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مقدمة عاّمةمقدمة عاّمةمقدمة عاّمة   

            :   
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 ،بعد التجربة الرائدة يف جمـال العمـل املصـريف اإلسـالمي وجنـاح املمارسـة العمليـة للمصـارف اإلسـالمية

جتّســدت يف تزايــد عــددها  ،ق جناحــات واضــحة ومهّمــةاســتطاعت يف فــرتة وجيــزة مــن ظهورهــا أن حتّقــ الــيت
مـن االنتقـال مـن مرحلـة البنـاء والتأسـيس إىل  بـذلك متّكنـتو  ،ومعدل منّوها وانتشارها يف خمتلف أحناء العـامل

مشاكل  هاواجهت اإلسالميةسات املالية تبّني أّن املصارف واملؤسّ هذا النجاح فبعد ، ع واالنتشارمرحلة التوسّ 
مهامهــا وعرقلتهــا عــن أداء  يعقبــات يف مســرية العمــل املصــريف اإلســالمشــّكلت  ،كثــرية  صــعوباتو عديــدة 

 منهـــا خاّصـــةً  ،املســـّطرة هلـــا واملنتظـــرة منهـــااألهـــداف حتقيـــق عـــن  أحيانـــاً  واحنرفـــت بـــا بـــل ،فهـــاائوظممارســـة و 
 .مشكلة االستثمار قصري األجل

وتتطلّــع الــذي تســعى  ىاهلــدف األمســالشــاغل األكــرب و وملـــّا كــان موضــوع التنميــة االقتصــادية يشــّكل 

 لـىعوعـد  قـدرتا قصـور املصـارف اإلسـالمية يف ظل وذلك  ،خاّصًة اإلسالمية منها هحقيقخمتلف الدول لت
 وجتميــع تعبئــة لــىالقنــوات التقليديــة عوعجــز  مــن جهــة، لتمويــل التنميــةوالكافيــة زمــة لّال ااملاليــة تقــدمي املــوارد 

ســوق وتطــوير توّجــه البحــث واالهتمــا  حنــو إنشــاء  فقــد ،مــن جهــٍة أخــرى زمــة لتمويــل التنميــةرات الّال املــدخ

العــالج األفضــل حيــث أّ�ــا تُعــد  ،تعمــل وفــق أحكــا  الشــريعة اإلســالمية وتتقّيــد بأحكامهــا ،ماليــة إســالمية

احلـل األمثـل يف نفـس الوقـت و ، ملعظـم املشـاكل الـيت تواجـه املصـارف اإلسـالمية وحتـد مـن جناحهـاواألنسـب 

خاّصــة وأّن الســوق املاليــة التقليديــة وهــي حبالتهــا  يف الــبالد اإلســالمية، التنميــة االقتصــادية ةملشــكلواألجنــع 
تكتنفها العديد من املاالفات الشرعية وتشوبا الكثـري  ،الراهنة والقائمة يف إطار النظا  االقتصادي الوضعي

 من املعامالت احملظورة: كالربا والغرر والقمار وغريه.

يعتمد اعتماًدا وثيًقا على مدى تنـوّع وتطـّور األدوات املاليـة  وتطّورها، وحيث أّن جناح األسواق املالية       
 تنسيق اجلهود والعمل على تطوير وابتكار أدوات ماليـة إسـالميةتكثيف و  فإّن األمر يستدعي ،املتداولة فيها

اليــة املســوق الوتنشــيط وتفعيــل مــن شــأ�ا توســيع والــيت  تتوافــق وأحكــا  الشــريعة اإلســالمية إصــدارًا وتــداوًال،
وتعمــل علــى تــدعيم النمــو  ،تكّمــل وتســاهم يف تطــوير العمــل املصــريف اإلســالمي مــن جهــة ، الــيتســالميةاإل

 االقتصادي يف الدول اإلسالمية من جهة أخرى.
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املتوافقـة : كاألسـهم متنّوعـة ةومبا ميكن أن تتضّمنه من أدوات مالية إسـالمي ،فالسوق املالية اإلسالمية      

باإلضــــافة إىل  ،وأحكــــا  الشــــريعة اإلســــالمية والصــــكوك اإلســــالمية ووثــــائق صــــناديق االســــتثمار اإلســــالمية
املســــتقبليات عقــــود أو حــــىت املمكــــن تطويرهــــا مســــتقبًال: كعقــــود اخليــــارات و  ،األدوات األخــــرى املســــتحدثة

سـيكون هلـا  ، كمـانوعية العمل املصريف واملايل اإلسالميسوف تساهم يف تطوير  ،والعقود اآلجلة اإلسالمية
 .خاّصة يف البالد اإلسالميةاملنشودة دور كبري يف إحداث التنمية االقتصادية 

 : مشـــكلة البحث 

لـــرؤوس  كبـــريًا وطويــل املـــدى  ّن عمليـــة التنميــة االقتصـــادية يف أّي دولـــة تتطلّــب جتميًعـــامــن املعـــروف أ       

ال تســــتطيع القيــــا  مبفردهــــا بتمويــــل  ،خاّصــــًة يف الــــبالد اإلســــالمية املصــــارف التجاريــــة أنّ  حيــــثو  ،األمــــوال
فإّن احلل األفضل والبديل األمثـل  ،االستثمارات املتوسطة والطويلة األجل بسبب قّلة األرصدة املتاحة لديها

أضحت تُعد ضرورة  ال، حيثواخليار األنسب لذلك، يكمن يف األسواق املالية اليت تربز أتيتها يف هذا ال
مـــن خـــالل وذلــك  ،عصــرية ومطلبـــاً حيويًــا لـــدعم عمليــة التنميـــة االقتصــادية خصوًصـــا يف الــدول اإلســـالمية

