاجرة
 ، والبنوك التقليدية بصفة عامة، دارة السيولة الفائضة لدى البنوك اإلسالمية بصفة خاصةوتستعمل الصكوك كإطار مالئم إل

 .ويعد مركز السيولة العاملي ومقره البحرين أحد املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تلعب هذا الدور

 
                                                             

 .22، مرجع سابق، صمعبد اجلارحي وعبد العظيم أبو زيد  1
 .37، مرجع سابق، صعبد امللك منصور  2
.61ص مرجع سابق، زياد جالل الدماغ، الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية اإلقتصادية،  3  
 .5مرجع سابق، ص حامد بن علي مرية، 4
5

 .02، ص 9002، دمشق، يونيو عبد القوي ردمان حممد  عثمان، الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولة، حبث مقدم إىل املؤمتر الرابع للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية 
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 :بالنسبة لإلقتصاد الكلي ( الحكومية)  مزايا الصكوك المركزية  -2
ويطلق عليها الصكوك املركزية، وتصدر من طرف وزارة املالية أو من ينوب  مية من طرف احلكوماتتستخدم الصكوك االسال
 . 1عنها عادة البنك املركزي

 :2وتتميز بالسمات التالية:  خصائص الصكوك المركزية - أ

 .يصدرها البنك املركزي يف الدولة، ويتم بيعها للجمهور والبنوك -
 .البنوك اإلسالمية توضع حصيلتها كودائع استثمارية لدى -

 .قابليتها للتملك والتداول، إذ كون حصيلتها سوف تستثمر يف أنشطة معينة -
 .تأسيس البنك املركزي هليئة خاصة متثل مصاحل محلة الصكوك -

رتات ويتضح أن الصكوك املركزية ميكن أن تكون قصرية األجل كأداة نقدية جديدة، تستخدم لنقل األموال فيما بني البنوك لف       
قصرية، كما أهنا أدوات مالية جيدة جلمع األموال واستثمارها، من خالل مؤسسات التمويل اإلسالمي، وبذا حيقق استثمار 

 . حصيلة الصكوك مردودا تنمويا جيدا

 :مزايا الصكوك المركزية  - ب

ها ن خالل إصدارامن شان استخدام الصكوك املركزية أن تربز تبين الدول لسياسة نقدية أقل تعقيد لالئتمان، م -
املؤسسات  متطلبات القانونية لنسبة الصكوك الواجب االحتفاظ هبا من طرفللويتم ذلك بوضع وبيعها وشرائها، 

 .3 املصرفية وغري املصرفية
تعترب الصكوك املركزية إحدى األدوات الفعالة ملعاجلة عجز املوازنة العامة، واليت ميكن أن تعترب بديال شرعيا ناجحا  -
  .4ري من الدول، اليت تلجأ لإلقرتاض بإصدار سندات اخلزينة، وما جيره ذلك من تراكم الديون مع فوائدهايف كث
تنويع وزيادة موارد الدولة بتوفري السيولة الالزمة لتحريك دواليب اقتصاد الدولة، باعتمادها على متويل مستمر  -

 .5دية مما يقلل من اآلثار التضخميةوحقيقي ممثلة يف املوارد املوجودة أصال يف الدورة اإلقتصا
 
 
 

 
                                                             

.21معبد اجلارحي، عبد العظيم أبو زيد، مرجع سابق، ص   1  
 .11ابق، صاملرجع اس 2
3

 .32، مرجع سابق، صعبد امللك منصور 
 .297، مرجع سابق، صوليد خالد الشاجيي وعبد اهلل يوسف حجي 4
  .222ص، مرجع سابق، أمني حممد علي نادية 5
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الصكوك املركزية أداة فاعلة للتعامل بني البنوك اإلسالمية والبنوك املركزية، وذلك باستخدام اتفاقية البيع والشراء  -

يعد ، وعليه، فإن التوسع يف إصدار الصكوك املركزية وتفعيل استخدامها،   (Repo)* قصرية األجل املعروفة عامليا بالريبو
نقلة كبرية يف تعامل البنوك املركزية مع املصارف اإلسالمية، ألن هذه األخرية ستكون قادرة على االحتفاظ بالصكوك 

 .1املركزية، ويسهل ذلك إدارة السيولة لديها
 أسباب استخدام الصكوك في السياسات التنموية -3

لشركات، بصفة متزايدة لتمويل املشروعات التنموية، تعود أسباب االعتماد على الصكوك اإلسالمية من طرف احلكومات وا 
 :2لعدة أسباب نذكر منها

توسع رقعة احللول املقدمة من طرف املنتجات املالية اإلسالمية املبتكرة، اليت تواكب احتياجات قطاعات واسعة من   - أ
 .مستثمرين، سواء احلكومات أو الشركات

نني املنظمة للصكوك اإلسالمية وباألخص يف البلدان اليت هبا أسواق الدعم احلكومي، سواء بالتشجيع من خالل القوا  - ب
مالية تتعامل يف أدوات مالية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، أو من خالل إصدارها بواسطة البنوك املركزية واملسامهة يف 

من هيكلة إصدار هذه الصكوك ويف وجود هليئات رقابة شرعية ض. تغطيتها، وذلك لكوهنا إحدى أدوات تطوير أسواق املال
 .تضمن سالمة إجراءاهتا مبا يتوافق ومصاحل املستثمرين هبا

وجود الضوابط الشرعية واحملاسبية واملمارسات ذات الطبيعة املنظمة، اليت تنظم إصدار هذه الصكوك والتعامل فيها   - ج

قادرة على القيام بأعمال التصكيك، إىل ، ووجود املؤسسات املالية الوسيطة ال(AAOIFIمعايري الصكوك اإلستثمارية )
 .جانب توفر املكاتب اليت تقدم خدمات احملاسبة واملراجعة واالستشارات املالية والفنية الالزمة

زيادة االحتياج لرأس مال كثيف لتمويل املشروعات التنموية الكربى، مثل مشروعات الطاقة والبرتول والغاز الطبيعي   - د
وهنا يأيت دور الصكوك كإحدى أكثر األدوات املالية فاعلية وكفاءة يف يد  مار العقاري الكربى،واإلعومشروعات التشييد 

 .3احلكومات ملواجهة اإلنفاق العام
دخول البلدان الغري إسالمية يف سوق إصدارات إسالمية كوالية سكسوين  اهنالت األملانية بإصدار سيادي لصك   - ه

. العديد من الشركات يف كل من بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابانمليون أورو، وكذلك  900إسالمي بقيمة 

 .مليون دوالر 800حبجم  8005عام  باإلضافة إىل البنك الدويل يف
                                                             

يتلقاه املقرض إذا مل يسدد املقرتض  كضمان مايل آخر لأصأي أو اتفاقات البيع وإعادة الشراء قصرية األجل، الريبو، هي عبارة عن قروض قصرية األجل تستخدم فيها سندات اخلزينة *
 http://en.wikipedia.org/wiki/Repo :راجع. على أن يسسدد املقرتض يف تاريخ اإلستحقاق لثمن أعلى مقابل إعادة شراء هذه األصول املالية من عند املقرضالقرض، 

 .2مرجع سابق، ص حامد بن علي مرية، 1
 .91ص ،مرجع سابق د صاحل،فتح الرمحان علي حمم  2
 .20، مرجع سابق، صعبد امللك منصور  3
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زيادة حجم الطلب على اإلصدارات اجلديدة من الصكوك اإلسالمية، يوفر ألدوات مهمة إلدارة السيولة ودعم الرحبية   - و
وباألخص الدول املصدرة للنفط، وما نتج عنه من تراكم . 1رفية أو اقتصادية، املتعاملة يف هذه الصكوكللمؤسسات، سواء مص

 (.8009 -8000)الفوائض النقدية العربية بعد الطفرة النفطية 
تنامي الوعي املايل يف أوساط املستثمرين سواء على مستوى الشركات أو األفراد، بسبب سرعة وترية اإلتصال بني   - ز
سواق املالية الدولية، إضافة إىل عوامل العوملة املالية وضعف القيود أمام حركية األموال، كل هذه العوامل أسهمت يف تكوين األ

يف ظل تأسيس . وعي مايل مناسب يف األوساط العربية واإلسالمية، مما ساعد يف سرعة استجابة املستثمرين ملوجة التصكيك
مؤشر داو جونز سيتي غروب مؤشر أداء الصكوك العاملية املتوافقة مع أحكام الشريعة، مثل ملؤشرات يف بلدان أجنبية لقياس 

 .8001والذي أطلق يف ذروة منو هذه السوق يف  للصكوك
استعمال الصكوك اإلسالمية كوسيلة للتوزيع العادل للثروة، فهي متكن مجيع املستثمرين من االنتفاع بالربح احلقيقي   - ح

. 2بنسبة عادلة، وهبذا تنتشر الثروة على نطاق أوسع دون أن تكون حمتكرة على فئة معينة من األغنياء الناتج عن املشروع
وتستخدم الصكوك يف متويل اإلنفاق االجتماعي واخلريي مبا يسهم يف استدامة التنمية االجتماعية يف البلدان اإلسالمية، مثل 

 .صكوك الوقف وصكوك القرض احلسن
 همية االقتصادية ألنواع الصكوك اإلسالمية األ: الفرع الثاني

يف املسامهة يف منو االقتصاد وأثره الفعال يف التنمية االقتصادية اليت تشمل  يؤدي دوراكل نوع من أنواع الصكوك اإلسالمية   
 :النقاط املبينة أدناه وسنقوم بتوضيح أمهية كل نوع من الصكوك اإلسالمية يف، -صناعية، وخدماتيةو  جتارية،-مجيع جوانب االقتصاد

 : صكوك المشاركةأهمية  :أوال
حيث تتعامل أكثر البنوك ومؤسسات تعترب صيغة املشاركة من أفضل صيغ التمويل اإلسالمي لفعاليتها يف عمليات التمويل،  

 :3كوهناالتمويل والشركات االستثمارية هبذه الصيغة، ولصكوك املشاركة دور هام يف احلياة اإلقتصادية، وذلك ل

تعترب صكوك املشاركة الصيغة املفضلة يف التمويل املتوسط أو طويل األجل، وذلك ألهنا تتغلب على مشكلة اخنفاض  -9
 .قيمة العملة، خصوصا يف البلدان اليت تعاين من اخنفاض قيمة عملتها مقابل العمالت الصعبة باستمرار

واستثمار حصيلتها يف املشاريع املدرة للدخل أو اإليراد  ،يتهاميكن للدول أن تصدر صكوك املشاركة لسد العجز يف ميزان -8
مثل حمطات الطاقة الكهربائية، واملوانئ، وغريها، حيث ال ترتب هذه الصكوك على الدولة التزامات ثابتة جتاه املمولني، ألهنا 

 .تقوم على مبدأ املسامهة يف الربح واخلسارة
 
 
 

                                                             
 .1، ص9002، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، الشارقة، (التوريق)حبث مقدم إىل ندوة الصكوك اإلسالمية حممد علي التسخريي، الصكوك املعاصرة وحكمها،   1
 .1املرجع السابق، ص  2
 .192-192:صص رجع سابق، ، معبد احلليم اجلورية أسامة:راجع  3
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 :أهمية صكوك المضاربة: ثانيا
 :أمهية صكوك املضاربة من أهنا  تتأتى  

تطرح يف جماالت التمويل الكبري والطويل األمد الذي حتتاجها املشاريع االقتصادية الكربى، واليت تعرب عن صيغة إسالمية  -1
 .متطورة تستوعب القدرات اإلقتصادية الكبرية القائمة يف جمتمعنا واحملجمة عن التعامل بالسندات الربوية

الذين ال ميلكون املال، فاملال واخلربة مها  ،س األموال وذوي اخلربات االقتصاديةاوج بني أصحاب رؤو صيغة إسالمية تز  -2
 .جناحا العملية التنموية

االستثمارية اليت تعود  عن طريق إصدار صكوك املضاربة يف املشروعات ،متكن احلكومات أن متول العجز يف ميزانيتها -3
لنوع من املشروعات، ميكن هلا أن متوهلا على أساس املضاربة حبيث ال يشارك اة هبذا ، فعندما تقوم احلكوم1لربحعليها با

 .أصحاب األموال يف اختاذ القرار اإلداري واالستثماري للمشروع، وتبقى اإلدارة بيد السلطة احلكومية
املضاربة، أو يف توسيع احملطة  ومن أمثلة ذلك، أن تقوم احلكومة بإنشاء حمطة جديدة لتحلية املياه ومتويلها بإصدار صكوك

يضاف إىل قيمة صكوك املضاربة اجلديدة الالزمة لتوسيعها، ليشكل اجملموع  ااحلالية، حبيث جتسد قيمة احملطة احلالية رأس ماهل
 .2مع مال املضاربة( محلة الصكوك)املضارب  مالاجلديدة خليط بني  رأس املال اجلديد للمحطة، فتكون املضاربة

 :صكوك اإلجارةهمية أ: ثالثا
إذا ما قورنت بكل من التمويل التقليدي  ،تعد صكوك اإلجارة من أهم أساليب التمويل اإلسالمية نظرا ملا تتمتع به من مزايا   

 : 3كاملضاربة واملراحبة، وتتمثل أمهيتها يفوأشكال التمويل اإلسالمية األخرى،  
ن منفعتها مقابل مبلغ اإلجيار دون حتمل نفقات الصيانة وخماطر مناسبتها لتمويل األصول الثابتة، حيث يستفاد م -1

 .امللكية من هبوط يف األسعار وما إىل ذلك
ميكن استعمال صكوك اإلجارة واألعيان املؤجرة يف تعبئة املوارد الالزمة لتمويل كثري من املشروعات والنفقات احلكومية،  -2

ة، أو شاحنات شركة لنقل البضائع، وميكن كذلك استخدام صكوك فيمكن متويل مثال آالت مصنع لألجهزة اإللكرتوني
التأجري يف متويل أصول ثابتة ال يقصد هبا الربح من استعماهلا، سواء كان استعماهلا يف قطاع اخلدمات احلكومية مثل مراكز 

 .البحث العملي، أو يف قطاع خريي تربعي
النفع العام، اليت ال ترغب احلكومة يف إقامتها على أساس إصدار صكوك التأجري لتمويل إقامة مشروعات ذات ميكن  -3

 . تمويل بناء اجلسور، املطارات واملوانئ، وغريها من مشروعات البنية التحتيةكالربح، ملصلحة عامة  
 :أهمية صكوك المرابحة : رابعا

ات، األمر الذي تنعدم معه احلاجة إىل ومن األمهية مبكان أن هذه الصكوك قادرة على توفري التمويل ألفراد اجملتمع واحلكوم 
متويل بالفائدة، الذي وقف يف الوقت الراهن أمام التنمية اإلقتصادية اإلسالمية، إذ أنه بإمكان هذه الصكوك الشرعية متويل متطلبات 

تيعاب كافة االحتياجات واس ،كاألدوات اإلنتاجية الالزمة للزراعة والصناعة ومدخالهتا من مواد خام ومستلزمات اإلنتاج  ،التنمية
                                                             

 .210، مرجع سابق، صوليد خالد الشاجيي وعبد اهلل يوسف حجي  1
 .12، ص9000منذر القحف، متويل العجز يف امليزانية العامة من وجهة نظر إسالمية،  نشرات البنك اإلسالمي للتنمية،   2
 

3
 .19، صمرجع سابقمنذر قحف، سندات اإلجارة واألعيان املؤجرة،  
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التنموية، إذ أهنا ليس هلا حدود إال ما تقف عنده إمكانيات املمول املالية، سواء كانت السلعة الصغرية أو الكبرية، ميكن متويلها عن 
 .1طريق إصدار صكوك املراحبة

ع واملستلزمات واملعدات ووسائط النقل على الدولة متويل بنود امليزانية املتعلقة بشراء السل وميكن لصكوك املراحبة أن تسهل 
 .عن طريق املراحبة مع البنوك اإلسالمية وغريها

 :أهمية صكوك السلم: خامسا
ميكن إصدار صكوك السلم من خالل الدخول يف عقود بيوع اآلجل، خصوصا فيما يتعلق باملعادن أو املنتجات الضرورية  

لبرتوكيماوية، من خالل إعطاء مبلغ متويل كقيمة ملنتج تنتجه الشركة على أساس أن كالقمح، كما ميكن استخدامها يف متويل املشاريع ا
 .يكون تسليم املنتج بعد الفرتة احملددة

باإلضافة إىل أن هذا النوع من الصكوك ميكن االستفادة منها يف متويل املشاريع العقارية، وحدات سكنية، وبعد استالم تلك 
 .للصكوك عرضها للبيع بالتقسيطالوحدات تتوىل اجلهات املصدرة 

لسد اإلحتياجات العاجلة كما تعترب صكوك السلم بديال إسالميا لسندات اخلزانة احلكومية اليت تستند إىل سعر الفائدة، 
نفط، أملنيوم، )حيث يقوم مبوجبها البنك املركزي، بصفته مديرا حملفظة صكوك السلم اإلسالمية، بشراء أصول ، ملتطلبات اإلنفاق

 .2بكميات مضبوطة وخصائص معينة يف وقت حمدد يف املستقبل، ...(منتجات زراعية حديد
 :أهمية صكوك اإلستصناع: سادسا

لصانع ، سواء لوما متثله من أمهية يف جمال التمويل يف الوقت الراهن صكوك اإلستصناعلالكبري  االقتصادي دورفى الخيال 
لتمكينه من ممارسة  ،حيتاج إىل من ميده بالتمويل الالزم عام أو اخلاص، فالقطاع ال(هلكاملشرتي أو املست)لمستصنع ل ، أو(املنتج)

فاحلكومة تستفيد من هذه الصيغة يف بناء املستشفيات واملدارس والبنية نشاطه اإلنتاجي وضمان أسواق واسعة لتصريف إنتاجه، 
دارة صكوك االستصناع بصناعة هذه السلعة لصاحل محلة ن هيئة امالتحتية أو جتديد لألسطول اجلوي أو البحري وذلك بطلب 

 .3على أن يتم إعادة بيعها للحكومة اليت تقوم بتسليم الثمن على أقساط أو دفعة واحدة ،الصكوك
 :ةزراعيصكوك الالأهمية : سابعا

حيث ميكن لصكوك املزارعة ميكن لصكوك املزارعة أن تسهم مسامهة كبرية يف عملية التنمية الزراعية يف اقتصاديات البلدان، 
 واملغارسة واملساقاة توفري املبالغ الالزمة الستثمار األراضي الصاحلة للزراعة وإعادة تأهيلها، من شق القنوات وبناء السدود، وتوفري

 :4وسائل اإلنتاج، وميكن لصكوك املزارعة أن تساعد يف توفري االحتياجات التالية
 .متويل مدخالت الزراعة - أ
 .وحاصدات وغريهاات األساسية من حفارات جلب اآللي - ب
 .تطوير وتوسيع جماالهتا أفقيا ورأسيا - ج

 
 

 
                                                             

 .132، مرجع سابق، ص عبد احلليم اجلورية سامةأ  1
 .23، مرجع سابق، صعبد امللك منصور  2
 .7موسى بال حممود، مرجع سابق، ص  3
 .211-212: ، ص ص، مرجع سابقعبد احلليم اجلورية أسامة  4
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 ومخاطرها ضمانات الصكوك اإلسالمية :الثانيالمطلب 
أدوات التمويل، متاما كما حتولت عقود املشاركات واملضاربات يف  ملا حتولت الصكوك من أدوات االستثمار احلقيقي إىل

كما ود متويلية،  فإهنا تسببت يف إثارة قضايا حول مشروعيتها وآلية عملها من حيث ضمان األصل والعائد،  املؤسسات املالية إىل عق
 :، وسيتطرق هذا املطلب للعناصر التاليةبكثري من أسباب املخاطر ةحماطأهنا 

 
 
 

 ضمانات الصكوك اإلسالمية: الفرع األول
، واليت تعترب كتدابري وقائية ميكن حلامل الصك أن ل إصدار الصكوكونستعرض ألهم أنواع الضمانات املتفق عليها يف جما

 :تدفعه لشرائها واملطالبة هبا، يف حالة تعثر سدادها يف آجال استحقاقها، وأمهها 
 : ضمان الطرف الثالث: أوال

 -اإلدارة-دارخيتلف عن جهة اإلص) واملقصود به وجود طرف غري طريف العقد  ،واملراد به صدور الضمان من طرف ثالث
تعهد ملزم بتقدمي ضمان يعادل قيمة األصول اإلمسية يف حالة  ،، وهذا الضمان وهو يف الواقع(-محلة الصكوك- وعن املشاركني

إذا مل يتمكن محلة الصكوك من إلزامه  ،تعرضها للهالك مهما كان سببه، أي حىت لو كان ناشئا عن التعدي والتقصري من املدير
 .1بالتعويض

بشأن ( 2/2)30 حتت رقم در بشأن ضمان الطرف الثالث فقرة خاصة ضمن قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويلوقد ص
ليس هناك ما مينع شرعا يف نشرة اإلصدار، أو صكوك املقارضة  من احلصول على ": ة وسندات اإلستثمار ما نصهضسندات املقار 

يف مشروع  لتخفيف اخلسارةللتربع بدون مقابل مببلغ خمصص  ،العقد عن طريف ،وعد طرف ثالث منفصل يف شخصيته وذمته املالية
ومن مث فليس حلملة  ،على أن يكون إلتزاما  مستقل عن عقد املضاربة، مبعىن أن قيامه بالوفاء بإلتزامه ليس شرطا يف نفاذ العقد ،معني

 .2"تزاماهتم هباالصكوك أو عامل املضاربة الدفع ببطالن املضاربة أو االمتناع عن الوفاء بإل
إذا كان اهلدف من هذه الصكوك متويل مرفق عمومي أو  ،غالبا ما يكون من اجلهات احلكومية ،إن ضمان الطرف الثالث

 .مشروع حيوي
 :بشراء موجودات الصكوكالتعهد : ثانيا

د بالشراء بإحدى القيم ، وجيري التعه(من محلتها)على إختالف أنواعها تعهدا بشراء الصكوك ( املصدر)يقدم مدير الصكوك 
القيمة السوقية لصكوك حمل التداول، أو بالقيمة العادلة أي بتقدير اخلرباء لقيمة هذه الصكوك، أو بسعر يتفق وقت تنفيذ : اآلتية

 .3الشراء وليس قبله

                                                             
 .  2ص،8090ماي  81-82عرض وتقومي، جممع الفقه اإلسالمي الدويل، جدة، : اإلسالمية عبد الستار أوغدة، املخاطر يف الصكوك وموقف الشريعة من ضماهنا، حبث مقدم إىل ندوة الصكوك   1
 .أن سندات املضاربة وسندات اإلستثماربش( 2/2)30قرار رقم : اإلسالميمن منظمة املؤمتر املنبثق  قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل  2

.  2ص، مرجع سابق عبد الستار أوغدة،  3  

 إلسالميةضمانات الصكوك ا: الفرع األول
 مخاطر الصكوك اإلسالمية :الفرع الثاني
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ات الصكوك غري أن احلقيقة يف عدم فاعلية هذا التعهد يف حالة تلف موجود ،وقد إختلف يف جواز هذا التعهد من عدمه
لكون جمرد صدور هذا التعهد حبد ذاته ممنوع، إذ خيالف أحكام املضاربة أو  (ينايف وقوع الضمان املمنوع نادرا ال)ن وقع إوفقداهنا 

غنمه وعليه غرمه فهالكه   فلهوكون حامل الصك مالكا له،  .شاركة أو الوكالة باإلستثمار اليت حتكم عالقة مدير الصكوك حباملهاامل
 .1أو جزئيا أو نقصان قيمته عليه وحده، وهذا هو الذي حيقق معىن امللك احلقيقي يف الصكوك اإلسالمية كليا
 :تعامل معهيكفالة مدير الصكوك لمن : ثالثا

الكفالة من مدير الصكوك شريكا، أو مضاربا أو وكيال باإلستثمار، بعقد منفصل باجملان ملن يتعامل معه كشركة تنفيذ أو 
بل هي   ،حصول الربح أو حىت ضمان رأس املال حىت تكون ممنوعة ،رد للسلع، جائزة ألن هذه الكفالة ال تستلزم حقيقةمصدر أو مو 

 .2تعاقد معهاما جهة كفالة طوعية من مدير الصكوك إللتزام 

 :مؤسسات ضمان اإلستثمار: رابعا
الضمان للبنوك، مؤسسات الضمان لإلستثمار،  مثل هيئات ،باإلضافة إىل املؤسسات أو هيئات ضمان اإلستثمار التقليدية

لشريعة وميكن اوهي تعمل وفق  ،هناك املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وتأمني الصادرات اليت أنشأها البنك اإلسالمي للتنمية
 .3اإلشرتاك فيها لتأمني الصكوك

 :تكوين إحتياطي مخاطر اإلستثمار في الصكوك: خامسا
سواء   4طاع املقابل املخصص لإلدارةتأي بعد إق ،زء من أرباح محلة الصكوك يف هناية كل دورة إستثماريةويتم ذلك بإقتطاع ج

سد اخلسارة احملتملة على لمن خالل هذا اإلحتياطي  ،كي التسهم اإلدارة يف  الضمان ،وكالة كان حصة من الربح أو عمولة
 .سارة الكاملة إن حصلت الصكوك، وإذا زاد هذا اإلحتياطي بشكل كبري قد خيفي اخل

 :إسترداد قيمة الصكوك اإلسمية بعد إغالق اإلكتتاب وقبل الشروع في اإلستثمار: سادسا
فهذا ال يعد من قبيل الضمان  ،إن كان يسمح حلامل الصكوك من اسرتداد قيمة الصكوك اإلمسية قبل الشروع يف اإلستثمار

 .ر املمنوع، بل من قبيل العدول على قرار اإلستثما
 :حق حاملي الصكوك في اإلطالع على سير عملية اإلستثمار: سابعا

إن من حق محلة الصكوك أن يكونو على اطالع دائم بتطورات العملية اإلستثمارية، بصرف النظر عن نوعية الصكوك اليت 
ة، نظرا ألهنم أصحاب املال واملتضرر كوك حتقيقا للمصداقيص، وذلك بأن ميثلوا جبهة مستقلة عن اجلهة اليت تتوىل إدارة ال5حيملوهنا

اليت يتوالها مدير الصكوك  ،وال يعد إعطاءهم هذا احلق تدخال مباشرا يف شؤون عملية اإلستثمار. األول يف حال وقوع اخلسارة
 .الذي أعطته الشريعة لرب املال ائزمضاربا أم وكيال لإلستثمار، بل من قبيل ممارسة احلق اجل

                                                             
 .6ص ضمنات الصكوك اإلسالمية، مرجع سابق، زة الفعر الشريف،مح  1
 .11ص مرجع سابق، معبد اجلارحي وعبد العظيم أبو زيد،  2
 .1ص، مرجع سابق عبد الستار أوغدة،  3
 .1املرجع السابق، ص  4
 .11ص مرجع سابق، معبد اجلارحي وعبد العظيم أبو زيد،  5
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 :ري للعائد على حملة الصكوكالتوزيع الدو : ثامنا
فإذا زاد  LIBORمؤسسة على سعر الفائدة ،اكتسبت خاصية توزيع أرباح املشروع بنسبة معينة ،معظم الصكوك املصدرة

ح بأما إذا كان الر  -كحافز على حسن اإلدارة-الربح الفعلي لإلستثمار عن سعر الفائدة، فكل املبلغ الزائد يدفع ملدير العمليات
، ففي هذه احلالة يلتزم مدير العمليات بدفع الفرق بني الربح الفعلي ونسبة الفائدة إىل محلة LIBORاقصا من نسبة الفائدةالفعلي ن

 .الصكوك على أساس قرض بدون فائدة
ند ويسرتد مدير العمليات هذه املبالغ يف الفرتات الالحقة اليت حتقق فيه فوائض، وإما من ختفيض مثن شراء الصكوك ع       

 .1إطفائها
 :تبرع الدولة بضمان رأس المال أو الربح: تاسعا

ميكن للدولة أن تعلن عن إلتزامها بضمان رأس املال أو بنسبة معينة من الربح حلملة الصكوك، وذلك من خالل نص نشرة 
تماشى مع خطط التنمية ، يحلملة الصكوك يف مشروع معني عاإلصدار على هذا اإللتزام بإعتباره تربعا، حيث تقوم الدولة بالترب 

 .اإلقتصادية

 مخاطر الصكوك اإلسالمية : الفرع الثاني
حماط بكثري من أسباب املخاطر اليت جيب على كل مصدر ومستثمر أخذها يف  ،إن اإلستثمار يف الصكوك اإلسالمية

وبالغموض تارة  ،اخنفاضا وصعودا تارة ،سعارهاسرعة التقلب يف أبلتميزها كباقي األوراق املالية  ،والنظر إليها جبدية كاملة ،احلسبان
 .حتديد مصادر خماطر الصكوكجتعل من الصعوبة مبكان  هذه العوامل وأخرى .أخرى

، املراحبة ختتلف عن صكوك املشاركةوتتباين هذه املخاطر اليت تتعرض هلا الصكوك وفقا هليكل الصك، فمخاطر صكوك 
 .2ختتلف صكوك ذات العقود املركبة عن البسيطة القائمة على عقد واحدوصكوك اإلستصناع عن صكوك اإلجارة، كما 

 .خماطر اإلستثمار و خماطر صيغ التمويل اإلسالمي :وميكن إمجال هذه املخاطر إىل قسمني، مها
 مخاطر اإلستثمار   :أوال

، وأخرى خاصة مبخاطر منتظمة وهي املخاطر بأنواعها املختلفة اليت تواجهها اإلستثمارات، من خماطر منتظمة، وأخرى غري
 .3اإلستثمار يف الصكوك اإلسالمية

وهي املخاطر اليت تؤثر على السوق بشكل عام، وتتأثر هبا مجيع الصكوك  اإلستثمارية، وكذلك  :المخاطر المنتظمة -2
 .ألسباب سياسية أو إقتصادية أوعوامل بيئية، كما تعرف باملخاطر العامة أو الكلية

 
 

 
                                                             

 .9ص مرجع سابق، اهتا املعاصرة،حممد تقي العثماين، الصكوك وتطبيق  1
 .17ص مرجع سابق، صفية أمحد أبو بكر،  2
 .73ص مرجع سابق، أمحد إسحاق األمني حامد،  3



 ضوابطها الشرعية وأهميتها اإلقتصادية  : لصكوك اإلسالميةا.………………………………………: الثاني  الفصل

148 
 

 :مخاطر السوق - أ

تندرج هذه املخاطر حتت املخاطر العامة، حيث ترجع إلجتاهات الصعود والنزول اليت تطرأ على األسواق، بفعل عوامل و 
 :وتتكون خماطر السوق إمجاال من. 1إقتصادية أو سياسية أو إجتماعية

ة عامة، وهي وتنشأ هذه املخاطر نتيجة للتغريات على مستوى أسعار الفائدة يف السوق بصف :مخاطر سعر الفائدة -
تصيب كافة اإلستثمارات بغض النظر عن طبيعة وظروف اإلستثمار ذاته، وكقاعدة عامة فإنه مع بقاء العوامل األخرى 
ثابتة على حاهلا، كلما إرتفعت مستويات أسعار الفائدة يف السوق، إخنفضت القيمة السوقية لألوراق املالية املتداولة 

 .عائد املرجو من اإلستثماروالعكس صحيح، وهو ما يؤثر على ال
وباإلعتماد يف حتديد العائد عند إصدار الصكوك اإلسالمية بصفة غري مباشر، على معدل الليبور مضافا إىل هامش ربح 
معني ففي هذه احلالة يتعرض كل من محلة الصكوك واملصدر ملخاطر إرتفاع أو إخنفاض معدل الليبور، مما يؤدي إىل 

 .رخسارة طرف وربح طرف آخ

وجند هذه املخاطر يف سوق صرف العمالت للتعامالت العاجلة أو اآلجلة، وتتأثر هبا  :مخاطر سعر الصرف -
إصدارات الصكوك  بعملة معينة وحتصيل عوائدها، وإستثمار حصيلتها بعمالت أخرى، تدر دخال بعملة ختتلف عن 

يد الكلي لقيمة الصكوك، يظهر خطر سعر الصرف العملة األوىل، ففي تاريخ التسديد الدوري ألرباح الصكوك أو التسد
مما يرتتب عليه خسائر أو أرباح بقدر إرتفاع أو إخنفاض هذا املعدل، إال إذا وجد مسبقا يف نشرة اإلصدار على شروط 

 .وكيفية حساب العوائد يف حال وجود شراء بعملة وتسديد بعملة أخرى

القوة الشرائية للنقود بإرتفاع األسعار، وهو ما يعين تعرض وتنشأ هذه املخاطر نتيجة اخنفاض : مخاطر التضخم -
والصكوك اإلسالمية بإعتبارها ذات عائد متغري يف أغلبها، وذات مكونات . األموال املستثمرة إلخنفاض قيمتها احلقيقية

 .ديونمن النقود وديون وأعيان ومنافع، فإن تأثرها بالتضخم يرتبط طرديا بزيادة مكوناهتا من النقود وال

يصبح ملغى أو عدم القدرة ( الصكوك) وتتعلق املخاطر اإلئتمانية بإحتمال أن األصل املايل: المخاطر اإلئتمانية -
 .على سداده، وهذا راجع إىل إخفاق يف تسديده أو تأخري تسويته إىل وقت الحق

الكثري من النظم والتشريعات يف تتعرض الصكوك اإلسالمية إىل خماطر قانونية عديدة، نظرا ألن : المخاطر القانونية - ب
الكثري من الدول هي أنظمة وضعية، مما جيعلها يف كثري من موادها ختالف أحكام الشريعة اإلسالمية، لذلك البد من مراعاة 

 .2البيئة التشريعية اليت تتوافق مع أحكام الشريعة

كبري، وإمنا متس صك إستثماري بعينه ملشروع   وهي تلك املخاطر اليت ال تؤثر على السوق بشكل :المخاطر الغير نظامية  -2
 .معني، حيث ترجع هذه النوعية من املخاطر إىل ظروف الشركة املصدرة، أو إىل ظروف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة

 
 

                                                             
 .12-19:ص ص مرجع سابق،أشرف حممد دوابه، إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية،   1
 .12ص مرجع سابق، صفية أمحد أبو بكر،  2
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  :أنواع مخاطر اإلستثمار في الصكوك اإلسالمية  -3

تصدر لتمويل نشاط إستثماري معني وفق أحد صيغ  ،مةالقي ةمن املعلوم أن الصكوك اإلستثمارية اإلسالمية وثائق متساوي
حيث ختتلف املخاطر بإختالف األصول  ،لذا، فإن هذه الصكوك متثل أصول مالية ضمن مشروع إستثماري. التمويل اإلسالمية

 .املكونة هلذه الصكوك بني األصول الثابتة واملنقولة واملنافع واخلدمات

وجودات، حتتوي على خليط من النقود والديون واملنافع، أو بعض هذه املكونات منفردة، الصكوك اإلسالمية بإعتبارها متثل م
فإهنا تتعرض إىل املخاطر اليت تواجهها املشروعات اإلستثمارية اإلسالمية، ومن خالل النظر إىل مصادر املخاطر بصفة عامة، جند 

 : 1يت يتمثل مصدرها األساسي فيما يليأن الصكوك اإلسالمية تتعرض إىل العديد من املخاطر الكلية، وال

 : مخاطر مصدري الصكوك  - أ

تلف خماطر مصدري الصكوك من أفراد، شركات، حكومات، فهم أصحاب فكرة املشروع وهم الذين يتلقون حصيلة خت
يف هم أصحاب القرار األخري  ،اإلكتتاب، مث يدفعون هبا لإلستثمار يف أي مشروع مناسب، وبالتايل يف مجيع األحوال

اليت أصدرت مبوجبها  ،وال يشارك فيه محلة الصكوك باعتبارهم أصحاب املال وال يقيدهم إال أحكام عقود التمويل ،اإلستثمار
الصكوك، إضافة إىل شروط نشرة اإلصدار، لذلك هناك خماطر تكمن يف هذا اجلانب، ولتجنب هذه املخاطر وجب على 

 .2وي اخلربة اإلستثماريةذصكوك من محلة الصكوك أن حيسنوا يف إختيار مصدري ال

 : مخاطر أصول الصكوك  - ب

تتميز الصكوك اإلستثمارية اإلسالمية بأهنا متأتية من أصول غري نقدية، فقد تكون أعيانا أو سلعا تباع وتشرتى، وقد تكون 
تعرض  ةدمية، وإمكانيعقارات أو وسائل نقل أو معدات، يتم إستغالهلا أو قد تكون أنشطة صناعية أو زراعية أو مشاريع خ

خماطر إخنفاض قيمتها السوقية، فتنعكس بدورها على الصكوك اليت متثل هذه  اهلالك أو هذه األصول ملخاطر التلف أو
بفعل عوامل العرض و الطلب، أو السياسات  -إن كان يسمح بذلك-األصول، مما يؤدي إىل تراجع قيمتها يف التداول 

تعد خماطر أصول الصكوك من أبرز أنواع املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا الصكوك، بضياع اإلقتصادية احلكومية وغريها، و 
 .3األصل يؤدي إىل فقدان العائد أيضا

 :4مواجهة خطرين مها حلملة الصكوكوميكن  :الصكوك الذمة المالية لمصدريمخاطر  - ج

عوائد املتفق تسديدها يف ميعادها وحيدث هذا اخلطر إذا توقع  محلة الصكوك، أن ال: خطر التأخر على الوفاء -
مسبقا، سيتم تأخري دفعها عدة أشهر، وهذا بسبب رغبة املدين يف تأخري ذلك لطارئ ما، فإهنم سيصابون صخيبة أمل كبرية 

 .لن تؤثر فقط يف التنبؤ بقدرة األصول على الوفاء، بل أيضا على ثقة املستثمرين يف صفقات التصكيك بكاملها

                                                             
1
 Ali Arsalan Tariq, managing financial risks of sukuk structures, A dissertation submitted in partial fulfillment of 

the requirements for the degree of maters of science at LOUGHBOROUGH UNIVERSITY,UK,sept 2004,p.43 
جوان  15-12، التقاضي عرب احلدود، اجلامعة العاملية اإلسالمية، ماليزيا، صارف  واملالية اإلسالميةلمل، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل وطرق معاجلتها زياد الدماغ، خماطر الصكوك  2

 .2ص،9010
 .2ص مرجع سابق، وغدة،بعبد الستار أ  3
 .5ص مرجع سابق،، وطرق معاجلتها خماطر الصكوك زياد الدماغ،  4
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يعتمد هذا اخلطر يف وقوعه على اجلدارة االئتمانية للمصدر، حيث يعجز املصدر عن : وفاءخطر العجز عن ال -
الوفاء بسبب التعثر املايل أو اإلفالس، مما يربر أمهية دور شركات التصنيف اإلئتمانية يف درء هذا اخلطر من خالل درجة 

مرين على توقع هذا اخلطر قبل إختاذ هذا اإلستثمار التصنيف اإلئتماين اليت تعطي عند بدء التصكيك، واليت تساعد املستث
 .يف الصكوك املصدرة، إضافة إىل وجود ضمانات كافية مقابل تلك الصكوك لتعزيز ثقة  املستثمرين هبا

فهذه املخاطر ترجع إىل عدم كفاءة املصدر أو إىل سوء مسعته وعدم رغبته يف السداد، أو إىل عدم قدرته على السداد وهذا  
 .على عاتق اجلهة املصدرة للصكوك واملاحنة لإلئتمان، ويؤثر ذلك سلبا على عوائدها ،قع يف األساسكله ي

يعد اإللتزام بالضوابط الشرعية، من أهم خصائص املؤسسات املالية  :مخاطر مخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية - ج
لصك، تؤدي إىل أضرار ختتلف بإختالف املخالفة أحكام الشريعة اإلسالمية يف أي فرتة من عمر اة اإلسالمية، لذلك خمالف

وصور املخالفة للشريعة اإلسالمية كثرية، فكل هيكل من هياكل الصكوك له ضوابطه الشرعية اخلاصة به  .1ودرجة خطورهتا
 .واليت تعترب خمالفتها من املخاطر اليت جيب دراستها وكيفية احلد منها وطرق معاجلتها

عدة أخطار تشغيلية خاصة بالصكوك، وإن كانت تتشابه مع تلك املوجودة يف السندات توجد  :المخاطر التشغيلية - د
 :ومن بني تلك املخاطر التشغيلية جند. 2 التقليدية، كإرتباط تلك األخطار هبيكلية الصكوك

فكل . ويقصد به عدم قدرة املصدر على تسديد العائد الدوري للصكوك يف ميعاده :خطر تسديد العائد الدوري -
أخري يف تسديد العائد الدوري سيخضع إىل تسديد خاص، ويتم جتميعه من طرف شركة الغرض اخلاص ليتم الوفاء به ت

 .أمام محلة الصكوك

فمصدر الصكوك ميكن له أن يقوم بإعادة شراء األصول املتعلقة بالصكوك املصدرة من : خطر إعادة شراء األصول -
ملة الصكوك قد ال يساوي املبلغ األصلي املدفوع عند الشراء، وهذا ينتج، خطر وأصل املبلغ اإلمجايل املدفوع حل. محلتها

 .أن األصل حمل التصكيك ال يفي بقيمته األولية عند اإلصدار

عادة ما يتم تأسيس شركة ذات الغرض اخلاص لتنوب عن اجلهة  :الخطر الخاص بشركة ذات الغرض الخاص -
غري أن احتمال التعرض خلطر . ىت تكون يف معزل من إفالس الشركة املصدرةاملصدرة واحملولة لألصول هلذه الشركة، وح

 –التسوية للشركة املصدرة وشركة ذات الغرض اخلاص، حينما تصري للجهة املصدرة قناة تسديد عن طريق بيت التصفية 
وهذا .  من بيت التصفيةوتسدد العوائد الدورية مستقبال. -جهة خمولة قانونا بتصفية موجودات الشركة يف حالة اإلفالس

 .ما ميكن أن يشكل خطر عل محلة الصكوك يف انتظار الوقت الكايف حىت يتسىن هلم احلصول على عوائدهم

وميكن أن نسميه صخطر السيولة، وذلك كون محلة الصكوك يتعرضون إىل خطر كبري : الخطر المتعلق بالصكوك -
وما قدمته من توفري السيولة وفق متويل إسالمي، إال أهنا معرضة  فبقدر ما يرحب هبيكلة الصكوك. يتعلق هبيكل الصكوك

إىل خطر السيولة وذلك لعدم وجود سوق ثانوية تتسم بالسيولة الكافية لتسييل الصكوك، وحىت وإن كانت هذه الصكوك  
، وجناحها مرتبط فالصكوك ختتلف من متوسطة إىل طويلة أجل االستحقاق. مقيدة يف سوق حملي فهذا ال يعين أهنا سائلة
 .فمعظم الصكوك املصدرة يتم اإلحتفاض هبا حىت تاريخ إستحقاقها. مبدى قدرهتا على اإلرتقاء إىل مستوى السيولة

                                                             
 .17ص مرجع سابق، صفية أمحد أبو بكر،  1

2 Ali Arsalan Tariq, Op Cit, pp:52-53 
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 مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي  :ثانيا
من صيغ التمويل اإلسالمي، وكل صيغة من هذه الصيغ تتميز مبخاطر ختتلف عن  ةتصدر الصكوك اإلسالمية وفق صيغ  
وبطبيعة احلال أن تتعدى هذه املخاطر من الصيغ املستعملة إىل الصكوك املصدرة وفق هذه الصيغ، وسنستعرض . الصيغ األخرى

 :1، فيما سيأيتةللمخاطر النوعية لكل صيغ

 :مخاطر صكوك المضاربة -2
ستثماري، إللكافية يف النشاط ايف عدم امتالك املضارب للخربة ا ،وميكن حصر أبرز املخاطر اليت تواجه محلة صكوك املضاربة

. أو تعرض األصول اإلستثمارية للتلف ،متام الصفقةإأو خيانته وعدم إلتزامه بشروط العقد، أو جتاوز املدة احملددة للتمويل دون 
 .وتتعرض الصكوك إلخنفاض قيمتها السوقية نتيجة هذه املخاطر

 :مخاطر صكوك المشاركة -2
صكوك، منها ما يتعلق بسوء إدارة املشروع، وخماطر تدين األسعار إلختالف عوامل العرض هناك بعض املخاطر اخلاصة هبذه ال

لك ذوالطلب، وعدم التزام أطراف املشاركة بشروط العقد، وجتاوز الوقت الزمين للمشروع، باإلضافة إلمكانية تلف األصول، ل
 .البد من أخذ احليطة واحلذر ومراعاة هذه املخاطر

 :ةمخاطر صكوك اإلجار  -3

هناك بعض املخاطر اخلاصة هبا، مثل إرتفاع نسبة التضخم النقدي مقرونة بطول فرتة السداد، وتأخري أو عدم السداد لإلجيار 
 .من طرف املستأجر، أو مشاكل الصيانة وزيادة تكاليفها للعني املؤجرة أو خماطر سوق العني املؤجرة أو منتجاهتا