 وتوجيههـا حنـو أصــحاب العجـز التمــويلي ،قيامهـا بتجميـع وتعبئــة املـدخرات مـن أصــحاب الفـائض التمــويلي
      .التنمية االقتصاديةعملية تسهم يف  حيويةمنتجة و خمتلفة ومشاريع  تحويلها إىل استثماراتل

تعتـرب الركيـزة األساسـية يف عمليـة  واملمّيزة لألسـواق املاليـة الـيتة امّ اهلكانة املبالغة و التية األلكن ورغم        

 يلبالتـاسات املالية اإلسالمية ولوجها أو التعامل فيها و إّال أنّه ال ميكن للمصارف واملؤسّ  ،التنمية االقتصادية
الــيت التعــامالت والصــفقات احملظــورة و لماالفـات الشــرعية الكثــرية الــيت تشـوبا نظــرًا ل وذلــك ،االسـتفادة منهــا

ـــتم فيهـــا والســـلوكيات الّال  ـــةت ـــة خاّصـــة بـــا  الـــيت باتـــت متّيزهـــا، أخالقي ـــه فـــإّن وجـــود ســـوق مالي نضـــبط توعلي
تعامالتــا و  صــفقاتاســاتا و وهيئاتــا ومؤسّ تقــو  علــى االلتــزا  الشــرعي يف كافــة عناصــرها و  بالضــوابط الشــرعية

 صبح أمرًا يف غاية الضرورة.أ

تكمـن يف مـدى  ،ولعّل أوىل اخلطوات وأّتها إلنشاء سوق مالية تنسجم وضـوابط الشـريعة اإلسـالمية       
فكمـا هـو معلـو  فـإّن تنـوّع وتطـّور  ،توفر ووجود األدوات املالية اإلسالمية اليت ميكن تـداوهلا يف هـذه السـوق
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ــز علــى أداء األســواق املاليــةاألدوات املاليــة وإتاحــة أكثــر مــن بــديل أمــا  املســتثمرين يُ   ،ضــفي النجــاح والتمّي

 .وتطّورها ويعترب من أبرز عوامل منّوها ومتاّسكها

 التالية: ةومن هنا تطرح إشكالية البحث األساسي      

يف خاصةً السوق  املالية  اإلسالمية    وتطوير تنشيطيف املالية  اإلسالمية   ألدوات دور ا   ما هو -

 اإلسالمية؟العربية و  الدول

 التالية:الفرعية التساؤالت  ،الرئيسة وتتفرّع عن هذه اإلشكالية      

ونظـم مؤسسـاتا أهم ؟ وما هي السوق املالية اإلسالميةيف ما تتمّثل أهم مبادئ وخصائص ووظائف  -أ 
وما أتيتها بالنسـبة للـدول اإلسـالمية؟ ومـا الـذي ميّيزهـا عـن السـوق املاليـة القائمـة يف إطـار  ؟عملياتا

 النظا  االقتصادي الوضعي؟

الـــيت ميكـــن إصـــدارها  ألســـهم والصـــكوك اإلســـالمية وصـــناديق االســـتثمار اإلســـالميةاالّـــذي مييّـــز مـــا  -ب 

وهــل ميكنهــا شــروط وضــوابط إصــدارها وتــداوهلا؟ ومــا هــي أهــم ؟ وتــداوهلا يف الســوق املاليــة اإلســالمية
األدوات وإىل أّي مدى ساتت  ؟ أن تساهم يف تفعيل وتنشيط وتطوير السوق املالية اإلسالمية فعالً 

 من حتسني أداء هذه األسواق وتنشيطها؟ سواق املاليةا يف األاملدرجة حاليً  اإلسالميةاملالية 

املشـتقات املاليـة اإلسـالمية والتصـكيك اإلسـالمي ومؤشـرات السـوق  هي أهـم خصـائص ووظـائفما  -ج 

تـدعيم السـوق املاليـة تسـاهم يف  أن اإلسـالمية ةوإىل أّي مدى ميكـن للهندسـة املاليـ املالية اإلسالمية؟
 ؟اإلسالمية وتطويرها

 : سنحاول من خالل هذه الدراسة االنطالق من الفرضيات التالية: فرضيات البحث 

ومبادئها ومهامهـا  ساتاومؤسّ  هيئاتاخمتلف  يفعن نظريتا التقليدية،  اإلسالمية املالية السوق ختتلف -أ 
 ؛فيها املتداولة وأدواتا وتعامالتا عملياتا ونظم
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األســهم اإلســالمية والصــكوك اإلســالمية ووثــائق صــناديق  دوات املاليــة اإلســالمية وخاّصــةً ألتســاهم ا -ب 

 االستثمار اإلسالمية يف تنشيط وتطوير السوق املالية اإلسالمية؛
 هلندسة املالية اإلسالمية يف تدعيم وتطوير السوق املالية اإلسالمية.تساهم ا -ج 

  : حياول هذا البحث الوصول إىل األهداف التالية: أهداف  البحث 

ة ومكانة السوق املاليـة يف احليـاة االقتصـادية بشـكل عـا ، مـع حماولـة الوقـوف علـى أثارهـا توضيح أتي -أ 

 خاص؛ اإلمنائية يف االقتصاد اإلسالمي بشكلٍ 

املعامل األساسية للسوق املالية وفق املنظور اإلسالمي، وذلك انطالقاً من تقومي منوذج سوق املال  إبراز -ب 

 التقليدي؛

اليت ميكن إصدارها وتداوهلا يف السوق املالية اإلسالمية ت املالية اإلسالمية التعّرف على خمتلف األدوا -ج 

  ؛اوالوقوف على خمتلف جوانبها وجزئيات
 وتنشيط السوق املالية اإلسالمية؛ توضيح دور ومساتة األدوات املالية اإلسالمية يف تفعيل -د 

وتوضــيح مســاتتها ودورهــا يف تــدعيم وتطــوير الســوق  الوقــوف علــى أتيــة اهلندســة املاليــة اإلســالمية -ه 
 املالية اإلسالمية.

  : تكمن أتية هذه الدراسة فيما يلي:  أمهية املوضوع 

عترب السوق املالية اإلسـالمية احلـل األنسـب واألمثـل لقضـية التنميـة االقتصـادية يف الـبالد اإلسـالمية، تُ  -أ 
، من خـالل نقـل املاتلفة أّن السوق املالية تعمل على توفري التمويل الّالز  إلقامة املشاريع التنموية إذ

يف إطـــار  الفــوائض املاليـــة مــن الوحـــدات ذات الفــائض التمـــويلي إىل الوحــدات ذات العجـــز التمــويلي
 ؛نظا  املشاركة

لـيت تواجـه املصـارف واملؤّسسـات املاليـة العـالج األفضـل ملعظـم املشـاكل ا سالميةاإلالية املسوق ال عدتُ  -ب 
 اإلسالمية وتعرقلها عن أداء نشاطها وحتد من جناحها؛
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 ،املالية الـيت تنسـجم وضـوابط الشـريعة اإلسـالمية إصـدارًا وتـداوالً  ألدواتاّن أهذه الدراسة على  دؤكّ ت -ج 

 أن تكون بديًال لألدوات املالية التقليدية وحتل حمّلها، بل وحىت منافًسا هلا؛ هاميكن

يف  األدوات املاليــة اإلســالمية دور مــن مواضــيع املاليــة اإلســالمية، يتعلّــق بتحليــلموضــوع مهــم  معاجلــة -د 

 تفعيل وتنشيط السوق املالية اإلسالمية.

 :منـــــــــــهج الدراسة  

أتيــة األدوات املاليــة اإلســالمية الــيت ميكــن إصــدارها وتــداوهلا يف الســوق املاليــة وإبــراز توضــيح لغــرض 
 ،يف أحيــاٍن أخــرى تطبيقيًــانظريًــا و و يف بعــض األحيــان  الدراســة منهًجــا نظريًــا فقــد �جــت هــذه اإلســالمية،

السـوق املاليـة اإلسـالمية وأهـم األدوات املاليـة اإلسـالمية الــيت  عمـل طبيعـةجـوهر و وتوضـيح  عـرضحيـث ّمت 
إلنشـاء القائمـة تجـارب الاوالت و بعـض احملـميكن أن تتضـّمنها، باإلضـافة إىل الدراسـة التطبيقيـة الـيت تناولـت 

ــ مــع حماولــة ،بعــض الــدول اإلســالمية يف ســوق ماليــة إســالمية حمــل ألدوات املاليــة اإلســالمية عــرض وتقيــيم ل
 يف بعض األسواق املالية التقليدية. حالًيا املدرجةراسة الد

 مـن أجـل اختبـار فـروض البحـث وحتقيـق أهـداف الدراسـةبالنظر إىل طبيعـة املوضـوع و ألجل ذلك، و و 

الـذي  " األسـلوب الوصـفي التحليلـي"،فـإّن املـنهج املّتبـع يف هـذه الدراسـة هـو واإلحاطة مباتلف جوانبها،

ودراسـتها  البيانـات واملعلومـات لوصـف املفـردات واحلقـائق املرتبطـة مبوضـوع البحـث خمتلـف مجـعيعتمد علـى 

وحتليلهــــا، للوصــــول إىل نتــــائج ميكــــن تعميمهــــا، وذلــــك باســــتادا  أدوات إيضــــاحية كاجلــــداول واألشــــكال 
 .ما دعت احلاجة لذلككلّ   واملنحنيات البيانية

 مــــــصادر الدراسة: 

صــادر خمتلفــة ومنّوعــة علــى عــّدة م دالدراســة بشــقيها: النظــري والتطبيقــي، باالعتمــاسـيتم إعــداد هــذه        

العربيـــة واألجنبيـــة، وتتمثّـــل خاّصـــة يف: الكتـــب واملعـــاجم واألحبـــاث والدراســـات واملقـــاالت الـــيت  مـــن الّلغتـــني
ضـافة إىل االسـتعانة شرت إّما يف الّالت احمللية والدوليـة أو تلـك الـيت نوقشـت يف امللتقيـات والنـدوات، باإلنُ 
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ببعض املواقع املتوفرة على شـبكة االنرتنـت للحصـول منهـا علـى بعـض املعلومـات والبيانـات والتقـارير الدوريـة 

 وضوع الدراسة.مبواإلحصائيات املتعّلقة 

و قد تناولت هذه املراجع واملصادر بشكل مباشر أو غري مباشر جزئيات وجوانب خمتلفة من البحث 
 .موضوع الدراسة

 :الدراســـــات السابقة 

 ،دور األدوات املالية اإلسالمية يف تنشيط وتطوير السوق املالية اإلسالمية فيما خيص موضـوع:       

تبـّني أّن أغلـب الدراسـات الّسـابقة تناولـت  ،بـذا املوضـوع ةاملتعّلقـ األحبـاث والدراسـاتعلـى  االطـالعوبعد 

 ،فبعضـــها تطـــّرق ملوضـــوع الســـوق املاليـــة اإلســـالمية ،منفصـــل دون الـــربط بـــني جزئيـــه هـــذا املوضـــوع بشـــكلٍ 
هنــاك العديــد مــن الكتــب واملقــاالت ف مــع ذلــكو  ،والــبعض اآلخــر تنــاول موضــوع األدوات املاليــة اإلســالمية