 : مخاطر صكوك السلم  -4

ويف التواريخ احملددة املتفق عليها  ،وك خماطر مثل عدم تسليم السلعة وفق املواصفات واملعايري املتفق عليهاهذه الصك يكتنف
 .مسبقا، أو لعدم تسليم السلعة بالكلية ملشرتيها لسبب ما، أو خماطر إخنفاض قيمتها السوقية

 :ميكن تقسيم هذه املخاطر إىل ثالثة أقسام :مخاطر صكوك المرابحة -5

بكثري من النقد من طرف الباحثني والفقهاء، قوبلة راحبة املعمول هبا من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية صيغة امل -
 .وهذا حبد ذاته يشكل خطرا على محلة هذه الصكوك

 .رفض العميل على توقيع على عقد املراحبة بعد توفري السلعة، مما يلحق ضررا حبملة هذه الصكوك -

 .بسداد أقساط عقد املراحبة يف توارخيها احملددة(  املشرتي الثاين)زام العميلخماطر إئتمانية بعدم إلت -

 :مخاطر صكوك اإلستصناع -6

هناك بعض املخاطر اخلاصة هبا مثل عدم صناعة السلعة وفق املعايري املتفق عليها، أو عدم القدرة على تسليم السلعة 
 .بلغ املتفق عليها أو زيادة أسعار املواد اخلام الالزمة لصناعتهااملستصنعة يف آجاهلا، أو عدم إلتزام املستصنع بدفع امل

 : مخاطر الصكوك الزراعية -7

لطبيعة إرتباطها بالعوامل البيئية من سوء األحوال اجلوية  ،املساقاة ،تعرض هلا صيغ املزارعة، املغارسةتوتتمثل املخاطر اليت 
 رداءة احملصول الزراعي مما يؤثر على عائد محلة الصكوك، أو إخنفاض يف مما يؤدي إىل، واألعاصري واجلفاف أو اآلفات النباتية

 .كوجود فائض يف عرض املنتجات، أو وجود سوء إدارة وتسيري للمشروع تضر مبصاحل محلة الصكوك  ،أسعار هذه احملاصيل
                                                             

 . 2-7:صص  مرجع سابق، ،وطرق معاجلتها خماطر الصكوك زياد الدماغ،؛ 22-21:ص ص مرجع سابق، إسحاق األمني حامد،أمحد : راجع  1
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 .مخاطر الصكوك االسالمية العامة والخاصة(:  5)ول رقم جد
 مخاطر الصكوك االسالمية

 -مخاطر  صيغ التمويل اإلسالمي –مخاطر خاصة  -خماطر اإلستثمار يف الصكوك اإلسالمية –عامة  خماطر
مخاطر قرار االستثمار ووجهة حصيلة األموال  :خماطر مصدري الصكوك

 .المجمعة من اصدار الصكوك
عدم امتالك املضارب اخلربة الكافية  :مخاطر صكوك المضاربة
 يف النشاط اإلستثماري

ويتمثل في تلف األصل أو انخفاض قيمته مما  :أصول الصكوك خماطر
 .يؤدي على فقدان العائد

سوء ادارة املشروع وعدم التزام  :مخاطر صكوك المشاركة
 أطراف املشاركة بشروط العقد

وهي االتجاهات التصاعدية والتنازلية لألسواق بفعل  :خماطر السوق
ماعية مما يؤثر  على اصدار العوامل السياسية أو االقتصادية أو االجت

 :وتداول الصكوك، منها
على  LIBORانعكاس ارتفاع أو انخفاض معدل : مخاطر سعر الفائدة -

 .المصدر والمستثمر

 اصدار الصكوك بعملة وتحصيل عوائدها بعملة أخرى: مخاطر سعر الصرف -

كلما زاد في مكونات الصكوك من النقود والديون،  :مخاطر التضخم  -
 .متها الحقيقية نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقودكلما نقصت قي

عدم القدرة على سداد عوائد الصكوك في آجالها، : المخاطر اإلئتمانية -
                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                            أو تأخير تسويتها

 داالتضخم النقدي، تأخري سد :مخاطر صكوك اإلجارة
 .اإلجار، زيادة تكاليف الصيانة

 :وهي على نوعين :خماطر املستثمرين
 .تأجيل تسديد عوائد الصكوك في ميعادها: مخاطر التأخر على الوفاء -

عجز المصدر عن الوفاء بإلتزاماته لتعثر مالي : مخاطر العجز عن الوفاء -
 .أو اإلفالس

عدم تسليم السلعة وفق املواصفات  :مخاطر صكوك السلم
 .املتفق عليها، ويف التاريخ احملدد

مخالفة القوانين والنظم والتشريعات ألحكام اصدار  :املخاطر القانونية
 .الصكوك

رفض املشرتي على توقيع على عقد  :مخاطر صكوك المرابحة
 .املراحبة بعد توفري السلعة

مخالفة الضوابط الشرعية إلصدار  :خماطر خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية
 .وتداول الصكوك

عدم صناعة السلعة وفق  :مخاطر صكوك اإلستصناع
 .املواصفات املتفق عليها

 .وهي مخاطر الصكوك خالل فترة وجودها :املخاطر التشغيلية
 .للصكوك في ميعاده من طرف المصدر يخطر تسديد العائد الدور 

 خطر إعادة شراء األصول بأقل من ثمنها من طرف المصدر األصلي
شركة ذات الغرض الخاص عند تأخر تسديد عوائد الصكوك في خطر ال

آجالها أو إفالس المصدر األصلي مما يؤثر على الشركة ذات الغرض 
 .الخاص

 .خطر سيولة الصكوك في السوق الثانوية  لحملة الصكوك

وتتتمثل يف سوء األحوال اجلوية  :مخاطر صكوك الزراعية
لزراعي ويؤثر بالتايل على واجلفاف مما يؤدي اىل رداءة احملصول ا

 .عائد محلة الصكوك

 :باإلعتماد على:المصدر
-Ali Arsalan Tariq, managing financial risks of sukuk structures, A dissertation submitted in partial fulfillment of 

the requirements for the degree of maters of science at LOUGHBOROUGH UNIVERSITY,UK,sept 2004,p.43 

-12، التقاضي عرب احلدود، اجلامعة العاملية اإلسالمية، ماليزيا، لمصارف  واملالية اإلسالميةل، حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل وطرق معاجلتها زياد الدماغ، خماطر الصكوك -
 .2ص،9010جوان  15
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  :الثاني خالصة الفصل
حيث جاء  طها الشرعية وأمهيتها اإلقتصادية،ضواب :لصكوك اإلسالميةل ذا الفصلما ميكن استخالصه بعد تناولنا يف ه

مفهوم الصكوك اإلسالمية على أهنا أوراق مالية متثل لشهادات متساوية القيمة، وحصة شائعة يف ملكية املوجودات باختالفها، أعيانا 
ىل صيغ التمويل اإلسالمي، وكوهنا ختتلف عن سائر األوراق أو منافع أو خدمات، تدر دخال دوريا، وتصدر وفق عقد شرعي استنادا إ

 .املالية التقليدية األخرى، وعلى أهنا جاءت كبديل عنها كلها، وذلك ملا متتلكه من خصائص ومزايا خاصة هبا
ويل كل حسب صيغة التم  يف أحد عشر نوع،ومما مت التوصل إليه، وجود ألنواع عديدة من الصكوك اإلسالمية مت إجيازها 

مشاركة، مراحبة، سلم، إجارة، إستصناع، وكالة باالستثمار، مغارسة، مزارعة، مساقاة وهذا إلستعمال كل نوع ، اإلسالمي من مضاربة
 .من الصكوك يف النشاط املوافق له، ومتتع لكل نوع صخصائص ومزايا خيتلف عن األنواع األخرى

حتكم إصدار الصكوك اإلسالمية عند االكتتاب فيها وبيعها ألول كما مت التطرق أيضا، لوجود ضوابط عامة منها وخاصة 
مرة، وتداوهلا عند بيعها يف السوق الثانوي، بعد شرائها من قبل املكتتبني وذلك وفق قواعد مستوحاة من مقاصد وأحكام الشريعة 

من أجله، وهو تقدمي لورقة مالية  اإلسالمية، وهذا لضمان عدم احنراف الصكوك عند إصدارها أو تداوهلا عن الشيء الذي وجدت
معلوم يف املشروع، وإصدارها على أساس صيغة من صيغ التمويل اإلسالمي ووفق عقد رمسي،  جزء مقيدة بالضوابط الشرعية مع ملكية
 .عادة وفق أحكام املضاربة أو املشاركة

راف رئيسية عديدة تدخل يف عملية إصدار وبدراستنا آلليات إصدار الصكوك اإلسالمية وتداوهلا، مت التوصل إىل وجود أط
الصكوك من هيئة رقابة شرعية، واجلهة املصدرة، ووكيل اإلصدار، والشركة املصككة واملستثمرون وإىل أطراف مساعدة من شركة 

بدأ كما ختضع عملية تنظيم إصدار الصكوك إىل عدة خطوات ومراحل ت. التصنيف اإلئتماين وجهة حتصيل حمفظة الصكوك وغريها
مث تأيت مرحلة طرح  ،متثل مرحلة إدارة حمفظة الصكوك شركة ذات الغرض اخلاص واليت لل انشاءبإعداد التصور واهليكل التنظيمي، مث 

 .الصكوك لإلكتتاب وتسويقها والتعهد بتغطيتها، على أن تكون آخر مرحلة تتمثل يف إطفاء الصكوك بإعادهتا ملصدرها
لصكوك، فتوصلنا إىل أهنا متعددة وتتشابه يف اهليكلة، ولكن ختتلف يف تفاصيلها حسب كل أما فيما خيص، هيكلة إصدار ا

نوع من الصكوك وحسب مراحلها وخطواهتا، فهيكلة صكوك املضاربة ختتلف عنها يف صكوك اإلجارة وكذلك صكوك اإلستصناع 
مها يف مجيع جوانب احلياة اإلقتصادية، وعلى أهنا ختتلف عن صكوك املشاركة، وهذا ما جيعلها تتصف مبرونة عالية، ميكن استخدا

 .بقدر من األمهية بالنسبة ملصدرين أو بالنسبة للمستثمرين وذلك ملزايا اليت تقدمها لإلقتصاد ككل
كما توصلنا، إىل أن الصكوك اإلسالمية هلا ضمانات من طرف ثالث، أو التعهد بشراء موجداهتا أو ضمان تقدمه 

ما أن هلا خماطر ميكن أن تتعرض هلا من خماطر اإلستثمار املنتظمة والغري املنتظمة وإىل خماطر صيغ التمويل مؤسسات اإلستثمار ك
 .اإلسالمي
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 :تمهيد
قرن املاضي، حيث سامهت عدة ظروف بالنهوض باإلقتصاد شهد اإلقتصاد املاليزي قفزة نوعية خالل النصف الثاين من ال  

غري أن منوذجها يف حتقيق  ،املاليزية باحلديثة نسبيااإلقتصادية وتعد التجربة  احمللي للوصول به إىل مصاف إقتصاديات الدول املتقدمة،
لى مبادئ اإلقتصاد اإلسالمي، والعمل على تطوير لتجربة تستحق الدراسة، ومايلفت اإلنتباه إعتماد ماليزيا ع التنمية االقتصادية للبالد

 .وسائله وأدواته، مما كان له األثر اإلجيايب يف دخول ماليزيا ملرحلة جديدة من النمو والتطور
ملتوافقة تعترب سوق األوراق املالية املاليزية من األسواق املالية الناشئة، والرائدة يف إصدار لألدوات املالية املبتكرة وخاصة منها او   

ملا تقدمه من تطور مستمر يف  ،باالهتمام واملتابعة ىمع أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا ما جيعلها ضمن األسواق القليلة اليت حتض
 .األدوات والعمليات املالية اإلسالمية املستحدثة

ألوراق املالية اإلسالمية ومنها اول ألوراق املالية اإلسالمية يف البورصة املاليزية، إلصدار وتدااقسم سوق  ويف وجود   
، زاد يف جناح التجربة املاليزية، مما جعلها مركزا للصناعة املالية والشركات باخلصوص إصدارات الصكوك اإلسالمية من طرف احلكومة

ف العمليات على األوراق تعمل على توفري املناخ املناسب إلجراء خمتل ،وهذا يف وجود هليئات رقابية رمسية وشرعية ،اإلسالمية عامليا
 .بتكييفها وفق األحكام الشرعية ،املالية تقليدية كانت أم إسالمية

وجلعل ماليزيا كقطب للمالية اإلسالمية وخاصة فيما يتعلق بالصكوك اإلسالمية، وفرت جمموعة من املزايا والتفضيالت   
، حيث شهد العقد األخري نقلة نوعية يف هذه لقطاع اخلاصحكومية كانت أم تابعة ل لألطراف املصدرة لتلك الصكوكوالتحسينات 
وىل عامليا يف كثري من نوع الصكوك املصدرة، واحتالهلا للمكانة األأو  القيمة أو من ناحية العملة من حيث احلجم أو ،اإلصدارات
 .به السوق املالية املاليزية سندات التقليدية حمليا وهذا ما فتئت تتميزالوجتاوزها يف بعض املرات إلصدارات  اإلصدارات،

فالصكوك اإلسالمية أصبحت تلعب دورا هاما يف سوق األوراق املالية املاليزية ويف وجود شركات تعمل على إصدارها،   
 .ومستثمرون يقبلون بشرائها وأطر وقوانني وضوابط حتكم إصدارها

جمموعة  إىل سنتطرق فيه، حيث ةالسوق املالية املاليزي اجلوانب التطبيقية لدور الصكوك يف يدرس وحيللفجاء هذا الفصل ل  
 :املباحث اآلتية من
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 .اصدار الصكوك وأثره في سوق األوراق المالية الماليزية: المبحث الثالث
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 .س المالأالتجربة الماليزية في سوق ر : األول المبحث

غري أن منوذجها يف حتقيق التنمية االقتصادية  ،فهي التتعد ثالث عشريات ،املاليزية باحلديثة نسبيا االقتصادية تعد التجربة  
لتقليدية بنوك إسالمية لتجربة وما إنشاء إىل جانب البنوك ا .والباحثني والدارسني االقتصادينيجعلها حمط أنظار العديد من  ،للبالد

، وقد للراغبني يف اإلستثمار فيها تستحق الدراسة، يف حني توفر سوق األوراق املالية املاليزية لفرص استثمار متوسطة وطويلة األجل
صة وما دليل على ذلك هو إنشاؤها لقسم خاص يف البور . شهدت هذه السوق عدة مراحل يف تطورها حىت وصلت ماهي عليه اآلن

 :اليةو لنقاط املوسيتم عرض باخلصوص يف هذا املبحث ل .املاليزية، يتم التعامل فيه باألدوات املالية االسالمية
 
 
 
 
 

 .، وذلك من خالل املطلب األولتطور االقتصاد املاليزي راحلنبدأ بالتطرق مل و ميكننا أن

 .تطور اإلقتصاد الماليزي: المطلب األول
قفزة نوعية خالل النصف الثاين من القرن املاضي، حيث سامهت عدة ظروف بالنهوض باإلقتصاد  ،زيشهد اإلقتصاد املالي  

كان هلا الفعل   ،احمللي للوصول به إىل مصاف إقتصاديات الدول املتقدمة، ولعل السياسات واإلصالحات املنتهجة من قبل احلكومة
تطوير ذلك بو  ،خاصة البنوك اإلسالمية ،يزيا على مبادئ اإلقتصاد اإلسالمياإلجيايب يف حتقيق ذلك، غري مايلفت اإلنتباه إعتماد مال

وسنحاول االملام جبوانب هذا املطلب يف  .وسائلها وأدواهتا، مما كان له األثر اإلجيايب يف دخول ماليزيا ملرحلة جديدة من النمو والتطور
 :العنصرين التاليني

 
 
 

 مية اإلقتصاديةالنموذج الماليزي في التن: الفرع األول
لوال تظافر جهود الفاعلني   ،يعد اإلقتصاد املاليزي من أقوى اإلقتصاديات يف جنوب شرق آسيا، وهذه املكانة ما كان ليحتلها

 .ليتحول يف ظرف وجيز من اقتصاد ريعي زراعي اىل اقتصاد انتاجي صناعي ،احمللينيكان سلاواقتصاديني و  سياسينيمن 
 :دولة ماليزيا نبذة مختصرة على :أوال

قسم : درجات مشال خط اإلستواء، تتكون من قسمني 1بعدت آسيوية،ة دولفهي تقع ماليزيا يف وسط جنوب شرق آسيا 
تشكل  إقليمعشر  أحداعرف بإسم ماليزيا الشرقية، وقسم غريب ويضم تو  ، ومتثل والية واحدة  ان صباح وساراوكإقليم فيه شرقي

 .كلم، عاصمتها السياسية كواال المبور110الغربية، يفصل بينها حبر الصني اجلنويب مبا يقارب واليتان وتعرف بإسم ماليزيا 

 مية اإلقتصاديةالنموذج الماليزي في التن :الفرع األول
 المصرفية اإلسالمية في ماليزيا: الفرع الثاني

تطور اإلقتصاد الماليزي: المطلب األول  
سوق األوراق المالية الماليزية مفهومها وأقسامها: المطلب الثاني  
ووظائفهاسوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية مفهومها : المطلب الثالث  
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 .1ا مضيق ملقام، بينما حتدها اندونيسيا من اجلهة الشرقية واجلنوبية ومن اجلهة الغربية ويفصلهسنغافورةحيدها مشاال تايالندا، وجنوبا 
مليون نسمة سنة  22.26ويقدر عدد سكاهنا  2كلم  121.110وتعد ماليزيا بلد صغري حيث التتعدى مساحتها 

من   %10املاليو األصليني وميثلون ويتكون شعبها من خليط بني أجناس ،يتحدث معظم سكاهنا لغة املاليو األصلية. 20222
ض هيمنة السكان األصليني ويقوهذه الرتكيبة راجعة لدور اإلستعمار الربيطاين يف ت  .اهلنود سكان ماليزيا، والصينيون وبدرجة أقل

 .ضعاف شوكتهم جبلب سكان آخرينوإل
ويدين أغلب سكاهنا باالسالم ، الذي عرف طريقه اىل هذه املناطق عن طريق ، 2111على استقالهلا سنة ماليزيا حتصلت

يف طريقهم اىل الصني واهلند جللب السلع الشرقية باستغالهلم  وكان البحارة العرب. التجار العرب، خالل القرن الثالث عشر ميالدي
للرياح املومسية يتوقفون باملوانئ  مبا يعرف اليوم ماليزيا واندونيسيا وازدهرت التجارة هبما، وما عرف به التجار املسلمون من عدل 

 .سىن واليسرى ال باحلديد والنارباحل 3ومساواة يف املعامالت التجارية أن انتقل الدين االسالمي اىل هذه املناطق
وسنغافورة وماليزيا الغربية  –مشال جزيرة بورينو  –قام احتاد بني العنصر املاليو ويضم كال من ماليزيا الشرقية  2161ويف عام 

ى ماليزيا لتقرر سنغافورة اخلروج من هذا االحتاد لتبق 2161بدون سلطنة بروناي الذي كان معظم سكاهنا من املاليو، حىت سنة 
 . 4بشقيها الشرقي والغريب حلد اآلن

( 21)وحيكم ماليزيا ملك شريف ورئيس للوزراء جتتمع حتت امرته القيادة الفعلية للبالد، ويرأس كل اقليم من الثالثة عشر اقليم 
وزراء فهو خيضع اىل رئيس أو ملك، جيتمعون يف مؤمتر احلكام مرة كل مخس سنوات إلنتخاب بالتناوب للملك، أما منصب رئيس ال

االنتخاب من طرف  الشعب أي عن طريق السلطة التشريعية االحتادية، ويضم الربملان املاليزي بغرفتيه األوىل ممثلة يف جملس النواب 
 عضو، والغرفة الثانية ممثلة يف جملس الشيوخ املعني من طرف امللك 222واملؤلف من ( بديوان الرعية) املنتخب من الشعب ويعرف 

، ويتقاسم املاالويني والصينيني السياسة واالقتصاد، ففي حني حيكم البالد (10)ويضم سبعون عضوا ( بديوان بانغارا)ويعرف 
املاالويني األصليني، يتقدم الصينيني وبدرجة أقل اهلنود يف أمور االقتصاد، باالضافة اىل أن ماليزيا تعتمد على النظام الدميقراطي 

ددية احلزبية يف التنافس يف االنتخابات، وبذلك رسخ  القادة املالزيون سياسات حكيمة، وقرارات موفقة، وااللتزام واستنادها على التع
  مببدأ التداول السلمي لنظام احلكم، حىت يتسىن توفري االستقرار الضروري وتوفري املناخ املالئم ألي برامج تنموية مستقبلية، اقتصادية

 .5كانت أم اجتماعية
 مسيرة التنمية في ماليزيا: ثانيا

واد األولية للمتصديرها  تبعية بسبب جناحها يف اخراج ماليزيا من .العاملة االقتصادية رائدة يف تنميتعد التجربة املاليزية يف ال
االقتصاد  عه من تغري هذه األسعار على املستوى الدويل مما جعلبوما ت ،اط الطبيعي وزيت النخيلطللم 2111غدات استقالهلا سنة 

الل الواردات يف حاليت تعتمد على ا ،اسرتاتيجية التنمية انتهاج اىل باحلكومة مما دفع. يقع حتت رمحة تغري أسعار الصادرات املاليزي
                                                             

 .22ـ-22:ص ، ص2001نبيه فرج أمني احلصري، جتربة ماليزيا يف  تطبيق االقتصاد االسالمي حتليل وتقومي، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية،  1
2 Banque mondiale disponible sur :Donees.banquemondiale.org/pays/malaisie    29/03/2013. 

3
ة العربية أبوذر حممد أمحد اجللي، جامعة امللك سعود للنشر العلمي واملطابع، اململك:أجنلو فيناردوس، التمويل واملصرفية االسالمية يف جنوب شرق آسيا، تطورها ومستقبلها، ترمجة  

 .211، ص 2001السعودية،
 .26نبيه فرج أمني احلصري، مرجع سابق، ص  4
 .216زياد جالل الدماغ، الصكوك االسالمية ودورها يف التنميةاالقتصادية، مرجع سابق، ص   5
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أدى  اىل انتهاج سياسة تنوع الصادرات مما واليت كانت تسيطر عليها الشركات االجنبية قبل االستقالل، ،جمال الصناعات االستهالكية
احلكومة على زيادة  توعمل .األناناس والفول السوداين والفلفل األسود مثل  مت تشجيعها منتجات تصديرية جديدة ىل ظهورا

 .وختفيض ارتباطها باملنتجات األولية املوجهة للتصدير ،املنتجات الصناعية منصادراهتا 
للمواد املصنعة، مما   ةمصدر للمواد االولية اىل مصدر  لدب لتحول منل ،اليابان والدول الغربية نوحتصلت ماليزيا على الدعم م 

إال أن هذه االسرتاتيجية مل تفلح يف جمال التنمية املستدامة نظرا لضيق السوق  .1كان له االثر االجيايب على التنمية يف هذا البلد
  .مما كان له االثر على العمالة والقيمة املضافة، وضعف الطلب احملليني

 2ومعدالت منو بني  ،باملئة 26بزيادة الناتج احمللي اخلام حبوايل  2161اىل  2111مرت الفرتة املمتدة من است ،رغم هذا
مما حتسنت  ،ورجعت بالفائدة على العنصر الصيين الذي كان يتحكم يف االقتصاد بشكل كبري وجيد باملئة  يف السنة، 20باملئة إىل 
يني الذين مازالوا و وبدرجة أقل اهلنود ولكن أفضل من السكان األصليني املال ،مية ألفرادهلتعلياالسكنية و و  حياهتم االقتصاديةظروف 

ددة بعدم املساوات بني العناصر املكونة من نمظاهرات م 2161فكانت سنة . يتخبطون يف الفقر لقلة مردودية نشاطهم الزراعي
 . 2ينيو الشعب املاليزي وباألخص املال

 2110اىل  2110متتد من   بالسياسة االقتصادية الجديدةعرفت  ،سرتاتيجية  طويلة املدىاحلكومة ا ، تبنتوبالتايل
أمور التجارة و الصناعة ملا يقارب من  املالويني يف زيادة ملكية وذلك ب ،ول بني فئات اجملتمع العرقيةدخاىل اعادة توزيع ال فوهتد
يني يف مجيع و مالة من املالعباالضافة اىل زيادة ال .2110يف  %2.1بنسبة متثله  تمقارنة مبا كان الفرتة،باملئة عند هناية هذه 10

 .3مصلحة اجلميع يف هناية املطاف حىت حتققهذا و   ،املستويات و القطاعات خاصة يف النشاطات احلديثة
لقطاع العام والبدأ يف على احيث اجتهت التنمية يف ماليزيا لالعتماد على دور كبري  ،وبدأت املرحلة األوىل يف عقد السبعينات

مما  ،ومتيزت هذه الصناعة بكثافة اليد العاملة ،حيث بدأ الرتكيز على صناعة املكونات االلكرتونية ،لعمليات التصنيع يتوجه التصدير ال
السكان ذوي صينية و النخبة الال سيما بني  ،ساهم يف ختفيض البطالة وحتسني يف توزيع الدخول والثروات بني فئات اجملتمع املاليزي

 . الوياالصل امل
حيث كونت ما يشبه الشركات القابضة للسيطرة  ،االقتصادية اجلديدة ةوكان لشركات البرتول دور ملموس يف دفع السياس

 . 4على ملكية جل الشركات اليت كانت مملوكة للشركات اإلجنليزية والصينية، ولقد حتقق ذلك مع هناية السبعينيات
وكانت نسبة االستثمار اخلاص  2000إىل  2110،خالل الفرتة  % 6.6د املاليزي السنوي معدل حيث عرف منو االقتصا

 2110 سنة % 21الزراعة تراجعت من يف حني . 2110سنة  % 20إىل  2110سنة  % 1م قفزت من اإىل الناتج احمللي اخل
 .خالل نفس الفرتة % 21إىل  % 21لمواد املصنعة حيث تضاعفت مسامهتها من لاجملال  حلتسم 2110سنة  % 22إىل 

                                                             
1 Hasan Zubair, fifty years of Malaysian economic development: policies and achievements, Review of Islamic Economics, vol 

11, No2, Munich Personal RePEc archive paper, 2007,p 103 
2 Mahmud bin ahmed, islam and economic growth in malaysia, Master`s thesis, Naval Postgraduate school, 

California, 2003, p.58 
.11نبيه فرج أمني احلصري، مرجع سابق، ص  3  

.3 ص ، الكويت، ب ت،112:التنموية، جملة الوعي اإلسالمي، عدد رقم اف  الصاوي، قراءة يف جتربة ماليزياعبد احل  4  
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للتتحول ماليزيا من بلد زراعي مصدر  ،2110سنة  % 12اىل  % 16يف حني عزز قطاع اخلدمات دوره يف دعم النمو من 
و اإلدخار الداخلي شهد  ،%1و  % 2يف حني عرفت نسبة التضخم إستقرار بني  .للمواد األولية إىل دولة مصدرة للمواد املصنعة

 .2110سنة  %6اىل %1أما اإلستثمار األجنيب املباشر تضاعف من  من الناتج احمللي اخلام، %10إىل  %21حوظ من إرتفاع مل
يدل على حتسن الظروف املعيشية وهذا  ،2000سنة  %2إىل  2110سنة  %10واجلدير بالذكر نسبة الفقر اليت تراجعت من 

  . 1للسكان يف هذا البلد
وهي  وهي الفرتة اليت شهدت فيها ماليزيا قفزة نوعية يف مجيع اجملاالت، ،2020إىل 2110متتد من أما املرحلة الثانية واليت 

ىل تصنيف إ طمحواليت ت ،0202 بالخطة االستراتيجيةومسيت ( مهاتري حممد)خطة تنموية مت وضعها من طرف رئيس الوزراء السابق 
ضعاف مما عليه يف سنة أ ربعةأضاعفة متوسط دخل املواطن املاليزي إىل مع م ،جل هذه اخلطةأماليزيا كدولة صناعية متقدمة حبلول 

هدافها السعي لتحقيق ناتج امجايل خام إىل أكما من   ،2 2022مليار دوالر سنة  221.1حيث بلغ جممل الدخل اخلام  ،2112
عمر هذه بسنة  10ملدة  %1وذلك يتطلب معدل منو سنوي يقدر بأكثر من  مليار رينجت ماليزي مع هناية هذه اخلطة، 120
  . 3اخلطة

مليار  22فقطاع السياحة يساهم مبا يزيد على  تطمح احلكومة إىل تنويع صادراهتا وزيادة مداخيلها، ولتحقيق هذه اخلطة،
لوجيا احلديثة والتكنو  باالضافة للتعليم والرعاية الصحية، ،علوم احلاسوب يف العامللدوالر سنويا،كما تعمل ماليزيا على ان تكون مركز 

وهذا  ،4ىل غريها من االنشطة احلديثةإالطب املرئي و  ،تنظام االنرتنو  خاصة يف احللول التكنولوجية يف امليدان املايل، للمؤسسات،
 .ماحيتم على ماليزيا توفري الظروف املالئمة والرقي بالتنمية االقتصادية للبالد

 المصرفية االسالمية في ماليزيا  :الفرع الثاني
ذا بذلت ماليزيا هلو  .اليت تتطلع لتصبح إحدى املراكز املالية يف املنطقة ،تعترب ماليزيا من بني الدول الرائدة يف جنوب شرق أسيا

حدث نظام يف جمال البنوك االسالمية وجمال أوما صارت تعرف به اليوم لكوهنا حتتوي على  ،جهودا معتربة لدعم وترقية خدماهتا املالية
تقدم مثاال جيدا لقدرة الصناعة املالية املصرفية  ،فالتجربة املاليزية من هذه الناحية .وتكامله مع النظام املايل القائم ،كافليالتأمني الت

 .على االبتكار والتجديد
 : نظام اإلدخار اإلسالمي: أوال

العالن عنها صراحة هلذا  يتم اوإن مل لتبين مبادئ وأسس نظام االقتصاد االسالمي، توجهات إقتصادها  عرفت ماليزيا أوىل
 وما .ولتحقيق استفادهتم من املبادئ التعاونية ،كرب عدد ممكن من املاليزيني من كافة العناصرألرغبتها يف حتقيق االنتشار بني  ،توجهال

اليت عملت على تقدمي  ،املاليزيةاحملدودة  التعاوين مثل هيئة التأمني ،تشجيعها ودعمها للهيئات التعاونية االدخارية واخلدمية االستشارية
  .5يف الوقت الذي كانت فيه خدمات التأمني حكرا على الطبقات الغنية يف اجملتمع ،خدمتها للطبقات الفقرية واملتوسطة للماليني

                                                             
1 Mahmud bin ahmed, op cit, p.60 
2
 Banque mondiale disponible sur :  Donees.banquemondiale.org/pays/malaisie  29/03/2013. 

.12، صنبيه فرج أمني احلصري، مرجع سابق    3  
4 Mahmud bin ahmed, op cit, p64 

.11نبيه فرج أمني احلصري، مرجع سابق، ص  5
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والذي ( تابونغ حاجي)إسم بها لصندوق احلج أو ما يعرف ؤ اشهو ان ،ليزية يف التمويل االسالميومن أهم ما ميز التجربة املا
من جياد بديل دائم جلمع مدخرات األفراد وكانت الفكرة قد انطلقت من احلاجة املاسة إل ،2161سبتمرب  10دخل يف النشاط يف 

وبالتايل يتم التخلص من العادات اليت كانت تتمثل يف بيع كل  ،موعد تنقلهم إىل هذة الرحلة املقدسة  حينيحىت ،من املسلمني املاليني
ملواجهة مصاريف احلج وما كانت متثله من مشاكل مالية وإجتماعية للحجاج ولعائالهتم خالل فرتة  ،رات وأوراق ماليةماميلك من عقا

 .1نشاطها موافق ملبادئ الشريعة السمحاءيكون و  ،بعيدة عن شبهة الربا يف معامالهتا ،وهذا حىت يتم توفري قناة ادخار اسالمية ،احلج
 :2منها 2161لصندوق تسيري أمور احلج لسنة  2حتت البند  (ونغ حاجيبتا)ـ ل ومن بني أهم األهداف املسطرة

 .أعباء سفرهم للبقاع املقدسةملواجهة السماح للمسلمني بإدخار بشكل متزايد   - أ
  .السماح للمسلمني بتملك ملسامهات فعلية يف النشاطات االسثمارية عن طريق مدخراهتم  - ب
وإستعماهلا بأمان يف فرتة احلج بتوفري خمتلف التسهيالت  ،احلجاج املستقبلينيإجياد قناة تعمل على محاية مدخرات   - ج

 .واخلدمات
فقد كان  إهتمامه  .من أجل أداء فريضة احلج ،بني أن هذا الصندوق أنشئ من أجل مجع مدخرات املسلمني املالزينيتكما ي

 ،داخل الوطن واألماكن املقدسة يف بادئ األمر ،أمور احلجاج توفري األمان هلذه املدخرات بإستخدامها يف ما يتعلق صخدمة ،باالساس
أسهم  ،مثل السندات ،وذلك بتنويع النشاطات االستثمارية اليت تتوافق مع مبادئ الشريعة ،ستثمارياإلال اجملليتوسع يف ما بعد يف 

 . وسندات القبول وغريها حسابات املضاربة للبنوك،شهدات اإلستثمار احلكومية،  الشركات،
سرتاتيجية اليت انتهجها إىل قطاع الزراعة والبناءات إلإىل عدة فروع حسب ا ،اتهلككما توسعت مشاركات صندوق احلج ومت

 .3أحسن مردودحتقيق ه قصد وهذا حىت يتم توظيف مدخرات ،قطاع اخلدماتو  احلديثة وتنمية القطاع العقاري،
لتوضيفها ملدخرات األفراد املسلمني  ،ر املالية اإلسالمية يف ماليزيايكون صندوق احلج أحد الروافد اليت مثلت ظهو  ،بذاو  

 .و توفري لبديل اسالمي شكل النواة األوىل لظهور املصرفية اإلسالمية يف ماليزيا ،وحتقيق عوائد جمزية هلم خالية من الربا
 :ظهور البنوك االسالمية في ماليزيا :ثانيا

اليت ال تتعامل بالفائدة احملرمة مبا يف ذلك قطاع البنوك وصناديق  ،قية املالية اإلسالميةإهتمت ماليزيا وأعطت عناية خاصة لرت 
بنك  –الضمان والتأمينات، وكان ذلك أن أعطت احلكومة املاليزية الصالحيات الواسعة والسلطات الالزمة لبنك ماليزيا املركزي 

 .4لرقي هبذه الصناعةلة ساإلبداع واإلبتكار والنمو كسيادعم هذا القطاع، خاصة وأنه اعتمد على و بالنهوض   -رانيغا
م والذي مت مبوجبه 2121من خالل سن قانون املصرفية اإلسالمية سنة  ،وقد مت ظهور البنوك اإلسالمية يف ماليزيا أول مرة

كبديل   ،ايلملقتصاد البلد ونظامه اليمثل اخلطوة األوىل جلهود احلكومة لتثبيت القيم اإلسالمية يف إ ،دبرهاإسالم ماليزيا إنشاء بنك 
 .5الرأمسايلللنظام احلايل الغريب 

                                                             
1 Mohamed akram laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, p.4 available at :  
www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 
2 Mahmud bin ahmed, op cit, p65  
3 Mohamed akram laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, p.7 available at :  
www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 
4
 Hasan  Zubair, op-cit, p 114 

5 Mahmud bin ahmed, op cit, p61  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract
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إصدار شهادات وهذا حىت ميكن احلكومة املاليزية من  ،نفس السنة إستحداث قانون اإلستثمار احلكومي كما شهدت  
 متكن املصارف اإلسالمية من واصدرت باألساس حىت -اإلستثمار احلكومية، وهي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 .-اإلستثمار فيها كوسيلة للوفاء مبتطلبات السيولة املقررة واستثمار أمواهلا الفائضة

جوانب الرتخيص وتنظيم املؤسسات اليت تقوم بأعمال البنوك،  ،طى قانون املصارف واملؤسسات املاليةأع، 2121ويف عام 
بالسماح للبنوك اليت تعمل  2116ليتم تعديله يف . اخلصم، وأعمال السمسرة املصرفيةوشركات التمويل، والبنوك التجارية، وبيوت 

 .1حتت هذا القانون بإدخال أعمال البنوك اإلسالمية لديها
يف البنوك   النافذة اإلسالمية معدوم الفائدة أو ما يعرف بإسم يفالنظام املصر ث داحاست ،2111كما شهدت سنة 

 .داخل مؤسساهتابالتعامل مبنتجات إسالمية يف  البنوك التقليدية مت السماح هلذه، حيث 2الربويةالتقليدية 
وهذا حىت ميكنها من  ،3، استحدثت ماليزيا لشهادات اإلستثمار احلكومية القائمة على أساس القرض احلسن2111ويف عام 

 ، وذلك كإمتنانروض من حق احلكومة يف توزيعه أوالمتويل مشاريع التنمية العائدة لصاحل اجملتمع، على أن يكون العائد على هذه الق
 .تهلا ملن قام بشراء هذه الشهادا

، قام بنك نيغارا املاليزي بإنشاء اجمللس اإلستشاري القومي للشريعة حول املصارف اإلسالمية وشركات 2111ويف عام 
كونه اجلهة   ،من بني األهداف األساسية هلذا اجمللس، و 4التكافل، كأعلى سلطة شرعية حول املصارف اإلسالمية والتكافل يف ماليزيا

التشريعية الوحيدة املختصة بإسداء النصح واملشورة لبنك نيغارا، مع تنسيق القضايا الشرعية اليت ختص املصرفية والتمويل اإلسالمي، 
  .ت املصرفيةوالربامج اليت تقدمها املؤسسا ،باإلضافة لتحليل وتقييم اجلوانب الشرعية للمنتجات اجلديدة

مت إنشاء ثان بنك إسالمي عرف باسم  2111ت املالية اإلسالمية، ففي سنة  اتشجيع إنشاء املؤسس ت ماليزيا يفواستمر 
، BBMB ادهبنك بيمبوترا ماليزيا بر  :والذي مت عن طريق مشاركة ثالثة بنوك وهي BMMB " ادهبر  ابنك معامالت ماليزي"

 .BBMBK 5 ادهبنك بيمبوترا كونقان بر ،  BOCB ادهبنك التجارة الماليزي بر 
اعالن رئيس الوزراء السابق مهاتري حممد عن انشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، هبدف تطوير  ،2002وعرفت سنة 

هليئة تتكون معايري دولية تتفق مع خماطر املؤسسات املالية اإلسالمية، و لضمان جودة واستقرار نظام التمويل اإلسالمي، أعضاء هذه ا
 .ماليزيا، السعودية، أندونيسيا، إيران، الكويت، باكستان، البنك اإلسالمي للتنمية: من البنوك املركزية للدول اآلتية

ل تقدر حبوايل و فيها بنكان عامليان إسالميان، مع جمموع األص ،بنك إسالمي 21ما يف الوقت احلاضر فتحتوي ماليزيا على أ
 .6مليار دوالر أمريكي 62

 
 

                                                             
.211جع سابق، صمر  أجنلو فيناردوس،  1  

2 Mohamed akram laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, p.77, 

 available at : www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 

.212مرجع سابق، صزياد جالل الدماغ، الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية اإلقتصادية،   3  

.212مرجع سابق، ص أجنلو فيناردوس،  4  
5 Mohamed akram laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, p.12, 

 available at : www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 

.221مرجع سابق، ص أجنلو فيناردوس،  6  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract
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 .سوق األوراق المالية الماليزية مفهومها وأقسامها: المطلب الثاني
حىت نكون يف الصورة واملكان املراد دراسته، مث يليها  ،ارتأينا احلديث عن مفهوم سوق األوراق املالية املاليزية يف النقطة األوىل  

، وهذا ماسيتم مناقشته يف هذا واملنظم هلذه السوق عرض ألهم تقسسيمات هذه السوق كنقطة ثانية، حىت نفهم اإلطار احملدد
 :املطلب من خالل العنصرين التاليني

 
 
 

  .مفهوم سوق األوراق المالية الماليزية ونشأتها: الفرع األول
ا أن نشأهتا ، كمتلف عن املفهوم العام املعروف املتداولختال  كغريها من األسواق املالية األخرى،  املاليزية املالية سوق األوراق  

 .هلا يطاينيف ظل االحتالل الرب أواخر القرن التاسع العشر، تعود اىل 
  :مفهوم سوق األوراق المالية الماليزية: أوال

 ،، بأنه ذلك املكان الذي يتم فيه التعامل باألوراق املاليةللسوق املفهوم العام يطابقاملاليزية  املالية فاملفهوم العام لسوق األوراق
، وفق قواعد ونظم -أصحاب الفائض املايل-عليهاوالعارضني  -أصحاب العجز املايل- من طرف الطالبني ،ة وطويلة األجلاملتوسط

 *.وهذا ما مت التطرق إليه يف الفصل األول. إدارة السوق على  تطبيقها حتكم عملية التبادل، وتسهر
الية التقليدي، إىل جانب سوق األوراق املالية اإلسالمي لألصول لكل من سوق األوراق امل ،ويضم سوق األوراق املالية املاليزية
LABUAN والبورصة املالية للمشتقات، ومركز لبوان ،MESDAQ املتوسطة والطويلة األجل، وسوق امليزداك

1. 
 خريذا األه عترب، الذي ي2سوق منظمة، وأخرى غري منظمة السيما سوق السنداتسوقني واحدة وكباقي األسواق فهو يظم 

ميدان خصب بعتبارها ملختلف املشاريع التنموية املاليزية، و  ،األمد ةطويلالو  ةتوسطامل يةاإلستثمار  لتوفري األموال سواقأهم األ من
 .األحسن رؤوس األموال هبدف التطوير إىل واحلصول على للمنافسة بني الشركات إلجتذاب

 سندات احلكومية وسنداتالدات تقليدية وأسهم وصكوك إسالمية و من أسهم وسن ،األدوات املالية املتداولة فيها وتتعدد
 .الشركات اخلاصة، وشهادات صناديق اإلستثمار وعقود املستقبليات وغريها

 
 

 

 
                                                             

 .21 أنظر الفصل األول، ص*
 .121-120:ص مرجع سابق، ص عاطف وليم أندراوس، 1
 .21:ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،  2

 

 

 مفهوم سوق األوراق المالية الماليزية ونشأتها: الفرع األول
 أقسام سوق األوراق المالية الماليزي: الفرع الثاني
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 :نشأة سوق األوراق المالية الماليزية: ثانيا
ع لوجود الشركات الربيطانية العاملة يف ماليزيا إىل أواخر القرن التاسع العشر، وهذا راج األسواق املاليةشهد أول ظهور لصناعة 

 .وماكانت حتتاجه من متويالت ملشاريعها يف هذا البلد يف جمال الصناعات املطاطية والتعدينية
حيث  1230سوق أوراق مالية يف ماليزيا، إىل سنةتاريخ ظهور  يرجع  :تاريخ نشأة سوق األوراق المالية الماليزية -2

، كأول مجعية منظمة  (Singapoure Stockbrokers’ Association)ةأسست مجعية مساسرة بورصة سنغافور 
، 1250سوق لألوراق املالية باملفهوم املتعارف عليه تأخر حىت عام  تأسيسأما   .رمسية يف إجراءات التعامل باألوراق املالية

واحدة يف سنغافورة وأخرى يف  ، غرفتني للتعامل يف نفس األوراق املالية املدرجة ها من، وتشكل1تأسيس بورصة املاليوب
 .والفاكس سوق واحدة يتم الربط بينهما صخطوط اهلاتفشكلتا كواالملبور، و 

الفصل بني الغرفتني ليتم تأسيس بورصة يف   1252تأسيس سوق األوراق املالية املاليزية ليتم يف سنة  مت ،1252ويف عام   
استمر عمل البورصة وأداء وظائفها  و  لية الماليزية السنغافوريةسوق األوراق الماومسيتا باسم واحد  ،على حدى كل بلد

 : ليتم التقسيم الفعلي للبورصة ويتم تشكيل كال من 1273ككيان مشرتك، حىت سنة 
 .مباليزيا برهاد بورصة كواالملبور لألوراق املالية   -

 .بورصة سنغافورة لألوراق املالية بسنغافورة   -

 وهذا قصد جتديد هلياكل البورصة و" بورصة ماليزية برهاد "يري إسم بورصة كواال ملبور إىل إسم مت تغ 9002أفريل  12ويف 

والتطلع ملواكبة متطلبات التغري احلاصلة يف العامل ومايقتضيه  من طلبات زبائن البورصة وتوجهات  تنافسيتهاموقع حتسني 
 .السوق بصفة عامة

 .2 زيا يف اجلدول األساسي لسوق األوراق املالية املاليزية برهادمت تسجيل بورصة مالي9002مارس  12يف و   
، وجعله والدفع به إىل األمام عملت احلكومة املاليزية على اإلرتقاء هبذا السوق :تطورسوق األوراق المالية الماليزية -2

مج الخطة الرئيسية لسوق األوراق برنا مصدرا حيويا للتنمية والعنصر الرئيس يف متويل اإلقتصاد احمللي، مما أدى إىل إعتماد
 . وحتت رعاية وزير املالية املاليزية« Malaysian Capital Market Master plan » المالية الماليزي