  ها:دراسة ومن أتّ هذه المن موضوع  مضامينها برت تقاليت لدراسات األحباث واو 

"األدوات االستثمارية اإلسالمية ودورها يف تنشيط التداول بالبورصـات   :بعنوان ،أمحد حميي الدين دراسة -أ 

 :1994سنة "، العربية

وكيف ميكن هلذه ، األدوات املالية اإلسالميةمن خالل هذه الدراسة بتوضيح مفهو  لقد قا  الباحث 
هــــذه الدراســــة أيًضــــا لضــــرورة تيئــــة  طّرقــــتتاألدوات أن تقــــو  بتنشــــيط التــــداول يف األســــواق املاليــــة، كمــــا 

 البورصات العربية حىت ميكنها تقّبل التعامل باألدوات املالية اإلسالمية.

جتربـة األوراق املاليـة اإلسـالمية وأوضـاعها يف األسـواق املاليـة       " بعنـوان:  ،الرمحن يسري أمحد عبددراسة  -ب 

 :1996 سنة "،للبلدان اإلسالمية وتقدير احلاجة لسوق إسالمية ثانوية

يف األســواق املاليــة التقليديــة أنــواع األوراق املاليــة اإلســالمية املتداولــة هــذه الدراســة خمتلــف استعرضــت 
ظـروف األسـواق املاليـة واقـع و الدراسـة  كمـا تناولـت،  وموقعها من الفقه اإلسـالميخصائصها أهم صفاتا و و 
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 ثانويـــةقيـــا  ســـوق  وتتطّلـــب الـــيت تســـتدعي الظـــروفالقائمـــة يف بعـــض الـــدول اإلســـالمية، ومـــن مثّ توضـــيح 

وظائفهــا املنتظــرة و  هاأهــدافمــع توضــيح خمتلــف زمــة هلــا الشــروط األساســية الّال أهــم إســالمية لــألوراق املاليــة و 
 املستالصة من الدراسة.أهم النتائج  اختتم دراسته بذكر، و منها

 :1999سنة  والسندات)"،بعنوان" أحكام األسواق املالية (األسهم  ،دراسة حممد صربي هارون -ج 

مفهومهـا  بتوضـيحاإلسـالمي، ميزان الفقـه األسواق املالية املعاصرة يف موضوع لدراسة الباحث باتناول       
 مثّ  ومـن ،التنميـة االقتصـادية مـن منظـور إسـالميعمليـة  ودورها يف صائصهاأنواعها وخأهم و  مراحل نشأتاو 

أيًضــا زت الدراســة رّكــكمــا توضــيح أهــم الضــوابط الشــرعية الــيت ـــب أن تنضــبط وتتقّيــد بــا األســواق املاليــة،  
ــو  مــن خمتلــف جوانبهــا موضــوع األســهم والســندات علــىوبنــوٍع مــن التفصــيل  وابط ق بــا مــن ضــكــل مــا يتعّل

ومل يُغِفل الباحث يف دراسته موضوع األدوات املالية اإلسالمية اليت تناوهلـا وتطـّرق إليهـا ورّكـز علـى  ،أحكا و 
عـــن ملاـــص لألحكـــا  كـــان عبـــارة ة نتـــائج أغلبهـــا  بعـــدّ الدراســـة اختتمـــت قـــد و  هـــا،بل وإمكانيـــات تطوير ُســـ

 .الفقهية اليت احتوتا الدراسة

"بورصة األوراق املالية مـن منظـور إسـالمي دراسـة حتليليـة       بعنوان: ،دراسة شعبان حممد إسالم الربواري -د 

 :2002نقدية"، سنة 

ومـا ــري وما تقو  به من وظـائف وراق املالية قا  الباحث من خالل هذه الدراسة بوصف بورصة األ
بـّني الصـيغ الشـرعية الـيت تكتمـل كمـا   حتليلها ونقدها مـن منظـور إسـالمي، مثّ  ،فيها من معامالت وعمليات

مــن  ، وذلــكةبــا بورصــة األوراق املاليــة اإلســالمية يف مســائل األســهم والســندات والصــكوك والعقــود اخلاّصــ
ث عــن التكييــف الفقهــي لســندات املقارضــة ومــدى حتــدّ كمــا  ،أجــل إقامــة الســوق وفــق الضــوابط الشــرعية

  .وراق املاليةعالقتها بربا الديون، مع بيان الفرق بني املضاربة يف الفقه اإلسالمي وبورصة األ

وذلــك مــن خــالل التقــومي الشــرعي  ،وأخــرياً تنــاول ضــوابط وشــروط إقامــة ســوق أوراق ماليــة إســالمية
حــىت  ةعيواالقتصــادي لنمــوذج بورصــة األوراق املاليــة العصــرية، لتنميــة املعــامالت الــيت تــتم وفقــاً ألحكــا  الشــر 

 .تأخذ مجيع املعامالت الصيغة اإلسالمية
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 :2005" حنو سوق مالية إسالمية "، سنة  حطاب، بعنوان:دراسة كمال توفيق  -ه 

الدراسة البحث يف إمكانية إــاد سـوق ماليـة إسـالمية للايـارات  لقد هدف الباحث من خالل هذه
الدراســة بتوضــيح األدب االقتصــادي واملــايل هــذه بــدأت فقــد  وألجــل ذلــكواملســتقبليات والعقــود اآلجلــة، 

آليـات العمـل باخليـارات واملسـتقبليات والعقـود املؤجلـة يف السـوق املاليـة يف  عـرض ق باملوضـوع، ومـن مثّ املتعلّ 
لت الدراسـة وقـد توّصـ، اإلسـالميةتقييمها وتطويرها مبا يتفـق والشـريعة  لغرضوذلك املعاصرة،  تاالقتصاديا

 ة، كمـا أنّ ه من املمكن قيا  سوق ماليـة إسـالمية للعقـود اآلجلـة يف ظـل العمـل بضـوابط شـرعية خاّصـإىل أنّ 
 وجود هذه السوق سوف يزيد يف كفاءة استادا  املوارد وعدالة توزيعها.