 11توصية تغطي  129واليت تتضمن  99/09/9001بدأ العمل لتطوير اخلطة الرئيسية لسوق األوراق املالية املاليزية يف و   
مع متطلبات  تتوافق وجعلها املالئمة لبيئة اإلستثماريةا توفريلى عالعمل  ،3ف املسطرة الوصول إليهاناحية، ومن أهم األهدا

                                                             
1 Wan razazila wan abdullah and others, the evolution of the islamic capital market in malaysia,  

 Lincoln University,  NEW ZEALAND, available at :    

http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-events2/past-conferences/6ahic/publications/6AHIC-

75_FINAL_paper.pdf p 2. 
2
 Bursa malaysia, corporate-history , on line  available at : 

http://www.bursamalaysia.com/corporate/about-us/corporate-history/  10/09/2013 
3
 Mohamed Akaram Laldin, islamic financial system : the Malaysian experience and the way forward, p.p :26-29 

available at : www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 

 

 

http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-events2/past-conferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-events2/past-conferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
http://www.bursamalaysia.com/corporate/about-us/corporate-history/
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract
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كفاءة زيادة تنافسية و ومن األهداف كذلك  .للمحاف  اإلستثمارية ، وتشجيع إدارة اإلستثمار الفعالةواحتياجاهتم املستثمرين
 .ة مؤسسات الوساطة املاليةالعمل على تنافسياملؤسسات العاملة يف السوق، وكذا 

يف العملية  عل سوق رأس املال املصدر الرئيسأنظمة الرقابة الفاعلة واملنتظمة، جبتعزيز عمل ، كذلك  ومن أهداف اخلطة  
تكون مركزا دوليا لسوق رأس هبا ألن والوصول ، التمويلية للشركات املاليزية، والعمل على ريادة ماليزيا كمركز إلبتكار الصكوك

 .املال اإلسالمي، بإعتبارها مركزا لتعليم املالية اإلسالمية والتدريب واإلستشارات والبحوث

  :1وقد إنتهجت املراحل التالية للوصول إىل ذلك
 .عملت ماليزيا يف هذه الفرتة على تقوية الوسطاء واملؤسسات اإلستثمار احمللي 9002اىل9001من : املرحلة األوىل - أ

وجعلها أكثر تنافسية  ،ومتيزت هذه املرحلة بتعزيز وتقوية القطاعات األساسية 9005اىل9002من : املرحلة الثانية - ب
 .والعمل أكثر على جعل سوق األوراق املالية بصفة تدرجيية قابلة لإلنفتاح

مع حتصني  ،وتعد آخر مرحلة وتتميز بإنفتاح على األسواق والشركات األجنبية 9010إىل 9005: املرحلة الثالثة - ج
 .وذلك ملواجهة التحديات الدولية يف خمتلف جوانبها ،سسات السوق احمللي واملرافق امللحقة هباملؤ 

 أقسام سوق األوراق المالية الماليزي : الفرع الثاني
 :تنقسم بورصة كواال ملبور سابقا أو بورصة ماليزيا حاليا حسب األدوات املتداولة فيها إىل  

 .2ومركز لبوان للتداوالت املالية الدولية املشتقات، والسوق املاليزية اإلسالمية لرأس املال، سوق امللكية، وسوق السندات، وسوق
  .وسيتم حبث كل سوق على حدى فيما يلي

 : سوق الملكية: أوال
زيادة لفرص كبرية يف تنمية  و  ن فيهلمستثمريلوفر ي ذيال ،األسهم يف ماليزيا ممثلة يف أهم سوق وهو سوق متثل سوق امللكية  

ألن يصبح املستثمر مالكا جلزء من أصول الشركة  متكنإلستثمار طويل األمد فهي الفرصة  توفر هذه السوقكما   ،رؤوس أمواهلم
  .أو بتحمل خلسارة إن حتققت 3املقيدة بالبورصة مما يسمح له باحلصول على جزء من أرباحها يف هناية السنة

بإسم   1273تداول البورصة املاليزية، اليت تأسست يف عامسعرة مقيدة جبدول فإن مجيع األسهم امل ،باإلضافة إىل ذلك  
وحيكم .(« Kuala Lumpur stock Exchange BHD « KLSEB ) "بورصة كوااللمبور لألوراق المالية المحدودة"

 1252صادر يف عام قانون الشركات ال شرعت من أجل توفري الظروف املالئمة لسري عملها منها 4هذه البورصة عدة قوانني
، جمموعة القوانني يف احليازة واإلندماج سنة 1227وتعديالته سنة  1223، قانون صناعة األوراق املالية لسنة 1225وتعديالته عام 

، قانون سوق األوراق 9011وتعديالته سنة  1223، قانون جلنة األوراق املالية لسنة 1221، قانون احلف  املركزي لسنة 1227
 .9011وتعديالته سنة  9007واخلدمات لسنة املالية 

 
                                                             

    .22، ص2002فهد للمؤمترات، السعودية، ، مركز امللك -التجربة املاليزية  -الصكوك االسالمية حبث مقدم لندوة ،لدين غادمن، تطور سوق األوراق املالية اإلسالميةحممد نور ا 1
2
 Bursa malaysia, market,  on line  available at : http://www.bursamalaysia.com/market/ 10/09/2013 

3
 Bursa malaysia, market,  on line  available at : http://www.bursamalaysia.com/market/ 10/09/2013 

4
 :اق املالية املاليزيةألكثر توضيح ميكن اإلطالع  على املوقع اإللكرتين هليئة األور  

Securities commission Malaysia, available at :www.sc.com.my/legislation 16/01/2012 

http://www.bursamalaysia.com/market/
http://www.bursamalaysia.com/market/
http://www.sc.com.my/legislation
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 :وفيما يلي يتم عرض أهم األدوات املالية املتداولة يف البورصة املاليزية، وفيها  
 : األسهم العادية -2

م امللكية مما جيعلها من أخطر رؤوس أموال الشركة، هوتسمى أيضا بأس، وهي تلك الوثيقة املالية اليت تصدرها الشركة املسامهة
 من ملكية جزء من الشركة وحق يف جزء من األرباح املوزعة وحق التصويت يف اجلمعية العمومية للشركة من ملالكها حقوقاتضو 
املالكني يف حتمل للخسائر الناجتة عن عمل الشركة، ويف حالة تصفية الشركة يأيت محلة  واجباتحق انتخاب واقالة املديرين و و 

 .1ة مستحقاهتمكآخر طرف يتم تسوي  األسهم العادية

 :األسهم الممتازة -2

عند هلا مع حتديد نسبة ثابتة  تعطي حلاملها احلق يف األولوية يف احلصول على أرباح الشركةهي تلك األوراق املالية اليت 
سقوط مقابل  صعوبات املالية،العند رغبتها يف مجع مدخرات املستثمرين، لتمويل مشرعات جديدة أو مواجهة بعض  اإلصدار
وميكن تنوعها يف ، 2كما هلم احلق يف الرتتيب  مقارنة مع محلة األسهم العادية عند تصفية الشركةالتصويت  يف  محلتها حق

 :3سوق األوراق املالية املاليزية إىل 
 . املشاركة يف األرباحب عدم متتعها هلا عائد ثابت من الربح مقابلوهي تلك األسهم اليت : األسهم الممتازة المشاركة  - أ

وهي اليت حيق حلملتها احلصول على أرباح تراكمية إضافة إىل عائد ثابت من الربح، ومتنح : األسهم الممتازة التراكمية  - ب
 .قبل التوزيع على محلة األسهم العادية

حيق حلملتها احلصول يف حني  احلصول على األرباح الرتاكمية  يفقد حاملها وهي اليت :األسهم الممتازة الغير تراكمية - ج
 .ى عائد ثابت من الربحعل
وهي اليت ميكن إستدعاؤها من طرف الشركة يف أي وقت، قبل اإلستحقاق مقابل : األسهم الممتازة القابلة لإلستدعاء - د

 .قيمة أعلى من قيمتها اإلمسية
رى، عادة وهي تلك األسهم اليت تعطي حلاملها احلق يف حتويلها إىل أوراق مالية أخ :األسهم الممتازة القابلة للتحويل  - ه

 .ما تكون أسهما عادية
كما متنح حلائزها امتياز يف ،أوحمفظة األصول اجملمعة هلا وهي وحدات اإلستثمار يف العقارات :وحدات اإلستثمار العقاري -3

باإلضافة حلصول على عائد ثابت  ،احلقيقي يف العقارات استثمار جزء من مبلغ العقار وسيولة عالية مقارنة باإلستثمار
 .4ية يف التسيريواحرتاف

 
 

                                                             
1 Bursa malaysia, market securitie,  on line  available at : 

http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/shares 10/09/2013 
2
 Bursa malaysia, market securitie,  on line  available at : 

http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/shares    
.212ص، ، غري منشورة9002: سعيدة حرفوش، سوق األوراق املالية اإلسالمية بني النظرية والتطبيق، رسالة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة املدية  3

  
4 Bursa malaysia, market securitie,  on line  available at : 

9/2013 10/0 reits/-trusts-investment-estate-http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/real  

http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/shares
http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/shares
http://www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/products/real-estate-investment-trusts-reits/
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 : 1تسجيل يف البورصة يف إحدى اجلدولنيالويتم قيد الشركات اليت تريد 

، حمددةقائمة أوىل من الشركات تسجل فيها وفقا ملتطلبات جد  يتمثل يف: Main Board األساسي  الجدول -
 .ت ماليزيمليون رينج 50رأس املال الذي ال يقل عن  قيمة، تتمثل يف األساس السوقا إدارة تضبطه

يقل منو جيدة وال  هلا خصائصعبارة عن قائمة ثانية تسجل فيها الشركات األصغر، اليت  ووه: الجدول الثانوي -
 .مليون رينجت ماليزي 50وأقل من  مليون رينجت ماليزي 20رأس ماهلا عن 

 The Malaysian "دودةبورصة ماليزيا لعرض األسعار األوتوماتيكية والتعامالت لألوراق املالية احمل"يف حني   

Exchange of Securities Dealing and Automated Quotation  BHD-MESDAQ 

واليت مل يتم تسجيلها يف  ،وهي عبارة عن تسجيل ألسهم الشركات املرتبطة مبجاالت التقنية احلديثة والتكنولوجيا املتقدمة
  .2اجلدولني السابقني

  : سوق السندات: ثانيا
هذه السوق ركز حيث ت. ندات يف ماليزيا، تطورا ملحوظا من حيث حجم السوق ونوعية األدوات املستعملةعرفت سوق الس

احلكومة إجراءات متضافرة لتطوير واختذت . العمل على تنويع القاعدة املالية بشكل جيد لتلبية اإلحتياجات املتغرية لإلقتصاد املاليزي
 753مايفوق 9010حيث بلغت يف هناية ديسمرب  النمو الكبري لسوق السندات ، ويعكس ذلك جناح هذه اجلهود يفهذه السوق

غري أن  . كواحدة من أسرع األسواق السندات منوا يف آسيا  هاوإعتبار . من الناتج الداخلي اخلام % 27مليار رينجت ماليزي أي 
بشكل كبري، حيث كان حذرا جدا يف تقدمي    ، أثرت على القطاع املصريف 1227األزمة اإلقتصادية اليت ضربت البالد يف عام 

 .3من الناتج الداخلي اخلام %10وكانت نسبة التمويل بالسندات تقارب الـ  ديدة يف فرتة ما بعد األزمةاجلقروض ال

فكان التوجه حنو سوق السندات كبديل جلمع األموال من طرف الشركات، غري أن هذه السوق واجهة مشاكل بنيوية يف 
شهرا، مما أدى باحلكومة لإلسراع يف عالج  19إىل  2ار يف ذلك الوقت، حيث تراوح الوقت املستغرق لإلصدار بني عملية اإلصد

، هدفها توجيه 1222حيث عملت احلكومة على تأسيس هيئات تابعة هلا يف سنة . جوانب القصور املوجودة يف سوق السندات
 .4أجل تطوير السوق السياسات وحتديد وتنفيذ اإلسرتاتيجيات املناسبة من

 ،يف أسواق منظمة وغري منظمة ،التقليدية واإلسالمية كما تتداول كل من السندات احلكومية وسندات الشركات يف السوق
 .وميكن للمستثمرين احملليني واألجانب شراء وبيع أدوات الدين التقليدية واإلسالمية

  5"لنظام حتويل إلكرتوين يف الوقت احلقيقي لألموال واألوراق املالية" وفقا بأمان سوقالمجيع األوراق املالية يف ويتم إدارة 
« Real time Electronic Transfer of Funds and Securities system (RENTAS) » 

                                                             
 .121عاطف وليم أندراوس، مرجع سابق، ص  1
 .21صمرجع سابق، نبيل خليل طه مسور،   2

3
 Bond info hub, abrief profil of bond market, available at : 

http://rmbond.bnm.gov.my/portal/server.pt?open=514&objID=27275&parentname=MyPage&parentid=0&mode=2     

10/09/2013    
4
 Bond market development in malaysia, overview available at : 

www.sc.com.my/main.asp?pageid=261&menuid=350&newsid=&linkid=&type= 10/09/2013 
5
 asian bonds online market structure overview available at : 

www.asianbondsonline.adb.org/Malaysia/structure/overview.php  16/01/2012 

http://rmbond.bnm.gov.my/portal/server.pt?open=514&objID=27275&parentname=MyPage&parentid=0&mode=2
http://www.sc.com.my/main.asp?pageid=261&menuid=350&newsid=&linkid=&type
http://www.asianbondsonline.adb.org/Malaysia/structure/overview.php
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 : وهي 1ويتم تداول كال من السندات احلكومية وسندات الشركات يف ماليزيا   
 :السندات الحكومية  -2

اليت مير هبا  لفرتات متباينة حسب الظروفعادة تاريخ استحقاقها طويلة األجل، وتصدر كزي املاليزي البنك املر يقوم باصدارها 
 .املاليزي وتعد هذه السندات أكثر األصول املالية سيولة يف سوق رأس املال. وحالة العجز يف ميزانية الدولة إقتصاد البلد

وكانت تعرف باسم األوراق املالية  .مة املاليزية يف أواخر السبعينياتومت إصدار ألول مرة هذا النوع من السندات من احلكو   
كما مت إصدار سندات حكومية . املاليزية، ومتثل اهلدف من إصدارها متويل املشاريع التنموية للحكومة طويلة األجلاحلكومية 

 .متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
 :سندات الشركات -2

ولقد شهد إصدار هذا . لقطاع اخلاص بغرض متويل املشاريع اإلستثمارية هلذا القطاعوهي تلك السندات اليت تصدر عن ا
 .يف السنوات األخرية يف ماليزيا وخاصة بظهور السندات اإلسالمية ،النوع من السندات تزايدا

 :سوق المشتقات: ثالثا
مع تزايد تدفق و  ،األوراق املالية بصفة خاصةضمن اخلطة املتبعة من طرف ماليزيا لتطوير نظامها املايل بصفة عامة وبورصة   

لتؤدي دورا هاما يف ديناميكية هذه  ،اإلستثمارات األجنبية حنو ماليزيا، أصبح من الضروري إدخال أدوات املشتقات املالية إىل السوق
ع، وكانت عقود املستقبليات مع إنشاء لبورصة كواال ملبور للسل 1220حيث بدأت صناعة املشتقات تتجلى يف ماليزيا سنة . األخرية

تداول بعدها سائر العقود من مستقبليات وخيارات وعقود لت. نخيل اخلامالاملتداولة يف ذلك الوقت هي عقود املستقبليات لزيت 
 . 2آجلة

حيث ( CME)دخلت بورصة ماليزيا برهاد يف شراكة إسرتاتيجية مع بورصة شيكاغو التجارية  9002سبتمرب   17يف و   
هبدف حتسني فرص  ، بورصة ماليزيا برهاد والباقي متتلكه للمشتقات برهاد املاليزية من رأس مال البورصة %92هذه األخرية لـ  متتلك

 .3ماليزيافضال عن التوزيع العاملي ملنتجات بورصة  ا،عرض املشتقات املاليزية عاملي
   :4وتنقسم سوق عقود املشتقات واخليارات إىل األقسام التالية

 وهو يقتصر على نوع وحيد ويتمثل يف عقود خيار األسهم وهي عقود اخليار ملؤشر: ود الخياراتعق -1

 (OKLI)كواال ملبور  

 :وتوجد العقود التالية: عقود المستقبليات -9

، وعقود مستقبليات لزيت (FCPO)وتنقسم إىل عقود مستقبليات لزيت النخيل اخلام: عقود مستقبليات السلع  - أ
 .(FPKO)، وعقود مستقبليات لزيت نوات النخيل اخلام(FUPO)والرالنخيل اخلام بالد

                                                             
 .21ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،   1
 .211سعيدة حرفوش، مرجع سابق، ص  2

3
 Bursa malaysia, corporate-history , on line  available at : 

 http://www.bursamalaysia.com/corporate/about-us/corporate-history/  10/09/2013 
4
 Bursa malaysia, derivatives , on line  available at : 

 http://www.bursamalaysia.com/market/derivatives/  10/09/2013 

http://www.bursamalaysia.com/website/bm/derivatives/about-us
http://www.bursamalaysia.com/market/derivatives/


 دراسة عطبيقية: دورالصكوك في سوق الما  الماليزي ..…………………………………………:الفصل الثالث 

168 
 

، وعقود مستقبليات  (FKLI)وتنقسم بدورها إىل عقود مستقبليات ملؤشر كواالملبور: عقود مستقبليات األسهم  - ب
 . (SSFs)األسهم الواحدة

كواال ملبور ملدة ثالثة   سنداتالوحتتوي على عقود مستقبليات ملعدل اإلقرتاض بني معدل : عقود املستقبليات املالية  - ج
، وعقود مستقبليات  (FMG3)، وعقود مستقبليات لألوراق املالية احلكومية املاليزية ملدة ثالث سنوات(FKB3) أشهر

 . (FMG5)لألوراق املالية احلكومية املاليزية ملدة مخس سنوات

 .Lubuan International Financial Exchange INC: مركز لبوان للتعامالت المالية الدولية: رابعا
 Lubuan International offshore مت إنشاء مركز لبوان للتعامالت املالية اخلارجية 1220يف سنة   

Financial Centre  مت البدأ بالتعامل يف سوق لبوان الدويل لألوراق املالية  9000نوفمرب  93ويفLFX   وقد جاء إنشاء هذا
ا ، تعمل على توفري بيئة متميزة يعمل يف إطارها هذالبورصة املاليزية برهاداملايل احمللي، وخيضع إلشراف ليكمل أنشطة السوق  املركز

  .1منخفضة التعامالت، وبإعفاء من القيود الصرف األجنيب، وتكلفة املركز، كما أنه يتمتع مبعامالت يف مجع األموال بسهولة ويسر

 :ية السوق المالية اإلسالمية الماليز : خامسا
شأهنا شأن األسواق األخرى يف دعم النمو والتطور  ،هذه السوق منذ إنشائها، دورا هاما يف البورصة املاليزية ؤديت  

بالسلطات  ،اإلقتصادي ملاليزيا، وكون غالبية سكان ماليزيا من املاالويني املسلمني، أدى عزوفهم على التعامل بالسندات التقليدية
وبإستعمال أدوات اإلستثمار املايل املتوافقة مع  ،ه السوق اليت تعمل على توفري إحتياجات ماليزيا من املوارد املاليةاملاليزية إىل إنشاء هذ

  .أحكام الشريعة اإلسالمية
 .2األوىل سوق اإلصدار األويل، والثانية سوق التداولالية املاليزية يف سوقني رئيسيني، ويتم التعامل يف سوق األوراق امل  

وتنشط فيها كل من احلكومة والشركات اخلاصة املاليزية، وهتدف من ذلك توفري  :وق األولي أو سوق اإلصدار الس -1
 .التمويل الالزم لإلستثماراهتا القصرية أو طويلة األجل

ويتم تداول فيها األوراق املالية املصدرة يف سوق اإلكتتاب، يف أسواق منظمة  : لتداولالسوق الثانوي أو سوق ا -9
 .، أو السوق الغري منظمةMESDAQبورصة املاليزية لألوراق املالية احملدودة أو يف سوق كال

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1 Lubuan Financial Exchenge, about.as, on line  available at : 

http://lfxsys.lfx.com.my/content/about/about.asp 10/09/2013 

.12ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،   2  

http://lfxsys.lfx.com.my/content/about/about.asp


 دراسة عطبيقية: دورالصكوك في سوق الما  الماليزي ..…………………………………………:الفصل الثالث 

169 
 

 .ها ووظائفهامفهوم سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية: الثالثالمطلب 
لسنوات القليلة املاضية، تعد سوق األوراق املالية اإلسالمية من أهم أقسام البورصة املاليزية، حيث عرفت تطورا ملحوظا يف ا  

وذلك بتشجيع من احلكومة املاليزية اليت عملت على النهوض هبذا القسم حىت يؤدي الدور املنوط له واملتمثل يف توفري األدوات 
سب  واملعامالت اليت تتماشى مع مبادئ الشريعة، حىت تليب طلبات األفراد واملتعاملني يف سوق رأس املال املاليزي، وكهدف أساسي ح

 .وهو الوصول مباليزيا كمركز دويل لسوق رأس املال اإلسالمي 9001اخلطة  الرئيسية املعلن عنها سنة 
. من حيث التعريف واألدوات املالية املتداولة فيه ،حيث خيتلف مفهوم السوق املايل اإلسالمي عن السوق املايل التقليدي  

 .وهذا ما  حناول عرضه يف النقاط التالية
 
 
 

 سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية ونشأتها مفهوم: رع األولالف
تعزيز وتطوير  وتعزيز إنشاء أدوات التمويل اإلسالمي، مما ساعد يف لظهور ،يف ماليزياساهم وجود القطاع املصريف اإلسالمي   

حىت يواكب هذا النمو  ألوراق املالية اإلسالمية حتميااملاليزية، فكان إنشاء لسوق ااالسالمية صناعة البنية التحتية للمؤسسات املالية 
 .املاليزيةاإلسالمية وفيما يلي نتطرق ملفهوم سوق األوراق املالية . للصناعة املالية اإلسالمية

 :مفهوم سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية: أوال
تتم فيها تلك السوق اليت "بأهنا  ،ةاليزيوراق املالية املاملاليزية من طرف هيئة األ االسالمية عرفت سوق األوراق املالية  

تعتمد بشكل رئيسي على القوانني الشرعية يف و  التعامالت بطريقة ال تؤدي لتناقض مع معتقدات املسلمني وال الدين االسالمي
 .1"الغرر وغريهاو  يسرا واملكالتعامل بالرب  ،األنشطة احملرمة شرعا من هذه السوق بانعدامتداوالهتا املالية، وذلك يتحقق 

 يف عمليات ومجع ملوارد مالية إلستثمارها ،إذن، فهو سوق مايل يتوفر فيه فرص التمويل ملختلف األنشطة اإلقتصادية  
  .ومبا حيققه من رضاء نفسي للمستثمرين املسلمني اإلسالمية ألحكام الشريعة ةفقاو م ونشاطات

البورصة  املاليزية، ملا متثله من قيمة بورصية، إذ تعدسالمية املاليزية من أهم أقسام البورصة وتعد اليوم سوق األوراق املالية اإل  
وهي  2 30/02/9010مليار دوالر وهذا بتاريخ  91األوىل عامليا من حيث القيمة السوقية للصكوك املدرجة هبا وتقدر بـأكثر من 

لنظام الصريفة اإلسالمية  تعترب سوق األوراق املالية اإلسالمية جزءا هاما مكمال  إذ تلعب دورا هاما يف دعم النمو اإلقتصادي ملاليزيا،
 .ذات جاذبية للمتعاملني املسلمني وما تقدمه من منتجات إسالمية متاحة لإلستثمار، ،لسوق املالية املاليزيةلوما يزيد يف عمق واتساع 

 .سيسها، و هو ما سنقدمه يف النقطة القادمةوعرفت سوق األوراق املالية اإلسالمية عدة مراحل يف تأ  

 

 
                                                             

1
 Securities  Commissions Malaysia, Islamic Capital Market, on line  available at : 

 http://www.sc.com.my/sub.asp?pageid=&menuid=267&newsid=&linkid=&type= 10/09/2013 
2 Malaysian Business Magazine, bursa’s sukuk coup, Malaysia, 16/09/2010.   

 مفهوم سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية ونشأتها: الفرع األول
 ق األوراق المالية اإلسالمية و تقسيماتهاوظائف سو: الفرع الثاني

http://www.sc.com.my/sub.asp?pageid=&menuid=267&newsid=&linkid=&type
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 :وتطورها نشأة سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية: ثانيا
بإنشاء لصندوق احلجاج، لتعرف بعدها قفزة نوعية يف  1259بدايات العمل باالقتصاد االسالمي يف ماليزيا يعود إىل سنة     

.تصبح يف الوقت احلاضر من البلدان الرائدة يف هذا امليدانل 1220املالية االسالمية بداية من سنة 
  

 سوق المالية اإلسالمية الماليزيةالنشأة  -2
يدير هذا و . م1259ة صندوق احلجاج يف نوفمرب بتأسيس هيئ ،إىل أوائل الستيناتيعود  اإلسالمية املالية نشطةألأول ظهور ل
العمل باملالية اإلسالمية  لتطويرالتجسيد احلقيقي أما  ة اإلسالمية،أموال احلجاج بشكل متوافق مع أحكام الشريع ،الصندوق

 أوالذي بد ،مع إصدار قانون العمل املصريف اإلسالمي ،م1223عود إىل عام ييف ماليزيا ف ةاإلسالمي ارفصاملوباخلصوص 
ة عيصرفية وفق مبادئ شر ومت مبوجبه استحداث جمموعة من اخلدمات واملنتجات امل سنة،أفريل من نفس ال 7 العمل به يف
مني أتبع ذلك تأسيس شركة ت ،1وكان ذلك بتأسيس أول بنك إسالمي ماليزي و هو بنك إسالم ماليزيا برهاد إسالمية،

إضافة إىل ظهور النوافذ اإلسالمية  ،مني اإلسالمي يف العام نفسهأبعد صدور قانون الت 1222عام  اتكافلي إسالمي ماليزي
مساندة من قبل احلكومة اليت تلقت ، 1223التقليدية املعروفة باسم نظام العمل املصريف الالربوي يف عام يف البنوك التجارية 

 .2وافقة ألحكام الشريعة اإلسالميةاملدمات اخل إدخالالبنك املركزي املاليزي للبنوك التقليدية الربوية  مسحاملاليزية حيث 
 :ةتطور سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزي -2

الشركة  كانتالتطور احلقيقي لسوق األوراق املالية اإلسالمية فيعود إىل أوائل التسعينات من القرن املاضي، حيث   عرف
، وقد تبع 1220صكوك إسالمية يف السوق احمللية يف عام شركة مصدرة لل أول (Shall Mdn.Sdn.Bhd)اخلاصة 

تعميق سوق األوراق املالية اإلسالمية يف  كان له األثر يف زيادةمما   ،خرىذلك عدة إصدارات من األدوات املالية اإلسالمية األ
 .3ماليزيا و اتساعها

قسم خاص بسوق األوراق املالية : من طرف هيئة األوراق املالية املاليزية للمؤسسات التالية ،1222كما مت تأسيس يف سنة   
 . 4لدراسة األدوات املالية اإلسالمية (جممع)تأسيس اللجنة الشرعيةاإلسالمية ليسمى فيما بعد بالسوق املالية اإلسالمية، و 

ولتسهيل قياس أداء األسهم كان ال بد من استحداث مؤشرات  ،ويف إطار تنفيذ مبادئ الشريعة يف إصدار األوراق املالية  
 RHB Unit Trust Managment   إسالمية، فكان أول مؤشر لألسهم اإلسالمية يصدر يف ماليزيا من طرف

BhD  اإلسالمي وكان ذلك متبوعا بإصدار مؤشر سوق داو جونز  ،1225وذلك يف ماي(DJIM)   من طرف داو جونز
 .12225يف أكتوبر  FTSEمن طرف جمموعة(  FTSE)و املؤشر شامل اإلسالمي 1222يف فيفري 

 
                                                             

1 OICV-IOSCO, ISLAMIC Capital Maket Fact Finding Report, Report of the I.C.M Task Force of the international 

organsation of securities  commissions,july 2004.p28 
 .200ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،   2

3
 Mohamed Akaram Laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, Op Cit, p.73 

available at :< www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract >16/01/2012 
4
 Resolutions of the securities commission Shariah Advisory Council, securities commission of malaysia, Second 

Edition, Kuala Lumpur, 2006, p3. 
5
  OICV-IOSCO, ISLAMIC Capital Maket Fact Finding Report, Report of the I.C.M Task Force of the international 

organsation of securities  commissions, Op Cit, p. 28  

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract
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ة برهاد املعروفة حاليا بورصة ماليزيا بإصدار مؤشر ويف إطار تطوير سوق األوراق املالية اإلسالمية، تبنت سوق األوراق املالي  
و يضم مجيع األسهم  ،1222أفريل  17يف  shariah.index).klse) 1:ـيقيس حركة أسعار األسهم اإلسالمية مسي ب

املالية للقائمة باإلضافة إىل ذلك تصدر هيئة األوراق . املدرجة يف اجلدول الرئيسي للبورصة املاليزية ،املتوافقة مع أحكام الشريعة
 .املاليزية القابلة للتداول يف البورصة املاليةالرمسية لألوراق املالية املتوافقة مع الشريعة 

 : 2هذه السوق ما يلي وتطور العوامل اليت زادت يف منو ومن بني  
ضافة إلستحداث ملنتجات منو الصناديق املالية اإلسالمية، وزيادة حجم سوق األسهم املالية اإلسالمية املتداولة، باإل  - أ

 .مبتكرة مثل األدوات التمويلية كالصكوك االستثمارية 
باإلضافة إىل ظهور ملؤسسات جديدة، مثل مؤسسات التصنيف ومؤسسات لوضع املؤشرات املتوافقة مع منتجات   - ب

 .سوق األوراق املالية اإلسالمية، وتوحيد املعايري الشرعية للمنتجات وآلية الرقابة عليها
ال اإلسالمية، فكانت له وظائف يقوم هبا حىت يؤدي الدور ومتثلت هذه اخلطوات االجيابية يف تطوير وتنظيم سوق رأس امل

.                   املناسب له 
  

 وظائف سوق األوراق المالية اإلسالمية وتقسيماتها: الفرع الثاني
يف تطوير وحتسني أداء نشاطها، وذلك من خالل عدة وظائف، كما  بدور هام ،تقوم سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزية

 .أهنا هي األخرى تنقسم بدورها إىل عدة فروع
 :وظائف سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية: أوال

افقة مع أحكام متو ، من دعم لإلقتصاد احمللي وتوفري ألدوات مالية وظائف لعدت سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزيةتؤدي 
 :فيما يلي هاميكن إجياز ومن توفري للفرص اإلستثمارية ومن إشراف ورقابة، و  الشريعة

 :المحليدعم االقتصاد  -1
مدخرات األفراد  وحتويل ، وذلك عن طريق تعبئةاحمللييف دعم تنمية االقتصاد  دورا حيوياسوق األوراق املالية اإلسالمية  عملت

على أن يدفع الطرف األخري لعائد   ، لتوظيفها يف املشاريع التنموية للقطاع العام واخلاص لعجزاىل الوحدات ذات ا والشركات
 .3يرضي به أصحاب رؤوس األموال، مما ينتج عنه منو وازدهار اإلقتصاد احمللي

 

 

 

 

 
                                                             

1
 Mohamad Akram Laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, Op Cit, p.73  

available at :< www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract >16/01/2012 
2
 Salman syed ali, Islamic Capital Market : Products, Regulation & Development, IRTI, IDB, jeddah, 2008, p.3 

3 Alhabshi, Datuk Syed Othman, Development of Capital Market Under Islamic Principles, Conference on 

Managing & Implementing Interest-Free Banking/Islamic System, Concorde Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, 

January 25-26, 1994. p6.  
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 :على تعامالت السوق بما يتوافق مع األحكام الشرعية واإلشرافالرقابة  -2
رقابة، ويف سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزية تشرف هيئة األوراق املالية، عن طريق اللجنة  جد هيئةتو  ككل سوق مالية،
وهذا بتوفري لألطر  ،على مطابقة وموافقة العمليات املعمول هبا يف السوق اإلسالمي لألوراق املالية االستشارية الشرعية،

افقة على إصدار لألدوات املالية اإلسالمية، كما تعمل على تطوير املنتجات واملو  والقوانني اخلاضعة ملبادئ الشريعة اإلسالمية،
 .1وجذب االستثمارات األجنبية لالستثمار يف السوق اإلسالمية ،املالية اإلسالمية يف ماليزيا

 :توفير لألدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة -3
إصدار األدوات املالية املتوافقة مع مكان ، ات وشركاتمن حكوم سوق األوراق املالية اإلسالمية للجهات املصدرة ثلمت

بعد املصادقة عليها من طرف وهذا  ، و أسهم الصناديق وغريها األسهم والصكوك اإلسالميةمن أحكام الشريعة اإلسالمية 
 .2شرعيةالسوق واجلهات املصدرة لتلك األدوات املالية الاملتعاملني يف  اهليئة الشرعية للسوق، وهذا لتعزيز ثقة

 :لمسلميناتاحة الفرصة لإلستثمار الحالل ل -4
مبا  وأدوات مالية إسالمية مقبولة شرعا، وهذا يف جماالت عديدة سوق األوراق املالية اإلسالمية عديد الفرص االستثمارية  وفرت

املدى القصري، مما خاصة يف يفضله أصحاب األموال الفائضة من تقليل للمخاطرة ورجاء عائد جمزي ولفرتات زمنية حمددة 
 .3يسمح للمستثمر باملفاضلة يف استثماراته  وتسييلها عند احلاجة ، وحىت ال يدع أمواله تتآكل عن طريق الزكاة

 :أقسام سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية: ثانيا
لتعزيز املنتجات املقدمة إىل و . تكرةملا تقدمه من منتجات متنوعة ومب ،تعد بورصة ماليزيا سوقا منظمة وسهلة الوصول إليها  

وهذا بغية تطوير أسواق رأس املال املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  ألوراق املالية اإلسالمية،لبورصة ماليزيا سوق  تأنشأ رين،ثماملست
 .واملنتجات واألدوات املتداولة فيها

سوق و سوق الصكوك و سوق األسهم اإلسالمية و ق السلع سو  إىل ،وميكن تقسيم سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزية 
 .4 املشتقات

ويتداول فيها مجيع السلع اليت يتاجر فيها وفق األحكام الشرعية، وهذا من أجل تسهيل املعامالت : سوق السلع -2
 .التجارية واملالية وكذلك عمليات االستثمار

فقة مع مبادئ الشريعة، واليت مت املوافقة عليها من طرف ويتم تداول فيه مجيع األسهم املتوا: سوق األسهم اإلسالمية -2
من إمجايل األسهم   %22وهي ما متثله من . ارية الشرعية، وتوفر فيها للمعايري واخلصائص احملدودة من قبلهاشاللجنة االست

 .9010 ديسمرب 31من القيمة السوقية للبورصة، وهذا حىت  %52املدرجة يف البورصة املاليزية أو ما نسبته 

                                                             
 .261ص مرجع سابق،، سعيدة حرفوش  1
 .202، مرجع سابق، صطه مسورنبيل خليل  2

3 Alhabshi, Datuk Syed Othman, Op-Cit, p6 
4
 Bursa malaysia, Islamic Capital Market, on line  available at : 

 http://www.bursamalaysia.com/misc/islamic_markets_brochure.pdf  10/09/2013. 

http://www.bursamalaysia.com/misc/islamic_markets_brochure.pdf
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الرينجت -وهي من أهم أقسام السوق اإلسالمية لألوراق املالية، وهذا لكوهنا تصدر بالعملة احمللية : سوق الصكوك -3
Ringgit  أو بالعمالت األجنبية، مصدرة من قبل هيئات حملية أو دولية، مقيدة أو غري مقيدة، ويتم طلب  -املاليزي

 .زيةتسجيل الصكوك اجلديدة  لدى البورصة املالي

 :أدوات سوق األوراق المالية اإلسالمية الماليزية: ثالثا
أدوات امللكية اإلسالمية والصكوك اإلسالمية    كل من  سوق األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزياتداول يف ميكن تقسيم 

 .األدوات املالية اإلسالمية املركبةو 
 :أدوات الملكية اإلسالمية -2

األسهم املتوافقة مع أحكام الشريعة  ابتكار لعديد األدوات وذات تنافسية من لكية اإلسالمية يفل األدوات املالية للمثمت
صناديق االستثمار اإلسالمية وصناديق االستثمار  وحداتو  اجلديدة األسهم من الشراء حق شهاداتبوما يتعلق  ،اإلسالمية

ن طرف الشركات اليت مت تصنيف أوراقها املالية على أهنا متوافقة اليت يتم اصدارها مو املايل العقاري وصناديق التبادل التجاري 
ما يسمح للمستثمرين يف تنويع حمفظة استثماراهتم يف   ،مع أحكام الشريعة اإلسالمية من طرف هيئة األوراق املالية املاليزية

 .1خمتلف القطاعات اإلقتصادية
 :الصكوك اإلسالمية -2
عبارة عن شهادات متساوية القيمة وغري جمزأة يف "تعرف بأهنا و ، اإلسالمية  صدار الصكوكالسباقة إل املاليزيةالتجربة  تعد

ملكية األموال اإلستثمارية، حتكمها مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ومصادق عليها من طرف اللجنة االستشارية 
اللجنة، أما الصكوك اإلسالمية  الصكوك من طرف الشركات اخلاصة وختضع لرقابة هذهويتم إصدار هذه  .2"الشرعية

 .احلكومية فتخضع لرقابة البنك املركزي املاليزي
   :األدوات المالية اإلسالمية المركبة -3

وهي تلك األدوات اإلسالمية املبتكرة واليت توافق مع أحكام الشريعة، وهذا حىت يتمكن املتعاملني من محاية رؤوس أمواهلم 
 :باإلضافة إىل .3، أو يف معامالت ذات عالقة بالسلعصولوأدوات استثمارية تعتمد على األ

 :سماسرة إسالمية للبورصة -4

واليت تساعد مجهور املسلمني وغريهم لالستثمار  ،توفر بعض شركات السماسرة خدمة السمسرة اإلسالمية ،يف التجربة املاليزية
ومن أهم شركات السمسرة اإلسالمية  .عة اإلسالمية فقطاملتوافقة مع أحكام الشريو  ،يف األسهم املدرجة يف البورصة املاليزية

 :املشهورة يف ماليزيا
 .PTB SECURITIES  و   -BIMB SECURITIES SDN BHD-بنك إسالمي برهاد ماليزيا -

                                                             
1
 Wan razazila wan abdullah and others, the evolution of the islamic capital market in malaysia,  

 Lincoln University,  NEW ZEALAND, available at :    

-conferences/6ahic/publications/6AHIC-events2/past-http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past

p 18  75_FINAL_paper.pdf   
2
 Islamic Securities Guidelines (SUKUK GUIDELINES), Securities Commission of Malaysia, Kuala Lumpur, 

2011,p.5   
 .21،ص 2002 لك فهد للمؤمترات، السعودية،، مركز امل -التجربة املاليزية  -الصكوك االسالمية ندوة حبث مقدم ل، حممد نور الدين غادمن، تطور سوق األوراق املالية اإلسالمية  3

http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-events2/past-conferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
http://www.victoria.ac.nz/sacl/about/events/past-events2/past-conferences/6ahic/publications/6AHIC-75_FINAL_paper.pdf
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   .و الشكل التايل يوضح ملكونات سوق األوراق املالية اإلسالمية ومكانتها ضمن النظام املايل املاليزي
 
 

 
 
 
 
 متعاونينلتوفير تأمينات بين ال         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 المالي الماليزي نتها ضمن النظامامكونات سوق األوراق المالية اإلسالمية ومك:  (14)رقم  شكل
 رقم ى 91).  الماليزي

 

            : المصدر
.21،ص 2002 ، مركز امللك فهد للمؤمترات، السعودية، -التجربة املاليزية  -سالمية الصكوك االحبث مقدم لندوة ، حممد نور الدين غادمن، تطور سوق األوراق املالية اإلسالمية -  

 

 

 

 

   لجلب الودائع وتوفير التمويل 

ة اإلسالمية يالمصرف  التأمين التكافلي  

 لتوفير موارد مالية طويلة
 المدى في االستثمار والسيولة

 النظام المالي اإلسالمي
 الماليزي

قاألورا سوق  
 اإلسالمية المالية

 اإلسالمية

األدوات المالية 
 إسالمية سوق

 المركبة

 سوق الصكوك

سماسرة إسالمية 
 للبورصة

 سوق األسهم 
  اإلسالمي 

 سوق السلع

 أدوات حماية رأس المال

أسهم صناديق االستثمار المالي 
 االسالمي العقاري

 أسهم عادية إسالمية

 أسهم صناديق التبادل التجاري

 

سهم صناديق االستثمار أ
 اإلسالمي

إسالمية سمسرة  

 الصكوك اإلسالمية الحكومية

 الصكوك اإلسالمية للشركات
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 .إصدار الصكوكة في يالرقاب الهيئات دور: نيالثا بحثالم
شهدت سوق األوراق املالية املاليزية تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية، وذلك بتشجيع احلكومة املاليزية للنهوض بالقطاع   

ول املتقدمة، وقد كان هلا ذلك، وكان لدور اهليئات الرقابية للسوق املايل املاليزي دورا هاما يف املايل و اإلرتقاء به إىل مصاف الد
ملطلبني ا تنظيمه وتطويره، وباألخص هيئة األوراق املالية املاليزية، وذلك بانتهاجها لطرق ومناهج واضحة وحمددة، وسنبحث هذا يف

 :التاليني
 
 
 
 

 قابية في تنشيط سوق األوراق المالية الماليزية دور الهيئات الر : المطلب األول
سالمي، وخضوعه جلهات اإل وعملت احلكومة املاليزية على تشكيل اجلهات الرقابية لسوق رأس املال املاليزي التقليدي أ  

ن بتشريع القوانني الالزمة املاليزية، حىت يتسىن تنظيم عمل السوق ومحاية حقوق املستثمري املالية رقابية حمددة وباألخص هيئة األوراق
ويف هذا الصدد أصدرت بورصة ماليزيا جمموعة خمتلفة من القواعد، تنص على املتطلبات اليت جيب توافرها يف اجلهات اخلاضعة ، لذلك

ات خذ اإلجراءسواء عند الدخول أو على أساس إستمرار عمل الشركات، كما تدير وتراقب اإلمتثال هلذه القواعد، وتأ للمراقبة،
وسنربز أدوار . خرق القواننيالسريع، عند خرق القواعد والقوانني من طرف اجلهات اليت يثبت يف حقها  هاتنفيذالالزمة والصارمة و 

 :من خالل عرض العناصر املوالية يف سوق األوراق املالية املاليزيةاهليئات الرقابية العاملة 
 
 
 
 
 
 

 وراق المالية الماليزية الهيئات الرقابية في سوق األ : الفرع األول
 ت،التعامالمراقبة تعمل البورصة املاليزية كمنظم لسوق األوراق املالية املاليزية احملدودة، وبورصة املشتقات، كما لديها واجب   

من و  .ضمن خالل مرافقها املخصصة هلذا الغر  ،بشكل منظم يف األوراق املالية املودعة لبورصة ماليزيا ،وضمان تسوية املبادالت
 :اجلهات الرقابية اهلامة العاملة يف سوق رأس املال املاليزي جند

 
 

دور الهيئات الرقابية في تنشيط سوق األوراق المالية الماليزية: المطلب األول  
سوق األوراق المالية الماليزية تطور إصدار الصكوك في : المطلب الثاني

مار فيهااإلستثودوافع   

 الهيئات الرقابية في سوق األوراق المالية الماليزية: الفرع األول
 األوراق المالية الماليزية في تطوير سوق األوراق المالية ر هيئةدو : الفرع الثاني
 الشرعية الماليزية في تطوير سوق األوراق الماليةاللجنة دور : الفرع الثالث
 الشرعية في إصدار الصكوك اإلسالمية يةللجنة االستشار دور ا: الفرع الرابع
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 :هيئة األوراق المالية الماليزية: أوال
 ،املاليزيةهيئة األوراق املالية املاليزية، اهليئة الرقابية العليا والوحيدة لسوق األوراق املالية املاليزية، وترتبط مباشرة بوزارة املالية  تعد
 .قاريرها وحساباهتا للربملان كل سنةوتقدم ت

  Securities commission ACT‘حتت قانون هيئة األوراق املالية املاليزية املعروف بـ  1223مارس  1أنشأة يف 

  :1ويسند هلذه اهليئة جمموعة من الوظائف واملهام واليت تشمل ما يلي ’1993
. املدرجة يف قائمة البورصة املاليزية لألوراق املاليةلكافة الشركات *« prospectus » تسجيل نشرة اإلكتتاب -2

 .عمليات التبادل ومراقبة أنشطة البورصات وبيت املقاصة واإليداع املركزيو سجالت اللإلشراف على باالضافة 

 .صدار سندات الشركاتوافقة على اامل -2

ملستقبليات، ومراقبة الشؤون املرتبطة مبجال احليازات على املعامالت املتعلقة باألوراق املالية وعقود ا القيام باملهام الرقابية -3
 .واإلندماجات للشركات مباليزيا، زيادة على رقابتها لألنظمة املتعلقة بصناديق اإلستثمار

اإلشراف على كافة عمليات تسريح العمال وكذا التأكد من السري احلسن لعمل مؤسسات السوق وتشجيع التنظيم  -4
 .الذايت هلا

املستثمرين باإلضافة إىل املهام التنظيمية املوكلة هلذه اهليئة،  مجيع هذه الوظائف اليت تقوم هبا اهليئة، هو محايةواهلدف من   
 . فهي ملزمة أيضا مبوجب القانون تشجيع وتعزيز تنمية سوق األوراق املالية وسوق عقود املستقبليات يف ماليزيا

 :اق المالية الماليزية الهيئات الرقابية الفرعية لسوق األور : ثانيا

يف جمموعة من اجلهات  اليت ختضع لرقابة وزارة املالية املاليزية، الفرعية املساندة لعمل هيئة األوراق املالية املاليزيةتتكون اجلهات 
 : 2هاواملؤسسات التابعة هلا، وأمهلبورصة املاليزية برهاد الفرعية تساعدها يف تأدية وظائفها، وتتكون هذه اجلهات من ا

  :برهادألوراق المالية ماليزيا لبورصة  -2

مة تتداول فيها األوراق املالية، كما أهنا مسؤولة عن كافة األمور نظ  مؤسسة م   عبارة عن هيو  9003ديسمرب  2مت إنشاؤها يف 
، وذلك من أجل حتقيق بيئة القوانني املنظمة للشركات املدرجة يف البورصة نفيذت ىاحلرص علو  باألوراق املالية،رتبطة الرقابية امل

ية إىل عدم ؤدإستثمارية منظمة تتميز بدرجة عالية من الشفافية، وتعمل البورصة املاليزية لألوراق املالية على حظر العمليات امل
 رجأو خا داخليف اخلاصة، للرقابة على األنشطة املزاولة  واالرشاداتإستقرار السوق املايل، وذلك عن طريق إصدار القوانني 

 . البورصة

 
                                                             

1
 Securities commission, what we do, available at : 

www.sc.com.my/main.asp?pageid=219&menuid=188&newsid=&linkid=&type= 16/01/2016  

؛16-11:ص ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور، : راجع  
2
  

Bursa malaysia, corporate-structure , on line  available at : 

http://www.bursamalaysia.com/corporate/about-us/our-organisation/corporate-structure/ 10/09/2013     

http://www.sc.com.my/main.asp?pageid=219&menuid=188&newsid=&linkid=&type
http://www.bursamalaysia.com/corporate/about-us/our-organisation/corporate-structure/
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ة غري مباشرة، يف حني تسند هليئة األوراق صفوتشرف وزارة املالية املاليزية على كافة األنشطة اليت تدار يف البورصة املاليزية ب
ية املاليزية ، خاضعة لوزارة املالورصة األوراق املالية املاليزية برهاد، وبناء على ذلك فإن باملباشرة الرقابة املالية املاليزية املسؤولية

 .1وهيئة األوراق املالية املاليزية

بورصة األوراق املالية ببعض املبادئ التنظيمية، واليت ال تتجزأ عن األطر والقواعد التنظيمية لبورصة ماليزيا، وذلك وتسرتشد   
 :2قصد ضمان أكرب قدر من املساواة يف تطبيق اإلجراءات التنظيمية، وهذه املبادئ هي

 .وواضحة اإللتزام هبا قواعد سهلة - أ

 .ال مزيد من التنظيم الزائد عن اللزوم وذلك قصد حتقيق التوازن بني إحتياجات التنافسية من التنظيم والفعالية التجارية - ب

 .تغيري القواعد التنظيمية، وهذا مبا خيدم ويسهل األعمال املاليةو إستخدام السلطة التقديرية للبورصة، لتعديل  - ج

جراءات الغري معقولة من أجل احلفاظ على الوضع التنافسي للبورصة املاليزية، وذلك بوضع قواعد جتنب القيود واإل  - د
 .مبتكرة وتنافسية

 :بورصة المقاصة لألوراق المالية برهاد -2

ملالية ويقصد هبا املقاصة املركزية لألسهم املتداولة ببورصة املاليزية لألوراق املالية، وهي خمتصة بعرض األسعار والتعامالت ا
أعضاء البورصة وفقا للقانون صناعة األوراق املالية على  اخدماهتاملقاصة املركزية لألسهم  عرض، وت(MESDAQ)اإللكرتونية

الرقابة عن األمور ، و وتؤدي دورها الرئيسي يف معاجلة العقود احمللية لكل األوراق املالية املقيدة يف قائمة البورصة 1223لسنة 
 .ألوراق املالية من جهة أخرىاملتعلقة مبقاصة ا

 : برهادبورصة اإليداع  -3

التعامالت على األوراق املالية بدون تبادل لشهادات، بني املشرتي والبائع لألسهم،  سيدوهي البورصة اليت يتم من خالهلا جت
ة، وتتم التسوية من خالل ويستخدم هذا النظام لتسوية أسعار األسهم للبورصة املاليزية لألوراق املالية بدون إصدار للشهاد

 Centralوتتم عملية التسجيل يف حساب املستثمرين عرب نظام اإليداع املركزي املعروف باسم . األنظمة اإللكرتونية

Depository System األوراق املالية بدون تبادل  عامالتالتاحلسابات، والرقابة على  مجيعإدارة  ، وتتوىل هذه البورصة
 .نني املنظمةالشهادة وفق القوا

 :برهادبورصة المشتقات  -4

، ويتم تداول يف هذه البورصة منتجات املشتقات املالية، من عقود املستقبليات واخليارات 1223أفريل  17مت إنشاؤها يف 
من  % 72لـ بورصة األوراق املالية احملدودة ومتتلك. هيئة األوراق املالية والبورصة ذاهتا كل من  هذه البورصة ويشرف على رقابة

 .3يف العامل (FCPO)عقود مستقبليات لزيت النخيل اخلامأصول هذه البورصة كما تسند هلا عمليات تسييل  

 
                                                             

 .11ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،   1
2
 Bursa malaysia, regulatory-approach-philosophy < on line > available at : 

 www.bursamalaysia.com/market/regulation/regulatory-approach-philosophy/regulatory-principles/ 10.09.2013 
3
 Bursa malaysia, bursa Malaysia derivatives < on line > available at : 

http://www.bursamalaysia.com/market/derivatives/about-bursa-malaysia-derivatives/about-us/regulatory-structure/ 

10/09/2013 

http://www.bursamalaysia.com/market/regulation/regulatory-approach-philosophy/regulatory-principles/


 دراسة عطبيقية: دورالصكوك في سوق الما  الماليزي ..…………………………………………:الفصل الثالث 

178 
 

 :برهاد بورصة المقاصة للمشتقات -5

وهي جهة املقاصة للبورصة املاليزية للمشتقات، وهي مسئولة عن كافة األمور املتعلقة  1222سبتمرب  2مت إنشاؤها يف 
 .ة والتسوية عند تبادل عقود املستقبليات واخلياراتبإجراءات املقاص

 :برهادبورصة السندات  -6

املاليزي الذي  تدرج يف بورصة السندات، كال من السندات احلكومية وسندات الشركات، ويقيد عملها كال من البنك املركزي
اق املالية هي السلطة األساسية وقواعد لضمان حسن سري سوق السندات، يف حني أن هيئة األور  وارشادات أصدر مدونات

 .1اليت تنظم وتطور سوق السندات يف ماليزيا
 :مركز لبوان للتعامالت المالية الدولية -7

مجيع التعامالت املالية املسعرة بغري  ومن أهم األنشطة اليت يتم التعامل فيها 1222جويلية  30مت إنشاء هذا السوق يف 
 .العملة احمللية

 :برهادمات بورصة ماليزيا للمعلو  -8

 .ويتمثل دورها يف توفري ونشر املعلومات وأسعار األوراق املالية املقيدة يف البورصة املاليزية 1225ماي  9أنشأة يف 

 :برهاد بورصة ماليزيا للخدمات اإلسالمية -9

 وتسيري قاعدة وهذا حىن متكن املتعاملني يف السوق املايل اإلسالمي املاليزي من توفري 9002أفريل  12مت استحداثها يف 
 .التبادالت لألوراق املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 .والشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي للبورصة املاليزية احملدودة
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                             

1
 Asian bonds online, malaysia, market structure, overview, available at : 

http://www.asianbondsonline.adb.org/malaysia/structure/overview.php   10/09/2013 

http://www.asianbondsonline.adb.org/malaysia/structure/overview.php
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 .برهاداهليكل التنظيمي للبورصة املاليزية  : (25)شكل رقم
 

 

                                             

100%       

 

             

 

 :المصدر
- Bursa malaysia, corporate-structure, available at: 

10/09/2013structure/-organisation/corporate-us/our-http://www.bursamalaysia.com/corporate/about    
 
 
 
 

 

 وزارة املالية املالزيية

 هيئة ال وراق املالية املالزيية

 بورصة مالزياي برهاد

http://www.bursamalaysia.com/corporate/about-us/our-organisation/corporate-structure/
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 دور هيئة األوراق المالية الماليزية في تطوير سوق األوراق المالية  : الفرع الثاني
تطوير سوق و  تنميةو إذ تلعب دورا رئيسا يف دفع   ،األوراق املالية املاليزية حجر الزاوية يف النظام املايل املاليزي هيئةتعد   
                 .راق املاليةاألو 

 :الماليزية دور هيئة األوراق المالية: أوال
 :1ما يليهلا  من األدوار اليت أوكلتو  ة املاليزية من بني أهم اهليئات الفاعلة يف السوق املايل املاليزي،هيئة األوراق املاليتعد 
 .عاملياتنمية و تطوير سوق األوراق املالية لتتمشى مع التطورات احلاصلة  -1

 .اإلشراف على املبادالت املالية، وغرفة التصفية، ومركز الودائع حىت تضمن التعامل السلس وتوفري الثقة للمستثمرين -2

 .منح التصاريح واإلشراف على مجيع الشركات اليت تريد الدخول إىل بورصة األوراق املالية -3

 .واألدوات املالية األخرىستثمارية املالية الصناديق اإلو تنظيم مجيع الشؤون املتعلقة باألسهم والسندات  -4

وساهم دور هيئة األوراق املالية املاليزية يف تطوير سوق رأس املال اإلسالمي، من خالل اخلطوات السابقة الذكر، باإلضافة   
 :2لوجود عوامل سامهت يف دعم السوق هي

 .لسوقاإللتزام احلكومة املاليزية الكامل يف تنشيط وتدعيم وتعزيز هذا ا -
 .األثر اإلجيايب لنجاح املصارف اإلسالمية يف ماليزيا، ساهم يف إلتزام املصدرين واملستثمرين بتعليمات السوق -

وجود خرباء ومتخصصني يف املعامالت املالية اإلسالمية املعاصرة، ساهم يف توضيح اآلراء الشرعية بعقد الندوات  -
 .غية تطوير هذا السوقوإقامة املناقشات الدورية مع اجلهات املعينة ب

ويف سعي هيئة األوراق املالية لتطوير السوق املالية املاليزية، وضعت تطوير سوق مايل إسالمي كأهم األهداف الواجب حتقيقها 
الذي مت الكشف عنه سنة     MASTER PLAN، ليتم عرضها ضمن املخطط العام لألسواق املالية املاليزية*ضمن جدول أعماهلا

    .ن من بني األهداف املراد الوصول إليها، هو جعل ماليزيا كمركز للمالية اإلسالمية الدوليةوكا .90013
 :اإلستراتيجية المتبعة من طرف هيئة األوراق المالية: ثانيا
 :اإلسرتاتيجيات املنتهجة من طرف اهليئة لتطوير سوق األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزيا جندمن بني   

 :تطوير سوق رأس المال اإلسالميبما يتعلق بث والدراسات إعداد البحو  -2
ومناقشة معامالت هذا  اتدراستقدمي العلى  ،االستشارية الشرعية بالتعاون مع قسم سوق رأس املال اإلسالمي تعمل اللجنة

لتزام املتعاملني ، وهذا حرصا من اللجنة على سري املعامالت وفق مبادئ الشريعة وا4السوق بالتشاور مع متعاملي السوق
 .بالتشريعات الصادرة عن اللجنة اإلستشارية الشرعية

                                                             
  .1، ص2002، مركز امللك فهد للمؤمترات، السعودية،  -التجربة املاليزية  -الصكوك االسالميةحبث مقدم لندوة ، سوق األوراق املالية اإلسالميةحممد نور الدين غادمن، تطور  1
امالت يف سوق السندات اإلسالمية، تطوير هليئة األوراق املالية، باإلضافة إىل تطوير سوق مالية إسالمية، تطوير سوق األسهم ، تنشيط التع 3000-7338يضم جدول األعمال لسنة *

 .شركات اإلستثمار اإلسالمي، العمل على إصدار منتوجات جديدة يف السوق املالية اإلسالمية
 .222صمرجع سابق، نبيل خليل طه مسور،   2

3
 Resolution of securities commission, Shariah Advisory Council, Op Cit, p3 

 .112، صمرجع سابق ر،نبيل خليل طه مسو   4
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 :التخطيط للوصول بماليزيا كمركز دولي لسوق رأس المال اإلسالمي -2
، واحتوت اخلطة ستة أهداف خطة لتطوير سوق األوراق املالية املاليزية 9001هيئة األوراق املالية املاليزية يف عام  عرضت

املستقبلي هلذه اخلطة اإلسرتاتيجية املمتدة ملدة عشر سنوات  الرئيسي اهلدف اخلطة الشاملة، وكانها اسم رئيسية،وأطلق علي
 .لوصول مباليزيا ألن تكون مركزا دوليا لسوق رأس املال اإلسالميل 90101إىل  9001من 

 :و حىت يتحقق هذا اهلدف كانت اإلسرتاتيجيات املتبعة كالتايل
 .وهذا بصفة دائمةبسوق رأس املال اإلسالمي  متعلقةية تنافس دواتأل استحداث - أ
 .العمل على حتسني فعالية سوق الصناديق اإلسالمية - ب
 .سوق رأس املال اإلسالميتتماشى مع اسبية احملضريبية و النظيمية و اإلمكانيات الت لديهاالتحقق من أن ماليزيا  - ج
 .لسوق رأس املال اإلسالميمركز دويل كماليزيا   ثمن ويضعياعرتاف دويل  نزع على لعملا - د
 :تعيين هيئة األوراق المالية الماليزية رئيسا للجنة التنفيذية في المنظمة الدولية لهيئة األوراق المالية -3

ها على رأس اهليئة التنفيذية للمنظمة الدولية هليئة نصب، هو تة يف العاملاإلسالمي يةلمالكمركز لماليزيا  أشكال قبول من بني 
 .2، ملا تقوم به من دور يف تنشيط والنهوض بسوق رأس املال اإلسالمي املاليزيIOSCOاليةاألوراق امل

 :متعاملين في سوق رأس المال اإلسالميللالتنظيمية والقانونية والرقابية  طرتوفير األ -4
من قانون أسواق  372و377أصدرت هيئة األوراق املالية جملموعة من القوانني والتنظيمات حتت القسم    ،ويف هذا الصدد
وهتدف اهليئة إىل تسهيل تطوير تنافسية السوق املالية بوضع إطار منظم حلماية املستثمرين، وللوصول لذلك . املال و اخلدمات

ال لتنظيمات جديدة "قواعدها وتنظيماهتا ومتتعها مبستوى من الكفاءة والفعالية يف حميط يتميز بـدأبت اهليئة على زيادة شفافية 
 . 3"ببال سب
أما إصدارات اهليئة فقد كان نشيطا، وذلك ملا عرفته السوق املالية املاليزية من حركية خاصة يف الشق املايل االسالمي، ومن   

   :4بني االصدارات ما يلي
 :التعليمات الخاصة بصناديق االستثمار  - أ

، 01/05/9010، واليت مت مراجعتها يف 9002أصدرت هيئة األوراق املالية التعليمات اخلاصة بصناديق اإلستثمار يف عام 
ومت إصدار . واليت تقضي بضرورة تقدمي التعليمات املتعلقة حبماية حقوق املستثمرين واإلجراءات املتخذة لذلك

 .تتعلق بإدارة صناديق اإلستثمار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية يف ماليزيا"   Practice notes"قانون
 
 

                                                             
1
 Resolution of securities commission, Shariah Advisory Council, Op Cit, p3 

2
 Securities industry development corporation Malaysia, about SIDC available at : 

www.sidc.com.my/index.asp?pageid=282&newsid=&menuid=11&linkid 16/01/2012. 
3
 Securities commission Malaysia, legislation, Securities commission’s rules-making process, available at :  

www.sc.com.my/main.asp?paiged=918&menuid=955&newsid=&linkid=&type= 16/01/2012. 
4
 Securities commission Malaysia, Islamic Capital Market, ICM product and services guidelines, available at :  

www.sc.com.my16/01/2012. 

http://www.sidc.com.my/index.asp?pageid=282&newsid=&menuid=11&linkid
http://www.sc.com.my/main.asp?paiged=918&menuid=955&newsid=&linkid=&type
http://www.sc.com.my/
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 :بعرض الصكوك اإلسالميةالتعليمات الخاصة   - ب
 9002يف سنة  -الصكوك-املبذولة من قبل اهليئة، هو إصدارها لتعليمات خاصة باألوراق املالية اإلسالمية ألعمالمن بني ا

، وذلك ضمن خطتها لتنشيط البورصة املاليزية على التداول يف مثل هذه األوراق، خاصة 9019و 9011ومت مراجعتها يف 
 واالرشادات لذا وجب إصدار هذه التعليمات. ب واملوافقة من طرف املستثمرين املاليزيني وحىت األجانبوأهنا القت الرتحي

 . لتوجيه املتعاملني يف هذا السوق واإلجراءات املتبعة يف إصدار الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا

 :اإلسالميالعقاري التعليمات الخاصة بصناديق اإلستثمار  - ج
، لتساهم يف تسهيل التطور يف منتجات سوق رأس املال اإلسالمي، لتحتل 91/11/9002ات يف مت إصدار هذه التعليم

بذلك ماليزيا الريادة يف جمال التمويل اإلسالمي الدويل، ومنوذج لتطور اإلستثمار العقاري اإلسالمي على املستوى الدويل، 
 .، دون امللكية املباشرة لتلك العقاراتوفتح اجملال للمستثمرين الدوليني الراغبني لإلستثمار يف ماليزيا

 :في ماليزيا لكوادر متخصصين في المالية اإلسالمية عليمتدريب وتالعمل على  - د
املتعاملون يف السوق والباحثني واحملللني  خاصةيف التوعية واملعرفة مبعامالت سوق رأس املال املاليزي، حموريا تؤدي اهليئة دورا 

، وذلك من خالل املشاركة يف دورات تدريبية، والندوات واملؤمترات حملية  خيص املالية اإلسالمية مااحملليني أو األجانب يف 
 SECURITIES INDUSTRYاملاليةكما أنشأت اهليئة مؤسسة تطوير صناعة األوراق . كانت أو دولية

DEVELOPMENT CORPORATION  ليزية، و ذلك قصد دعم هيئة األوراق املالية والبورصة املالية املا
وقد أسندت هلا مسؤولية تصميم واجناز برامج التدريب والتعليم . لتصبح سوق رأس املال املاليزي الوجهة املفضلة للمستثمرين

للمراقبني املاليزيني واألجانب، ومديري الشركات والعاملني يف السوق وفق املعايري العاملية، فضال عن عقد الندوات وتنظيمها 
رين وجتميع املعلومات املتعلقة بسوق رأس املال اإلسالمي بالتعاون مع قسم سوق رأس املال اإلسالمي هبدف توعية املستثم

 .1للهيئة ذاهتا

 في تطوير سوق األوراق المالية دور اللجنة االستشارية الشرعية الماليزية: الفرع الثالث
مدى قصد معرفة ، خاص كانت حتتاج إىل اجتهاد  ليتاألوراق املالية، وا األنشطة واملعامالت يف السوقنظرا لتزايد حجم   

بة املاليزية مت تأسيس ويف التجر . خضوعها ألحكام الشريعة، فكانت احلاجة ماسة يف إجياد جهة شرعية تشرف على عمل هذا السوق
 .شرعية تساعد يف بناء مكونات السوق املايل اإلسالمي املاليزي للجنة استشارية

 :الشرعية تشاريةاللجنة االس نشأة: أوال
، بالعمل على توفري كافة املتطلبات الالزمة لتطوير سوق األوراق 1222األوراق املالية يف ماليزيا منذ نشأهتا يف هيئة قامت   

 .املالية اإلسالمية، وذلك بتأسيس ملؤسسات رقابية ميكن الوثوق هبا من طرف عامة اجلمهور
وراق املالية، لتكوين جلان الرقابة الشرعية يف سوق األوراق املالية املاليزية، قامت ومن أهم اخلطوات اليت اختذهتا هيئة األ  

  :2بتأسيس كل من
                                                             

1
 Securities industry development corporation, about SIDC available at : 

<www.sidc.com.my/index.asp?pageid=282&newsid=&menuid=118&linkid=>16/01/2012. 
2
 Resolution of securities commission, Shariah Advisory Council, Op Cit, p3  

http://www.sidc.com.my/


 دراسة عطبيقية: دورالصكوك في سوق الما  الماليزي ..…………………………………………:الفصل الثالث 

183 
 

 :قسم إدارة سوق األوراق المالية اإلسالمي -2
من أجل تطوير سوق األوراق املالية اإلسالمي يف ماليزيا، قامت هيئة األوراق املالية بإنشاء قسم إدارة ومراقبة سوق األوراق 

وعمل الدراسات املتعلقة بسوق األوراق املالية ، ويعترب هذا القسم مسؤول عن إجناز 1222ملالية اإلسالمي يف سنة ا
  :1ومن بني الوظائف األساسية هلذا القسم. اإلسالمية،  وإدارة األدوات املالية املتداولة فيها

 .ية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةالدراسات و البحوث اخلاصة بإقرار األدوات املالية اإلسالمتقدمي  - أ
 .بسوق األوراق املالية اإلسالمية وتنفيذها ذات عالقةمسؤولية هذا القسم عن إصدار وتعديل القوانني  - ب

 .املعمول هبامعاقبة كل من ثبت خمالفته تطبيق القوانني  - ج

مدى توافقها  سعرة يف السوق املاليزية، لتحديدقائمة األوراق املالية للشركات املل الدوري تحليلالعمل باستمرار على ال - د
 .مع الشريعة اإلسالمية

 .آلخر حنيأداء الشركات املسامهة من  حولملستثمرين القدامى امساعدة نصح و  - ه

اإلسالمية املاليزية،  املؤهلة واملعروفة يف األوساط الشخصيات ويعتمد قسم سوق األوراق املالية اإلسالمي، على العديد من  
، والذين ينسب هلم الفضل يف تطوير سوق أكيدة علمية شرعية ولديهم معرفةيف جمال املعامالت املالية احلديثة،  ةخاص

 .األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزيا
القرارات إىل اللجنة اإلستشارية الشرعية، إلختاذ  وأحباثه لنتائج دراساتهعلى تقدمي قسم سوق األوراق املالية اإلسالمية  عملوي  

 .ها مجيع املتدخلني فيهايستفيد كال منتوفري لسوق أوراق مالية إسالمية وبذلك  ،2 املناسبة  املتعلقة بتلك القضايا
 :دراسة األدوات المالية اإلسالمية ( اللجنة الشرعية)مجمع  -2

عة من األعضاء بني مستشارين يف ، ويضم جممو 1222أكتوبر 10قامت هيئة األوراق املالية املاليزية بتأسيس هذا اجملمع يف 
الشريعة، وأعضاء من الشركات املعروفة العاملة يف ماليزيا، ومن أعضاء عاملني يف القطاع املايل التقليدي، وبالتعاون مع مجعية 

وقد مت عقد مثان . زيةويقوم اجملمع مبناقشة وإصدار القرارات املتعلقة بسوق األوراق املالية املالي. العلماء املاليزيني وعلماء دوليني
ومت خالهلا  دراسة مدى صالحية بعض األدوات املالية املتداولة يف السوق التقليدي من  ،12253إىل  1222لقاءات منذ 
 .منظور شرعي

يف  مهمايف تطوير سوق األوراق املالية اإلسالمية، وبدا دورها  جد مشجعةوبعد مرور سنة من تأسيسها، حقق اجملمع نتائج   
فجاء تأسيس للجنة اإلستشارية الشرعية حمل جممع  ،اعادة هيكلتها السوق، مما ازدادت احلاجة إىل توسيع صالحياته و هذ

 .دراسة األدوات املالية اإلسالمية
 
 
 

                                                             
1

 .191، ص مرجع سابق، نبيل خليل طه مسور 
 .199املرجع السابق، ص   9

3
 Resolution of securities commission, Shariah Advisory Council, Op Cit, p4 
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 :اللجنة اإلستشارية الشرعية -3
، وذلك بتعيني من 1225ي ما 15جاء إنشاء اللجنة اإلستشارية الشرعية مكان جممع دراسة األدوات املالية اإلسالمية يف 

 .1وزارة املالية املاليزية، لتؤدي دورها ومهامها التنظيمية والرمسية
ومت إعطاء الصالحيات هلذه اللجنة، للتأكيد على أن معامالت سوق األوراق املالية اإلسالمية تتوافق مع أحكام الشريعة   

مجيع لموافقة على ئة األوراق املالية املاليزية، والعمل كهيئة حمورية لوتقوم كذلك بدور الداعم واملساند ومستشار هلي. اإلسالمية
 .، ومجع البيانات واملعلومات من خالل الدراسات اليت تقوم هبااإلصدارات اليت تقدم يف سوق األوراق املالية اإلسالمية

  :دور اللجنة اإلستشارية الشرعية في سوق األوراق المالية اإلسالمية: ثانيا
صدار القرارات من جهة، كما م اللجنة بالعديد من املهام واألدوار يف جمال الرقابة وتقدمي اإلستشارات والتوعية والتوجيه وإتقو   

 :ومن أهم الوظائف اليت تقوم هبا هذه اللجنة نذكر .2اليةاملألدوات اهلا مهام تفعيل وتطوير 
حيث تعترب اللجنة اإلستشارية الشرعية اجلهة  :ة اإلسالميةاصدار القرارات في القضايا الشرعية لسوق األوراق المالي -2

 .الوحيدة اليت تقوم بإصدار هذا النوع من القرارات، يف القضايا اليت يشوهبا نوع من اختالف اآلراء الشرعية لدى الفقهاء

ة اإلسالمية والتداوالت فهي تراقب األدوات املالياللجنة اإلستشارية الشرعية  وتعدحجر الزاوية يف عمل ومهام: الرقابة -2
هذه اللجنة بالتعاون مع هيئة األوراق املالية  قدمأحكام الشريعة اإلسالمية، وت متوافقة مع، والتأكد من أن معامالهتا عليها

 .املاليزية رأيها الشرعي يف تطوير األدوات املالية اإلسالمية

عام على األسئلة واإلستفسارات املطروحة عليها حول جتيب هذه اللجنة طوال ال :اإلجابة على األسئلة واإلستفسارات -3
 سوق األوراق املالية اإلسالمية، من ناحية العمليات أو األحكام اليت أصدرهتا، وعادة ما تتقدم إدارة هيئة األوراق املالية املاليزية

 .زية مبساءلة هذه اللجنةأو الباحثني أو املوظفني من طرف شركات املسامهة واملستثمرين أو من طرف احلكومة املالي

وتعمل على توعية والتعريف بنظام التمويل اإلسالمي خاصة املتعاملني يف ماليزيا،   :توعية األطراف الفاعلة في السوق -4
عن طريق عقد الدورات التدريبية والندوات واملؤمترات، واإلستفادة من البحوث والدراسات واملناقشات اليت تدار حوهلا، ومتنح 

للخرباء الشرعيني واملفكرين اإلقتصاديني لتبادل املعرفة واخلربات يف كل القضايا املعاصرة واليت هلا عالقة باملنتجات املالية الفرصة 
 .الشرعية اإلسالمية وأحكامها

لكافة هليئة األوراق املالية املاليزية، واملراجعة  الشرعية مركز اإلستشارة فهي تعد :مركز لتقديم اإلستشارة والمراجعة  -5
ألطراف اليت هلا  يد املساعدة لميقدتتعمل على األمور املتعلقة بتطوير سوق األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزيا بصورة عامة، و 

كما تعطي . نيةالقانو  استشارها يف ذلك مثل القضايا ذا متالرأي الشرعي لألمور املرتبطة هبا، إ واعطاءعالقة هبذه السوق 
 .هم يف اختاذ القرارات اإلستثماريةين املسلمني وتساعدالنصيحة للمستثمر 

 
 

                                                             
1
 Idem, p4.   

 .261صمرجع سابق، ، سعيدة حرفوش  2
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 :المهام األساسية للجنة االستشارية الشرعية: ثالثا
يف سوق  ميكن تداوهلا خاصة،إسالمية إىل مرحلة استحداث أدوات مالية  مل يرقىاللجنة االستشارية الشرعية،  غري أن دور

 :1متني تقوم هباتتبىن اللجنة مهو  ،األوراق املالية اإلسالمية
 :األدوات المالية التقليدية وفقا ألحكام الشريعة تكييف: المهمة األولى -2

القائمة واملتداولة يف سوق األوراق املالية ودراسة شرعية لألدوات املالية التقليدية حتليل وتقييم اجتهت اللجنة منذ تنصيبها إىل 
وترتكز الدراسة على اهليكلة وآليات استعمال هذه األداة والتأكد من مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ومدى توافقها ، احمللي

  .عدم خمالفتها ملبادئ الشريعة
 :ألدوات المالية الشرعيةاستحداث ل: المهمة الثانية -9

وذلك بتطوير وابتكار ألدوات مالية  األدوات املالية اإلسالمية فعيلت هذه اللجنة دورا كبريا يف  عن طريق عملت ماليزيا
، واليت ال تتداول يف سوق األوراق املالية التقليدي يف ماليزيا، أي سوق األوراق املالية اإلسالمية، تماشى مع األحكام الشرعيةت

ومن أهم األدوات املالية الشرعية اليت اخذت يف النمو والتطور هي الصكوك اإلسالمية اليت بدأت الشركات اخلاصة بإصدارها، 
 .يف شكل أوراق اإلستثمار احلكومية ذات معدل الفائدة الصفري السباقة يف اصدارهااليزية احلكومة امل بعدما كانت

 : الضوابط الشرعية إلصدار األوراق المالية اإلسالمية: رابعا
أوت من  93وكان ذلك يف ، أساسية من قبل اللجنة الشرعية لدراسة األدوات املالية اإلسالميةمت تقرير أربعة معايري شرعية   

لتصدر  ،(البورصة املاليزية)تحليل وتقييم األوراق املالية املدرجة يف السوق املنظمة وتقوم اللجنة ب يف اجتماعها اخلامس، 1222سنة 
 :هذه املعايري هي كالتايلو ، 2 توافقة مع أحكام الشريعةقائمة األسهم امل بعدها 

ملعامالت الربوية، بعكس ماهي عليه الشركات التقليدية اعلى األساسي  هانشاطيف الشركة  عدم اعتماد: المعيار األول -2
، فال جيوز مبا يف ذلك البنوك التجارية وبنوك اإلستثمار واملؤسسات املالية املتعاملة مع املؤسسات املالية التقليدية الربوية

 .للمسلمني شراء أسهمها باعتبارها خارجة عن قائمة الشركات املقبولة يف السوق اإلسالمية

القمار أو امليسر، وما شابه ذلك، مثل  هتا تعتمدتعامال والنشاط الشركة األساسي  يكون أن ال: عيار الثانيالم -2
أن الشركات املتعاملة هبا، وهذا ماجيعل أسهم هذه ، للدين احلنيف الكازينوهات، واليت ال تلتزم باملبادئ اإلسالمية واألخالقية

 .ولة يف السوق اإلسالميةقائمة الشركات املقب ال يتم إدراجها يف

خلو نشاط الشركة من التعامل يف الغرر، مثل شركات التأمني التقليدية حيث تعترب هذه األخرية، أن : المعيار الثالث -3
، إىل أن يقع الضرر أو اخلطر، وهذا النوع من الشركات خترج من قائمة الشركات املقبولة مقابل أقساط التأمني من حقها بال

 .سالمية وحيرم على املستثمرين املسلمني شراء أسهمهايف السوق اإل

 

 

 
                                                             

1
 Resolution of securities commission, Shariah Advisory Council, Op Cit, p5 

2 Idem, pp 145 :149 
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 :مايليكنشاط أساسي التعامل  ومزاولة  إنتاج وتوزيع وتسويق املنتجات واخلدمات حيرم على شركات : المعيار الرابع -4

 .املشاركة يف صنع املشروبات الكحولية، وإنتاجها، وتسويقها - أ

 .اخلنازير ومالغري حالل مثل حل لحوملإنتاج وتوزيع وتسويق  - ب

 .توفري اخلدمات الغري األخالقية كاحلانات وغريها - ج

 .جيعلها من الشركات الغري مقبولة يف السوق املالية اإلسالميةهذا ما و 

 :خطوات فرز األوراق المالية الشرعية: خامسا
 تكون يف شهر أفريل، والثانية يف ، من قبل اللجنة اإلستشارية الشرعية مرتني كل سنة، األوىلالتقليديةفرز األوراق املالية ت  

 :ذلك وفقا للخطوات التالية على أن يتمألوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهذا لتحديد ا ،1شهر أكتوبر
ادر الدخل مص استخراج بعض املعلومات والبيانات مناخلطوة  تعمل اللجنة وفق هذه: استخراج المعلومات المالية -2

، من مصادر عدة مثل تقارير املراجعة املالية السنوية، ومن خالل التحقيقات اليت تقوم هبا اللجنة عن كةونشاطات الشر 
 .يف السوق املنظم قيدةالشركات امل

 اهمهسعرة أساملمعايري عامة على نشاطات الشركات و وضعت اللجنة اإلستشارية عدة شروط  :تقييم نشاطات الشركة -2
إدراج أوراقها يف  املوافقة علىإىل جعل نشاط الشركات متوافق مع الشريعة اإلسالمية من أجل  صبواوتاليزي، امل املال  يف سوق

مها يف السوق املالية هيف حني حددت اللجنة العناصر التالية للشركات اليت الميكن قبول أسالسوق املالية اإلسالمية، 
 :2اإلسالمية وهي

 .املؤسسات املالية املصرفية وغري املصرفية كخدمات  اخلدمات املالية القائمة على الربا - أ

 .مبختلف أنواعها صناعة منتجات التأمني التقليدي - ب
 .وما شابه ذلك من القمار واملغامرة نشاطات التسلية غري املسموح هبا شرعا - ج
 .على التبغمنتوجاهتا صناعة أو بيع منتجات التبغ أو اليت تعتمد  ،صناعة وبيع املنتجات احملرمة - د
 .أسهم الشركات غري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ءبيع وشرا - ه

 

 

 
                                                             

1
 Securities commission of Malaysia, list of shariah Advisory Council of Securities commission, Kuala Lumpur,  

nov 2011,pp13-14. 
2
 Mohamed Akram Laaldin, shariah approved securities screening process in malaysia,  p12, available at: 
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للشركات اليت عملها األصلي حالل،  (نسبة احلرام إىل احلالل)معيار ويكون ذلك بوضع  :معايير ادراج األوراق المالية -3
 يتمال شروعة، فنشطة الغري مشروعة للشركات أكرب من حجم األنشطة املاأل، فإذا كان حجم حمرمةمبعامالت  غري اهنا تقوم

 :ما يلي ملعايريوتتضمن هذه ا. 1الشركات يف قائمة األوراق املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة يف ماليزيا قيد أسهم هذه 
ومن أمثلة النشاطات ، إىل األعمال اجلائزةللشركات احملرمة املعيار لتحديد نسبة األعمال يستعمل هذا  :%5معيار - أ

أسهمها يف قائمة الشركات الغري  توضع، %2نسبة أكرب من الا والقمار واخلمر وحلم اخلنزير فإذا كانت بالربالتعامل  احملرمة
 .املسلمني  متلكها أو تداوهلا من طرفالشرعية ، وحيرم 

لشركات بني األنشطة احملرمة واألنشطة املعيار لتحديد نسبة اإلختالط  يف أعمال اهذا يستعمل :  %20معيار  - ب
، مثل املسامهة يف أسعار الفائدة يف حساب  %10نسبتها ال تتعدى املصلحة العامة، واليت هدف تغليب حتقيق ، مع اللاحل

 .اإليداع الثابت لدى املصارف التقليدية والنشاطات املتعلقة بالتبغ
نشطة لشركات بني األنشطة احملرمة واأليف أعمال ااملستوى  املختلط املعيار لتحديد هذا يستعمل : %25معيار  - ج
رغم احتوائها على نشاطات غري جائزة،  تقدم أعمال لصاحل النفع العاممع حتقيق املصلحة العامة، وهي الشركات اليت  اللاحل

هذه الشركات يف السوق اإلسالمية، يتم تداول أسهم فال  %92مثل أنشطة وعمليات الفنادق، فإذا كانت النسبة أكثر من 
الشركات املقبولة يف سوق األوراق  ضمن الئحةإدراج هذا النوع من الشركات  مكنفي %92أما إذا كانت النسبة أقل من 

 .املالية اإلسالمية
جنة اإلستشارية الشرعية معايري إضافية للشركات املختلطة لو بناء على ما سبق من معايري ومؤشرات، طرحت ال  

 :2، منها املعيارين التالينيقبولةبني األنشطة احملرمة وامل
 .مسعة حسنة، ومقبولة من وجهة نظر اجملتمع ركةللش -

من  قليلةأن تكون أنشطة الشركات الرئيسية موجهة للمصلحة العامة، لعموم املسلمني والوطن، مع وجود لنسبة  -
 .النشاطات الغري جائزة اليت تتعامل فيها
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  ميةالشرعية في إصدار الصكوك اإلسال اللجنة االستشاريةدور : الفرع الرابع
على حسن  املاليزية،الصكوك اإلسالمية يف سوق األوراق املالية اإلسالمية  يف اصدارالشرعية  اللجنة االستشاريةيرتكز دور   

وهذا تعزيزا . وعلى عدم وجود ما خيالف ذلك ،ضمان التزام اجلهات املصدرة هلذا النوع من األوراق املالية بأحكام الشريعة اإلسالمية
 .رين املسلمني لإلستثمار يف أدوات سوق األوراق املالية اإلسالميلثقة املستثم

  :الجهة المسؤولة عن إصدار الصكوك اإلسالمية: أوال
خمتلفة   Guidelinesعن طريق إصدار إرشادات ،وتشرف هيئة األوراق املالية املاليزية على إصدار الصكوك اإلسالمية  

وذلك  -السوق الثانوي–بينما يتوىل البنك املركزي املاليزي اإلشراف على سوق التداول لتنظيم عملية اإلصدار يف السوق األويل، 
تعترب هيئة األوراق املالية اجلهة الوحيدة واملنفردة اليت تنظم وترخص مجيع إصدارات الصكوك و  .1بتسجيل للصكوك اإلسالمية و تداوهلا

 . اإلسالمية
لتابع للهيئة ملساندة ومعاونة اهليئة يف إصدار الصكوك اإلسالمية، و من ضمن يأيت دور قسم سوق رأس املال اإلسالمي او   

صالحيات هذا القسم التأكد من مجيع العروض والتقدميات اليت قدمها املستشار الشرعي الرئيسي، كما يقر القسم بكل األمور 
 .ميةاملتعلقة بأحكام الشريعة خصوصا كل املعامالت املتعلقة بإصدار الصكوك اإلسال

ومعاونة قسم سوق رأس املال  ،فيأيت دورها يف تنظيم عمليات إصدار الصكوك اإلسالمية ،أما اللجنة اإلستشارية الشرعية  
باإلضافة إىل ذلك، يتم تقدمي مجيع طلبات  .2اإلسالمي يف إصدار وتوثيق وتقدمي التوجيهات واإلرشادات املتعلقة بالقضايا الشرعية

ية إىل مستشار شرعي رئيسي، متخصص يف شؤون الصكوك اإلسالمية وفقه املعامالت، وذلك بتقييم و إقرار إصدار الصكوك اإلسالم
 .3( 7.0) إصدارات هذه الصكوك، كما ورد يف قانون إرشادات عروض الصكوك اإلسالمية حتت بند 

 :مسؤولية المستشار الشرعي في إصدار الصكوك: ثانيا
وري يف عملية إصدار الصكوك وهذا ملا يضفيه من شرعية على االوراق املالية ومطابقتها يؤدي املستشار الشرعي لدور حم  

 .املفعول للتنظيمات واإلرشادات السارية
 :المستشار الشرعي -2

عن  فهو شخص متخصص مستقلالصكوك اإلسالمية يف ماليزيا،  اصدار وهيكلة يميلمستشار الشرعي عملية تقيسند ل
لتنظيمات واإلرشادات والقرارات الصادرة عن عمل يف اطار اية هليئة األوراق املالية املاليزية، ولكنه ياللجنة اإلستشارية الشرع

الصكوك املصدرة ألحكام الشريعة،  وافةأكد املستشار الشرعي من معلى أن يتالتعليمات  نصت هذهحيث  اللجنة،هذه 
 .4لية املاليزيةويتم تعيني املستشار الشرعي بالتوافق مع هيئة األوراق املا

 
                                                             

 :على اخلط ، متوفر على الرايط 2ار األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزيا، صحممد أكرم الل الدين، النظام القانوين إلصد  1
centre/downloads/summary/8/31.html> 16/01/2012-/mediawww.isra.my< 

 :على اخلط ، متوفر على الرايط 1-2:ص حممد أكرم الل الدين، النظام القانوين إلصدار األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزيا،  2
centre/downloads/summary/8/31.html> 16/01/2012-/mediawww.isra.my< 

3
 Securities commission of Malaysia, Islamic Securities Guidelines (SUKUK GUIDELINES),Op Cit, P11   

 .212ص مرجع سابق، نبيل خليل طه مسور،  4

http://www.isra.my/
http://www.isra.my/


 دراسة عطبيقية: دورالصكوك في سوق الما  الماليزي ..…………………………………………:الفصل الثالث 

189 
 

 :دور المستشار الشرعي -2
 نشرةما يتعلق بالوثائق،  منها، اجلوانب املتعلقة بإصدار الصكوكإرشاد املصدر وتوجيهه يف كل  دور يفلمستشار الشرعي ل

حكام باإلضافة إىل ذلك التأكد من أن مجيع اإلجراءات تالئم ما ورد يف أ. اإلصدار، وكل اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية
 .وما جاء يف قانون اإلجراءات واإلرشادات إلصدار الصكوك اإلسالمية الشريعة،

سؤوليات اليت املهام و املو يعترب دور املستشار الشرعي جوهريا، يف املصادقة على إصدار الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا، وأهم 
 :1ميكن الرتكيز عليها

 :ميةتحضير المسودة الخاصة بإصدار الصكوك اإلسال - أ
حتضري املسودة اخلاصة قبل إصدار الصكوك اإلسالمية، ويستوجب على املستشار الشرعي ( الشركة)تتوىل اجلهة املصدرة 

 .فيما يتعلق باهليكلة اليت ستتم هبا عملية اإلصدارصدار الصكوك، و إل الوثائق الالزمة فيما خيص مشورتهإعطاء 
كما يتوجب عليه النصائح املتوافقة من الناحية الشرعية،   قدميصحة التنفيذ، وتلتأكد من املسودة لفحص وحتليل  باإلضافة إىل

ملعرفة مدى الصكوك  هيكلة الرأي الشرعي املتعلق صخصائص ويتوجب عليه اعطاءخالفات إن وجدت، ابداء املالحظات وامل
 .مببادئ الشريعة التزامها

 :الصكوك اإلسالميةعملية اصدار    - ب
املقرتحة من اجلهة املصدرة، وهلذا يقوم املستشار الشرعي بفحص العملية عملية الالمية، هي جوهر الصكوك اإلس إصدارإن 

هذه الصكوك وآلية وهيكلة بدقة، ويقوم بعدها بإبداء احلكم الشرعي املناسب، والتأكد من أن كافة األمور املرتبطة ببنية 
املعلومات الشرعية يف نشرة إصدار الصكوك اإلسالمية، ومن إصدارها تتوافق مع الضوابط الشرعية، حيث يتأكد من إفصاح 

 :2بني املعلومات جند

 .نوع األصول املراد تصكيكها واليت ستسمح بتمويل الشركة -

 .اهلدف اجلوهري من استخدام املوارد املالية املتحصلة من الصكوك اإلسالمية -

الشريعة اإلسالمية، وقيمة البيع والشراء، وحساب بيان التسهيالت التمويلية اإلسالمية اليت تنطوي عليها مبادئ  -
 .نسبة الربح أو حصة اإلشرتاك يف الربح

 :األمور اإلدارية والتشغيلية - ج
فتحتاج إىل وضوح وشفافية  ،بالعمليةاألمور اإلدارية والتشغيلية املتعلقة كثري من ب إصدار الصكوك اإلسالمية حتاط عملية 