ــريم اهلـــييت دراســـة  -و  ــوان ،قيصـــر عبـــد الكـ ــواق  : بعنـ ــا علـــى األسـ ــتثمار اإلســـالمي وأثرهـ ــاليب االسـ "أسـ

 :2006 ، سنةاملالية(البورصات)"

الباحـــث بدايـــًة بدراســـة األســـواق املاليـــة قـــا   لغـــرض توضـــيح أثـــر أســـاليب االســـتثمار اإلســـالمي علـــى
الـيت حصـرها يف أسـاليب املشـاركة وأسـاليب  مع الرتكيز على أهم أسـاليبه ،اإلطار العا  لالستثمار اإلسالمي

تنـاول موضـوع االسـتثمار يف األسـواق املاليـة ومـن مثّ  مثّ  البيوع وأساليب اإلجـارة وبعـض األسـاليب األخـرى،
واليت صّنفها إىل آثار اقتصادية وآثار اجتماعية وآثـار  ،اق املاليةأثر أساليب االستثمار اإلسالمي على األسو 

دة بقالبهــــا أســــاليب االســــتثمار اإلســــالمي القدميــــة بطبيعتهــــا، املتجــــدّ  خلصــــت الدراســــة إىل أنّ قــــد و  ،عاّمــــة
، وهـو احللـول املناسـبة أمـا  أسـاليب االسـتثمار التقليديـة يف األسـواق املاليـةالشرعية و  لائرت البداملعاصر، وفّ 

 ،فق مع الضوابط الشرعية اليت وضعها العلماء يف هذا الشـأنويتّ  الّالربويني، ما يتالء  مع رغبات املستثمرين
زت علـى جانـب أسـاليب االسـتثمار اإلسـالمي وأثرهـا علـى األسـواق املاليـة التقليديـة أن هذه الدراسـة رّكـ إالّ 

 (البورصات) دون اإلسالمية.

 :2006 ، سنة"حنو سوق مالية إسالمية" بعنوان: ،دوابه أشرف حممد دراسة -ز 

انطالًقــا مــن تعريــف األســواق  ،لقــد جــاءت هــذه الدراســة لتأّكــد علــى أتيــة الســوق املاليــة اإلســالمية
 يةوما يتداول فيها من أدوات استثمار  ،هم مراحل نشأتا وتطّورهاأاملالية وتوضيح أهم تقسيماتا ووظائفها و 

مــن أجــل إنشــاء وذلــك  ،ق بــا مــن أحكــا  شــرعيةالتعامــل فيهــا مــع بيــان مــا يتعّلــقواعــد وإجــراءات توضــيح و 
واسـتعادة  ،دة تعمل على تشجيع حركة انتقال رؤوس األموال بني الدول اإلسالميةسوق مالية إسالمية موحّ 
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زمــة ل الّال وتــوفري مصــادر التمويــ ،وتــدعيم التجــارة البينيــة اإلســالمية ،ل اإلســالمية املســتثمرة يف اخلــارجاألمــوا
 . للمشروعات اإلنتاجية

 بعنوان: " حتويل بورصة األوراق املاليـة للعمـل وفـق أحكـام الشـريعة اإلسـالمية       ،حنيين حممد وجيه دراسة -ح 

  :2008، سنة "دراسة تطبيقية

مبشــكلة إمكانيــة حتويـــل  تمدة املعــامل تــالدراســة تكـــوين رؤيــة حمــدّ  لقــد أراد الباحــث مــن خــالل هــذه
بــات ومعوقــات ى متطلّ علــف التعــرّ مــن خــالل بورصــة األوراق املاليــة للعمــل وفــق أحكــا  الشــريعة اإلســالمية، 

د من مدى قدرة اهلندسة هذا التحويل واألبعاد واملالبسات االقتصادية والشرعية والقانونية احمليطة به، والتأكّ 
إـاد البدائل وابتكار احللول ملشـكالت السـيولة وتكـاليف اإلنتـاج وإدارة املاـاطر الـيت  علىاملالية اإلسالمية 

 .تعاجلها اهلندسة املالية التقليدية

لت الدراسة إىل إمكانية حتويـل بورصـة األوراق املاليـة للعمـل وفـق أحكـا  الشـريعة يف إطارهـا وقد توصّ 
طني إلدارة السـيولة وختفـيض تكـاليف ملسـتثمرين واملتحـوّ تصـميم أدوات إسـالمية تفـي بـأغراض ا النظري، ومتَّ 

إمكانيـة حتويـل  إىل توّصل الباحـث كماينعكس إـابياً على الكفاءة االقتصادية،   ممّا ،اإلنتاج وإدارة املااطر
 اإلسالمية.بورصة عمان للعمل وفق أحكا  الشريعة 

والتنظيم القانوني للسـوق املاليـة اإلسـالمية وعالقـة     "التنظري الفقهي  بعنوان:  ،دراسة حممد األمني ولد عايل-ط 

  :2010، سنة "ذلك مبقاصد الشريعة اإلسالمية(السوق املالية اإلسالمية يف ماليزيا والبحرين كمثال تطبيقي)

ــًة بــالتطّرق ملوضــوع مقاصــد الشــريعة وعالقتهــا  لغــرض اإلملــا  جبوانــب هــذا املوضــوع قــا  الباحــث بداي
، وقا  بعقد مقارنة بني السوق املالية يف النظا  االقتصادي الربـوي والسـوق للشريعة اإلسالميةباجلانب املايل 

جمال إقامة سوق مالية املالية اإلسالمية موّضًحا أهم البدائل الشرعية، كما تطّرق ملوضوع التنظري الفقهي يف 
، واختـــتم دراســـته بـــبعض اإلســـالمية ، ومـــن ّمث عـــاجل موضـــوع التنظـــيم القـــانوين إلقامـــة الســـوق املاليـــةإســـالمية

 النتائج املستالصة والتوصيات املقرتحة.

وبعد عرض الدراسات السابقة الـيت ّمت االطـالع عليهـا، يّتضـح أّن هـذه الدراسـة ختتلـف عـن سـابقاتا 
 من الدراسات يف كو�ـا تطّرقـت ملوضـوع أتيـة ومكانـة ودور أهـم أنـواع األدوات املاليـة اإلسـالمية يف تنشـيط

وهو موضوع مل يتم تناوله من قبل، حيث مل يتم إـاد فيما تيسر االطالع  وتطوير السوق املالية اإلسالمية،
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وبالتـــايل فـــإّن هـــذه الدراســـة ســـتكون  ،عليـــه أي دراســـة تفـــّردت بـــدقائق واســـتوعبت مجيـــع جوانـــب املوضـــوع
 استكماًال للدراسات السابقة.

 :علــى إشــكالية البحــث ة منهــا، وجتيــب األهــداف املرجــوّ الدراســة هــذه ق لكــي حتّقــ  خطــة البحــث

، تســبقها مقدمــة عامــة وتليهــا فصــول رئيســة ةإىل ســت ذه الدراســةهــ تقســيم ، فقــد متّ عــة عنهــاواألســئلة املتفرّ 

 ، وميكن توضيح مضمون هذه الفصول كما يلي:خامتة شاملة

، للســوق الماليــة اإلســالميةالمعــالم األساســية مــن هــذه الدراســة سياّصــص لدراســة  الفصــل األّول -

حتديد مفهو  السوق املالية اإلسـالمية، وتوضـيح أهـم مهامهـا املوكلـة إليهـا ووظائفهـا  انطالقًا منوذلك 

ــد بــا، مــع التطــّرق للمكّونــات  الــيت ميكــن أن تقــو  بــا، ومبادئهــا الــيت تقــو  عليهــا وضــوابطها الــيت تتقّي
 ة وحتديد أهم املتطّلبات واإلجراءات الّالزمة إلنشائها؛ األساسية والضرورية للسوق املالية اإلسالمي

مـــع  تنظـــيم وإدارة الســـوق الماليـــة اإلســـالمية :موضـــوع مـــن هـــذه الدراســـة ســـيتناول الفصـــل الثـــاني -

 وذلــك مــن خــالل ،اإلشــارة لتجــارب ماليزيــا والبحــرين ودبــي فــي إنشــاء الســوق الماليــة اإلســالمية

، وتوضيح خمتلف إجراءات التعامل فيها ابتداًءا سوق املالية اإلسالميةلل ظيم اإلداريـــــــنالتّ الوقوف على 

ــــقمـــن عمليـــة  ــــأوامإىل تبيـــان  يد األوراق املاليـــة اإلســـالميةـ ــــحتديـــد األسوطـــرق وتقنيـــات ر ـ ، مثّ هـــافي عارـ
وديب  التجـارب العمليـة إلنشـاء سـوق ماليـة إسـالمية يف كـل مـن ماليزيـااحملاوالت الفعليـة و التطّرق ألهم 

 والبحرين؛

دور األسـهم فـي تنشـيط وتطـوير السـوق الماليـة  :من الدراسة سيهتم بدراسة وحتليـل الفصل الثالث -

 الوقـوف علـى حقيقـة األسـهممـن خـالل  ،مع دراسة حالة سوق الكويت لـألوراق الماليـة اإلسالمية

الـيت ميكـن إصـدارها وتـداوهلا يف السـوق املاليـة اإلسـالمية،  هـاوأهـم أنواع هاوخصائص هامفهوموتوضيح 
وسـيتم  ،مباتلـف أنواعهـا مع الرتكيز على الشروط القانونية والضوابط الشرعية إلصدار وتداول األسـهم

الشـــركات اإلســـالمية يف تطـــوير ســـوق  تـــدعيم هـــذا الفصـــل بدراســـة تطبيقيـــة توّضـــح وتبـــّني دور أســـهم
 ؛لألوراق املالية الكويت
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دور الصــكوك اإلســالمية فــي تنشــيط وتطــوير الســوق الماليــة  :سياّصــص لتوضــيح الفصــل الرابــع -

ـــة ،ســـالميةإلا ـــة األســـواق بعـــض حال ـــة المالي ـــا مـــن توضـــيح  ،العربي مفهـــو  وخصـــائص وذلـــك انطالًق

الصكوك اإلسـالمية وأهـم أنواعهـا، مـع تسـليط الضـوء علـى أهـم الشـروط والضـوابط القانونيـة والشـرعية 
سيتضـّمن هـذا الفصـل دراسـة تطبيقيـة توّضـح دور الصـكوك كما ،  وتداول الصكوك اإلسالميةإلصدار 

اإلســــالمية يف تنشــــيط وتفعيــــل األســــواق املاليــــة، مــــن خــــالل إلقــــاء نظــــرة عاّمــــة علــــى ســــوق الصــــكوك 
 ؛األسواق املاليةبعض واقع الصكوك املدرجة واملتداولة يف على اإلسالمية مع الوقوف 