وتشمل األمور . يتمكن املستشار الشرعي من إبداء الرأي الشرعي حول هذه األمور وهذا حىت ،الشركة املصككة لألصول
ومدى احرتام  التجارية بصورة مستمرة، ومتطلبات افتتاح احلساب أو تقييم األموال يلية تدقيق وفحص نشاط الشركةالتشغ

ابقة هذه األمور ألحكام الشريعة ، وهذا حىت يتأكد املستشار الشرعي من مطنسبة األعمال احملرمة ومدى تقيدها هبا
 .وإرشادات اللجنة اإلستشارية الشرعية

                                                             
1
Securities commission of Malaysia, Islamic Securities Guidelines (SUKUK GUIDELINES), Op Cit, P11   

  
 .212ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،   2
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 :تعيين المستشار الشرعي -3

يتم تعيني املستشار الشرعي بالتوافق بني هيئة األوراق املالية واللجنة االستشارية الشرعية، ويطلب من اجلهة املصدرة للصكوك 
 .1معنوي طبيعي كان أو مستشار شرعي مستقل اإلسالمية أن تعني

تعيني مستشار شرعي مستقل معتمد من قبل هيئة األوراق املالية املاليزية، على أن تتوفر فيه بعض الشروط اليت تعترب  - أ
  :2ضرورية من بينها

 .أن ال يكن ممن أعلن إفالسه -

 .أن ال يكون قد ارتكب جرمية ناشئة عن اإلجراءات اجلنائية -

 .ق ومسعة طيبةأن يكون حسن السرية والسلوك ويتمتع بأخال -

أن ميتلك املؤهالت واخلربات الضرورية، ال سيما يف فقه املعامالت وفقه الشريعة اإلسالمية، مع ثالث سنوات خربة   -
 .كحد أدىن يف اجملال املايل اإلسالمي

تعيني أي مصرف إسالمي أو مصرف تقليدي أو أي مؤسسة مالية مرخصة من قبل البنك املركزي املاليزي، تعمل     - ب
 .ستشار شرعي، وتتعامل مبعامالت البنوك اإلسالمية من خالل النوافذ اإلسالميةكم

يف حالة كون املستشار الشرعي الذي يقوم بتقرير الرأي الشرعي يف عملية اإلصدار، عبارة عن مؤسسة فعليها يف هذه احلالة 
تقل لتويل كل ما يتعلق بإبداء الرأي الشرعي، أن تعني فردا واحدا خبريا شرعيا، يتصف بنفس املميزات املستشار الشرعي املس

 .3باإلضافة إىل ذلك جيب أن يكون كال من املؤسسة واخلبري الشرعي ممن مل يرتكب أخطاء تتعلق بقانون البنوك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

1
 Securities Commission of Malaysia, Guidelines on the Offering of Islamic Securities, Malaysia,  26 July 2004, p.4   

2
 Idem, p.4 

3
 :على اخلط ، متوفر على الرايط 1:ملالية اإلسالمية يف ماليزيا، صحممد أكرم الل الدين، النظام القانوين إلصدار األوراق ا  

centre/downloads/summary/8/31.html> 16/01/2012-/mediawww.isra.my<  

http://www.isra.my/
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 .سوق األوراق المالية الماليزية ودوافع اإلستثمار فيهاتطور إصدار الصكوك في : المطلب الثاني 
صكوك اإلسالمي املاليزي، منوا وتطورا ملحوظان يف السنوات القليلة املاضية، وهذا لوجود بنية وصناعة مالية شهد سوق ال  

إسالمية، تعمل على استحداث وابتكار ألدوات تتماشى مع أحكام الشريعة، على غرار ما مت استحداثه من صكوك املشاركة واإلجارة 
  .رهتا اجلهات املعنية إلستمالة وجذب للمستثمرين يف هذه األوراقويف ظل وجود لظروف مالئمة وف. واإلستصناع

 :وسنتعرض يف طيات هذا املطلب بشيء من التفصيل للنقاط التالية
 
 
 
 

 .و ميكننا أن نالح  مراحل تطور إصدار الصكوك يف ماليزيا، وذلك من خالل الفرع األول
 ماليزيافي  اإلسالمية مراحل تطور إصدار الصكوك :األولالفرع 

وهذا من خالل اإلسرتاتيجية  ،عدة مراحل لتطوير سوق األوراق املالية املاليزية ة،ملاليزياحيث عرفت سوق الصكوك   
 .جلعلها مركز دوليا للمالية اإلسالمية ومركزا إلصدار الصكوك يف السوق احمللية ،املوضوعة من طرف السلطات يف ماليزيا

وهذا بفضل ما متتلكه من قدرات بشرية جعلها الرائدة  ،صدارات للصكوك ومن خمتلف األنواعكان ملاليزيا السبق يف عدة إو   
  :غري اهنا كانت حمتشمة يف بداية األمر، وقد مرت مبرحلتني نوجزمها فيما يلي يف إصدار الصكوك اإلسالمية،

 :تذبذب في إصدار الصكوك :أوال

ت عدم إستقرار يف إصدار الصكوك وهذا حلداثتها يف السوق املايل حيث شهد 9000إىل  1220ومتتد هذه املرحلة من    
 :1الصكوك كانتاليت مرت عليها ماليزيا يف تطويرها لصناعة  ومن أهم ما مييز هذه املرحلةاملاليزي، 

وهي شركة أجنبية وغري إسالمية، أول صك إسالمي  Shell MDS Sdn Bhd  أصدرت شركة: 1220 سنة -2
 .2، وكانت بصيغة البيع بثمن آجل(مليون دوالر33)مليون رينجت  192قيمةبالرجنيت املاليزي ب

اململوكة للحكومة املاليزية أول صكوك مراحبة ومسيت صكوك  KHAZANAHأطلقت شركة : 1227 سنة -2
KHAZANAH وكان إصدار هذا الصك من قبل احلكومة حماولة منها إجياد (. صفر كوبون)، وكانت صكوك بدون فوائد

 .3للسندات التقليدية احمللية وملعرفة مدى استجابة السوق هلذا النوع من املنتجاتصك بديل 

من الضوابط اليت قررهتا جلنة مراقبة عمليات سوق األوراق املالية ملاليزيا، على مصدري الصكوك : 9000 سنة -3
 .اإلسالمية تعيني مستشار شرعي مستقل

 
                                                             

1
 Bank nagara malaysia and securities commission, malaysian debt securities and sukuk market : a guide for issuers 

& invostors, malaysia, 2009,p.p 136-137 
2
 International Islamic Financial Market, sukuk report : a comprehensive study of the international sukuk market, 

first edition, bahrain , 2010, p.8 
 .6، ص2002، مركز امللك فهد للمؤمترات، السعودية، -التجربة املاليزية  -ندوة الصكوك االسالميةحبث مقدم ل نور الدين أجندمون، تطوير الصكوك يف ماليزيا،  3

 مراحل تطور إصدار الصكوك اإلسالمية في ماليزيا: الفرع األول
 دوافع االستثمار في الصكوك اإلسالمية الماليزية: الفرع الثاني
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  :نمو سوق إصدار الصكوك :ثانيا
 :وكذلك من ناحية االنواع املبتكرة من الصكوك ومتيزت ،ملرحلة منو مضطردا من ناحية احلجم والقيمةوشهدت هذه ا   

 120أول نوع من صكوك اإلجارة مببلغ   KUMPULAN GUTHRIE Bhdأصدرت شركة :2002 سنة -2
وان الدويل للتبادل بل، ومتثل أوىل الصكوك اليت مت تصنيفها قبل إصدارها، وكانت مدرجة يف مركز 1مليون دوالر أمريكي

(LFX)مليون دوالر أمريكي 322 ، وكانت هذه الصكوك من بني أوىل صكوك اإلجارة اليت كونت إصدار ما قيمته. 
وهي متثل ألول  مليون دوالر أمريكي،   500أطلقت احلكومة املاليزية ألول صكوك إجارة دولية مببلغ   :2002 سنة -2

املاليزية صخصم مصروفات إصدار الصكوك اإلسالمية من وقد مسحت احلكومة . العاملصكوك إسالمية سيادية مت إصدارها يف 
 .، وكان اإلصدار حسب أحكام الشريعة اإلسالمية9003ميزانيتها الفدرالية لسنة

ألول صكوك إسالمية مدعومة بأصول،   Ambang SENTOSA Sdn Bhdأصدرت شركة   :2003 سنة -3
 وفقزية عن طريق السماح صخصم تكاليف إصدار الصكوك اإلسالمية اليت مت إصدارها باإلضافة إىل تشجيع احلكومة املالي

 .9002من ميزانيتها لسنة صيغة االستصناع
 .كما مت أيضا حل ملشكلة الضريبة على الصكوك اإلسالمية كما هو احلال بالنسبة للسندات التقليدية

 SKS Power Sdn طاع الطاقة من طرف شهدت هذه السنة إصدار ألول صكوك إستصناع يف ق :2004 سنة -4

Bhdكما مت إصدار ألول صكوك إجارة دولية من طرف شركة خاصة SARAWAK   واليت أنشأت شركة ذات الغرض
ومت بيع وإدراج هذه الصكوك يف سوق  مليون دوالر أمريكي،  320 اخلاص لتدير هذا اإلصدار، ملدة مخس سنوات مببلغ

 .(LFX)لبوان للتداول 

مليون  150مت إصدار ألول صكوك إجارة حملية يف سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزية، بقيمة  كذلك  سنةهذه ويف    
 .2رجنيت ماليزي من طرف شركة انكرس احملدودة 

 ،وهي إحدى املؤسسات املالية التابعة للبنك الدويل International Finance Corporationكما أصدرت 
 .مليون رينجت ماليزي 200من النوع صكوك البيع بثمن آجال بالرجنيت املاليزي بقيمة  ألول صكوك عاملية

 ت، وكان9011و 9002يف سنيت  إلرشادات إصدار الصكوك اإلسالمية SCM املاليزية وأصدرت هيئة األوراق املالية   
ومنظم جلوانب اإلبتكار لسوق رأس املال  ،صكوك اإلسالميةالمبثابة اإلطار املسري لكيفية عرض  ،إلصدارل ه االرشاداتهذ

 .اإلسالمي يف ماليزيا
للصكوك إسالمية من طرف البنك الدويل، حيل  -الرجنيت املاليزي-أكرب عملية إصدار بالعملة احمللية :2005 سنة -5

 .مليون رينجت ماليزي، ويعد ثاين إصدار دويل من طرف جهة شبه سيادية 750بقيمة 9010أجلها يف 
 MUSYARAKAH ONE CAPITALإصدار ألول صكوك مشاركة من طرف شركة  نفس السنةكما شهدت 

BERHAD  مليار رينجت ماليزي 9.2بقيمة. 
                                                             

1
 International Islamic Financial Market, sukuk report, Op Cit, p.8  

2
 Securities commission of Malaysia, Securities commission annual report 2004, Op Cit, p. 2.24 
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   Dow Jones إطالق أول مؤشر دويل للصكوك اإلسالمية يف كواال ملبور، وعرف هذا املؤشر بـ :2006 سنة -6
CitiGroup Sukuk Index ية ذات اإليراد الثابت، اليت حتكمها ضوابط وهذا املؤشر يقيس عمل الصكوك اإلسالم

ومت إنشاء هذا املؤشر بشكل أساسي ملساعدة املستثمرين الراغبني لالستثمار يف الصكوك اإلسالمية واليت . االستثمار الشرعي
 .متتاز بإيراد ثابت

للشريعة  ل موافقةبادألول صكوك مشاركة قابلة للت KHAZANAH NATIONAL Bhd باإلضافة إلطالق شركة  
 .وإدراجها للتداول يف بورصة هونغ كونغ مليون دوالر أمريكي،  750اإلسالمية بقيمة 

بليون رينجت 1.7 بقيمة MALAKOFF C.Bhdإصدار ألول صكوك خمتلطة من طرف شركة  :2007 سنة -7
  .1ماليزي
 Binariang GSMبل شركةمليار رينجت ماليزي حىت هذا التاريخ من ق 12أكرب إصدار للصكوك اإلسالمية بقيمة   

Sdn Bhd . 
 .KHAZANAH NATIONAL Bhdمليون دوالر أمريكي من قبل  850إصدار أكرب صكوك للتبادل بقيمة   
إصدار ألول صكوك من طرف شركة ذات الغرض اخلاص، ممولة من طرف بنك التنمية اإلسالمية من  :2008سنة -8

 .يار رينجت ماليزيمل( 10 )بقيمةواحد  TADAMUN Services Bhdطرف شركة 
   Nasional Bhd إصدار ألكرب عرض من الصكوك اإلسالمية بعملة أجنبية من طرف شركة :2009سنة -9

Petroliom مليار دوالر أمريكي 1.2املاليزية إىل هذا التاريخ بقيمة. 
 .والشكل املوايل يوضح تطور إصدار الصكوك يف ماليزيا

 
 

 

 

                                                             
1
 Ibid, p.8 
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 .تطور اصدار الصكوك في ماليزيا(: 51)شكل رقم                                                                      

 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  ,ZAWYA, collaborative sukuk report -                                                                                           :             إىل باالعتماد: لمصدرا

dubai, 2009, p.82  

-Bank nagara malaysia and securities commission, malaysian debt securities and sukuk market, Bank nagara malaysia and securities commission, 

malaysia, 2009, pp:136-137 

-Shamsun Hussain, paper: The Importance of Islamic fixed income securities in developing Islamic financial market , kuala lumpur, 2008.

 أول إصدار للصكوك بالرينجيت 
Shell  MDS Malaysia  

150RM 

 

 أول إصدار لصكوك املراحبة
Khazanah national 
Bhd US$ 969.9mlli 

دراسة اإلجراءات القانونية 
 ئتمانيةواحملاسبية واإل لضريبيةوا

 والشرعية 

إصدار صكوك لمطار 
 -برهارد–كواال لمبور 

 التحضري إلصدار صكوك اإلجارة 
 Kampulan Guthrieلشركة 

Berhard  

 أول إصدار للصكوك بالدوالر 
أصول  % 100من طرف ماليزيا ل 

  $M US 150حقيقية 
Kumpulan guthvie Bhd 

 دويل   أول إصدار 
من طرف احلكومة 

 املاليزية 

أول اصدار لصكوك 

 االستصناع

SKS Power SdnBhd 

أول اصدار ضخم بـ 

US$M  1 (PLUS) 
 

 

ول اصدار من طرفأ  

Time Engineeing 

Berhard  RM3.946billion 

هجينة اصدار صكوك  

Malakoffcorporation 
Berhand  RM 1.700 

Million 

صدار أول صكوك قابلة للتبديل من ا
 طرف

KHAZANAH NATIONAL Bld    
US$ 750Million 

 صكوك

   بيع بثمن أجل

 صكوك  
 بيع بثمن أجل

 صكوك-
 المرابحة 

صكوك إجارة 

 -صكوك اإلجارة منتهية باالتمليك
 صكوك االجارة-

 صكوك هجينة-

 
 صكوك قابلة للتبديل-

صكوك -

 لمشاركةا

1220 

 صكوك االجارة-

 الستصناعصكوك ا-

1225 1227 1222 9001 9000 9009 9003 9002 9005 9002 2007 2009 

كبر اصدار للصكوكأ  

Binariang GSM Sdn Bld 

RM 19Billin  MTN Programme 

أكبر اصدار للصكوك بالعملة األجنبية 

 Petroliam    لشركة ماليزية

National Nasional Bhd US$ 1.5B   

bilhisukuk 

 



 دراسة عطبيقية: سوق الما  الماليزي  دورالصكوك في ..…………………………………….………:الفصل الثالث 

195 
 

 االستثمار في الصكوك اإلسالمية الماليزية  دوافع  :الفرع الثاني

 ،يزيني، وفرت احلكومة املاليزية ومن ورائها البورصة املاليزية عدت مزايا ضريبيةقصد جذب أكرب عدد ممكن من املستثمرين املال  
 .وأخرى تتعلق بالتنظيم ،ا يتعلق بتملك ونقل األرباح والتصرف حبرية يف الصكوك اإلسالمية املصدرة يف ماليزياومب
 :واإلستثمار فيها هومن بني أهم الدوافع اليت سامهت يف زيادت إصدار الصكوك اإلسالمية املاليزية و 

 :توفير للظروف التنظيمية إلنشاء سوق الصكوك :أوال
لزيادة نشاط سوق الصكوك هو  ،من بني التسهيالت واخلدمات اليت قدمتها السوق املالية اإلسالمية املاليزية واحلكومة املاليزية  

قتضيات املرحلة األوىل، اليت تعمل على أن تصبح ماليزية مركزا توافرها على بنية مالية إسالمية متينة، وتوفري لقواعد ونظم تتماشى مع م
 :1ذلك عن طريقدوليا للمالية اإلسالمية، وكان 

عملت احلكومة املاليزية منذ الوهلة األوىل على حتسني وتوفري الظروف املالئمة لتنشيط اصدار : معالجة األمور التنظيمية -2
 :وكان ذلك من خالل .سبةالصكوك وذلك باجاد احللول  التنظيمية املنا

 :توفر ماليزيا جملموعة حلول تتماشى مع أنواع الصكوك وذلك بتوفري لقاعدة إصدار وتداول الصكوك تتميز بـ  - أ

 .ميكن الوثوق هبا أدوات إسالميةكوهنا  -

 .بنية قانونية وتنظيمية متينة -

 .خضوعها ألحكام ومبادئ الشريعة -

 .ةواملدرب توفر الكفاءات البشرية املتخصصة -
املصارف اإلسالمية، التأمني التكافلي، سوق النقد اإلسالمي، )البنية املالية اإلسالمية  صناعة توفر ماليزيا على أدوات   - ب

مما يسمح هلا بدعم سوق الصكوك و النهوض به، ووجود عدة أطراف يف النظام املايل اإلسالمي تعمل ( السوق املالية اإلسالمية
صكوك، أو خلق لطلب فعال للصكوك بتوفري جملموعة واسعة من املستثمرين باالضافة لعنصر اإلبتكار على تسيري إصدار وتوزيع ال

 .والتطوير، مما ساهم يف وجود إصدارات خمتلفة من الصكوك

 .توفر ألدوات التحوط وتسيري املخاطر مثل العقود اآلجلة اإلسالمية   - ج

 Malaysiaملاليزية، على غرار املركز املايل اإلسالمي املاليزي إنشاء ماليزيا ملركز معلومات حول السوق املالية ا   - د

International Financial Centre. 

 :يف سوق األوراق املالية وذلك عن طريق النظم املعلوماتية التالية والتداول تسهيل إلجراءات التعامل    - ه

- RENTAS (Real time Electronic Transfar of Funds & Securities) ; 

- FAST (Full Automated System for Issuance/Tendering) ; 

-   (Bond Information and Dissemination System). BIDS 

 

                                                             
1
 Bank nagara malaysia and securities commission, malaysian debt securities and sukuk market : a guide for issuers & 

invostors,  Op Cit, p.43 
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 :إنشاء سوق للصكوك -0
وكان ذلك من خالل إنشاء لسوق خاص بالصكوك اإلسالمية، يتم تداول فيها الصكوك املصدرة حمليا أو من طرف اجلهات 

وعملت البورصة املاليزية على انشاء هذه السوق حىت توفر الظروف املالئمة، . ت األجنبيةاخلارجية، من احلكومات والشركا
وخاصة توفري املعلومات املتعلقة باالصدارات اجلديدة وكذا أسعار تداوهلا لصغار وكبار املستثمرين، وحىت تكون مستقلة عن باقي 

 .أسواق األوراق املالية األخرى اسالمية أم تقليدية كانت
 .لشكل املوايل يبني لبنية سوق الصكوك يف ماليزياوا
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 Bank Negara Malaysia,  Sukuk Market, Academic Visit by INCEIF’s CIFP Student, 30 October 2009 -                                :باالعتماد على: المصدر

شكل (17) : بنية سوق الصكوك في ماليزيا 
 رق رق رقم

 قبل اإلصدار

 المستشارون
 الماليون والقانونيون

 المستشارون
الشرعيون   

وكاالت 
 التصنيف

Arrengers 

Facility agents  

Underwriters
 متعهد الدفع

  

Guarantors  

األمناء الضامنون 
Trustees 

 السوق األولى(اإلصدار) 

FAST 
 Fully Automated system tendering  

 

primay subscriber اإلكتتاب األول   

Tender panel Members 
 األعضاء

Principal Dealers 
 التجارة (السماسرة)الرئيسيون

 

Underwriters
 متعهد الدفع

 
Facility Agents 

Arrengers 

primay subscriber اإلكتتاب األول   

Tender panel Members 
ءاألعضا  

Principal Dealers 
 التجارة (السماسرة)الرئيسيون

 

 (سوق األوراق المالية) السوق الثانوي
 

 

وكالة تسعر 
 الصكوك 

Trustees 
 الضامنون

RENTAS 
(Real-Times Electronics Transfer  of Funds & Securities) 

Central Depository 
داعيمركز اإل  

  

Authorised Depository Institut 
لةسؤو داع الميمؤسسة اإل  

 قاعدة التبادل اإللكتروني

 المستثمرون

 المصدرون 
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 :مور الضريبةاألعالجة م: ثانيا
من األمور اليت ساعدت يف تطوير إصدار الصكوك اإلسالمية يف البورصة املاليزية، ختفيف األعباء الضريبية بالنسبة لكل من   

 :1، وكان ذلك من خاللالسوقاملستثمرين واملصدرين والوسطاء العاملني يف 
 :بالنسبة للمصدر -2
 .إعفاء الصكوك املصدرة من حقوق الطابع، وذلك جلميع الصكوك املصادق عليها من طرف هيئة األوراق املالية - أ
 MASTER PLAN(2010) .ختفيض الضرائب على مصاريف عقود إصدار الصكوك إىل غاية سنة التقييم  - ب
وانتقال هلذه األخرية من  .الشركة ذات الغرض اخلاص يف حالة تصكيك لألصولعدم تطبيق الضريبة على املصدرين و  - ج

 .2الشركة ذات الغرض اخلاص وهذا يف حالة موافقة هيئة األوراق املالية على هذه العملية ملكية املصدر إىل ملكية 
واملضاربة واإلجارة  تأجيل يف دفع الضرائب اخلاصة بالضرائب املخفضة على الصكوك املصدرة، حسب صيغ املشاركة - د

 . 9010واإلستصناع وذلك حىت سنة التقييم يف
من دفع هذه األخرية ختفيض الضرائب على الشركة ذات الغرض اخلاص فيما خيص إصدار الصكوك، وذلك بإعفاء  - ه

قانون ويف هذه احلالة ال ختضع الشركة ذات الغرض اخلاص إىل . الضرائب على مداخيلها فقط، يف حالة إصدارها للصكوك
 .12573الضرائب على املداخيل لسنة 

 : بالنسبة للمستثمرين -2
بالنسبة لألفراد املقيمني وشركات صناديق : ، وذلك(الرجنيت)إعفاء من الضريبة على الدخل للصكوك املصدرة بالعملة احمللية - أ

وك اليت ميتلكوهنا سواء كانت صكوك اإلستثمار املغلقة النهاية، مجيعهم معفيني من ضريبة الدخل على األرباح احملققة من الصك
 .أو شركات خاصة، ومت املوافقة عليها من طرف هيئة األوراق املالية  املاليزية( حكومية)سيادية 

وبالنسبة لألفراد الغري املقيمني فهم معفيني من ضرائب الدخل على أرباح الصكوك احلكومية أو الشركات اخلاصة املصدرة   - ب
 .فق عليها من طرف هيئة األوراق املالية املاليزيةبالعملة احمللية واملوا

 :إعفاء األرباح احملققة من الصكوك املصدرة بالعملة األجنبية من دفع الضرائب  - ج
فاملستثمرون املقيمون معفيون من دفع  الضرائب على املداخيل احملققة من األرباح املتحصل عليها من الصكوك املصدرة   - د

 .ماليزيابالعملة األجنبية يف داخل 
األرباح أو املداخيل للمستثمرين الغري مقيمني واحلاملني للصكوك املصدرة بالعملة األجنبية يف داخل ماليزيا هي أيضا معفاة   - ه

 .من دفع الضريبة
ال وجود حلقوق الطابع عند حتويل الصكوك، وذلك يف الصكوك املوافق عليها من طرف هيئة األوراق املالية املاليزية، كما   - و
 .ميز ماليزيا بكوهنا ال تفرض ضرائب على األرباح الرأس ماليةتت

                                                             
1
 Idem, p.p: 92-93. 

 .22، ص2002، مركز امللك فهد للمؤمترات، السعودية،  -التجربة املاليزية  - ندوة الصكوك االسالميةحبث مقدم ل نور الدين أجندمون، تطوير الصكوك يف ماليزيا،2 
       .22املرجع السابق، ص 3
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 :بالنسبة للوسطاء -3
 :، ومن أهم هذه التحفيزات 1كما كانت هناك إعفاءات ضريبية خاصة بالوسطاء املاليني العاملني يف البورصة

غري )عمالت األجنبية إعفاء عن الرسوم املستحقة على تداول الصكوك وضمان األخطار وتوزيع الصكوك املصدرة بال  - أ
 .يف خارج ماليزيا( الرجنيت

 .إعفاء على ضريبة األرباح املتحصل عليها من الصكوك املصدرة بالعملة األجنبية  - ب
ولتشجيع املصدرين احملليني على طرح  ،ويف إطار استمرار جمهودات احلكومة املاليزية للرتويج للمنتجات اجلديدة واملبتكرة 

جات املتوافقة مع أحكام الشريعة، وباألخص يف املنتجات اليت تلقى الرتحيب والقبول من طرف املستثمرين املسلمني اكتتاباهتم  يف املنت
على منح حتفيزات ضريبية فيما خيص عمليات  9003وافقت احلكومة املاليزية يف ميزانيتها لسنةكما املاليزيني ومن الشرق األوسط،  
وكانت هذه التحفيزات موجهة باألساس لإلصدارات اجلديدة . صدار الصكوك وهذا ملدة مخس سنواتاهليكلة، وحتضري الوثائق الالزمة إل

اليت تتمثل يف صكوك البيع بثمن آجل   املهيمنةو  السائدة وهذا للتقليل من اإلصدارات ،من صكوك اإلجارة  أو املضاربة أو املشاركة
 .2وصكوك املراحبة

، على اختاذ عدة تدابري ضريبية لتشجيع استعمال الصكوك 9002اليزي، يف ما خيص ميزانية كما جاء تصريح وزير املالية امل  
 .املالية اإلسالمية، وهذا حرصا على أن تكون املعاملة الضريبية للسندات التقليدية مشاهبة للصكوك

ل دون تطوير ومنو الصكوك هذا، وعملت احلكومة على إزالة عقبة الضريبة من طريق املصدرين للصكوك، واليت كانت حتو   
اإلسالمية، فكان اهلدف يف هذه املرحلة تشجيع الشركات على إصدار صكوك اإلستصناع، لتجميع األموال الالزمة بإستعمال ألداة مالية 

 .3إسالمية جديدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 .20املرجع السابق، ص  

2
 Securities commission of malaysia, Securities commission annual report 2002, Op Cit, p2.28 

3
 Securities commission of malaysia, Securities commission annual report 2003, Op Cit, p2.45 
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 اصدار الصكوك وأثره في سوق األوراق المالية الماليزية: المبحث الثالث
تداول الصكوك اإلسالمية، وهذا لكوهنا بالدرجة األوىل السباقة و  السنوات املاضية نقلة نوعية يف اصدارشهدت ماليزيا يف   

مما جعل منها  ،إلصدار وإبتكار ألنواع عديدة من األدوات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة، فضال عن خربهتا يف جمال الصريفة اإلسالمية
 .عنية لإلستثمار يف هذه األدواتوما ساهم يف ذلك توفري الظروف املالئمة من طرف اجلهات امل .للمالية اإلسالميةا قطبا عاملي

لتعامل هبا، فكانت لإلستثمار و ا للحكومة والشركات اخلاصة دفع أكرب أن أعطى لصكوكافكان إنشاء لسوق اصدار وتداول   
، وسيتم معاجلة راق املالية املاليزية وذلك بدراسة درجة اإلرتباط بينهمااألمهية مبكان معرفة مدى تأثري إصدار الصكوك يف مؤشر سوق األو 

 :وحتليل معطيات اصدارات الصكوك يف ماليزيا يف هذا املبحث من خالل العناصر التالية
 
 
 
 
 
 

 سوق الصكوك اإلسالمية الماليزيةطور ت: المطلب األول
وهذا ما مت عن طريق عدت إصدارات خمتلفة  ،يف هناية القرن العشرينعرفت سوق الصكوك اإلسالمية املاليزية نشاطا ملحوظا   

البارز ومتنوعة للصكوك جعل منها رائدة يف هذا امليدان، سواء للحكومة املاليزية أو للشركات اخلاصة، وبالعملة احمللية أو األجنبية، ودورها 
 :قيمة وحجما مقارنة بالسندات، وسنعاجل يف هذا املطلب للفرعني اآلتينييف متويل املشاريع اإلقتصادية مما زاد يف نشاط إصدارها وتداوهلا 

 
 
 
 

 .ريادة ماليزيا في اصدار الصكوك االسالمية: الفرع األول
مما  ،ليةاحملمن حيث القيمة أو العدد أو العملة  ،تربعت ماليزيا على املستوى العاملي على الصف األول يف اصدارات الصكوك

 .مهيتها كمركز للمالية اإلسالميةأ، وزاد من ثمرين من خمتلف أحناء العاملجعلها قبلة للمست
  :اصدار الصكوك حسب البلدان : أوال

 يف سوق اإلصدار األويل حبسب القيمة والعدد على طول الفرتة املمتدة من سنة ،للصكوك البلدان املصدرةتصدرت ماليزيا قائمة 
أي مليار دوالر  212.02 ألخرى، فهي متثل أكرب سوق للصكوك يف العامل حيث مت اصدارالبلدان ا بباقيمقارنة  ،2022 إىل 2002
االنطالقة الفعلية يف اصدار  2001وشهدت  .والسودان ورائها واندونيسيامن جمموع االصدارات فيما تأيت دول اخلليج % 61 ما نسبته

ماعدى سنة  ،% 2101بنسبة منو و  ،مليار دوالر 202يمته لتبلغ ذروهتا مبا ق 2022الصكوك لتستمر بوترية متصاعدة حىت سنة 

سوق الصكوك اإلسالمية الماليزية طورت: المطلب األول  
دور أنواع الصكوك في تفعيل سوق األوراق المالية الماليزية: المطلب الثاني  
على دراسة دور إصدار الصكوك اإلسالمية في التأثير : المطلب الثالث

  األوراق المالية الماليزيةمؤشرات سوق 
 

 ريادة ماليزيا في اصدار الصكوك اإلسالمية: الفرع األول
                 تطور اصدار الصكوك مقارنة مع السندات ودورها : الفرع الثاني

 في تمويل المشاريع االقتصادية
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 ـاألول بومن ناحية عدد االصدارات تربعت ماليزيا يف املركز . حيث ألقت األزمة العاملية بظالهلا على هذا النوع من االصدارات 2002
املكانة اليت ترتبع  يربز املوايل ، والشكل (2)م وهذا ما يبينه امللحق رق باكستانو البحرين  و اندونيسيالتأيت بعدها كل من  اصدار 22101

 .االصدارات السنوية للصكوك يف العامل عليها ماليزيا من حيث قيمة
 .2022اىل  2002امجايل االصدارات السنوية ملاليزيا من الصكوك مع باقي الدول خالل الفرتة  (:81)شكل رقم 

 مليار دوالر :الوحدة 

 
-ZAWYA, collaborative sukuk report, dubai, 2009.                                                                              :  من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

-International Islamic Financial Market, sukuk report, 1st edition, Bahraine, 2009.  
-Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and Forecast STUDY 2013.  

 .من الصكوك الكلية اإلصدارات عددو  االمجالية ماليزيا من حيث القيمةريادة وتقدم  يربز والشكل املوايل
 .2022اىل  2002ل الفرتة امجايل اصدارات ماليزيا من الصكوك مع باقي الدول بالقيمة والعدد خال ( :81)شكل رقم 

 مليار دوالر :الوحدة          

 
-ZAWYA, collaborative sukuk report, dubai, 2009.                                                                              :  من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

-International Islamic Financial Market, sukuk report, 1st edition, Bahraine, 2009. 

-Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and Forecast STUDY 2013.  

 
                                                             

1 
Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and 

Forecast STUDY 2013, p63. 
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:1بني أهم العوامل اليت ساعدت على النمو السريع يف اصدار الصكوك على مر هذه السنني جند ومن  
ضيل املنتجات اليت تصدر وفق مبادئ الشريعة، وقد ساهم يف ذلك ظهور البنوك االسالمية وتطوير لسوق مالية تف زيادة -2

 .إسالمية فيما بعد
 .مما كان له األثر يف زيادة الطلب من طرف املستثمرين اإلسالميمنو الثروة يف العامل  -2
خاصة تلك املدخرات املتأتية من  ،افقة مع أحكام الشريعةالسيولة الفائضة اليت تبحث عن توظيف يف األدوات املالية املتو  -3

 .بلدان اخلليج وآسيا
 .السياسة احلكومية املدعمة بتوفري االطار التشريعي والقانوين املالئم لتطوير اصدار الصكوك -4
حلكومة لتصبح وتعترب هذه نتيجة مباشرة لدعم ا .وترية اجناز املشروعات اليت سامهت يف زيادة الطلب على أنواع الصكوك -5

 .وأول سوق للمالية االسالمية يقصدها املستثمرون يف العامل  ،ماليزيا مركز لالقتصاد االسالمي
 :اجمالي اصدار القطاع الخاص للصكوك: ثانيا

حيث ساهم  ،الصكوك بإصدارخاصة فيما يتعلق  ،وقد عرف القطاع اخلاص يف ماليزيا تطورا ملحوظا يف السنوات األخرية
 :ل التايلكوالش (2)يف امللحق رقم وهو مايبينه اجلدول ،ايب يف زيادة الطلب على اصدارهابشكل اجي

 .2020امجايل اصدارات القطاع اخلاص املاليزي للصكوك مع باقي الدول حىت منتصف  ( :02)شكل رقم 

 
 - www.islamicfinancialservice.com  : vailable atIslamic Financial Information Services, a                                 :المصدر

- Badlisyah Abdul Ghani,  Globalization of sukuks – where does Malaysia fit in, The 15th Malaysian Capital 

Market Summit,  Prince Hotel,  December 9, 2010, Kuala Lumpur. 

حتتلها  مافتئتمن امجايل اصدار القطاع اخلاص يف العامل، وهذا يربز املكانة اليت  %11وساهم القطاع اخلاص املاليزي مبايقارب 
 .املتبقية تتقامسها االمارات والسعودية وباكستان ودول أخرى  % 21ماليزيا يف اصدار هذا النوع من األدوات املالية، يف حني 

 :اصدار الصكوك المحلية والدولية  :ثالثا
مقارنة بتلك املصدرة بالعملة  ،يف اصدار الصكوك بالعملة احمللية وذلك ملواجهة احتياجات االقتصاد احمللينشطا لعبت ماليزيا دور 

 .األجنبية

                                                             
1 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck ,Op Cit, p.p :10-11 
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 :مقارنة اصدار الصكوك المحلية بالصكوك الدولية -8
وسيطرة واضحة من حيث القيمة واحلجم  ،على اصدار الصكوك احملليةتركيزها  2022 – 2002شهدت ماليزيا خالل الفرتة  

وهذا يعتمد باألساس  من امجايل االصدارات، % 12مليار دوالر أي مانسبته  211.11وهذا ماقيمته  ،مقارنة بباقي الدول
اصدارات الشركات احلكومية لى ع، وهيئة لألوراق املالية تعمل على املوافقة 1لوجود سوق قوية لألوراق املالية منظمة ومهيكلة

وهذا راجع للسيولة  الداخلي،مما دفعها اىل تفضيل الصكوك احمللية املقيمة بالعملة احمللية وحتصيل األموال من السوق  ،اخلاصةو 
 2 -ة املالية العامليةنقص السيولة الالزمة بالعملة األجنبية خاصة بعد األزم -الكبرية اليت تتوفر عليها مقارنة باقتصاديات الدول الغربية

ملواجهة احتياجات القطاعات االقتصادية املختلفة، يف حني مل تكن قيمة الصكوك الدولية مبستوى الصكوك احمللية، وذلك راجع 
باخلصوص اىل تفضيل الصكوك بالعملة احمللية على الدولية لسهولة حساب العائد وكوهنا موجهة مباشرة لتمويل االقتصاد املاليزي، 

 :والرسم البياين التايل( 1)يف امللحق رقم نه اجلدول ي، وهذا مايب% 21مليار دوالر أي حوايل  1.16ث مل تتعدى حي
 .2022اىل  2002امجايل اصدارات ماليزيا للصكوك احمللية والدولية مع باقي الدول خالل الفرتة  ( :08)شكل رقم 

 مليار دوالر :الوحدة         

 
- Kawait Financial House Research,  sukuk industry, kuala lumpur, 2012                                                                 :المصدر

International Islamic Financial Market, sukuk report, 1st edition, Bahraine, 2009.    

       - ZAWYA, Sukuk quarterly bulletin, (1.2.3.4)Q2012, available at: www.zawya.com/sukuk 17.03.2013 

 :التوزيع الجغرافي إلصدار الصكوك بالعملة األجنبية -0
فائض يف وذلك لوجود  ،امجايل الصكوك املاليزية املقيمة بالعملة األجنبية ميتلكها مستثمرون من الشرق األوسط خاصة دول اخلليج

وذلك بعد  ،أموال تصدير البرتول، وجمموعة من املستثمرين األوربيني واآلسيويني الذين يعملون على تنويع خماطر استثمار أمواهلم
 .3فهمهم ملبادئ التمويل االسالمي

                                                             
1
 Islamic Financial Information Services, Global Sukuk Market 2011, EUROWEEK, available 

at  : www.islamicfinancialservice.com 28/02/2012. 
2
 ZAWYA, collaborative sukuk report, Op Cit, p.117 

3
 Idem, p.105 
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 :لصكوك املقيمة بغري الرجنيتل بعض االصدارات الكبرية يوضح التوزيع اجلغرايف للطلب علىواجلدول املوايل 
 .بالدوالر لصكوكل بعض االصدارات الكبيرة علىاألجنبي التوزيع الجغرافي للطلب  (:6)جدول رقم 

أوربا  آسيا الشرق االوسط    المناطق أمريكا 
600M  $ USD صكوك ماليزيا السيادية    %النسبة 4% 16% 30% 50%   
110M $USD صكوك خزانة التبادلية  %النسبة 0 40% 30% 30%   
210M   $ USD كوك خزانة التبادليةص %النسبة 11% 26% 13% 50%   

                             .RHB islamic bank Berhad, Malaysia Corporate Conference, 6/10/2008, Malaysia-  بالرجوع إىل:المصدر
- International Islamic Financial Market, sukuk report, 1

st
 edition, Bahraine, 2009, p.27  

 :الشكل املوايلميكن متثيل معطيات اجلدول السابق حسب  و
 .بالعملة األجنبيةاملقيمة  املاليزية  التوزيع اجلغرايف للطلب على الصكوك ( :00)شكل رقم 

 
   .السابق من اعداد الطالب اعتمادا على اجلدول: المصدر

 :اصدار الصكوك حسب العملة : رابعا
اجلهة أو بلد االصدار باألساس، وباعتبار ماليزيا البلد الرائد يف السوق األويل، سيطرت  ،ت هبا الصكوكالعملة اليت أصدر متثل 

إىل  2002من سنة % 62مليار دوالر بنسبة  260ماقيمته  تأيضا العملة املاليزية الرينجت على جممل االصدارات العاملية، حيث مثل
وهذا يربز املكانة اليت وصلت إليها ماليزيا يف إصدار الصكوك . نفس الفرتةاصدار خالل  2210وبعدد اصدارات عادل ، 2022

عملت على حتويل مدخرات األفراد والشركات  ،1سيطرت ماليزيا باألساس لوجود سوق مالية إسالمية فعالة مواصلةيرجع و بعملتها احمللية، 
 .هبا االقتصاد احمللي استثمارات تطورإىل 

فيما  ،املرتبة الثانية وهي باخلصوص مصدرة من طرف بلدان التعاون اخلليجي يف بالدوالر األمريكيالصكوك املصدرة  تأيت مث
 الرويببعيدة جدا عن ما أصدرته ماليزيا، مث  والريال القطري املرتبة الثالثة الريال السعودي ،إحتلت عمالت بلدان جملس التعاون اخلليجي

 .(1:)، من خالل معطيات اجلدول يف امللحق رقم كوالشكل املوايل يوضح لنا ذل. ألندونيسيا
 

                                                             
1
 Islamic Financial Information Services, Global Sukuk Market 2011, EUROWEEK, available 

at : www.islamicfinancialservice.com28/02/2012.         
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 .2022 سبتمرب اىل 2116االصدارات االمجالية للصكوك  حسب العملة خالل الفرتة  ( :03)شكل رقم 

 
  :المصدر

-Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and 

Forecast STUDY 2013, p63.   

 

وذلك لوجود عامل  ،ومن املتوقع أن تظل العملة املاليزية الرينجيت تسيطر يف املدى القصري على جممل االصدارات العاملية
 .1وعدم االستقرار االقتصادي يف منطقة اليورو ،راب اليت جتتاح بلدان الشرق األوسططاالستقرار السياسي، مقارنة حبالة االض

 .دار الصكوك مقارنة مع السندات ودورها في تمويل المشاريع االقتصاديةتطور إص: الفرع الثاني
مما زاد تفضيلهم هلذا النوع من األوراق مقارنة بالسندات اليت  ،املستثمرين احملليني ىكان إلصدار الصكوك ردة فعل إجايب عل

 .لدليل على ذلك اماليزييف   املشاريع اإلقتصادية به يف متويلبدأ التعامل هبا يتناقص على مر السنني، وما الدور الذي بدأت تقوم 
 :مقارنة إصدار الصكوك مع السندات :أوال

حسب البيانات واملعلومات املستقاة من خمتلف تقارير هيئة األوراق املالية املاليزية، حققت الصكوك اإلسالمية املرخصة من 
كما   2022إىل 2000لسندات التقليدية املوافق إصدارها خالل الفرتة مقارنة مع ا ،تطورات من حيث العدد والقيمة ،طرف هذه اهليئة

 . (1)هو مبني يف اجلدول يف امللحق رقم 
 :ول السابق بالرسم البياين التايلوميكن متثيل معطيات اجلد

 
 
 
 
 

                                                             
1
 Idem . 
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 .2022اىل  2000تطور امجايل اصدارات الصكوك مقارنة مع السندات يف ماليزيا خالل الفرتة  ( :02)شكل رقم 
 .مليار رينجت ماليزي :الوحدة 

 
  :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2001, p(1-45)_2002, p(2-26 )_2003, p (2-43)                             

  _2004, p(2-22)_2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) _2008, p( 6-55) )_2009, p(6-51)_2010, p(6-54) 

 _2011, p(6-53) _2013, p(6-53) 

من إمجايل  %11كان ميثل   2000يتضح أن إصدار الصكوك يف سنة  ،والرسم البياين (1)يف امللحق رقم  من خالل اجلدول
قتصاد املاليزي كان أي أن متويل اال رينجت، مليار2142 ما قيمته % 66األوراق املالية املوافق إصدارها مقارنة بالسندات اليت كانت متثل

حتول كبري لتصبح الصكوك املمول الرئيسي لإلقتصاد  2022ومبرور السنوات، نالح  خالل سنة  .مرتبط بنسبة كبرية بإصدار السندات
 مليار 1242 أي  %12.2واليت تراجعت لتمثل ،من إمجايل األوراق املوافق إصدارها مقارنة بالسندات التقليدية %62.2املاليزي لتمثل

صكوك املصدرة بالعملة احمللية والعملة الوهي أن املستثمرون بإمكاهنم اإلختيار بني  ،، ومما ساعد الصكوك إلحتالل هذه املكانة رينجت
وهذا كله يوفر  ،األجنبية، وكذا نوعها، ومدة إستحقاقها، وهيكلتها، وطبيعة األصول املدعومة هبا، وكذا هوية املصدر وطبيعة اخلطر احملتمل

 .حسب رغباهتم لمستثمرين نوع الصك املستهدف لإلستثمار فيهل
 .مما جعلها أكرب سوق اسالمي للصكوك يف العامل ،املالية اإلسالمية يف العامل الصناعة كما أن هدف ماليزيا أن تصبح مركز

ومية بإختاذ إجراءات حتفيزية كقرارها وهذا كوهنا أصدرت ثلثي مما مت إصداره من الصكوك يف العامل، فهذا كله حتت تشجيع السلطات احلك
 .مما زاد يف إصدار الصكوك مقارنة بالسندات ،اإلعفاء من الضريبة على الصكوك املصدرة من طرف الشركات

 :مراحل للمقارنة بني الصكوك والسندات ثالثةوميكن أن منيز بني  
من %  10إصدارها حيث مل تتعدى  ، ومتيزت فيها الصكوك بتذبذب يف0222إلى  0222المرحلة األولى من سنة -8

نجت أي بنسبة يمليار ر 212 ـب واليت تقدر قيمتها ،مقارنة بالسندات اليت كانت متثل النسبة األكرب يف اإلصدار ،جممل األوراق املالية
 .آجل واملراحبةالبيع بثمن  ، وهذا راجع باألساس لكون الصكوك أوراق مالية حديثة مت إصدار معضمها وفق صيغة%66متوسطة تقدر ب

 ،وهي املرحلة اليت شهدت فيها الصكوك منوا ملحوظا مقارنة مع السندات ،0221إلى 0222المرحلة الثانية فتمتد من  -0
أي رينجت مليار 221صدارات، إذا كانت متثل ما قيمته اإلبل وحىت أصبحت تتفوق على السندات من حيث حجم وعدد 
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من إمجايل إصداررات األوراق املالية، وهذا % 16مليار رينجت أي  222لتصل إىل  2001روهتا يف سنة ذللمتوسط لتبلغ % 60بنسبة
مما خلق ديناميكية وحيوية يف سوق االصدار األويل  ،واملضاربة واإلجارةجديدة ضمن الصكوك، مثل صكوك املشاركة  لظهور أنواعراجع 

 .2001 سنة يف احلكومة اإلعفاء من الضرائب على الصكوك مرين أدوات جديدة لإلستثمار فيها، باإلضافة لقرارثووفر للمست
وهذا ملا القته  ،خالل هذه الفرتة لتفضيل احلكومة والشركات للصكوك %10وقد تراجعت إصدارات السندات حيث مل تتعدى 

 .من رواج داخل ماليزيا وخارجها خاصة يف دول اخلليج العريب
قت األزمة املالية العاملية بظالهلا على االقتصاد املاليزي كذلك، حيث سجلت حيث أل ،هي االستثناء 2002واملالح  أن سنة 
 .+%862وشهدت السندات منوا ب   % 62-  الصكوك معدل منو 

ث متيزت برجوع إصدار الصكوك إىل سابق عهدها وباملقابل تراجع حي،0280إلى  0282من الثالثة األخيرةالمرحلة  -3
 ،%12ما ميثل رينجت مليار12مقارنة بالسندات % 62برينجت  مليار 12ىل إ 2022حيث وصلت يف صكوك إصدار ال

صكوك املختلطة ألهنا كانت تلقى القبول العام يف داخل وخارج الو  واملراحبة صكوك املشاركة واإلجارة بسيطرةويف هذه الفرتة متيزت 
مما ساهم يف زيادة الطلب على  ،إذا إقتضى األمر صكوكال تداول وتسييل فيها لسوق األوراق املالية اإلسالمية يتم وجودو  ،ماليزيا

 . الصكوك وتقهقر السندات
 .دور الصكوك في تمويل المشاريع اإلقتصادية: ثانيا

قدمت  2110فمنذ ظهورها سنة. يف مجع األموال الالزمة لتحريك عجلة اإلقتصاد املاليزي ،ساهم إصدار الصكوك بشكل كبري
 فاإلحصائيات. تلبية حاجياهتما اإلستثمارية أو التنمويةب ،رف الشركات اخلاصة واحلكومة على حد سواءأداة جديدة إلستعماهلا من ط

طاقة واملناجم ، مث قطاع ال%22ب نقل، متبوع بقطاع ال%21بنسبة  القطاع املايلتبني أن القطاع األكثر اصدارا للصكوك يتمثل يف 
العقار والنفط والغاز وواخلدمات اصدرت  ات، يف حني قطاعلكل قطاع %20 بتهمانس اإستقطب البناء واالتصاالت يقطاعف، % 26ب

 .ميكن إبراز ذلك يف الشكل املبني أدناهو  %.1، وقطاعات أخرى حتصلت علىيف كل قطاع%1صكوك بـ
 .2022اىل سبتمرب  2116املشاريع االقتصادية املمولة بإصدارات الصكوك يف ماليزيا خالل الفرتة   ( :02)شكل رقم 

 مليار دوالر :الوحدة                      

 
  :المصدر

-Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and 

Forecast STUDY 2013, p65. 
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 دور أنواع الصكوك في تفعيل سوق األوراق المالية الماليزية: المطلب الثاني

 وهذا يف وجود هليئة لألوراق املالية اليت ،يف السنوات األخرية نشاط ملحوظ يف اصدار أنواع خمتلفة من الصكوك عرفت ماليزيا  
يف زيادت  ،مع الضوابط الشرعية، وهذا ماشجع القطاع اخلاص من الشركات اجلديدة ومدى توافقها االصداراتعلى وافقة يوكل هلا امل

 .واعهااصداراهتا بأحجام كبرية من خمتلف أن
 
 
 
 

 صكوك الموافق إصدارها من طرف هيئة األوراق المالية الماليزيةلأنواع ا: الفرع األول
صكوك البيع بثمن آجال،  املوافق إصدارها سنويا، من طرف هيئة األوراق املالية املاليزية، جندمن بني أهم أنواع الصكوك   

ي تعترب من قبيل عقود املداينة وجند أيضا صكوك املضاربة، وصكوك املشاركة وصكوك املراحبة، وصكوك اإلستصناع، وصكوك اإلجارة، وه
 .وفيما يلي نستعرض هلذه األنواع .وهي تبىن على عقود املشاركة

 :صكوك البيع بثمن آجل وصكوك المرابحة إصدار : أوال
وذلك ملا كانت متثله من سهولة  ،جلآثمن إصدارا كثيفا لصكوك املراحبة والبيع ب ،شهدت السنوات األوىل من العشرية املاضية  

املراحبة بأهنا الوثائق أو الشهادات املمثلة لقيمة األصول و  وتعرف صكوك البيع بالثمن اآلجل. يف إصدار وهيكلة هذا النوع من الصكوك
 .الصادرة عن جهة معينة إلثبات املديونية جلهات أخرى

الذي يشري إىل بيع املبيع بثمن مؤجل ويزيد عن مثنه العقد "والذي يعرف بأنه  وإصدارمها قائم على أساس البيع بالثمن اآلجل  
زيادة معلومة سواء كانت "، واملراحبة اليت تعرف بأهنا "نقدا وتسليمه حاال، يف وقت معلوم لدفع القيمة املتفق عليها مسبقا بني املتعاقدين

يد للشراء على دفعة واحدة، أو تقسيط الدفعات، والذي يكون حمددا يف اإلتفاق ، ويتم التسد"معني منسوبة إىل رأس املال أو حمددة مببلغ
 .1بني املتعاقدين

وختتلف صكوك البيع بثمن اآلجل وصكوك املراحبة من حيث آجال اإلستثمار، فإصدار صكوك البيع بالثمن اآلجل   
فوق، أما إصدار صكوك املراحبة لإلستثمارات فتكون  اليت يكون األجل فيها طويال تبدأ مدهتا من مخس سنوات فما ،لإلستثمارات

 .2ومن ثالثة أشهر إىل سنة تقريبا على التوايل ،وتكون مدة إستحقاقها من سنة إىل مخس سنوات ،متوسطة وقصرية األجل
 :خطوات إصدار صكوك البيع بثمن آجل وصكوك المرابحة -2

 :ملراحبة يف ماليزيا حسب الشكل التايلولتوضيح اخلطوات الالزمة إلصدار صكوك البيع بثمن آجل وا
 

                                                             
 .211ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،   1
 .220سعيدة حرفوش، مرجع سابق، ص  2

 ألوراق المالية الماليزيةصكوك الموافق إصدارها من طرف هيئة الأنواع ا: الفرع األول
 مكانة القطاع الخاص الماليزي في اصدار أنواع الصكوك: الفرع الثاني 
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 .خطوات إصدار صكوك البيع بثمن آجل و املراحبة يف ماليزيا (: 26)شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Kuwait Financial house research, sukuk back on truck ,, Op Cit, p. 31-باإلعتماد على  :  المصدر

 

 :1وتتم عملية إصدار صكوك املراحبة أو البيع بثمن آجل حسب اخلطوات التالية
 ".املكتتبون" تقوم شركة بوركوس للمالحة مبعاينة األصول اليت ستحوزها من قبل محلة الصكوك (1
، باعتبارها "املكتتبون " حلملة الصكوك تقوم شركة بوركوس للمالحة بإصدار صكوك املراحبة أو البيع بثمن آجل وبيعها (9

 .إثبات دين، وتكون هذه الصكوك بالقيمة املؤجلة للصكوك
 .يدفع محلة الصكوك مثن األصول نقدا لشركة بوركوس للمالحة (3
 بثمن أعلى من الثمن األول" شركة بوركوس للمالحة"يقوم محلة األصول بالتعهد ببيع األصول مرة ثانية إىل اجلهة املصدرة  (2

 .أقساطا مؤجلة أو عرب دفعة واحدة، حسب اإلتفاق املربم مسبقا
 .يف السوق الثانوية بثمن البيع األعلى( األصول)تقوم شركة بوركوس للمالحة بإعادة شراء الصكوك املتداولة  (2

اقع يوجد نوعان من واملالح  أن معظم اهلياكل اليت استعملت عقود البيع بثمن آجل مت إصدارها حتت صكوك املراحبة، ويف الو   
النوع األول املقبول هي . حىت يتسىن لنا معرفة أين يتم تطبيق كل واحد منهما ،البيوع بثمن آجل تستعمل يف ماليزيا جيب توضيحهما

ة من الربح مع زيادة نسب ،صكوك املراحبة املهيكلة بني ثالثة أطراف تكون األصول فيها تتداول من العارض إىل البائع مث تنتقل إىل املشرتي
أما النوع اآلخر املقبول يف جنوب شرق آسيا وماليزيا باخلصوص هو البيع مع إعادة الشراء لنفس الشخص أو ما  ،معلومة بني األطراف
وهذا خللق دين  ،تتم ببيع األصول مث إعادة شرائها دون دخول لطرف ثالث ،ذلك عندما يكون طرفان يف العملية ويتم، يعرف ببيع العينة

 .2وجود زيادة يف مثن األصول املعاد شراؤها من الطرف األول، والفرق بني العمليتني هو الربح احملققمع 

                                                             
1 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p. 31 
2
 Idem, p.32 

 "بوركس"البيع الثاني والشراء من طرف حملة الصكوك لشركة 

                                                                                            

                                                

 

 

                                 

 
 صكوك

 

 "وسبورك"البيع األول والشراء من طرف شركة 
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 :تطور إصدار صكوك المرابحة والبيع بثمن آجل  -2
عرفت كل من صكوك البيع بثمن آجل وصكوك املراحبة ازدهارا كبريا يف سنوات األوىل من العشرية املاضية، وميكن توضيح هلذه 

 .والرسم البياين املوايل( 7)خالل اجلدول يف امللحق رقم ات من التطور 
 .9019-9001تطور إصدار صكوك املراحبة وصكوك البيع بثمن آجل خالل الفرتة  (:27)الشكل رقم 

 مليار رينجت ماليزي :الوحدة                                                                                                                  

 
 :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2001, p(1-45)_2002, p(2-26 )_2003, p (2-43) 

_ 2004, p(2-22)_2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) _2008, p( 6-55) )_2009, p(6-51) _2010, p(6-54) 

 _2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 

 
، تذبذبا يف إصدار صكوك املراحبة وصكوك البيع املبني أعالهوالرسم البياين املرفق  (7)نالح  من خالل اجلدول يف امللحق رقم   

الصكوك النوعني الرئيسيني لألدوات املالية اإلسالمية املمكن  ، حيث كانت متثل هذه9019إىل  9001بثمن آجل خالل الفرتة 
على التوايل، حيث يرجع  9009و 9001يف سنيت  %100و  %27سوق األوراق املالية املاليزية، وكانت تقدر بنسبة  إصدارها يف 

حيث انعكس إصدارها بالشيء اإلجيايب . اإلعتماد على هذين النوعني من الصكوك لسهولة عملية تصكيك األصول وإصدار الصكوك
إىل النصف بسبب  9003لترتاجع نسبتها يف سنة  ،1أدوات إسالمية ميكن التمويل هبا والقبول العام من طرف السكان املاليزيني لوجود

 ،من إمجايل اإلصدارات لتمثل بذلك %22لتبلغ  9002إصدار صكوك اإلستصناع  كما سنرى الحقا، مث ترتفع من جديد يف سنة 
ولكنها بدأت يف اإلخنفاض يف السنوات  ،2لديون القائمةوإعادة هيكلة ومتويل ا ،ملصدر متويلي أساسي يف عدة نشاطات إستثمارية جديدة

وذلك بسبب إصدار لصكوك جديدة بدأت حتل حمل صكوك املراحبة وصكوك البيع بثمن آجل من  9011إىل  9002األخرية من 
ر صكوك املراحبة فشهدت عودة قوية يف اصدا 9019أما سنة  .سنتطرق إليه الحقا صكوك املشاركة وصكوك اإلجارة واملضاربة، وهو ما

 .مليار رينجت 32من امجايل الصكوك املموافق اصدارها أي  %22بقوة حيث مثلت 

                                                             
1
 Securities commission of malaysia, Securities commission annual report 2001, Op Cit p.1.45 

2
 Securities commission of malaysia, Securities commission annual report 2004, Op Cit, p.2.22 
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 :صكوك اإلستصناع إصدار: ثانيا
املسبق أو بالدين تعترب صكوك اإلستصناع إحدى منتجات سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي، وتقوم على أساس التمويل   

حسب التجربة املاليزية بأهنا الوثائق اليت متثل قيمة األصول املستصنعة، ويتم إصدارها اإلستصناع ك وتعرف صكو . للشيء املراد إستصناعه
 .1للجهة املمولة" املستصنع" على أساس بيع اإلستصناع إلثبات املديونية من قبل اجلهة املصدرة 

ى إثبات املديونية بإصدار صكوك اإلستصناع وإمنا ركز التعريف عل ،ال يوجد تعريف واضح لصكوك اإلستصناع يف ماليزياحيث   
 .األوراق املالية املاليزية على تعريف عقد اإلستصناعوركزت جلنة 

 :خطوات إصدار صكوك اإلستصناع  -2
 .ليتم إصدار صكوك اإلستصناع يف ماليزيا، ميكن مالحظة الشكل التايل الذي يوضح آلية اإلصدار  

 .ستصناع يف ماليزياخطوات إصدار صكوك اإل (: 28)شكل رقم 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p. 41 -                                     :المصدر

 : 2يليوتتم خطوات إصدار هذا النوع من الصكوك كما 
على شيء موصوف، مثال " الصانع"بإبرام عقد اإلستصناع بينها وبني املقاول " املستصنع"تقوم شركة توجنن برهاد املاليزية  (1

، وذلك بعد اإلتفاق بني شركة توجنن برهاد ومحلة الصكوك، على متويل إجناز هذا املشروع "املصنوع"بناء مشروع معني 
 .وفق عقد اإلستصناع

 .، بثمن التكلفة للحصول على متويل هلذا املشروعإىل املستثمرين نقدا" املصنوع"تبيع شركة توجنن برهاد  (9
" املصنوع"يدفع املستثمرون املبلغ حاال إىل شركة توجنن برهاد، ويف هذه احلالة يدفع املستثمرون إىل املقاول نقدا ليصنع  (3

 .نيابة عنها، ويف الغالب املقاول شركة تابعة لتوجنن برهاد

                                                             
1
 Securities Commission of Malaysia, Guidelines on the offering of islamic securities, Op Cit, p25 

2 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck, Op Cit, p. 41 
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لشركة توجنن فورا بالثمن األول مع زيادة ربح معلوم يتم دفعه على دفعة " وعاملصن"يقوم املستثمرون بإعادة بيع األصول  (2
واحدة أو على أقساط، حبسب مراحل تصنيع املشروع، وفق بيانات يوفرها خبري بالصنعة حبسب مراحل سري الصناعة، 

 .وتكون يف الغالب هذه العملية على أساس بيع املراحبة أو البيع بثمن آجل
، فإهنا تصدر صكوك إستصناع وتسلمها إىل "املصنوع"ة توجنن برهاد سوف تلتزم بسداد مثن شراء و إلثبات أن شرك (2

 .املستثمرين كإثبات مديونية هلا على محلة الصكوك
 يف البورصة املاليزية، اشرتطت هيئة األوراق املالية  املاليزية، ضرورة أن يكون هناكولتداول صكوك اإلستصناع يف السوق الثانوية   

املصدر مبوجبه " املصنوع"الضمان يف العقد بني اجلهة املصدرة واجلهة املمولة لذمة الدين املستقر، من اجلهات املصدرة يف استفاء مثن 
 .1مسؤولية كاملة عن ذمة الدين مسؤولةملة الصكوك بأن اجلهات املصدرة حلولذلك يعطي الضمان . صكوك اإلستصناع

 :ماليزيا تطور إصدار صكوك اإلستصناع في -2
شهد إصدار صكوك اإلستصناع إصدارات نوعية، سامهت يف تنشيط سوق اإلصدارات للصكوك، وميكن توضيح تطور إصدار 

، وميكن ترمجة هلذه (2)حسب اجلدول يف امللحق رقم  9019إىل  9001صكوك اإلستصناع يف ماليزيا من خالل الفرتة   
 :التطورات عرب الرسم البياين املبني أدناه

 .9019-9001تطور إصدار الصكوك اإلستصناع يف ماليزيا خالل الفرتة  (:29)شكل رقم 
مليار رينجت ماليزي :الوحدة                                                                                                      

 

 :المصدر
- Securities Commission of Malaysia Annual Reports:2002, p(2-26)_ 2003, p (2-43)_ 2004, p(2-22) 

_2005, p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) _2008, p( 6-55) 

مبا  9001نالح  أن أول إصدار لصكوك اإلستصناع كان يف سنة  ،والرسم البياين( 2)من خالل اجلدول يف امللحق رقم   
 %25.2، لتقارب (صكوك اإلستصناع املوازي)صدار من هذا النوع من الصكوك أكرب نسبة إ 9003، مث سجلت سنة %13يقارب 

ما يفسر إخنفاض يف إصدار كال من صكوك  وهذا( 2)كما هو مبني يف اجلدول يف امللحق رقم   من امجايل االصدارات يف هذه السنة،

                                                             
 .211ص مرجع سابق،نبيل خليل طه مسور،   1

1,75 

0 

5,6 

0,43 

6,28 

0,88 

10,97 

0,086 0 0 0 0 

13 

0 

46,5 

2,8 

14,5 

2,1 

9 

0,2 0 0 0 0 0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 القيمة النسبة

 السنوات

 %النسبة  القيمة



 دراسة عطبيقية: دورالصكوك في سوق الما  الماليزي ..………………………………..........…………:الفصل الثالث
 

213 
 

رينجت وأجال استحقاق بني  مليار 2.5ما يقارب  SKS POWER Sdn Bhdشركة  إصدارمثل حيث . املراحبة والبيع بثمن آجل
ومن أضخم إصدارات الصكوك  ،مخس وتسع سنوات، ويعد هذا اإلصدار من أكرب اإلصدارات لتمويل إنشاء مشاريع الطاقة يف ماليزيا

 .1احمللية يف هذا العام
سجلت سنة ، حيث 9019إىل  9002ابتداء من سنة  ،ولكن املالح  هو إخنفاض إصدارات هذا النوع من الصكوك  

ويرجع ذلك  مليار رينجت، 10.217أعلى قيمة على طول الفرتة ب 9007، وكأعلى نسبة يف هذه الفرتة  %12.2ما نسبته  9002
 .إىل اإلصدارات اجلديدة من صكوك املشاركة واإلجارة

 :إصدار صكوك اإلجارة : ثالثا
صكوك ملكية املوجودات املؤجرة، وهي وثائق متساوية "بأهنا  تعرف صكوك اإلجارة يف سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزية  

القيمة يصدرها مالك العني املؤجرة أو عني املوعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مايل ينوب عن املالك، وتتيح حلاملها فرصة احلصول 
سارة والضرر على العني املؤجرة، وإصدار هذه ، باإلضافة إىل حتمل خماطر اخل"على دخل اإلجارة وعائد رأس املال من العني املؤجرة

الصكوك بغرض بيعها واستفاء مثنها من حصيلة اإلكتتاب فيها، وتصبح العني مملوكة حلملة الصكوك، وقد قررت اللجنة اإلستشارية 
 .2الشرعية على أن صكوك اإلجارة هي صكوك إسالمية مبنية على عقد اإلجارة

 تبقيمة س(Malaysian Global Sukuk)ت صكوك إجارة عن طريق شركة وكانت احلكومة املاليزية أصدر   
 9007، ومبوعد استحقاق عام 90093مليون دوالر، لتكون أول دولة يف العامل تصدر لصكوك إجارة سيادية دولية يف سنة (500)مائة

 .والقت هذه الصكوك القبول من املستثمرين املسلمني على املستوى العاملي
 :وك اإلجارة خطوات إصدار صك -2

 .ميثل الشكل املوايل ملراحل إصدار صكوك اإلجارة  

 .خطوات إصدار صكوك اإلجارة يف ماليزيا( : 30)شكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Kuwait Financial house research, sukuk back on truck ,Op Cit, p. 26                    :لمصدرا

         

                                                             
1 Securities commission of malaysia, Securities commission annual report 2002, Op Cit, p.2.44 

 .221سعيدة حرفوش، مرجع سابق، ص  2
3 Mohamed Akaram Laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, p20, available at : 

www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 .  
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 :، وهي1ومن خالل الشكل السابق نوضح خلطوات إصدار صكوك اإلجارة                
 .تبيع شركة بانكورس للطريان برهاد أصوهلا إىل شركة ذات الغرض اخلاص اليت أنشأهتا خصيصا إلصدار الصكوك (1
 .هاد ملدة معينةتقوم شركة ذات الغرض اخلاص بإعادة تأجري أصوهلا إىل شركة بانكورس للطريان بر   (9
لتمويل شراء األصول من طرف شركة ذات الغرض اخلاص من شركة بانكورس للطريان برهاد تصدر صكوك إجارة إلستفاء  (3

 .ومتثل هذه األصول حصة شائعة يف ملكية األصول املؤجرة. مثن شراء األصول
اص بثمن حال للحصول على لقيمة شراء الصكوك إىل شركة ذات الغرض اخل( محلة الصكوك)يدفع املستثمرون  (2

 .ليتم تسديد قيمة األصول من طرف شركة ذات الغرض اخلاص إىل شركة بانكورس للطريان. الصكوك
تدفع شركة بانكورس للطريان لإلجيار دوريا لشركة الغرض اخلاص حبسب عقد اإلجيار، ليتم توزيع حصيلة اإلجيار على محلة  (2

 .الصكوك دوريا
شركة ذات الغرض اخلاص بإعادة بيع تلك األصول إىل شركة بانكورس للطريان، حسب القيمة يف تاريخ اإلستحقاق تقوم  (5

ومن حصيلة بيع األصول، حيث يتم استخدام احلصيلة إلستفاء القيمة (. القيمة اإلمسية لصكوك اإلجارة املصدرة)األصلية 
 .(من محلة الصكوك) اإلمسية اليت هي حبوزة املستثمرين

تتم وفق املعاير الالزمة لصكوك اإلستثمار  ،أن عملية إصدار صكوك اإلجارة يف سوق األوراق املالية املاليزية واجلدير بالذكر  
ومت اعتمادها أيضا من اللجنة اإلستشارية الشرعية، ويسمح بالتعامل هبا إصدارا وتداوال يف ماليزية،  ،AAOIFIالشرعية املعتمدة من 

 .إلجارة مقارنة بعقود املداينة األخرىويرجع ذلك إىل سهولة تطبيق عقد ا
 :تطور إصدار صكوك اإلجارة -2
، حيث زاد التوقع يف منو وازدهار سوق األوراق املالية 9002إصدار ألول صكوك إجارة بالعملة احمللية يف سنة  رجعي

ارة الفرصة لإلكتتاب يف املزيد من وتتيح صكوك اإلج .بوجود ألوراق مالية جديدة قابلة للتداول على املستوى العاملي ،اإلسالمية
لصكوك ( 2)وهذا ما يعكسه اجلدول يف امللحق رقم  ،2األوراق املالية اإلسالمية من قبل املستثمرين هبدف تنويع إستثماراهتم

.9019إىل  9001اإلجارة خالل الفرتة

  

 :بالرسم البياين التايل(  2)وميكن متثيل معطيات اجلدول يف امللحق رقم 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck ,Op Cit, p. 26 
2
 Mohamed Akaram Laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, p.20,         

available at : www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 .  
 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract
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 .9019-9001 تطور إصدار الصكوك اإلجارة يف ماليزيا خالل الفرتة (:32) ل رقمشك
 مليار رينجت ماليزي :الوحدة                                                                                                                        

 
 :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports:2004, p(2-22)_2005, p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) 

_2008, p( 6-55) _2010, p(6-54) _2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 

 

 9001والرسم البياين املرفق له، نالح  غياب إلصدار هذا النوع من الصكوك من سنة ( 2)من خالل اجلدول يف امللحق رقم   
وهذا لسهولة تطبيقها، ونالح  كذلك منو يف حجم إصدار  ،اليت تعتمد على صيغة املراحبات وهذا راجع إلصدار الصكوك ،9003إىل 

مت من طرف شركة إنكرس برهاد  9002وأول إصدار حملي هلذا النوع من الصكوك يف سنة  9019إىل 9002صكوك اإلجارة من سنة 
ح اجملال لتطوير وتوقع إلصدارات أخرى حملية، تستعمل هذه اهليكلة اجلديدة املتوافقة مع وهذا ما فت ،مليون رينجت 150مبا قيمته 

 .1وزيادة للطلب من الصكوك اإلسالمية من طرف املستثمرين الدوليني ،الشريعة اإلسالمية
نفس املرحلة  وهذا راجع لصدور يف ،%2عرفت منوا متباطئا مل تتعدى  9005إىل  9002وهذا ما مت، حيث من الفرتة    

 9007لصكوك املشاركة كما سنبينه الحقا، وعدم املعرفة الكافية بإجيابيات هذا النوع من الصكوك، مث تأيت املرحلة الثانية من سنة
 9011و 9010و 9002و 9007يف السنوات %2و  %13و  %32و %12و  %11:حيث سجلت على التوايل 9019إىل
صكوك ، ولعل هذا راجع إىل زيادة الوعي لدى املستثمرين املاليزيني باإلستثمار يف 9010سنة  حيث بلغت أكرب نسبة يف9019و

 9002من صكوك البيع بثمن آجل وبدرجة أقل صكوك املراحبات، كما ميكن أن نالح  من اجلدول أن سنة املشاركات واإلجارة بدال 
 .ى أكرب نسبة إصدار وهذا سنوضحه الحقامل تسجل أي إصدار من هذا النوع من الصكوك إلستحواذ صكوك املشاركة عل

 إصدار صكوك المشاركة : رابعا
عبارة عن وثائق متساوية القيمة تثبت ملكية هذه "جاء تعريف صكوك املشاركة حسب هيئة األوراق املالية املاليزية على أهنا   

تمدت يف ذلك على تعريف عقد املشاركة املعروف يف واع 2 "الوثائق الغري جمزئة من طرف حاملها لنسبة معينة من أصول مشروع املشاركة

                                                             
1 Mohamed Akaram Laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way forward, p20, available at : 

www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1744958&show=abstract 16/01/2012 .  
2
 Securities Commission of Malaysia, Guidelines on the offering of islamic securities, Op Cit, p5 
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، مث 9002يف سنة  Musyarakah One   Capital Bhdعقود اإلستثمار وكان أول إصدار لصكوك املشاركة من طرف شركة 
 .تالحقت اإلصدارات بشكل متزايد يف السنوات األخرية

 :خطوات إصدار صكوك المشاركة -2
 :1األوراق املالية اإلسالمية املاليزية كما يلي يتم إصدار صكوك املشاركة يف سوق  

 .من أجل إقامة مشروع معني( غالبا تابعة هلا )تقوم شركة كاميدا برهاد بإبرام عقد بينها وبني شركة ثانية  (1
 (.محلة الصكوك)تصدر شركة كاميدا برهاد صكوك عن طريق شركة ذات الغرض اخلاص ويتم شراؤها من قبل املشاركون  (9
شاركون حلصتهم املمثلة يف قيمة صكوك املشاركة شركة ذات الغرض اخلاص وبدورها لشركة كاميدا برهاد للبدأ يف يدفع امل (3

 .اجناز املشروع
يف هناية كل فرتة دورية شهر أو سنة، تدفع شركة كاميدا برهاد ألرباح املشروع احملققة أو احملسوبة حسب النسبة املتفق  (2

 .روععليها مسبقا للمشاركني يف املش
يف هناية املدة واجناز املشروع، يعمل الضامن على نقل ملكية الصكوك من املشاركني إىل شركة كاميدا برهاد، وذلك  (2

بتحصيل قيمة الصكوك من طرف شركة كاميدا، مث اسرتجاع صكوك املشاركة مقابل قيمتها السوقية، على أن يعيد 
 .ن هذه األخرية عدم بيعها إىل طرف آخر غريهاالضامن بيعها إىل شركة كاميدا برهاد، وهذا حىت تضم

 :والشكل املوايل يوضح أهم مراحل إصدار صكوك املشاركة
 .خطوات إصدار صكوك املشاركة يف ماليزيا (:32) شكل رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p. 36- :                                                            :المصدر

 

وملعرفة إصدار هذا  .وتعد صكوك املشاركة إحدى األدوات املالية املستحدثة حيث شهدت تطورا كبريا ورواجا بني املستثمرين  
 .النوع من الصكوك، سنقوم بإبرازه يف النقطة املوالية

                                                             
1 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p. 36 
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 :تطور إصدار صكوك المشاركة  -2
وذلك بإصدارها ألول مرة للصكوك  ،ية اإلسالمية املاليزية تدشني خلطوة جديدة يف إطار تطورهاشهدت سوق األوراق املال

نسبة  لتعرف زيادة يف  Musyarakah One Capital  1من قبل شركة  9002رينجت سنة مليار 9.2املشاركة بقيمة 
 ه، وميكن عكس معطيات(10)لحق رقم الصكوك وفق اجلدول يف املوميكن مالحظة نسبة إصدار هذه . إصدارها بشكل كبري
 :بالرسم البياين املوايل

 .9019-9001 تطور إصدار صكوك املشاركة يف ماليزيا خالل الفرتة (:33) شكل رقم
 ار رينجت ماليزيملي :الوحدة                                                                                                                    

 
  :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49)  

_2008, p( 6-55)_2009, p(6-51)_2010, p(6-54) _2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 

 

ه، تطور إصدار صكوك املشاركة بشكل ملفت لإلنتباه، حيث و الرسم البياين املرفق ل( 10)نالح  من اجلدول يف امللحق رقم    
والسبب راجع باخلصوص لوجود لثالثة أنواع من الصكوك سيطرة على  ،هلذا النوع من الصكوك 9002إصدار قبل سنة  مل يسجل أي

منوا ملحوظا يف  9011 إىل 9002، لتشهد الفرتة من (صكوك املراحبة، صكوك البيع بثمن آجل، صكوك اإلستصناع) جممل اإلصدارات
 Bhd Musyarakah One Capitalأول إصدار لصكوك املشاركة من طرف شركة 9002اإلصدارات، حيث شهدت سنة 
حيث فاقة  ،9002إىل  9005، لتسجل بعدها قفزة نوعية يف حجم اإلصدار من سنة %19.5لتصل إمجايل إصدارات هذه السنة 

سوق األوراق املالية املاليزية وذلك يعود لكون هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة نصف جمموع إصدارات الصكوك املطروحة يف 
 . اإلسالمية، كما أهنا تصدر وفق آلية بسيطة ودون تعقيد

أو ما يعادل  %22لتصل نسبة اإلصدار ألكثر من  ،فتشكل سنة إستثنائية يف إصدار هذا النوع من الصكوك 9002أما سنة   
من أهم  ،، حيث كان اإلعتماد على صيغة املشاركةمن جممل الصكوك املوافق اصدارها يف هذه السنة رينجت ماليزي ارملي 33أكثر من 

أدى إىل زيادت قناعة لدى املستثمرين املاليزيني يف  مما ،الصيغ يف إصدار الصكوك، وهذا ملا تتميز به يف مفهوم تقاسم الربح واخلسارة
ألقل 9019و 9010مقابل التخلي على إصدار صكوك املراحبات، لتعود لتنخفض من جديد يف سنة  ،إصدار هذا النوع من الصكوك

لرتتفع من جديد يف سنة  باخلصوصواملراحبة لزيادة نسبة إصدارات صكوك اإلجارة  تنيمن النصف من جمموع اإلصدارات يف هذه السن
9011. 

                                                             
1 Securities commission of malaysia, Securities commission annual report 2005, Kuala Lumpur, 2005, p.2.27 
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 :إصدار صكوك المضاربة: خامسا
عبارة عن وثائق متساوية القيمة تثبت ملكية هذه "ة حسب هيئة األوراق املالية املاليزية على أهنا جاء تعريف صكوك املضارب  

واعتمدت يف ذلك على تعريف عقد املضاربة املعروف يف  1 "الوثائق الغري جمزئة من طرف حاملها لنسبة معينة من أصول مشروع املضاربة
 .عقود اإلستثمار

بقيمة مثانني مليون  9002يف سنةPG Municipal Assets BHD ضاربة من طرف وكان أول إصدار لصكوك امل   
من طرف هيئة األوراق املالية  9002رجنيت، ومت اإلصدار متاشيا مع تعليمات وإرشادات األوراق املالية اإلسالمية الصادر يف جويلية 

 .2املاليزية إلصدار صكوك تبىن على عقد املضاربة
 :اربة خطوات إصدار صكوك المض -2

 :3يتم إصدار صكوك املضاربة يف سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزية وفق اخلطوات التالية
 .تقوم شركة منفعة برهاد بإصدار صكوك املضاربة عن طريق شركة ذات الغرض اخلاص (1
قابل على الصكوك  يقوم املستثمرون بدفع مسامهاهتم من رأمسال بصفتهم رب املال، يف عملية املضاربة واحلصول بامل (9

 .كإثبات هلم
شركة ذات الغرض اخلاص كمدير للمشروع باملضاربة هبذا املال فتصبح بذلك هي رب املال الثاين، مع شركة منفعة  تقوم (3

 .من أجل تنفيذ املشروع -كمضارب ثان-برهاد، 
م أرباح املشروع مع إدارة املشروع بتقسي -املضارب الثاين-املنفذة للمشروع  شركة منفعة برهادبعد انتهاء املشروع تقوم  (2

، مث تقوم هذه األخرية بتقسيم األرباح بينها وبني محلة صكوك املضاربة حبسب (املضارب األول)شركة ذات الغرض اخلاص
 .النسب املتفق عليها

 .تقوم إدارة املشروع باسرتجاع صكوك املضاربة بعد دفع قيمتها حلملتها (2
 :إصدار صكوك املضاربةوالشكل املوايل يوضح أهم مراحل 

 .خطوات إصدار صكوك املضاربة يف ماليزيا (:34)شكل رقم
 
 
 
 
 
 

 Kuwait Financial house research, sukuk back on truck , Op Cit, p. 38-                                                                      :المصدر

                                                             
1 Securities Commission of Malaysia, Guidelines on the offering of islamic securities,  Op Cit, p5 
2
 Securities commission malaysia, Securities commission annual report 2005, Op Cit,p.2.23 

3 Kawait financial house research, sukuk back on truck, Op Cit,p.38 
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 :تطور إصدار صكوك المضاربة  -2
 :،وعكس معطياته بالرسم البياين التايل( 11)ن توضيح تطور إصدار صكوك املضاربة من خالل اجلدول يف امللحق رقم ميك

 .9019-9001 تطور إصدار الصكوك املضاربة يف ماليزيا خالل الفرتة (:35) شكل رقم
 مليار رينجت ماليزي                               :الوحدة                                                                                                                     

 
 :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) 

 _2008, p( 6-55)_2010, p(6-54)_2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 

 

، ميكن مالحظة أن حجم إصدار صكوك املضاربة يف سوق املبني أعالهالبياين  والرسم( 11)من خالل اجلدول يف امللحق رقم   
مل يتم إصدار هذا النوع  9002األوراق املالية املاليزية يتميز بالضعف وقلة مسامهتها يف اإلصدار العام للصكوك، حيث نالح  قبل سنة 

    PG Municipalمليون رينجت من طرف  20هذا النوع من الصكوك ما يقارب  9002جلت سنة من الصكوك يف حني س

Assets Bhdإرشادات األوراق املالية  متثل أول إصدار ألوراق مالية إسالمية حتت صيغة عقد املضاربة املشار إليها يف وكانت
 .1 9002 اإلسالمية املصدرة يف جويلية 

من إمجال إصدار الصكوك، لتعود لإلخنفاض من سنة  %7.2بوصوهلا إىل ما يقارب  ،ناءاإلستث 9005يف حني سجلت   
 حيث مل تسجل أي إصدار 9002من إمجايل إصدار الصكوك باستثناء سنة  %1حيث مل تتجاوز ما نسبته  9010إىل  9007

  .مليار رينجت 1.29إىل  9019سنة  مليار رينجت مث تنخفض يف 3.22لتسجل أكرب قيمة تقدر بـ 9011لرتتفع من جديد يف سنة 
 
 
 
 

                                                             
1 Securities commission malaysia, Securities commission annual report 2005, Op Cit, p.2.23 
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 .مكانة القطاع الخاص الماليزي في إصدار أنواع الصكوك: الفرع الثاني
، حيث شهد النصف 2110أول شركة تصدر الصكوك يف ماليزيا سنة    SHELL MDS Sdn Bhd تعترب شركة

الصكوك وزيادهتا على املستوى العاملي، مما خوهلا أن تلعب دورا  الثاين من العشرية املاضية تزايد إصدارات الشركات اخلاصة ملختلف أنواع
 .نشيطا يف سوق اإلصدار األويل

 لصكوك في العالم مع ماليزيااالخاص ألنواع مقارنة إجمالي اصدار القطاع  : أوال
والرسم البياين  (22)يف امللحق رقم  خالل اجلدول فمنفعال، ينشط القطاع اخلاص يف ماليزيا يف إصدار الصكوك بشكل 

العامل، يف  من إمجايل مامت إصداره من الصكوك يف% 11مليار دوالر أي ما نسبته12ا يقاربمبيادة القطاع اخلاص يف ماليزيا ر املوايل، يربز 
، والبحرين ، فيما تأيت باكستان، السعودية%22حني تأيت دولة اإلمارات يف املرتبة الثانية بعيدة جدا حيث يساهم القطاع اخلاص فيهاب 

 .قطاع اخلاصلمبسامهة ضئيلة  واندونيسيا
                                                                                                      .2022اىل  2002الفرتة بالقيمة خالل  لصكوك مع ماليزيااألنواع  يالقطاع اخلاص العامل اتمقارنة إمجايل اصدار  (:36)شكل رقم 

 مليار دوالر :الوحدة

 
  :المصدر

  -   Islamic Financial Information Services, available at : www.islamicfinancialservice.com    

  -   Badlisyah Abdul Ghani,  Globalization of sukuks – where does Malaysia fit in, The 15th Malaysian Capital Market     

Summit,  Prince Hotel,  December 9, 2010, Kuala Lumpur. 

 .مت حساب قيمة صكوك املشاركة يف ماليزيا باضافة اصدارات بعض الشركات الشبه حكومية*

  الدولمقارنة إصدار القطاع الخاص الماليزي ألنواع الصكوك مع باقي :ثانيا
وهذا يتأتى بفضل القاعدة املتينة اليت  ،اإلسالمية مركز املاليةمن بني األهداف اليت عملت ماليزيا على حتقيقها هو جتسيد كوهنا 

ق إلبتكار األدوات املالية اإلسالمية احلديثة واليت ميكن إصدارها وتداوهلا يف سو  اإلضافة إىل كوهنا مركز، ببنيت عليها البنوك اإلسالمية
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مع باقي أهم البلدان املصدرة هلذه األنواع  ،أنواع الصكوك إصدار خمتلفيادة ماليزيا يف ر األوراق املالية اإلسالمية، وهذا ما يفسر باألساس 
 جمموع إصداراتففي حني جند كال من صكوك املراحبة واإلجارة واملشاركة األكثر إصدارا ومسامهة من  ،لعريباخاصة بلدان اخلليج 

راجع لوجود قبول عام لدى املستثمرين  ، وهذامليار دوالر 21.62 ،21.11 ،21.12:  التوايلواليت تقدر على  ،ك يف ماليزياالصكو 
 24211مقارنة بصكوك البيع بثمن آجل اليت  سجلت ما قيمته  -بلدان الشرق األوسط –يف هذه الصكوك يف داخل وخارج ماليزيا 

 .باكستان باستثناءالعشرية املاضية ومنعدمة يف باقي الدول مت إصدارها يف أوائل  ليار دوالرم
والصكوك  **2يف اصدار صكوك التبادل سبق، كما أن ملاليزيا ال* 1وهذا راجع إلعتماد ماليزيا على مفهوم بيع العينة 

 .3***ةلطاملخت
 .(21)رقم وميكن عرض الشكل البياين املبني فيما سيأيت من خالل معطيات اجلدول يف امللحق 

 .2022اىل  2002باقي الدول خالل الفرتة  لصكوك معألنواع ا اليزياملالقطاع اخلاص  اتمقارنة إمجايل اصدار  (:37)شكل رقم 
 مليار دوالر :الوحدة              

 
  :المصدر

  -   Islamic Financial Information Services, available at : www.islamicfinancialservice.com    

  -   Badlisyah Abdul Ghani,  Globalization of sukuks – where does Malaysia fit in, The 15th Malaysian Capital Market     

Summit,  Prince Hotel,  December 9, 2010, Kuala Lumpur. 

 
 
 
 

 

                                                             
 .202ارجع اىل الصفحة  *
 صكوك التبادل يتم اصدارها وفق صيغة معينة من صيغ التمويل االسالمي على أن حاملها له احلق يف تبديلها اىل أسهم بعد فرتة معينة**
 .الصكوك املختلطة وهي مزيج بني أنواع الصكوك كأن تكون صكوك املراحبة وصكوك االجارة، أو صكوك االستصناع وصكوك االجارة وغريها ***
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دراسة دور إصدار الصكوك اإلسالمية في التأثير على مؤشرات سوق األوراق : ثالمطلب الثال
 المالية الماليزية 

بتحديد و بيان درجة تأثري إصدار الصكوك اإلسالمية يف مؤشر سوق األوراق املالية املاليزية، ب بالتحليل حناول يف هذه الدراسة  
 :، وهلذا الغرض نتطرق إىل العناصر التاليةSPSSحصائي ، وذلك باستخدام للربنامج االنسبة اإلرتباط بينهما

 
 
 
 

 المنهجية المستخدمة  : الفرع األول

يتمثل املنهج املستخدم يف هذه الدراسة التطبيقية يف املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على مجع البيانات واملعلومات   
صدارات السنوية للصكوك اإلالشهرية للقطاع اخلاص وإمجايل  ا قيمة اإلصداراتاملتعلقة مبؤشرات سوق األوراق املالية املاليزية، وكذ

 اإلسالمية، هبدف الوصول إىل بعض النتائج وحماولة تعميمها على باقي أسواق األوراق املالية للبلدان اإلسالمية، وقد متت اإلستعانة يف
تخدمة يف قياس العالقة بني إصدار الصكوك اإلسالمية ومؤشرات املتمثل يف بعض النماذج اإلحصائية املس ،ذلك باألسلوب الرياضي

سوق األوراق املالية املاليزية هذا من جهة، ومن جهة أخرى قياس العالقة بني إصدارات الصكوك من طرف القطاع اخلاص ومؤشر سوق 
 .األوراق املالية املاليزية

 :وسائل معالجة وتحليل المعلومات: أوال

 1KUALA   واملتمثلة يف مؤشراملستخدمة يف هذه الدراسة، يف بعض مؤشرات سوق األوراق املالية املاليزية متثلت املعلومات   

LAMPUR COMPOSITE IND  ومؤشر  9019إىل  1220السنوية منFBM EMAS 2    3 ومؤشرFBM EMAS 

SHARIA   ومؤشرKUALA LAMPUR COMPOSITE IND  9013في إىل جان 9007الشهرية من الفرتة جانفي  ،
وإصدارات الصكوك من  9019إىل  1220وإىل إمجايل إصدارات الصكوك املوافق عليها من طرف هيئة األوراق املالية املاليزية من الفرتة

 .9013إىل جانفي  9007جانفي جانب القطاع اخلاص الشهرية من 
املوقع الرمسي للبورصة : مثلة باخلصوص يف مت اإلعتماد على بعض مواقع اإلنرتنيت مت ،وللحصول على معلومات الدراسة  

 .BLOOMBERG املاليزية، وموقع هيئة األوراق املالية املاليزية، وموقع البنك املركزي املاليزي، وموقع
، وقد أستعمل يف حساب اإلحندار اخلطي البسيط للظاهرة املدروسة، بغرض  SPSSأستخدم يف معاجلة البيانات برنامجكما   

 .نتائج دقيقة وصحيحةاحلصول على 
                                                             

،  FTSE BURSA MALAYSIA KLCIأصبح يعرف بـ  05/07/9002شركة صناعية، وفي  23وكان يضم  05/02/1225في  KLCIق مؤشر تم اطال  1

-www.bursamalaysia.com/market/products-services/indices/ftrse-bursa-malaysia:أنظر. شركة في ماليزيا 30ويضم اآلن أكبر 
indices/overview/  91/02/9013تاريخ االطالع. 