دور صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية فـي تنشـيط  :هذه الدراسة سيتطّرق ملوضوعمن  الفصل الخامس -

الوقـوف وذلك مـن خـالل  ،دراسة حالة السوق المالية السعودية ،وتطوير السوق المالية اإلسالمية

الشـرعية  ضـوابطوتوضـيح أهـم القواعـد وال مفهو  وخصائص وأنواع صناديق االستثمار اإلسالمية، على

 أتيـةوسـُياتتم هـذا الفصـل بدراسـة تطبيقيـة توّضـح  ،إصدار وتداول الوحـدات االسـتثمارية اليت تضبط
 ؛يف السوق املالية السعوديةالعاملة صناديق االستثمار اإلسالمية 

ــة اإلســالمية فــي واألخــري مــن هــذه الدراســة ســيتطّرق ألتيــة  الفصــل الســادس - ودور الهندســة المالي
وذلــك مــن خــالل البحــث يف مســائل املشــتقات املاليــة اإلســالمية،  اإلســالمية،تطــوير الســوق الماليــة 

التصكيك اإلسالمي، ومؤشـــرات الســــوق املــــالية اإلسالمية بالرتكيز على مؤشرات داو جونز   وموضوع
 للسوق املالية اإلسالمية.
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وتعتـرب أحـد العناصـر  يّـزة يف احليـاة االقتصـادية املعاصـرة،ة وممهاّمـ مكانةً  اإلسالميةحتتل السوق املالية 

 ،الــدول اإلســالمية ة يف القطــاع املــايل الــذي ميثّــل العمــود الفقــري لعمليــة التنميــة االقتصــادية خاصــًة يفاملهّمــ
 حيث تقوم بدوٍر بالغ األمهية يف عمليات التمويل املايل للمشاريع االقتصادية املختلفة.

، ها الـ  ــت  بـاصـخصائمميزاتـا و هلـا أخذ موضوع إنشاء وتطوير سوق مالية إسـالمية ولذلك فقد        

حيظـى بأمهيـة  مهـا، تـدعمها، وقوانينهـا الـ  تنظّ سسساتا الـ  ا ال  تتقّيد با، ومقوماتا ومومبادئها وضوابطه
ة خاّصـ ،ة الـ  ميكـ  أ  تقـوم بـالوظـائف اهلاّمـلا ، وذلـك نظـرً وتزايد االهتمـام بـا كبرية يف السنوات األخرية

 .ق مبدى مسامهتها يف تسريع عجلة النمو االقتصادي يف البالد اإلسالميةفيما يتعلّ 

، فإّ  هناك العديد م  املتطّلبات واإلجراءات الّالزمة التنفيذ والتطبيق وال  تسـمح بتكـوي  ويف املقابل      
وممارســـة  ،علــى أكمــل وجــهبكفــاءة و  مــ  أداء وظائفهــا ومتّكنهــا الســوق املاليــة اإلســالمية،وتطــوير وتفعيــل 
ممّا جيعلها تستجيب حلاجات وظـروف النشـاط االقتصـادي يف  ر هلا،طِّ وعلى النحو اّلذي سُ  اليةفعّ بنشاطها 

 .العامل اإلسالمي

 

 ؛مالية اإلسالمية وأنواعهاــــسوق الـــــــــفهوم الــــــم :ـــــ لاملبحث األو 
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 المبحث األول :
 لسوق المالية اإلسالمية وأنواعهامفهوم ا

 

ال خيتلـــف مفهـــوم الســـوق املاليـــة اإلســـالمية عـــن مفهـــوم الســـوق املاليـــة التقليديـــة مـــن حيـــث اجلـــوهر  
هــا مــن كافــة املخالفــات بانضــباطها بأحكــام الشــريعة اإلســالمية، وخلوّ ا تتميــز عنهــا أّ�ــ وطبيعــة العمــل، إالّ 

 واحملاذير الشرعية، وميكن توضيح ذلك من خالل العناصر التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلب األّول : مفهوم السوق المالية اإلسالمية؛ •
 واع السوق المالية اإلسالمية.ــــــأن المطلب الثاني : •
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 : مفهوم السوق المالية اإلسالمية  المطلب األّول
عبـارة  تستمد السوق املاليـة اإلسـالمية مفهومهـا مـن مفهـوم السـوق املاليـة بشـكل عـام، والسـوق املاليـة     

قبـل التريفـ   أوالً  امطلح  ميب  من لئني:  السوق واملا،، وفلل لل  ضمن افضلل التريف  بم عن 
 د، ولل  عحى النحو التايل ومفهومه احملدّ ا له داللته اخلاصة بالسوق املالية باعتبارها مطلححً 

 

 

 أّوالً : تعريف السوق لغًة واصطالًحا

 يف االصلالح االقتطادي، بما فحي  غة، ومن مثّ حتدفد مفهوم السوق تريففه يف الحّ  فستدعي   

ا، الس: مأخولة من بحمة سـاق فسـوق سـوقً  وق يف لغة الريب بلمّ السُّ  لسوق:ل ويغاللّ تعريف ال - 1

(بذل  ملا فساق إليها من البلانيع وافشياءالسوق يت الشيء، ومسّ  حْدوُ وهو 
0F

1(. 

(وق  املوضــع الــذي جيحــ  إليــه املتــاع والســحع واالبتيــاعالّســ ،لـاء يف املرجــم الوســيط      
1F

ــ)2 وق بمــا . والسُّ
يــت ومسّ ة، وفقَ واجلمــع أســواق، وتطـغري الســوق  ُســ ،ثي وتؤنّـلـاء يف لســان الرــيب  موضـع البياعــات، تــذبّ 

(وق بذل  فن التجارة جتح  إليها، وتساق املبيرات حنوهاالسُّ 
2F

3(. 