 FTSE BURSA MALAYSIA و  FTSE BURSA MALAYSIA TOP 100ويضم مكونات مؤشري  31/03/9005وهو مؤشر حديث تم اطالقه  في   2
SMALL CAP 

ألسم المؤسسات المتوافقة مع أحكام الشريعة بحسب الهيئة الشرعية  FTSE BM SMALL CAPو   FBM EMASو هو مؤشر يضم مكونات مؤشري   3

 االسالمية الماليزية األسهم وحركية اتجاهات على عرفوقد وفر هذا المؤشر للمستثمرين لفرصة  الت. راق المالية التابعة للجنة األوراق المالية الماليزيةلألو

 المنهجية المستخدمة: الفرع األول
 دراسة أثر إصدار الصكوك على مؤشرات سوق األوراق المالية الماليزية: الفرع الثاني
 ج دراسة أثر الصكوك في سوق األوراق المالية الماليزيةنتائ :الفرع الثالث
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 :المتغيرات المستخدمة في الدراسة: ثانيا

 :ومتثلت فيما يلي
بعدة مؤشرات، ارتأينا يف دراستنا هذه اإلعتماد على مؤشر العام  املاليزية تقاس السوق املالية :مؤشرات أداء السوق المالية   -2

 KUALA LAMPUR COMPOSITEومؤشرFBM EMAS SHARIA وFBM EMAS ألسعار األسهم

IND. 
على أن تكون قيمة املؤشر  ،وقد مت االعتماد عليها كمؤشرات قياس أداء سوق األوراق املالية املاليزية، وهي متغريات تابعة

أما قيمة املؤشر الشهرية ممثلة يف القيمة آلخر يوم تداول يف  ،السنوية ممثلة يف القيمة آلخر يوم تداول لشهر ديسمرب من كل سنة
.ينالشهر املع

  

 :الصكوك اإلسالمية   -2

 :ميكن التعبري على الصكوك اإلسالمية بقيمة إصدارها وذلك إىل  

ثل يف احلكومة املاليزية القطاع العام مم)  معا القطاع العام واخلاص من إمجايل قيمة اإلصدار الصكوك اإلسالمية - أ
 (.باخلصوص

 .اصإمجايل قيمة اإلصدار الصكوك اإلسالمية من طرف القطاع اخل     - ب

 .وكالمها متغريات مستقلة  
 :النموذج اإلحصائي المستخدم: ثالثا

وصيغة  Xkt  واملتغريات املستقلة Yt مت اعتماد منوذج االحندار اخلطي العام، الذي يستخدم لتحديد العالقة بني املتغري التابع  
                                   :النموذج كالتايل

Yt = B0 + B1X1t + B1X2t +…+ BKXKt  + U 
                                             

 T = 1……n 

 K = 1…..m 

Ut :(.القيمة املقدرة حلد اخلطأ) متغري عشوائي يسمى حد اخلطأ 
BK :قيمة معامالت االحندار العام. 

BkH0 = 0 :أي املتغريات املفسرة ليس هلا عالقة باملتغري التابعH0  . 
BkH1 ≠ 0 : ة هلا عالقة باملتغري التابعاملتغريات املفسر أي   H1     . 

 :جمموعة من املعلومات تقدر جودة النموذج، وقد مت استخدامها يف الدراسة وتتمثل يف  SPSSكما يوفر برنامج  
القة باملتغري له ع ستقلأي هل املتغري امل ،يعرب هذا املؤشر عن إختيار قيمة معامل من املعامالت:  t- Statistic إحصائية -

، أي أن املتغري املفسر له دور يف H0ونرفضH1نقبلبأن %22فإن هناك احتماال قدرهt>2التابع أم ال، بصفة عامة إذا كان 
 .تفسري تغريات املتغري التابع
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ل بصفة عامة فإذا كانت قيمة االحتما ،هذا املؤشر ميكننا من قبول أو رفض إحدى الفرضيتني:  Probability اإلحتمال -
 . H0 ورفض  H1قبولفهذا معناه 0.05أقل من 

فيما خيص مدى إرتباط املتغري التابع باملتغريات املفسرة اليت حيتويها  ،هذا املؤشر يقيس جودة النموذج:  Rمل اإلحندارامع -
 .فالنموذج جيد R<0.6 كلما كان النموذج ذو دقة عالية، وإذا كان  1، فكلما إقرتبت من     R<1>0.النموذج

فهو يف هذه احلالة  9هذا املؤشر يستعمل إذا كان عدد املقدرات يف النموذج أكرب من أو تساوي:  R2امل اإلحندار املعدلمع -
 .  ألنه يأخذ بعني االعتبار عدد درجات احلرية  Rيكون أدق من 

 دراسة أثر إصدار الصكوك اإلسالمية على مؤشرات سوق األوراق المالية الماليزية: الفرع الثاني
حناول يف هذه النقطة دراسة االرتباط بني االصدارات الكلية السنوية للصكوك وتلك الشهرية مع بعض مؤشرات سوق األوراق    

 .SPSSوذلك باإلستعانة بالربنامج االحصائي ، املالية املاليزية
 :لماليةلسوق األوراق ا الي إصدار الصكوك اإلسالمية والمؤشر العاممدراسة االرتباط بين إج:أوال
ومتكن هذه الدراسة ابراز الدور الذي تلعبه الصكوك املصدرة يف التأثري على أحد أهم وأقدم املؤشرات املالية يف ماليزيا، وهو   

COMPOSIT INDICE وهذا حىت خنرج بنتائج تساعد على فهم ما هو دور الصكوك يف األسواق املالية. 
 :COMPOSIT INDICEإلسالمية والمؤشر العام للسوقدراسة اإلرتباط بين إجمالي إصدار الصكوك ا -2

 .إمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية السنوية يف ماليزيا SUK GLOB: بفرض أن
IND COMP            املؤشر العام ألسعار السوق املاليزية آلخر يوم تداول من شهر ديسمرب. 

 :ميكن اختيار الفرضيتني التاليتني SPSSوبإستخدام برنامج 
H0 : املتغري املفسرSUK GLOB ليس له عالقة باملتغري التابع IND COMP . 
H1 : املتغري املفسرSUK GLOB له عالقة باملتغري التابع IND COMP . 

املتحصل عليهما من IND COMP وباالستعانة باملعطيات املتعلقة باصدارات الصكوك السنوية واملؤشر العام للبورصة املاليزية 
املبينة يف امللحق  9019إىل  1220سنوية هليئة األوراق املالية املاليزية  والبنك املركزي املاليزي، للفرتة املمتدة من التقارير ال

 ( :12) على النموذج املقدر كما هو مبني يف امللحق رقم، نتحصل (12)رقم
SUKGLOB  0.733 77109.694  + IND COMP  = 

 4.301 
(0.000) 

11.572 
(0.000) 

T        = 

  0.693 R        = 

  0.480 R2       = 

  18.495 F        = 

100%  0.000 Sig     = 



 دراسة عطبيقية: دورالصكوك في سوق الما  الماليزي ..………………………………..........…………:الفصل الثالث
 

225 
 

، أي أن إمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية هلا عالقة باملؤشر العام لسوق H1من خالل النموذج أعاله، يشري إىل قبول الفرضية   
 :األسهم املاليزية، وهذا انطالقا من

- t-statistic لقبول   %22، فهناك احتمال قدره 9أكرب منH1 ورفض H0. 

 . H0 ورفض  H1  فهذا يعين قبول 0.02قيمة االحتمال أقل من  -

 . 18.495   متوسطة وتساوي Fاإلحصائية -

، أي ميكن  100%أي أن صحة قيام منوذج بني املتغري التابع واملستقل مقبولة بـ  0.000تساوي  SIGداللة صحة النموذج -
  اد على هذا النموذج يف قياس أثر الصكوك اإلسالمية على مؤشر سوق األسهم املاليزي، وهو ارتباط متوسط ويقدر بـاالعتم

 % 22 أي   R2 0.48يف حني العالقة بني املتغريين ضعيفة %52 أي  0.523

وهذا نظرا لإلصدار كانت  9000اىل 1220ا ما يدفعنا إىل دراسة أثر الصكوك اإلسالمية على مرحلتني، األوىل من سنة هذ 
 .أين مت التعامل الفعلي بالصكوك 9019و 9000حمتشمة وقليلة، والثانية بني سنة

والمؤشر العام لسوق األسهم الماليزي  2000إلى  2990دراسة االرتباط بين إجمالي الصكوك اإلسالمية من  -2
INDICE COMPOSIT: 

 .اإلسالمية السنوية يف ماليزيا إمجايل إصدار الصكوك  SUK GLOB(90-00)  :بفرض أن 
)              00-20( IND COMP املؤشر العام لسوق األسهم املاليزي آلخر يوم تداول من شهر ديسمرب. 

 :ميكن اختبار الفرضيتني التاليتني SPSSوباستخدام برنامج  
H0 : املتغري املفسرSUK GLOB(90-00)  ليس هلا عالقة باملتغري التابع IND COMP(90-00)  . 
H1 : املتغري املفسرSUK GLOB(90-00)  هلا عالقة باملتغري التابع IND COMP(90-00) . 

املتحصل عليهما من IND COMP وباالستعانة باملعطيات املتعلقة باصدارات الصكوك السنوية واملؤشر العام للبورصة املاليزية 
املبينة يف امللحق   9000إىل  1220للفرتة املمتدة من  والبنك املركزي املاليزي، التقارير السنوية هليئة األوراق املالية املاليزية 

( :15) على النموذج املقدر كما هو مبني يف امللحق رقم، نتحصل (12)رقم

  

SUKGLOB(90-00) 1.262 83241.671 - IND COMP(90-00) = 

 - 0.203 
(0.844) 

6.954 
(0.000) 

T        = 

  0.072 R        = 
  0.005 R2       = 
  0.041 F        = 

15%  0.844 Sig     = 
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مع  9000و1220من خالل النموذج أعاله، نالح  أنه التوجد عالقة بني إمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية خالل الفرتة  
 :األسهم املاليزي، وما يؤكد ذلك مؤشر أسعار سوق

- t-statistic  مما يعين رفض9املستقل أقل منبالقيمة املطلقة للمتغري ، H1 وقبول H0. 

 .H0 وقبول H1 ، فهذا يعين رفض0.02بالقيمة املطلقة للمتغري املستقل أكرب من قيمة االحتمال -

وهي نسبة ضعيفة لقيام النموذج بني املتغريين، وعليه فالنموذج غري  15%أي  0.222تعادل  sigداللة  صحة النموذج  -
 7%سالمية يف هذه الفرتة اليؤثر على مؤشر أسعار سوق األسهم املاليزي لوجود ارتباط يعادل مقبول وإصدار الصكوك اإل

 .ضعيف جدا R2و

ومؤشر أسعار سوق األسهم  2022إلى  2000دراسة االرتباط بين إجمالي إصدار الصكوك اإلسالمية من الفترة  -3
 : IND COMPOSIT 2022الى 2000الماليزي من 

 .9019إىل  9000إمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية السنوية يف ماليزيا من  SUK GLOB  (12-00): بفرض أن
IND COMPOSIT(00-12)              9019اىل9000من  املؤشر العام لسوق األسهم املاليزي. 

 :والفرضيتني املختربتني مها 
H0 :املتغري املفسر)  SUK GLOB(00-12 ليس له عالقة باملتغري التابع  IND COMPOSIT(00-12). 
H1 :املتغري املفسر   SUK GLOB(00-12)   له عالقة باملتغري التابعIND COMPOSIT(00-12). 

املتحصل عليهما من IND COMP وباالستعانة باملعطيات املتعلقة باصدارات الصكوك السنوية واملؤشر العام للبورصة املاليزية 
املبينة يف امللحق   9019إىل  9000للفرتة املمتدة من  ملاليزية  والبنك املركزي املاليزيالتقارير السنوية هليئة األوراق املالية ا

( :17) على النموذج املقدر كما هو مبني يف امللحق رقم، نتحصل (12)رقم

  

SUKGLOB(00-12) 0.858 68700.522 + IND COMP(00-12) = 

 4.473 
(0.001) 

6.768 
(0.000) 

T        = 

  0.817 R        = 
  0.667 R2       = 
  20.010 F        = 

99%  0.001 Sig     = 

 
 يتبني من خالل هذا النموذج أن العالقة طردية بني إمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية واملؤشر العام لسوق األسهم املاليزي  

COMPOSIT وأن العالقة قوية بينهما، ويظهر ذلك من خالل: 
- t-statistic :لقبول  %95، أي أن احتمال قدره 9تغري املستقل أكرب من املH1 ورفض H0. 

 .H0 ورفض H1، هذا يعين قبول 0.02قيمة االحتمال أقل من  -
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 .20.010كبرية وتساوي   Fاإلحصائية  -

-9000مبعىن صحة قيام منوذج بني املتغري املستقل الصكوك اإلسالمية للفرتة 0.001تساوي SIGداللة صحة النموذج  -
أي ميكن االعتماد على هذا  99%مقبول مبا يقارب  9019-9000ومؤشر أسعار سوق األسهم املاليزي للفرتة  9019

 .النموذج لقياس أثر الصكوك اإلسالمية يف مؤشر أسعار سوق األسهم

يزي، وهو ارتباط وعليه يدل النموذج على وجود  ارتباط بني امجايل اصدار الصكوك االسالمية ومؤشر أسعار سوق األسهم املال  
 .   R2  %66، يف حني أن العالقة بني املتغريين جيدة وتقارب( R  0.817)81% قوي ويقدربـ 

 :الماليزيوالمؤشر العام لسوق األسهم الي إصدار الصكوك اإلسالمية من طرف القطاع الخاص مدراسة االرتباط بين إج: ثانيا

صدارات الشهرية للصكوك اإلسالمية من طرف القطاع اخلاص، وبعض مؤشرات اإلسنحاول يف هذه النقطة دراسة االرتباط بني   
ملعرفة دور الصكوك املصدرة من طرف القطاع اخلاص مقارنة باالصدارات االمجالية اليت حتتوي االصدارات  سوق األسهم املاليزي،

 :وذلك وفق دراسة النقاط التالية. 9013انفي إىل ج 9007من جانفي  وذلك من خالل ثالثة وسبعون شهر للفرتة املمتدة احلكومية،
 .الشهريFBM EMS دراسة االرتباط بني إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع اخلاص الشهرية ومؤشر  -

 .الشهري FBM EMS SHARIAH  دراسة االرتباط بني إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع اخلاص الشهرية ومؤشر  -

 .الشهريCOMPOSITE   سالمية للقطاع اخلاص الشهرية ومؤشردراسة االرتباط بني إصدار الصكوك اإل -

 :الشهريFBM EMS دراسة االرتباط بين إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع الخاص الشهرية ومؤشر -2
 .إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع اخلاص الشهرية SUK PRIV MENS: بفرض أن
          FBM EMS MENS يزي آلخر يوم تداول من الشهرمؤشر أسعار سوق األسهم املال. 

 :ميكن اختبار الفرضيتني التاليتني SPSSوباستخدام برنامج 
H0 : املتغري املفسرSUK PRIV MENS  ليس له عالقة باملتغري التابعFBM EMS MENS. 
H1 : املتغري املفسرSUK PRIV MENS  له عالقة باملتغري التابعFBM EMS MENS. 

واملؤشر  املتعلقة باصدارات الصكوك الشهرية املتحصل عليها من التقارير السنوية للبنك املركزي املاليزيوباالستعانة باملعطيات 
للفرتة  BLOOMBERG     املتحصل عليه من املوقع االلكرتوين لـ  FBM EMS MENS العام للبورصة املاليزية الشهري 

( :12)تحصل على النموذج املقدر كما هو مبني يف امللحق رقم ، ن(12)املبينة يف امللحق رقم  9011إىل  9007املمتدة من 

  

SUKpriv mens 41.079 827031 + FBM EMS MENS = 

 1.391 
(0.168) 

22.927 
(0.000) 

T        = 

  0.164 R        = 
  0.027 R2       = 
  1.936 F        = 

83%  0.168 Sig     = 
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 :، وما يؤكد ذلك FBM EMS MENSالتوجد عالقة بني إصدار الصكوك اإلسالمية واملؤشر  يتضح من خالل هذا النموذج أنه
- t-statistic مما يعين رفض9للمتغري املستقل أقل من ،H1 وقبولH0. 

 .H0وقبول H1فهذا يعين رفض 0.02قيمة االحتمال كبرية للمتغري املستقل، أكرب من  -

 . 1.936صغرية جدا وتساوي Fاإلحصائية  -

 .وهذا يعين وجود ارتباط وعالقة ضعيفة جدا هلذا النموذج 16% ,2%, 83%تساوي  sig,R2 ,R كال من -
 FBMS EMS SHARIAH االرتباط بين إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع الخاص الشهرية ومؤشر دراسة -2

MENS الشهري: 
 .إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع اخلاص الشهرية SUK PRIV MENS: بفرض أن
           FBM EMS SHARIAH MENS مؤشر أسعار سوق األسهم املاليزي آلخر يوم تداول من الشهر. 

 :ميكن اختبار الفرضيتني التاليتني SPSSوباستخدام برنامج 
H0 : املتغري املفسر SUK PRIV MENS ليس له عالقة باملتغري التابع  MENS FBM EMS SHARIA. 
H1 : املتغري املفسر SUK PRIV MENS    له عالقة باملتغري التابعFBM EMS SHARIA MENS. 

واملؤشر  وباالستعانة باملعطيات املتعلقة باصدارات الصكوك الشهرية املتحصل عليها من التقارير السنوية للبنك املركزي املاليزي 
     لـ  املتحصل عليه من املوقع االلكرتوين FBM EMS SHARIA MENS العام للبورصة املاليزية الشهري 

BLOOMBERG  على النموذج ، نتحصل (90)املبينة يف امللحق رقم 9013إىل جانفي  9007للفرتة املمتدة من جانفي
 ( :91) املقدر كما هو مبني يف امللحق رقم

SUKpriv mens

  

36.164  835821.535 + FBM EMS SHARIA MENS = 

 1.237 
(0.220) 

23.063 
(0.000) 

T        = 

  0.148 R        = 
  0.022 R2       = 
  1.529 F        = 

78%  0.220 Sig     = 

   
 FBMS EMS SHARIAHيتضح من خالل هذا النموذج أنه التوجد عالقة بني إصدار الصكوك اإلسالمية واملؤشر   

MENS وما يؤكد ذلك ،: 
- t-statistic مما يعين رفض 9للمتغري املستقل أقل من ، H1  وقبول H0. 

 .H0 وقبول  H1 فهذا يعين رفض  0.02قيمة االحتمال كبرية للمتغري املستقل، أكرب من  -

 .1.529صغرية جدا وتساوي Fاإلحصائية  -
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 .، وهذا يعين لوجود ارتباط وعالقة ضعيفة جدا هلذا النموذج 14%,2%, 78%تساوي  sig,R2 ,Rكال من  -

 IND COMPOSIT MENS الخاص الشهرية ومؤشر دراسة االرتباط بين إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع -3
 :الشهري

 .إصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع اخلاص الشهرية SUK PRIV MENS بفرض أن 
           IND COMPOSIT MENS مؤشر أسعار سوق األسهم املاليزي آلخر يوم تداول من الشهر. 

 :ميكن اختبار الفرضيتني التاليتني SPSSوباستخدام برنامج 
H0  : املتغري املفسر SUK PRIV MENS  ليس هلا عالقة باملتغري التابعIND COMP mens. 
H1  : املتغري املفسرSUK PRIV MENS  هلا عالقة باملتغري التابعIND COMP mens. 

 mens  IND COMPوباالستعانة باملعطيات املتعلقة باصدارات الصكوك الشهرية واملؤشر العام للبورصة املاليزية الشهري 

املبينة يف  9013إىل جانفي  9007للفرتة املمتدة من جانفي  املتحصل عليهما من التقارير السنوية للبنك املركزي املاليزي
(:93)على النموذج املقدر كما هو مبني يف امللحق رقم، نتحصل (99)امللحق رقم

  

SUKpriv mens 4.401 118676.972 + IND COMP mens = 

 0.904 
(0.369) 

20.095 
(0.000) 

T        = 

  0.107 R        = 
  0.011 R2       = 
  0.818 F        = 

63%  0.369 Sig     = 

  
، IND COMPOSIT MENSيتضح من خالل هذا النموذج أنه التوجد عالقة بني إصدار الصكوك اإلسالمية واملؤشر   

 :وما يؤكد ذلك 
- t-statistic مما يعين رفض 9قل منللمتغري املستقل أ ، H1  وقبول H0. 

 .H0 وقبول  H1 فهذا يعين رفض  0.02قيمة االحتمال كبرية للمتغري املستقل، أكرب من  -

  0.818صغرية جدا وتساوي Fاإلحصائية  -

 .، وهذا يعين لوجود ارتباط وعالقة ضعيفة جدا هلذا النموذج 10%,1%, 63%تساوي  sig,R2 ,Rكال من  -
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 دراسة أثر الصكوك اإلسالمية في سوق األوراق المالية الماليزية نتائج :ثالفرع الثال
العالقة  فسريحتصلنا على بعض النتائج اليت تفيدنا يف ت ،بعض مؤشرات سوق األوراق املالية املاليزية الصكوك يفبعد دراسة أثر   

 .بني هذين املتغريين
 نتائج الدراسة: أوال
 :يف ما نستخلصه من نتائج يتمثل  

 INDS)وجود أثر اجيايب إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية على املؤشر العام لسوق األوراق املالية املاليزية -2

COMPOSIT ) 9019-1220خالل الفرتة. 

-1220وجود أثر سليب إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية على املؤشر العام لسوق األوراق املالية املاليزية خالل الفرتة  -2
9000. 

 INDS)ود أثر جد اجيايب إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية على املؤشر العام لسوق األوراق املالية املاليزية وج -3

COMPOSIT ) 9019-9000خالل الفرتة. 

غياب ألي أثر إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية من طرف القطاع اخلاص على املؤشرات األخرى لسوق األوراق املالية  -4
 9007جانفي الشهرية خالل الفرتة  FBMS EMS SHARIA, INDS COMPOSIT , FBMS EMS: املاليزية من
 .9013إىل جانفي 

فالدراسة جاءت لتبيان دور الصكوك اإلسالمية يف التأثري على أسواق األوراق املالية عند إصدارها ، فالنتائج جاءت خمتلفة   
 .ري لصكوك من طرف القطاع اخلاصحبسب قيمة اإلصدار اإلمجايل للصكوك، وحبسب اإلصدار الشه

الصكوك،  ومل تكن هناك عالقة وال أثر بالنسبة إلصدارات القطاع  يف حني كان هناك ألثر اجيايب للقيمة اإلمجالية إلصدارات  
 .اخلاص للصكوك على مؤشر األسعار لسوق األسهم املاليزي

مليار رينجت، كان تغري يف  1ة، حيث كلما مت إصدار ما قيمته وبالنسبة لفرتة سنوات التسعينات متيزت العالقة بكوهنا عكسي  
 .نقطة 1.262ـ مؤشر السوق حنو اهلبوط ب

متيزت، بعالقة وأثر اجيايب إلصدار الصكوك على املؤشر العام لسوق األسهم  9019اىل 9000أما يف الفرتة املمتدة من   
 .نقطة 0.222ـ رك مؤشر السوق حنوى األعلى بمليار رينجت حت 1املاليزي، حيث كلما مت إصدار ما قيمته 

 تفسير النتائج: ثانيا
وميكن تعليل هذه النتائج، من جهة، أن الفرتة األوىل يف بداية إصدار الصكوك اإلسالمية، كانت نظرة املستثمرين هلذه الورقة    

، فكان التوجه حنو السندات ( املستثمرون التأسسيون) كغريها من األدوات املالية املستحدثة، تفتقر إىل عنصر الثقة من طرف املقرضني 
التقليدية لوجود عنصر الضمان واحلصول على عائد ثابت معروف مسبقا، ومن جهة أخرى، أن الصكوك اإلسالمية يف بداية تعامالهتا يتم 

دىن من الربح مضمون، وهو يف العادة إصدارها على أساس قاعدة الغنم بالغرم، أي أن العائد املتوقع غري حمدد مسبقا ولكن يوجد كحد أ
ول عليه، أقل بكثري من الذي توفره السندات التقليدية، مما يفسر أن املستثمرين عند شرائهم للورقة املالية يتم حتديد نسبة العائد املراد احلص

اد احلصول على عائد كبري وبالتايل إمكانية فإن كان قليل وبالتايل تقليل اخلسائر إن حصلت فيلجأ إىل الصكوك اإلسالمية، أما إذا كان املر 
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فيتوجه إىل شراء السندات التقليدية، مما أعطى الصفة أن كل من يستثمر يف الصكوك اإلسالمية ( يف حالة اإلفالس) التعرض خلسائر كبرية 
  . 1دات التقليديةتكون عادة الشركات الصغرية الضعيفة، من  حيث بنيتها املالية، والشركات الكبرية تتعامل يف السن

فاملعلومة عندما تصل إىل املتعاملني يف سوق األوراق املالية املاليزية يتم حتليلها على أن الشركة املصدرة هلذه الصكوك هي شركة   
رباح قليلة، إصدار الصكوك اإلسالمية لتميزها بقاعدة الغنم بالغرم ودفع أل مل تستطيع الدخول إىل سوق السندات التقليدية، فكان البديل

وأن هذه الشركة ضعيفة ماليا وغري معروفة، وعندما يشعر املستثمرون احملتملون لشراء هذه الصكوك، أن هذه الشركة مل جتد أي متويل آخر 
مؤشر  فتتلقى السوق هذه املعلومة بشكل سليب فيتأثر معه. غري إصدار الصكوك اإلسالمية، مما يدفعهم إىل عدم اجملازفة كثريا يف شرائها

 .سوق األسهم املاليزي سلبا
وما يفسر أيضا، أن هذه الصكوك يتم إصدارها، وال يتم تبادهلا يف بادئ األمر، مما جعل من الصعوبة مبكان حتويلها إىل سيولة   

 يف هذه الصكوك وكان من أهم املكتتبني. حىت ميعاد استحقاقها، مما ترك اإلنطباع السليب لدى املستثمرين من احلصول عليها وتداوهلا
 البنوك اإلسالمية املاليزية، يف ظل غياب لسوق تداول فكان العرض حمدود، مما ترك االنطباع لدى املستثمرين بصعوبة تسيلها، مما كان له

 .األثر السليب على مؤشر السوق املاليزي

بداية األمر من طرف القطاع اخلاص، لتدخل أما يف الفرتة الثانية واليت شهدت منو ملحوظا يف إصدار الصكوك اإلسالمية، يف   
وغريمها، وتوفريها  KHAZANAH وCAGAMASاحلكومة املاليزية لسوق اإلصدارات عن طريق مؤسساهتا والشركات التابعة هلا مثل

دوات لظروف مساعدة إلصدار الصكوك من إعفاء على دفع الضرائب، وأمور تنظيمية حمفزة للشركات على إصدار هذا النوع من األ
وما يفسر لألثر االجيايب إلصدار الصكوك اإلسالمية  يف مؤشر  سوق األسهم املاليزي، إنشاء لسوق األوراق املالية اإلسالمية، يتم  املالية،

د لعائد جيد تداول فيها األوراق املصدرة، ووجود للجنة األوراق املالية املاليزية، زاد إقبال املستثمرين يف شراء وقبول هذه الصكوك، ويف وجو 
 .2مما زاد يف ثراء املتعاملني فيها( خاصة صكوك البيع بثمن آجل وصكوك املراحبة وصكوك املشاركة وصكوك اإلجارة)على الصكوك

مليار رينجت ماليزي على التوايل، وهو  120و150إىل ما يقارب  9002و 9007و زاد حجم اإلصدارات ليصل يف سنيت   
 .ار فيها، مما انعكس باإلجياب على قرارات هؤالء على مؤشر سوق األسهم املاليزيما دفع باملستثمرين لإلستثم

أما فيما يتعلق بدراسة أثر اإلصدار الشهري للصكوك اإلسالمية، من طرف القطاع اخلاص على مؤشرات سوق األوراق املالية   
صدارات الشهرية الضئيلة واملتقطعة مما مل يسمح بدراسة ارتباط املاليزي، فلم يكن له أي تأثري يذكر، ولعل هذا راجع باألساس إىل قيمة اإل

 .هذه املتغريات
 
 
 

 

                                                             
1 Christophe J.Godlewski, Rima Turk-Ariss and Laurent Weill, Do markets perceive sukuk and conventional bonds as 

different financing instruments ? BOFIT Discussion Papers,Institute for Economies in transition, Bank of 

Finland,2011,p20 
2
 Yusnidah Ibrahim, Mohd Sabri Minai, isalmic bonds and the wealth effects :evidence from malaysia, investment 

management and financial innovations, volume 6, issue 1,2009, p.190 
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 :الثالثخالصة الفصل 
عرض للتجربة تناول هذا الفصل الدراسة التطبيقية لسوق األوراق املالية املاليزية ودور الصكوك اإلسالمية يف تفعيلها، حيث مت   

يان ماهية سوق رأس املال املاليزي ومراحل تطوره حىت وصل تسميتها بالبورصة املاليزية، وما حتتويه من باملاليزية يف التنمية االقتصادية، مث 
أقسام كسوق امللكية وسوق السندات وسوق املشتقات وسوق األوراق املالية اإلسالمية، كما مت التعريف باهليئات الرقابية وهي هيئة 

كما مت التطرق ملاهية سوق األوراق املالية اإلسالمية املاليزية وذلك . يزية احملدودة واملؤسسات التابعة هلااألوراق املالية املاليزية والبورصة املال
والدور   وتقسيماهتا، ألهم وظائفها وتداوهلا دون غريها من األسواق وعرض  ،لكوهنا السوق اليت تنشط هبا إصدارات الصكوك اإلسالمية

املتمثلة يف هيئة األوراق املالية واللجنة اإلستشارية الشرعية العليا لسوق تطوير سوق األوراق املالية، و  ية يفالذي تقوم به اجلهات الرقاب
وتفعيل العمل  ، املوافقة واملصادقة على إصدارات الصكوك وفق الضوابط الشرعية من جهةيفاألوراق املالية اإلسالمية يف ماليزيا، ودورها 

 .ة اإلسالمية من جهة أخرىهبذه األدوات يف السوق املالي
مت إصدار أول صكوك مبنية حيث  ،1220 ومن خالل حبثنا يف تطور إصدار الصكوك اإلسالمية يف ماليزيا، فإهنا ترجع لسنة  

 .كيفا ونوعاكما و وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، لتتواىل يف العشرية األخرية إصداراهتا  
للوصول  ،لتحفيز اإلستثمار يف هذه الصكوك وذلك يف إطار خطتها العشرية ،ة من املزاياوقامت البورصة املاليزية بتوفري جمموع  

يف وجود لبنية تنظيمية متينة وقاعدة مالية  ،بإصدار جملموعة من التنظيمات واألطر القانونية ،مالية اإلسالمية يف العاملللمباليزيا كمركز 
األثر اإلجيايب يف زيادة  ، مما كان لهبالنسبة ملصدري الصكوك بية من إعفاء وتأجيل دفعهاضري تقدميها لتحفيزاتباإلضافة  ،إسالمية متطورة

 .إصدار الصكوكحجم 
يف حني مت يف هذا الفصل، عرض وحتليل للمكانة القيادية اليت صارت حتتلها ماليزيا يف اصدار الصكوك، حيث أهنا أكرب بلد   

ألهم أنواع ، كما أهنا السباقة إلستحداث املصدرة للصكوك ملة مقارنة بباقي البلدانمن حيث قيمة االصدارات واحلجم والعدد والع
وتطوير إصدارها خالل العقد األخري، وحتديد بنية كل نوع ومراحل إصداره وطرق تداوله، حيث سيطرت  كل من صكوك  الصكوك

مكاهنا لصكوك املشاركة واإلجارة واملضاربة يف السنوات األخرية، املراحبة والبيع بثمن آجل يف السنوات األوىل، لترتاجع  بشكل كبري لترتك 
لتشكل جممل الصكوك املصدرة أكرب نسبة مقارنة مع السندات املوافق عليها من طرف هيئة األوراق املالية مؤخرا، وما الدور الكبري 

القيمة أو نوعها على املستوى العاملي، مما يضفي  للشركات اخلاصة املاليزية يف تفعيل سوق الصكوك برتبعها يف اصدار الصكوك من حيث
 . صفة جناح التجربة املاليزية يف إصدار الصكوك اإلسالمية، وبالتايل إنعكاسها باإلجياب على سوق األوراق املالية املاليزية

خاصة يف  ،الية املاليزيةإىل وجود ألثر إجيايب عند إصدار الصكوك اإلسالمية على مؤشر سوق األوراق امل ،كما توصلت الدراسة  
وبالتايل على املؤشر  ،العشرية األخرية، إذ تبني أن إمجايل إصدار الصكوك كان له دور إجيايب وردة فعل إنعكست بدورها على املستثمرين

 .، مما زاد يف فعالية السوق ككل K L Composite Indiceالعام للسوق 
ارات الشهرية للصكوك من طرف القطاع اخلاص، وهذا راجع لكون قيمة يف حني كانت النتائج مغايرة بالنسبة لإلصد  

 .اإلصدارات يف الغالب صغرية القيمة، فلم تسمح هذه اإلصدارات يف التأثري على مؤشر السوق
ويرجع عدم قدرة الصكوك املصدرة على التأثري يف مؤشر السوق يف بداية ظهورها حلداثتها وقلة إصدارها من حيث القيمة،   

 .  وتوفريها لنسبة عائد ضئيلة، باإلضافة لعدم القدرة على تداوهلا يف السوق الثانوية، مما زاد يف صعوبة وعدم جاذبيتها للمستثمرين
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 الخاتمة
املايل،  يف الذي يتم فيه اجلمع بني الوحدات ذات العجز املايل والوحدات ذات الفائض  اجملالتعترب سوق األوراق املالية ذلك 

ألوراق املالية، كما متثل اإلطار املنظم ملختلف التعامالت احلاصلة فيها، كما اوجود قنوات اتصال فعالة تعمل على حتسني تداول ظل 
 .اد لسوق مايل كفء تصبوا لتحقيقه مجيع الدولإجيقتصاد ككل، بإلالتمويل لتعمل على توفري 

 ىحدإالصكوك اإلسالمية ك برزتراق املالية الدولية، وظهور ألدوات مالية حديثة، ويف ظل التطورات اليت شهدهتا أسواق األو 
ووجود ألنواع عديدة  ،وهذا لتميزها صخصائص وضوابط خمتلفة عن باقي األوراق املالية ،ملستثمريناهذه األدوات اليت استقطبت عديد 

 .ا زاد الطلب عليها وبذلك زاد حجم إصدارها وتداوهلامم ؛منها
، يف ظل وجود "دور الصكوك اإلسالمية في تفعيل سوق األوراق الماليةهو ما " متحور حبثنا حول اإلشكالية املتمثلة يف وقد

أنواع عديدة منها وتداوهلا يف أكثر من سوق مايل، وذلك من خالل تتبع لدور سوق األوراق املالية يف استحداث أوراق مالية جديدة، 
المية اليت يتم إصدارها، مع تسليط الضوء على التجربة املاليزية كوهنا رائدة من حيث اإلصدار والتداول وعرض ألهم أنواع الصكوك اإلس

 . يف زيادة فاعلية سوق األوراق املالية إصدارا وتداوالريوالتأث ،ومطابقة ذلك بالدور الذي ميكن أن تلعبه الصكوك اإلسالمية ،واالبتكار

 :على النحو التايل فرضيات هذا البحث وذلك التأكيد علىكن ومن خالل دراستنا هلذا املوضوع مي
تصدر وفق ضوابط وآلية خاصة هبا وهلا األدوات املالية احلديثة، املتوافقة مع أحكام الشريعة،  ىحدتعترب الصكوك اإلسالمية كإ -

 توفري األموال الالزمة إلقامة عن طريق إصدارها من قبل احلكومات والشركات يف هاازدهار ها و منو أنواع عديدة، مما ساهم يف 
من حيث حجم اإلصدار أو األسواق املالية،  وتفعيل تنشيطاألثر اإلجيايب يف  لصكوكلدور امشاريعهم االستثمارية وبالتايل كان 

  . األنواع املختلفة للصكوك املصدرة، وهذا ما يقودنا إىل قبول الفرضية األوىل
وذلك وفق شروط  ا ؛مالي ا  فق األموال من الفئات ذات الفائض إىل الفئات اليت تعاين عجز مسح وجود سوق أوراق مالية بتيسري تد -

سامهت إىل حد كبري يف سهولة تعامالهتا يف خمتلف أقسامها ويف عديد أدواهتا املالية املصدرة  ،وإجراءات تنظيمية حمكمة
تعمل على جعل املعلومة متاحة مما يضفي على السوق صفة ألطر واللوائح اليت اواملتداولة فيها، ومما زاد من أمهيتها توفري 

ن سوق األوراق املالية إتعمل على جعلها ذات فعالية، وبذلك ميكن تثبيت صحة الفرضية الثانية، حيث  ا  شروط، وتوفر الكفاءة
 . عالة مهيكلة ومنظمةما كانت لتقوم بوظائفها من حشد املدخرات وتوجيهها حنو املشاريع املختلفة يف غياب قنوات اتصال ف

بىن على شروط وضوابط شرعية عامة وخاصة إصدار الصكوك اإلسالمية وتداوهلا يف سوق األوراق املالية يف مجيع مراحلها، ي   -
اجلهة  قبلجعلها من أهم امليزات اليت تتميز هبا الصكوك عن باقي األدوات املالية األخرى، وتقرها اللجان الشرعية املعينة من 

فر على هذه الضوابط وال اللجان الشرعية وهي اة، بعكس األوراق املالية التقليدية من األسهم والسندات، اليت ال تتو املصدر 
 .  تقودنا لرفض الفرضية الثالثة

متيزت التجربة املاليزية يف إصدار الصكوك اإلسالمية بالنجاح الكبري يف السنوات األخرية وبذلك أضفى عليها بال ريب بأن  -
ها لقسم سوق األوراق املالية اإلسالمية يتم إصدار وتداول لألدوات املالية ؤ إنشالمالية اإلسالمية يف العامل، و ل ا  مركز  تكون

مما انعكس أثرها  ؛اإلسالمية فيها، كان له دور يف تنشيط وزيادة إمجايل إصدارات وتداول الصكوك يف السوق املالية املاليزية
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، وهذا ما يقودنا لتأكيد صحة (COMPOSIT K Lخاصة مؤشر  )وراق املالية املاليزية باإلجياب على مؤشرات سوق األ
سيؤدي باملقابل إىل حتريك وتفعيل سوق  ،من حيث القيمة ا  الفرضية الرابعة، حيث كلما كان إصدار الصكوك يف ماليزيا كبري 

 .   املاليزيةاألوراق املالية 

 .راسة من نتائج واقرتاحات تساعد البحث يف هذا املوضوعوفيما يلي بيان ألهم ما توصلت إليه الد

 البحثنتائج : أوال
دور الصكوك اإلسالمية يف تفعيل سوق األوراق املالية، وكدراسة تطبيقية على سوق األوراق املالية "من خالل دراستنا ملوضوع 

 :يت، نستخلص أهم ما توصل إليه هذا البحث من نتائج، وميكن عرضه كاآل"املاليزية
 :المتعلقة بالدراسة النظرية نتائج البحث    -2

 :يف إطار البحث يف اجلانب النظري والذي امتد عرب فصلني، مت التوصل إىل جمموعة من النتائج هي
 االقتصاديةمفهوم سوق األوراق المالية وأدواتها وكفاءتها وأهميتها  - أ

يتم فيه شراء وبيع األوراق  ،لسوق املنظم يف مكان جغرايف معنيوهو ذلك ا ،من أهم أقسام السوق املالية سوق األوراق املالية -
وهلا خصائص ختتلف عن غريها من . العارضني والطالبني يف وجود وسطاء رمسني هم السماسرة ومساعدوهم قبلاملالية من 

عات االستثمارية، وتيسري املشرو  ة املدخرات السائلة وتوجيهها حنواألسواق، ووظائف مهمة يف االقتصاد الكلي واجلزئي، كتعبئ
عملية تداول األوراق املالية بتنشيط عملييت االستثمار وتوفري السيولة يف حينها، ومحاية املستثمرين من املخاطر املختلفة كتقلبات 

 .األسعار وحنوها
ن رأمسال الشركة، وقد متثل األسهم أهم األدوات املالية املتداولة يف سوق األوراق املالية وهي حق شائع للمساهم يف جزء م -

تكون حصة نقدية أو عينية، كما أن األسهم تتفرع إىل أنواع عديدة العتبارات خمتلفة وقيم خمتلفة وخصائص متنوعة وحقوق 
 .قانونية ومالية

ند موعد مالية تثبت دينا يف ذمة اجلهة اليت أصدرهتا، وتثبت حلاملها حق احلصول على فوائد، واسرتداد قيمتها ع أوراقالسندات  -
استحقاقها، كما أن السندات هلا أنواع كثرية حبسب عدة تصنيفات خمتلفة، وأيضا تتصف صخصائص عامة وأخرى منفردة حسب 

 .نوع السند وحلملتها حقوقا كغريها من األوراق املالية

لتطور واالبتكار ل ةجينت تتداول يف سوق األوراق املالية أدوات حديثة من املشتقات املالية واألوراق املضمونة بأصول وهي -
 .احلاصل يف سوق األوراق املالية

وجود احلرية واالستمرارية : السعي للوصول لسوق أوراق مالية تتميز بالفعالية والكفاءة، وجب توفري جمموعة من الشروط منها -
سري العمل فيها، باإلضافة فيها، وجود مؤسسات مالية وسيطة متخصصة يف أمورها، توفري لإلطار القانوين، ولوائح تنظم حسن 

كما أن . لوجود السرعة، الدقة، الصحة،األمانة، االنضباط يف إجراء العمليات فيها يساهم يف توفري املناخ االستثماري املالئم
رجوة اإلفصاح املايل وإشهار املعلومات الذي يعد مبثابة الروح ألي سوق مالية، ويف وجود نظام فعال لالتصاالت يوفر الكفاءة امل

 .هلذه السوق
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 ضوابطها الشرعية وأهميتها االقتصادية:الصكوك اإلسالمية - ب

يف ملكية املوجودات عينية   ،الصكوك اإلسالمية ما هي إال عبارة عن ورقة مالية متثل لشهادات متساوية القيمة وحلصة شائعة -
 .تنادا إىل صيغ التمويل اإلسالميصاحبها دخال دوريا، وتصدر وفق عقد شرعي اسحتقِّق لكانت أم منافع أم خدمات، 

 .الصكوك اإلسالمية ورقة مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مت ابتكارها لتكون بديال عن األوراق املالية التقليدية -
ية بني املؤسسات السيولة املال وإدارة ،يف احلياة االقتصادية فعاال   ا  للصكوك اإلسالمية خصائص جتعلها فريدة يف باهبا وتؤدي دور  -

 .املالية
غري أهنا تعد ورقة مالية  ،ختتلف الصكوك اإلسالمية عن األسهم والسندات والوحدات االستثمارية وتتشابه معها يف عدة نقاط -

 .هلا مميزاهتا وخصائصها مستقلة حبد ذاهتا

واليت تؤول إىل مديونية وأخرى  ،لكيةيف صكوك حقوق امل حبسب التملك وتتمثلتتنوع الصكوك اإلسالمية إىل أنواع عديدة منها  -
وفق صيغ التمويل اإلسالمية، وتتعدد إىل صكوك املراحبة، واملضاربة، واملشاركة، والسلم، واإلستصناع، واإلجارة، والوكالة 

 .غريهااملزارعة، واملغارسة، واملساقاة، و باالستثمار، و 

 .ا جيعلها األكثر جذبا للحكومات واملؤسسات املالية والشركاتمم ؛لصكوك اإلجارة خصائص متيزها عن باقي صكوك االستثمار -

لكل نوع من الصكوك مما أدى لزيادة  ثقة املستثمرين  ،حيكم إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية ضوابط عامة وأخرى خاصة -
 .لإلستثمار فيها

عليها الصفة الرمسية من قبل هيئات الرقابة ختضع الصكوك اإلسالمية يف إصدارها عرب مراحلها العديدة، إىل رقابة شرعية تضفي  -
 .الشرعية املتخصصة

تعتمد آلية إصدار الصكوك املالية اإلسالمية لوجود أطراف عديدة تدخل يف عملية اإلصدار، رئيسية كانت من هيئة الرقابة  -
 وكاالتطراف مساعدة من أواملستثمرون وغريهم، و  ،لشركة ذات الغرض اخلاصاو اإلصدار،  الشرعية، واجلهة املصدرة، وكيل

ومدير ومستشار اإلصدار، وضامنوا اإلكتتاب، وأمني احلف ، وضامنوا حتصيل مستحقات محلة  العاملية، التصنيف االئتماين
 .وجهة حتصيل حمفظة الصكوكالصكوك، 

شأنه أن يوفر حلوال  تتنوع وتتعدد هياكل إصدار الصكوك اإلسالمية حبسب األصول والنشاطات املراد إصدار صكوك هلا، ما من -
 .يف األسواق املالية الراغبة يف االستفادة من تقنية التصكيك اإلسالمي ،متنوعة للشركات واحلكومات

 (.جتارية، صناعية، خدمية، زراعية)تتمتع الصكوك اإلسالمية مبرونة عالية، وذلك إلمكانية إصدارها يف مجيع اجلوانب االقتصادية  -

متمثلة يف خماطر مصدري الصكوك وخماطر أصوهلا  ائتمانية األخرى تتعرض إىل خماطراملالية ألوراق الصكوك اإلسالمية كباقي ا -
واملخاطر العامة للسوق من خماطر سعر الفائدة و سعر الصرف وخماطر التضخم وخماطر يتعرض هلا محلة الصكوك من التأخر  

 ، وأخرى خاصة بصيغ التمويل اإلسالميم الشريعة اإلسالميةوالعجز عن الوفاء من قبل الشركة املصدرة وخماطر خمالفة أحكا
 . وهلا ضمانات ميكن توفريها حلملتها ،حبسب أنواعها
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 :نتائج البحث المتعلقة بالدراسة التطبيقية    -2

دراسة تناول البحث يف اجلانب التطبيقي لدراسة دور الصكوك اإلسالمية يف سوق املال املاليزي، وقد تبني من خالل هذه ال 
 :مجلة من النتائج املتمثلة باألساس يف

تضم البورصة املاليزية عدة أقسام تابعة هلا منها سوق امللكية، ويتداول فيه األسهم باختالف أنواعها وسوق السندات ويتداول  -
فيه األدوات  داولتت الذيفيه السندات احلكومية وسندات الشركات وسوق املشتقات، وكذا سوق األوراق املالية اإلسالمية 

 .املالية اإلسالمية منها الصكوك اإلسالمية

األجل، وهو الطويل هو ذلك السوق الذي تتوافر فيه فرص االستثمار والتمويل املتوسط و  املاليزية سوق األوراق املالية اإلسالمية -
 .ألدوات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةااملكان الذي تتعامل وتنشط فيه 

تطوير لألدوات املالية يف السوق، وتتمثل يف هيئة األوراق و سوق األوراق املالية املاليزية جهات رقابية تعمل على مراقبة توجد يف  -
اليت أوكل هلا مراقبة عمليات سوق األوراق املالية اإلسالمية واستشارهتا يف املسائل  ،املالية املاليزية واللجنة االستشارية الشرعية

 .بإصدار وتداول الصكوك اإلسالمية الفقهية املتعلقة

يف  من إعفاءات ضريبية وأخرى تنظيمية، سامهت اإلجراءات اليت اختذهتا ماليزيا يف سبيل تشجيع إصدار الصكوك اإلسالمية -
 .زيادة حجم وعدد إصدارها

ة اإلمجالية وحبسب العملة ريادة ماليزيا دوليا وعامليا من حيث اإلصدارات من الصكوك ومبختلف أنواع هياكلها، وحبسب القيم -
 .احمللية ومن حيث عددها، يف ظل وجود سوق للصكوك يتم فيها إصدارها وتداوهلا

زيادة إصدار الصكوك مقارنة مع السندات، حيث جاوزت يف كثري من األحيان إصدارات السندات التقليدية وما أصبحت متثله  -
 .ة يف ماليزيامن أمهية لالستثمار هبا يف خمتلف املشاريع االقتصادي

يف أوائل العقد  ،على صكوك املراحبة وصكوك البيع بثمن آجل وصكوك اإلستصناع ،تركيز إصدارات سوق الصكوك املاليزية -
وهذا لتسهيل وتشجيع العمل بالصكوك، يف حني مت ظهور صكوك جديدة يف أواخر العقد املاضي تتمثل يف صكوك  ،املاضي

ذا لوجود القبول العام هلا مما زاد يف إصدارها وتداوهلا بشكل كبري، حيث متثل صكوك املشاركة وه ،املشاركة واملضاربة واإلجارة
 .لوحدها أكثر من نصف الصكوك املصدرة

سامهت الشركات اخلاصة املاليزية بشكل كبري يف إصدار وتداول الصكوك، حيث شكلت أكرب  نسبة من إصدارات العامل من  -
 .ناحية أنواع الصكوك الصكوك من حيث القيمة  أو من

يف تنشيط سوق األوراق املالية املاليزية، وذلك ملا متثله من قيمة كبرية يتم  ا  إجيابي ا  كان إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية دور  -
 .إصدارها وتداوهلا من طرف القطاع العام واخلاص

 .ق املالية املاليزيةرتباطية بني إصدارات الصكوك اإلسالمية ومؤشرات سوق األورااتوجد عالقة  -

 KUALA LAMPUR COMPOSITE إمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية مببالغ كبرية على مؤشر السوق املاليزية أثّر -

IND  القطاع اخلاص لوحده قبل، مقارنة بالصكوك املصدرة من. 
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( INDS COMPOSIT)ة املاليزيةوجود أثر اجيايب إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية على املؤشر العام لسوق األوراق املالي -
 .9019-1220خالل الفرتة 

-1220وجود أثر سليب إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية على املؤشر العام لسوق األوراق املالية املاليزية خالل الفرتة  -
9000. 

( INDS COMPOSIT)يزية وجود أثر إجيايب إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية على املؤشر العام لسوق األوراق املالية املال -
 .9019-9000خالل الفرتة 

غياب أي أثر وعدم وجود أي عالقة إلمجايل إصدار الصكوك اإلسالمية من طرف القطاع اخلاص على املؤشرات األخرى لسوق  -
الشهرية خالل الفرتة  FBMS EMS SHARIA, INDS COMPOSIT , FBMS EMS: األوراق املالية املاليزية من

 .9013اىل 9007

    

 اقتراحات البحث:ثانيا 
دور الصكوك  اإلسالمية يف تفعيل سوق األوراق املالية دراسة تطبيقية "من خالل دراسة موضوع يف ضوء النتائج املتوصل إليها 

على املقرتحات جمموعة من تقدمي راء البحث يف هذا امليدان والتعمق فيه أكثر، توصل الباحث إىل وإلث" على سوق األوراق املالية املاليزية
 :أمههاالقائمني على أسواق املال أو مراكز البحث أو احلكومات أو اهليئات واملنضمات، 

 األوراق المالية هيئةاالقتراحات المتعلقة ب    -2

ط ضرورة إجياد بنية تشريعية منظمة إلصدار الصكوك وإدراجها وتداوهلا يف أسواق األوراق املالية، نظرا ملا توفره من محاية وضب -
 .للمعامالت وإستقرار هلا

 .ضرورة إنشاء سوق لألوراق املالية اإلسالمية تكون منفصلة يف هيكلها عن باقي األسواق األخرى حىت تلعب الدور املخول هلا -

الصكوك اإلسالمية، وتطويرها مبا جيعلها أكثر توافقا مع الضوابط الشرعية، ومتطلبات توفري الضمان بعض حماولة مراجعة هيكلة  -
 .وتوزيع املخاطر، حىت تالقي القبول العام هلا

بذل  جهد إعالمي وتروجيي لثقافة االستثمار يف الصكوك اإلسالمية من طرف هيئات مراقبة عمليات أسواق األوراق املالية،  -
مية، الستقطاب على أن الصكوك منتج جديد منفصل حبد ذاته عن باقي األوراق املالية يف أسواق األوراق املالية للبلدان اإلسال

األموال اهلاربة من التعامل يف األدوات املالية التقليدية، تكون كبديل هلا، وذلك من خالل تقدمي ملؤشرات عن سوق الصكوك 
 .على غرار مؤشرات أسواق األوراق املالية، مما ينشط سوق التداول، وينعكس باإلجياب على أسواق اإلصدارات

 .املالية اإلسالمية إلجياد الطرق الشرعية والوسائل الكفيلة لتطوير إصدار وتداول الصكوك العمل مع جمامع الفقه واهليئات -
 بالمعاهد والجامعات ومراكز البحثاالقتراحات المتعلقة     -2

العمل على إنشاء مؤسسة حبثية متوهلا خمتلف اجلهات احلكومية واخلاصة، لتطوير منتجات الصكوك اإلسالمية، مبا يليب  -
 .تمويل للقطاعات االقتصادية املختلفةحاجيات ال

ضرورة إنشاء معاهد تعليمية متخصصة ومراكز تدريب وعقد مؤمترات وندوات علمية دولية، لتأهيل الكوادر البشرية الالزمة  -
 .للعمل يف سوق الصكوك اإلسالمية
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 اإلسالمية االقتراحات المتعلقة بالحكومات    -3

صكوك اإلسالمية، وذلك من العات االقتصادية اخلاصة منها أو العامة على إصدار تشجيع احلكومات اإلسالمية جلميع القطا -
خالل تبين لسياسة ضريبية حتفيزية هلذه الشركات املصدرة، وتوفري الغطاء القانوين بإصدار التشريعات تواكب التطورات احلاصلة 

 .يف هذا اجملال، واستمرار تقدمي الدعم التقين ملن يريد إصدار الصكوك

احمللي،  ط سوق اإلصداريتنشوهذا ل، حملية كانت أم دولية تنويع إصدار صكوك إسالمية حكومية احلكومات اإلسالمية على -
 ولتعطي هبا الثقة والطمأنينة للمكتتبني فيها من العامة،  أخرى، من جهة والدويل فيما يتعلق السوق املالية العاملية اإلسالمية

وبالتايل إدارة للتحكم يف املعروض النقدي  ،النقدية تستخدمها يف عمليات السوق املفتوحةتكون كأداة من أدوات السياسة 
    .يف االقتصاد السيولة

وذلك بإصدارها على شكل قوانني،  إضفاء صفة اإللزام والتطبيق للضوابط واملعايري الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية،  -
واجملالس العلمية الفقهية إىل أن جتد اتفاقا أو إمجاعا عليها، وهذا حىت ال حيدث احنراف وقبل ذلك جيوز أن تطرح على اجملامع 

 .يف تطبيق هذه املعايري، ويعترب خروجا عن أسس االقتصاد اإلسالمي

 والمؤسسات الداعمةاالقتراحات المتعلقة بالهيئات     -4

بة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، اجمللس العام للبنوك تعزيز مؤسسات البنية التحتية املساندة املتمثلة يف هيئة احملاس -
واملؤسسات املالية اإلسالمية، جملس اخلدمات املالية اإلسالمية، والوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف االئتماين وسوق املالية 

ل حتسني أنظمة التداول والتسوية، التقييم ذلك من أجو  ،اإلسالمية العاملية، ومركز السيولة الدويل إلصدار الصكوك اإلسالمية
 .راقبة أدائها، ومعايري حماسبية تتوافق مع طبيعتهاملوالتصنيف االئتماين، وهيئات 

السعي إىل توحيد املعايري الشرعية اخلاصة بإصدار الصكوك بني هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وجملس  -
 . حىت يتمكن من تبنيها من قبل البنوك املركزيةحتت رعاية جممع الفقه اإلسالمي العاملي مية اخلدمات املالية اإلسال

 آفاق البحث:ثالثا
وبدراستنا ملوضوع دور الصكوك اإلسالمية يف تفعيل أسواق األوراق املالية، يعطي األمهية إلعداد حبوث جديدة يف املستقبل 

فيه وحتلل أثارها، ويف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها، نقرتح على الباحثني والدارسني يف  تتناول جوانب هذا املوضوع، وتعمق الدراسة
 :جمال التمويل اإلسالمي بإجراء الدراسات املستقبلية التالية

 .أثر الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية للبلدان العربية -

 .اريةدور صكوك اإلجارة يف متويل املشاريع االستثم -

 .دور الصكوك اإلسالمية احلكومية يف تنشيط سوق األوراق املالية -

 . -دراسة مقارنة -تأثري األدوات املالية اإلسالمية والتقليدية على أسواق األوراق املالية العربية -
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 .2809الى  8009جدول يمثل اجمالي االصدارات بالقيمة والعدد من الصكوك السنوية لماليزيا مع باقي الدول خالل الفترة  :( 9)الملحق رقم     
  .مليار دوالر أمريكي :لوحدةا                                                                                               

 

   2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 المجموع دالعد

 البحرين 1,284 2,532 0,722 1,405 0,891 1,137 0,418 1,113 0,454 0,23 0,2 0,1 10,486 150

 الكويت 0 0,844 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 1,244 9

24 28,388 0 0 0,5 0,415 0,5 0,8 5,683 1,874 2,576 2,991 2,532 10,517 
العربية 

 السعودية

 قطر 5,45 9,284 2,114 0 0,137 0,3 0,27 0 0 0,7 0 0 18,255 6

 اإلمارات 6,477 4,22 1,083 3,95 6,159 10,417 8,245 0,95 1,165 0 0 0 42,666 41

 باكستان  0,999 1,688 0,98 0,195 0,214 1,065 0,18 0,6 0 0 0,6 0 6,521 52

 ماليزيا 102,02 58,236 40,079 12,477 5,897 26,529 15,06 7,311 4,957 4,073 0,761 0,68 278,08 1890

 أندونيسيا 6,425 3,376 3,074 1,555 0,681 0,193 0 0,6 0,84 0,64 0,19 0 17,574 161

21 3,038 0 0 0 0 0 0,58 0,222 0,31 0,107 0,257 0,844 0,718 
سلطنة 

 بروناي

 السودان 0 0 0 3,221 2,509 2,427 1,872 1,283 0,7 0,543 0,5 0,184 13,239 22

298 3,379 0,33 0 0 0,123 0,261 0,877 0,635 0 1,102 0,051 0 0 
بلدان 

 أحرى

 المجموع 137,848 84,4 51,583 26,584 18,392 48,808 28,502 12,077 7,898 6,11 0,991 0,997 424,19  

 
-ZAWYA, collaborative sukuk report, dubai, 2009.                               :                                                 من اعداد الطالب باالعتماد على: المصدر

-International Islamic Financial Market, sukuk report, 1
st
 edition, Bahraine, 2009.  

-Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and Forecast STUDY 2013. 
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جدول يمثل اجمالي اصدارات القطاع الخاص الماليزي للصكوك مع باقي  :( 8)الملحق رقم     
       .8090الدول حتى منتصف 

 

 

مليار دوالر أمريكي :الوحدة                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        :   من اعداد الطالب باالعتماد على:  المصدر

- Islamic Financial Information Services, available at :  www.islamicfinancialservice.com  

- Badlisyah Abdul Ghani,  Globalization of sukuks – where does Malaysia fit in, The 15th Malaysian 

Capital Market Summit,  Prince Hotel,  December 9, 2010, Kuala Lumpur. 

 

.9010إوت  2على  9001مجموع االصدارات من  *                      

 

   النسبة  *القيمة

 ماليزيا 73,90% 71,612

 اإلمارات 11,50% 11,18

 باكستان  3,80% 3,659

 العربية السعودية 30% 2,862

 البحرين 0,80% 0,754

 أندونيسيا 0,70% 0,655

 سنغفورة 0,30% 0,3

 المملكة المتحدة 0,30% 0,261

 بلدان أحرى 5,80% 5,64

 المجموع 100,00% 96,924

http://www.islamicfinancialservice.com/
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 .8098الى  8009الي اصدارات ماليزيا للصكوك المحلية والدولية وباقي الدول خالل الفترة جدول يمثل اجم ( :1)الملحق رقم      
 

 

                                      مليار دوالر أمريكي: الوحدة

 

            - Kawait Financial House Research,  sukuk industry, kuala lumpur, 2012  :                             ىمن اعداد الطالب باالعتماد عل: المصدر                    

               -International Islamic Financial Market, sukuk report, 1
st
 edition, Bahraine, 2009.  

             - ZAWYA, Sukuk quarterly bulletin, (1.2.3.4)Q2012, available at: www.zawya.com/sukuk 17.03.2013 

 

 

 بلدان م ت خ ماليزيا بلدان أخرى المجموع

 قيمة الصكوك المحلية 43,18 145,99 43,08 232,25 

 النسبة 18,59% 62,86% 18,55% 100,00%

 قيمة الصكوك الدولية 51,14 9,96 10,77 71,87

 النسبة 71,16% 13,86% 14,98% 100,00%

 القيمة اإلجمالية للصكوك 94,32 155,95 53,85 304,12

 النسبة 31,01% 51,28% 17,71% 100,00%

http://www.zawya.com/sukuk
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         .8098 سبتمبر الى 9111جانفي جدول يمثل االصدارات االجمالية للصكوك  حسب العملة خالل الفترة  :( 2)الملحق رقم 

.    أمريكي مليار دوالر :لوحدةا  

 

  :باالعتماد على: المصدر

-Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and 

Forecast STUDY 2013, p63.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   عمالت
 أخرى

 دينار
 بحريني

رينجت 
 ماليزي

لاير  
 سعودي

  درهم 
 إماراتي

دوالر 
 أمريكي

      لاير 
 قطري

 روبي
 إندونيسي 

 روبي
 العملة باكستاني 

 العدد 52 161 2 214 13 24 1891 151 298

 المجموع
 

 القيمة 7 16 15 72 11 21 261 8 8
1992%  1,92% 62951%  4981%  2941%  17931%  3961%  3985%  1968%  النسبة 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                                                            8098-8000يزيا خالل الفترةتطور إصدار الصكوك مع مجموع األوراق المالية المصدرة في مال يمثل جدول ( :5)الملحق رقم    

 .يون رينجت ماليزيبل :الوحدة 

 

                       :طالب باإلعتماد علىال من اعداد :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2001, p(1-45)_2002, p(2-26 )_2003, p (2-43)                               

_2004, p(2-22)_2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) _2008, p( 6-55) )_2009, p(6-51)_2010, p(6-54) 

 _2011, p(6-53) _2013, p(6-53) 

 

 

9019 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 
 العدد - - 34 31 49 77 64 59 47 11 21 44 21  

 الصكوك

 بالقيمة 7,7 13,5 17,6 12 15,16 43,32 42,02 121,3 43,2 33,96 40,33 78,9 71.1
 %بالنسبة 34,00  43,80  31,00  25,00  31,69  72,40  55,40  76,40  30,90  59,10  63,40  70,00 52.2

20 41 31 23 52 61 52 49 75 87 137 
  

 العدد

 السندات التقليدي

 بالقيمة 14,85 16,81 38,41 35,3 32,68 17,34 33,81 37,5 96,8 23,54 23,26 33,1 39.9
 %بالنسبة 66,00  56,20  69,00  75,00  68,31  28,60  44,60  23,60  69,10  40,90  36,60  30,00 31.9

 
 

21 
 العدد - - 171 118 124 126 116 120 99 34 52 85

إجمالي الصكوك 

 الموافق عليها 
هيئة  من طرف

 بالقيمة 22,55 30,31 56,01 47,3 47,84 60,66 75,83 158,8 140 57,49 63,58 112 ..103 األوراق المالية



 
  

261 
 

   .8098 سبتمبر الى 9111جانفي المشاريع االقتصادية الممولة بإصدارات الصكوك في ماليزيا خالل الفترة  :( 1)الملحق رقم   
 مليار دوالر أمريكي :الوحدة                                                                                                                

 قطاعات أخرى
 المجامع
 البناء اإلتصاالت العقار الخدمات النفط والغاز السكنية

الطاقة 
 القطاعات المالية النقل والمناجم

5,5 1,6 3,4 3,5 3,8 12 11,5 18 25 26,5 

 اصدارات الصكوك 
 في ماليزيا

1,5 0,8 7,7 0 19,2 0 1,7 13,5 9,8 20 

 اصدارات 
MENA 

215 8 83 24 107 55 360 216 237 215 

 عدد االصدارات
 في ماليزيا

4 6 9 0 31 0 8 11 7 56 

 عدد االصدارات
MENA 

 النسبة 23,92% 22,56% 16,25% 10,38% 10,83% 3,43% 3,16% 3,07% 1,44% 4,96%
 

:باالعتماد على: المصدر  

-Thomson Reteurs, ISLAMIC FINANCE GATEWAY, THOMSON REUTERS ZAWYA SUKUK, Perceptions and 

Forecast STUDY 2013, p65. 
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  . 8098-8009جدول يمثل تطور إصدار صكوك البيع بثمن آجل وصكوك المرابحة خالل الفترة  ( :9)الملحق رقم   
   بليون رينجت ماليزي :ةالوحد                                                                     

800 8009 السنوات
8 

8001 8002 8005 8001 8009 8002 8001 8090 
 

8099 2012 

صكوك البيع 
 بثمن آجل

 0 / 0.2 / 3.1 2 6.2 36.3 56.88 40.8 67 77 %النسبة

 0 0.00 0.02 0.00 1.33 2.42 2.6 15.72 8.62 4.9 11.7 10.39 القيمة

 55 9 8.2 0.4 1.3 19 9.4 33.5 38.27 12.7 33 10 %النسبة صكوك المرابحة

 11.9 7.10 3.30 0.95 0.56 23.04 3.94 14.51 5.8 1.5 5.9 1.35 القيمة

 55 9 8.4 0.4 4.4 21 15.6 69.8 95.15 53.5 100 87 %النسبة المجموع

 11.9 7.10 3.38 0.95 9.21 85.21 6.54 10.81 92.28 1.2 99.1 99.92 القيمة

                                :من اعداد الطالب باإلعتماد على :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2001, p(1-45)_2002, p(2-26 )_2003, p (2-43) 

_ 2004, p(2-22)_2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) _2008, p( 6-55) )_2009, p(6-51) _2010, p(6-54) 

 _2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 
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                                                            (.8098-8009)تطور إصدار صكوك اإلستصناع في ماليزيا خالل الفترة  جدول يمثل:( 2) الملحق رقم             

  بليون رينجت ماليزي :الوحدة                                                                                                                                                                        

 8090 8001 8002 8009 8001 8005 8002 8001 8008 8009 السنوات
 

8099 2012 

صكوك 
 اإلستصناع

 

 0 0 0 0 0.2 9 2.1 14.5 2.8 46.5 0 13 %النسبة 
 0 0 0 0 0.086 10.97 0.88 6.28 0.43 5.6 0 1.75 القيمة

  :من إعداد الطالب باإلعتماد على :المصدر

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports:2002, p(2-26)_ 2003, p (2-43)_ 2004, p(2-22) 

_2005, p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) _2008, p( 6-55) 
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 .8098-8009 جدول يمثل تطور إصدار صكوك اإلجارة في ماليزيا خالل الفترة :( 1)الملحق رقم            
   بليون رينجت ماليزي :الوحدة                                                                                                                                                                               

 2012 2111 2111 2119 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 السنوات
صكوك 
 اإلجارة

 9 13 34 - 14.5 11 4.9 92. 2.05- - -  %النسبة 
 6.41 11.25 13.71 - 6.26 13.34 2.06 1.25 0.31- - -  القيمة

  :اعداد الطالب باإلعتماد على من :رالمصد
 

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports:2004, p(2-22)_2005, p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) 

_2008, p( 6-55) _2010, p(6-54) _2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 
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 . 8098-8009ار صكوك المشاركة  في ماليزيا خالل الفترةتطور إصد جدول يمثل( :90)الملحق رقم        
  بليون رينجت ماليزي :الوحدة                                                                                                                    

 2012 8099 8090 8001 8002 8009 8001 8005 8002 8001 8008 8009 السنوات
صكوك 
 المشاركة

 91 12 42.1 99.6 51.4 58 70 12.6 - - - - %النسبة 
 91.5 50.9 16.7 33.5 22.20 70.35 29.44 5.46 - - - - القيمة

                                  :من اعداد الطالب باإلعتماد على :المصدر        

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49)  

_2008, p( 6-55)_2009, p(6-51)_2010, p(6-54) _2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 
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  .8098-8009خالل الفترة  في ماليزياالمضاربة  تطور إصدار صكوك الجدول يمثل( :99)الملحق رقم          
 بليون رينجت ماليزي           :الوحدة                                                                                                                                                                                  

 2111 2119 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 السنوات
 

2111 2012 

صكوك 
 المضاربة

 2 5 0.6 - 1.2 1 7.5 0.2 - - - - %النسبة 
 1.42 3.94 0.24 - 0.52 1.21 3.15 0.08 - - - - القيمة

                             :من اعداد الطالب باإلعتماد على :المصدر             

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) 

 _2008, p( 6-55)_2010, p(6-54)_2011, p(6-53) _2013, p(6-13) 
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  .8099الى  8009جدول يمثل إجمالي اصدارات القطاع الخاص العالمي ألنواع الصكوك مع ماليزيا بالقيمة خالل الفترة ( :98)الملحق رقم 

                ماليزيا اتاصدار                                                                                              ةالعالمي اتاالصدار                   

.مليار دوالر أمريكي :الوحدة    

.مليار دوالر أمريكي :الوحدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

     :ىمن اعداد الطالب باالعتماد عل:  المصدر
  - Islamic Financial Information Services, available at : www.islamicfinancialservice.com    

  -   Badlisyah Abdul Ghani,  Globalization of sukuks – where does Malaysia fit in, The 15th Malaysian Capital Market Summit,  Prince Hotel,  December 9, 

2010, Kuala Lumpur. 

   .                                                              9010إوت  2على  9001مجموع االصدارات من *

 

 

   النسبة *القيمة

 صكوك المشاركة 24,80% 24,025

 صكوك اإلجارة 23,20% 22,454

 المرابحة صكوك 20,40% 19,739

8,317 8,60% 
صكوك البيع بثمن 

 آجل

 شهادات اإلستثمار 5,60% 5,443

 صكوك المضاربة 5,30% 5,143

 صكوك اإلستصناع 4,90% 4,724

 صكوك اإلستثمار 5,00% 4,874

 صكوك الوكالة 1,10% 1,094

 صكوك المختلطة 0,30% 288

 صكوك أخرى 0,80% 823

 المجموع 100% 96,924

   النسبة *القيمة

 صكوك المشاركة 30,30% 24,458

 صكوك اإلجارة 21,50% 17,333

 صكوك المرابحة 14,80% 11,913

 صكوك المضاربة 14,70% 11,848

8,174 10,10% 
صكوك البيع بثمن 

 آجل

 صكوك اإلستصناع 5,80% 4,692

 شهادات اإلستثمار 2,70% 2,15

 صكوك المختلطة 0,20% 0,136

 المجموع 100% 80,704

http://www.islamicfinancialservice.com/
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 .8099الى  8009جدول يمثل إجمالي اصدارات القطاع الخاص الماليزي ألنواع الصكوك مع باقي الدول خالل الفترة ( :91)الملحق رقم 
.      مليار دوالر أمريكي :الوحدة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           :   من اعداد الطالب باالعتماد على:  المصدر

www.islamicfinancialservice.com  : Islamic Financial Information Services, available at 

- Badlisyah Abdul Ghani,  Globalization of sukuks – where does Malaysia fit in, The 15th Malaysian Capital Market Summit,  Prince Hotel,  December 9, 2010, 

Kuala Lumpur.  

 .9010إوت  2على  9001مجموع االصدارات من *  

   إندونيسيا سنغفورة المملكة المتحدة باكستان بلدان أخرى السعودية البحرين اإلمارات ماليزيا
 صكوك اإلجارة 0,54 0,159 0 0,22 2,18 0,59 0,11 1,52 17,333
 صكوك المشاركة 0 0 0,261 0,359 1,308 0 0,3 4,737 17,61
 صكوك المرابحة 0 0 0 0,19 0 0,187 0,21 0 19,323
 صكوك المضاربة 0,115 0 0 0,12 0,638 0,667 0 2,093 1,618

 صكوك اإلستثمار 0 0,141 0 2,9 0,5 1,333 0 0 0
 صكوك اإلستصناع 0 0 0 0 0 0 0 0 4,724
 صكوك الوكالة 0 0 0 0 0 0 0 0 1,094
 صكوك التبادل 0 0 0 0 0,463 0 0 2,83 2,15
 صكوك البيع بثمن آجل 0 0 0 0,143 0 0 0 0 8,174
 صكوك المختلطة 0 0 0 0 0 0,018 0,134 0 0,136

0 0 
 

 صكوك أخرى 0 0 0 0,205 0,551 0,067
 *المجموع 0,655 0,3 0,261 4,137 5,64 2,862 0,754 11,18 71,612

http://www.islamicfinancialservice.com/
http://www.securities.com/
http://www.securities.com/
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 . 8098إلى  9110من  indcompositeإجمالي اصدارات الصكوك وقيم المؤشر ( : 92)الملحق رقم  
                            مليون رينجت: الوحدة     

 موع الصكوك المصدرةمج COMPOSITEمؤشر  السنوات

1990 505,92 379 

1991 556,22 350 

1992 643,96 25 

1993 1275,32  0 

1994 971,21 300 

1995 995,17 800 

1996 1237,96 2350 

1997 594,44 5250 

1998 586,13 345 

1999 812,33 1734 

2000 679,64 7700 

2001 696,02 13500 

2002 646,32 17600 

2003 793,94 12000 

2004 907,43 15160 

2005 899,79 43320 

2006 1096,24 42020 

2007 1445,03 121300 

2008 876,75 43200 

2009 1272,78 33960 

2010 1518,91 40330 

2011 1530,73 78900 

2012 1688,95 71100 

 :باالعتماد على: المصدر

- Bank Nagara Malaysia, monthly bulletin :2004(doc.EXCEL :Table V.11a, V.11b,V.11c) ;     

2007, p.61 ; 2008, p.61 ; 2009, p.61 ; 2010, p.61 ; 2011, p.61; 2013, p.61 

- Securities Commission of Malaysia Annual Reports: 2001, p(1-45)_2002, p(2-26 )_2003, p 

(2-43)_ 2004, p(2-22)_2005,p(2-21)_2006, p(6-45)_2007, p(6-49) _2008, p( 6-55) )_2009, 

p(6-51)_2010, p(6-54) )_2017, p(6-54) )_2013, p(6-54) 
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 indcompositeمع  8098إلى  9110إجمالي الصكوك من ( :95)الملحق رقم 
 

 
Régression 
Ensemble_de_données2] C:\Users\AKRAM\Desktop\flash\RESULT SPSS 

SUKUK\données1.sav 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

1 SUKGLOB19902

012
a
 

. Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : INDCOMPOSIT 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,693
a
 ,480 ,454 25,130.57789 

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKGLOB19902012 

 

ANOVA
b
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 1,168E10 1 1,168E10 18,495 ,000
a
 

Résidu 1,263E10 20 6,315E8   

Total 2,431E10 21    

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKGLOB19902012 

b. Variable dépendante : INDCOMPOSIT 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 77109,694 6663,368  11,572 ,000 

SUKGLOB19902012 ,733 ,170 ,693 4,301 ,000 

a. Variable dépendante : INDCOMPOSIT 
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   INDCOMP 2000-1019إجمالي الصكوك مع    ( :91)الملحق رقم 

Régression 
Ensemble_de_données2] C:\Users\AKRAM\Desktop\flash\RESULT SPSS 

SUKUK\données1.sav 

 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

1 SUKGL9000
a
 . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : INDCOMP9000 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,072
a
 ,005 -,119 30,342.88331 

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKGL9000 

 

ANOVA
b
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 38053990,512 1 38053990,512 ,041 ,844
a
 

Résidu 7,366E9 8 9,207E8   

Total 7,404E9 9    

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKGL9000 

b. Variable dépendante : INDCOMP9000 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 83241,671 11970,548  6,954 ,000 

SUKGL9000 -1,262 6,206 -,072 -,203 ,844 

a. Variable dépendante : INDCOMP9000 
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   .0020-2012من   INDCOMP  مؤشر إجمالي الصكوك مع( :99)الملحق رقم 

Régression 
Ensemble_de_données2] C:\Users\AKRAM\Desktop\flash\RESULT SPSS 

SUKUK\données1.sav 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

1 SUKGL0012
a
 . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : INDCOMP0012 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,817
a
 ,667 ,633 21,681.41889 

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKGL0012 

 

ANOVA
b
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 9,406E9 1 9,406E9 20,010 ,001
a
 

Résidu 4,701E9 10 4,701E8   

Total 1,411E10 11    

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKGL0012 

b. Variable dépendante : INDCOMP0012 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 68700,522 10150,503  6,768 ,000 

SUKGL0012 ,858 ,192 ,817 4,473 ,001 

a. Variable dépendante : INDCOMP0012 
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 FBMS EMSوقيم المؤشر الشهرية  القطاع الخاصإجمالي اصدارات الصكوك  ( :92)الملحق رقم  
SHARIA  8091إلى  8009من. 

 األشهر السنوات

  
 FBMSمؤشر 

SHARIA 

 مجموع الصكوك 
 المصدرة من طرف

 الخاصالقطاع 

2007 1 - 0 

  2 - 0 

  3 - 0 

  4 9102,89 2500 

  5 9317,55 240 

  6 9319,06 3218 

  7 9529,48 2922 

  8 8899,99 20 

  9 9405,82 0 

  10 9978,28 0 

  11 10038,53 0 

  12 10523,05 12 

2008 1 10027,92 902 

  2 9980,08 0 

  3 8848,45 300 

  4 9086,81 0 

  5 9067,73 2250 

  6 8587 1025 

  7 8092,38 581 

  8 7592,34 909 

  9 6937,98 0 

  10 5853,46 515 

  11 5900,37 0 

  12 5949,63 3227 

2009 1 6025,45 0 

  2 6086,64 200 

  3 6023,02 1372 

  4 6886,77 105 

  5 7340,85 0 

  6 7445,71 134 

  7 8028,36 0 

  8 8198,55 1549 

  9 8271,22 300 

  10 8413,75 125 

  11 8502,25 0 

  12 8509,52 0 
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2010 1 8476,1 0 

  2 8614,55 0 

  3 8925,85 761 

  4 9056,23 204 

  5 8541,21 0 

  6 8790,26 500 

  7 9110,87 112 

  8 9250,2 0 

  9 9470,24 550 

  10 9884,82 0 

  11 9828,43 600 

  12 10058,15 500 

2011 1 10209,12 0 

  2 10001,69 0 

  3 10373,21 1000 

  4 10271,59 250 

  5 10295,84 0 

  6 10517,49 1500 

  7 10375,72 700 

  8 9603,77 585 

  9 9126,66 600 

  10 9924,87 0 

  11 9848,22 0 

  12 10300,29 0 

2012 1 10498,97 200 

 
2 10813,97 - 

 
3 10816,23 - 

 
4 10721,44 - 

 
5 10716,73 1 172 

 
6 11003,17 1 650 

 
7 11278,6 - 

 
8 11377,7 331 

 
9 11282,89 6 078 

 
10 11488,38 1 377 

 
11 10957,26 - 

 
12 11458,01 820 

2013 1 11112,97 2 988 

 :باالعتماد على: المصدر

- Bank Nagara Malaysia, monthly bulletin : 2007, p.61 ; 2008, p.61 ; 2009, p.61 ; 2010, p.61 ; 

2011, p.61; 2013, p.61 

- BLOOMBERG, Malaysian Capital Market,  available at: 

www.bloomberg.com/Malaysia/Market/indices 17/03/2013  

http://www.bloomberg.com/Malaysia/Market/indices%2017/03/2013
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 FBM EMAS مؤشر الصكوك الخاصة معاصدارات ( :91)الملحق رقم  

Régression 
Ensemble_de_données2] C:\Users\AKRAM\Desktop\flash\RESULT SPSS 

SUKUK\données1.sav 

 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

1 SUKPRIVMENS
a
 . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : INDFBMEMASMENS 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,164
a
 ,027 ,013 2.63258E5 

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKPRIVMENS 

 

ANOVA
b
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 1,342E11 1 1,342E11 1,936 ,168
a
 

Résidu 4,851E12 70 6,930E10   

Total 4,986E12 71    

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKPRIVMENS 

b. Variable dépendante : INDFBMEMASMENS 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 827031,707 36072,856  22,927 ,000 

SUKPRIVMENS 41,079 29,521 ,164 1,391 ,168 

a. Variable dépendante : INDFBMEMASMENS 

 

 
 



 
 

276 
 

   FBMS EMSإجمالي اصدارات الصكوك للقطاع الخاص وقيم المؤشر الشهرية  ( :80)الملحق رقم  

 .8091إلى  8009من                        

 األشهر السنوات
 مؤشر

FBM EMAS 

 مجموع الصكوك 
 المصدرة من طرف

 القطاع الخاص

2007 1   0 

  2 7950,16 0 

  3 8332,78 0 

  4 8853,89 2500 

  5 9019,4 240 

  6 9080,55 3218 

  7 9232,73 2922 

  8 8626,44 20 

  9 8997,51 0 

  10 9548,1 0 

  11 9408,91 0 

  12 9812,76 12 

2008 1 9383,07 902 

  2 9247,53 0 

  3 8423,67 300 

  4 8618,62 0 

  5 8519,62 2250 

  6 7900,36 1025 

  7 7704,57 581 

  8 7344,27 909 

  9 6771,62 0 

  10 5668,53 515 

  11 5675,57 0 

  12 5726,46 3227 

2009 1 5871,13 0 

  2 5847,07 200 

  3 5676,07 1372 

  4 6541,86 105 

  5 6984,21 0 

  6 7206,83 134 

  7 7836,66 0 

  8 7924,05 1549 

  9 8097,87 300 

  10 8336,73 125 

  11 8458,35 0 

  12 8507,61 0 

2010 1 8484 0 
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  2 8560,2 0 

  3 8957,24 761 

  4 9105,25 204 

  5 8645,86 0 

  6 8863,39 500 

  7 9212,77 112 

  8 9482,65 0 

  9 9811,64 550 

  10 10171,86 0 

  11 10073,34 600 

  12 10374,98 500 

2011 1 10469,17 0 

  2 10215,54 0 

  3 10612,46 1000 

  4 10576,09 250 

  5 10691,17 0 

  6 10842,25 1500 

  7 10682,79 700 

  8 9908,81 585 

  9 9397,57 600 

  10 10169,32 0 

  11 10093,99 0 

  12 10489,07 0 

2012 1 10587,2 200 

 
2 10862,75 - 

 
3 10939,63 - 

 
4 10783,76 - 

 
5 10762,67 1 172 

 
6 10917,64 1 650 

 
7 11175,23 - 

 
8 11229,54 331 

 
9 11106,56 6 078 

 
10 11366,07 1 377 

 
11 10979,48 - 

 
12 11438,14 820 

2013 1 11067,58 2 988 

 :باالعتماد على: المصدر 

- Bank Nagara Malaysia, monthly bulletin : 2007, p.61 ; 2008, p.61 ; 2009, p.61 ; 2010, p.61 ; 

2011, p.61; 2013, p.61 

- BLOOMBERG, Malaysian Capital Market,  available at: 

www.bloomberg.com/Malaysia/Market/indices 17/03/2013  

 

http://www.bloomberg.com/Malaysia/Market/indices%2017/03/2013
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 FBM EMAS SARIAH   مؤشر الصكوك الخاصة معاصدارات ( :89)الملحق رقم 

Régression 
Ensemble_de_données2] C:\Users\AKRAM\Desktop\flash\RESULT SPSS 

SUKUK\données1.sav 

 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

1 SUKPRIVMENS
a
 . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : INDFBMSSHARIAMENS 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,148
a
 ,022 ,008 2.59470E5 

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKPRIVMENS 

 

ANOVA
b
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 1,030E11 1 1,030E11 1,529 ,220
a
 

Résidu 4,578E12 68 6,732E10   

Total 4,681E12 69    

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKPRIVMENS 

b. Variable dépendante : INDFBMSSHARIAMENS 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 835821,535 36240,735  23,063 ,000 

SUKPRIVMENS 36,164 29,244 ,148 1,237 ,220 

a. Variable dépendante : INDFBMSSHARIAMENS 
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  IND COMPOSITإجمالي اصدارات الصكوك للقطاع الخاص وقيم المؤشر الشهرية ( : 88)الملحق رقم 

 .8091إلى  8009من                        

 األشهر السنوات
 مؤشر

 composit 

 مجموع الصكوك 
 المصدرة من طرف

 القطاع الخاص

2007 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 1189,35 0 

2 1196,45 0 

3 1246,87 0 

4 1322,25 2500 

5 1346,89 240 

6 1354,38 3218 

7 1373,71 2922 

8 1273,93 20 

9 1336,3 0 

10 1413,65 0 

11 1396,98 0 

12 1445,03 12 

2008 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 1393,25 902 

2 1357,4 0 

3 1247,52 300 

4 1279,86 0 

5 1276,1 2250 

6 1186,57 1025 

7 1163,09 581 

8 1100,5 909 

9 1018,68 0 

10 863,61 515 

11 866,14 0 

12 876,75 3227 

2009 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 894,15 0 

2 920,47 200 

3 934,76 1372 

4 982,64 105 

5 1040,8 0 

6 1085,31 134 

7 1120,08 0 

8 1171,82 1549 

9 1210,94 300 

10 1243,23 125 

11 1259,11 0 

12 1272,78 0 

2010 1 1259,16 0 
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2 1270,78 0 

3 1320,57 761 

4 1346,38 204 

5 1285,01 0 

6 1314,02 500 

7 1360,92 112 

8 1422,49 0 

9 1463,5 550 

10 1505,66 0 

11 1485,23 600 

12 1518,91 500 

2011 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 1519,94 0 

2 1491,25 0 

3 1545,13 1000 

4 1534,95 250 

5 1558,29 0 

6 1579,07 1500 

7 1548,81 700 

8 1447,27 585 

9 1387,13 600 

10 1491,89 0 

11 1472,1 0 

12 1477,54 0 

2012 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 1521,29 200 

2 1569,65 0 

3 1596,33 0 

4 1570,61 0 

5 1580,67 1172 

6 1599,15 1650 

7 1631,6 0 

8 1646,11 331 

9 1636,66 6078 

10 1673,07 1377 

11 1610,83 0 

12 1688,95 820 

2013 1 1627,55 2988 

 :باالعتماد على: المصدر

- Bank Nagara Malaysia, monthly bulletin : 2007, p.61 ; 2008, p.61 ; 2009, p.61 ; 2010, p.61 ; 

2011, p.61; 2013, p.61  
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 INDCOMPOSIT MENSUELLE  الصكوك الخاصة معاصدارات ( :81)الملحق رقم 
Régression 
Ensemble_de_données2] C:\Users\AKRAM\Desktop\flash\RESULT SPSS 

SUKUK\données1.sav 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

1 SUKPRIVMENS
a
 . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : INDCOMPOSMENS 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,107
a
 ,011 -,003 43,502.16142 

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKPRIVMENS 

 

ANOVA
b
 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 1,547E9 1 1,547E9 ,818 ,369
a
 

Résidu 1,344E11 71 1,892E9   

Total 1,359E11 72    

a. Valeurs prédites : (constantes), SUKPRIVMENS 

b. Variable dépendante : INDCOMPOSMENS 

 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 118676,972 5905,683  20,095 ,000 

SUKPRIVMENS 4,401 4,867 ,107 ,904 ,369 

a. Variable dépendante : INDCOMPOSMENS 
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 قائمة الجداول
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 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
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 ملخص

دوات املصدرة املتداولة هبا كما ونوعا ، وكانت الصكوك األشهدت أسواق األوراق املالية مبختلف تقسيماهتا تطورا ملحوظا يف 
ت املستحدثة اليت هتدف الدراسة إىل كشف أنواعها وخصائصها وما حيكمها من ضوابط عامة وخاصة تتميز اإلسالمية احدى هذه األدوا

 .إصدارها هيكلةو هبا عن غريها 

وجاءت هذه الدراسة حملاولة حتديد تأثري نشاط الصكوك اإلسالمية على فاعلية األسواق األوراق املالية، توصلت الدراسة من 
اليزية الرائدة يف جمال إصدار الصكوك اإلسالمية، لتأكد وجود عالقة إجيابية بني إمجايل إصدار الصكوك خالل التعرض للتجربة امل

، إذ تساهم هذه اإلصدارات يف دفع املؤشر  COMPOSITEومؤشرات سوق األوراق املالية املاليزية وهذه النتيجة تنطبق على مؤشر 
 ـإصدار الصكوك اإلسالمية للقطاع اخلاص الشهرية على أي من املؤشرات الشهرية ليف حني ال توجد عالقة بني إمجايل . حنو الصعود

FBM EMAS  ،FBM EMAS SHARIA ،COMPOSITE  ويرجع ذلك إىل حجم اإلصدارات الشهرية الصغرية  اليت
 .ومة املاليزيةالتلقى لنفس الصدى مقارنة بإمجايل اإلصدارات السنوية املمثلة باخلصوص يف القطاع العام التابع للحك

 .األسواق املالية، اهلندسة املالية االسالمية،  الصكوك االسالمية، ماليزيا :الكلمات الدالة

Abstract: 

In the different subsidiaries of the stock’s Market that witnessed a remarkable 

Developpement in the issued current patterns, quantitatively and qualitatively which 

the Islamic Bonds was a part of these new patterns. That study aims, especially, to 

expose their forms, their characteristics, ruled by general and specific regulations, 

distinguished from others with setting up its issues. 

The study’endeavours is to lay down the influence of the Islamic bonds (sukuk) 

activity on the stocks’ Market effectiveness. Through the Malaysian experience 

approach, the pioneer in the issued of Islamic Bonds, the study attained to convince 

that, effectively, there is a relationship between the total sukuk issue and the 

Malaysian stocks’ market indicators. Therefore, it applies on the Composite index; 

so, these issues take part in the index rise. 

Whereas, there is a non existence of relationship between the total Islamic bonds 

monthly issued of the private sector on the indicators per month for Composite, FBM 

EMAS SHARIA, FBM EMAS. It refers to the monthly small releases dimension that 

didn’t have the same influence as the annual total issues represented, especially, in 

the public sector of the Malaysian Government. 

Key : financial market, islamic financial ingeniring, sukuk, Malaysia. 
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