د، تباع ضيه السحع وتشرتى، بما لحق عحى مكان وموضع لغيايف حمدَّ غة تُ وق يف الحّ ضكحمة السّ  ،وعحيه      

(انيعطنتريض ضيه افعما، وال
3F

4(. 

ــ - 2 ــ وق فــي االصــطالح االقتصــادي:تعريــف الّس لحــق عحــى موضــع البيــع وق تُ إلا بانــت بحمــة السُّ

ســـتخدم يف ا تُ يف افلهـــان وســـيلي عحـــى افضهـــام، ضإّ�ـــ انيع الـــذي اســـتقيّ ييف الّشـــوالشـــياء وللـــ  مبرناهـــا احلَـــ

                                                           
 .117  ، ص1979، دار الفكي، بريوت، 03  "، اجلئء، "معجم مقاييس اللغةأمحد بن ضارس بن زبيفا أبو احلس: - )1(
 .465  ، ص04  ، ط2004  ، مكتبة الشيوق الدولية، مطي""المعجم الوسيطجممع الحغة الريبية،  - )2(
 .166  ، ص1990، دار صادر، بريوت، 10  "، اجلئء"لسان العربحممد بن مكيم بن منظور،  - )3(
 .18  ، ص1998دار النشي لحجامرات، مطي،  ، "سوق األوراق المالية في ميزان الفقه اإلسالمي"،علية ضياض - )4(

  ًا؛ـًـــ طالحـواص ةً ـغـوق لــتعريف الس:  أوال 
 ال لـغـًة واصطالحـــــًا؛ـــــثانًيا : تعريف المـ 
 : اإلسالمية.سوق المالية ــتعريف ال ثالثًا 
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االصلالح االقتطادي يف مرىن أمشـل وأوسـع مـن للـ ، حبيـث ال فشـري هـذا املرـىن ال إىل مكـان مـادي وال 
ف بــن ا لقيــام الســوق، وقــد عــيّ ا أساســيً كــان ليســت شــيطً إىل حيــئ لغــيايف مهمــا بانــت طبيرتــه، ضوحــدة امل

  "هــو اســم لكــل مكــان وقــع ضيــه التبــافع بــ: مــن فترــاطى البيــع، ضــال خيــتص وق ضقــا،حجــي الرســقالين الّســ
(احلكم املـذبور باملكـان املرـيوف بالسـوق بـل فرـم بـل مكـان فقـع ضيـه التبـافع"

4F

ا االقتطـادي اإلجنحيـئي ، أّمـ)1

بـل   ،شـرتى ضيـه افشـياءبـاع وتُ ا تُ نًـا مريّـ "ال فقطد االقتطادفون باصـلالح السـوق مكانًـ  همارشا، ضيقو، بأنّ 
ي إىل مساواة أمثان السحع اليت من نوع ؤدِّ فُ  ،بل اإلقحيم الذي فكون ضيه البانيرون واملشرتون عحى اتطا، حي

(واحد وبسهولة وبسيعة"
5F

2(. 

 خاص به، إل فكفي ولود صحة ب: البانير: كان مرّ: وق مبرناه االقتطادي ليس له مالسّ  وعحيه، ضإنّ       

وق، سواء بـان هـذا دة إلطالق لفظ السّ نة أو خدمة حمدّ واملشرتفن الذفن تتالقى ربباتم يف تباد، سحرة مريّ 
 وسيحة من وسانيل االتطا،   بالربفد، اهلات ، التحكس ... إخل. ا أو بأيّ االتطا، مباشيً 

 لـغـًة واصــطالحـــــًا: تعريف المـــال  ثانيـًا

 يف االصلالح بما فحي  ، ومن مثّ غة أوالً املا، توضي  مرناه يف الحّ مفهوم   حتدفد فتلحّ        

لحـق املـا، يف لغـة الرـيب عحـى بـل مـا ميحكـه الفـيد أو متحكـه اجلماعـة مـن فُ  لمـال:ل ويغاللّ تعريف ال - 1

(متاع، أو عيوض جتـارة، أو عقـار أو نقـود أو حيـوان
6F

ه تـلـاء يف لسـان الرـيب   "املـا، مرـيوف، مـا محك، )3

(من مجيع افشياء
7F

 .)8F5("ه من بل شيءتاملا،  ما محك"ويف القاموس احمليط    )4
(ل وما،   بثري املا،ورلل ميَّ        

9F

(، اليلل   صار لا ما،، ومفيده   ما، ومجره أموا،، ومتوَّ )6
10F

7(. 

                                                           
 .431 ، ص2001، املكتبة السحفية، مطي، اجلئء اليابع "،"فتح الباري بشرح صحيح البخاري أمحد بن عحي بن حجي الرسقالين، - )1(
 .13 ، ص2007مطي، "، دار الفكي اجلامري، "المعامالت االقتصادية لألسواق في النظام اإلسالميفسيي حممد أبو الرال،  - )2(
 .892  "، ميلع سابق، ص"المعجم الوسيطجممع الحغة الريبية،  - )3(
 .635 ابن منظور، ميلع سابق، ص - )4(
 .977 ، ص2003"، دار إحياء الرتاث الرييب، لبنان، القاموس المحيطالفريوز أبادي، " - )5(
 .448  ، ص2001دار اجليل، لبنان،  "المعجم االقتصادي اإلسالمي"،أمحد الشيباصي،  - )6(
 .647  ، ص2001دار اجليل، لبنان،  "مختار الصحاح"،حممد بن أيب بكي اليازي،  - )7(
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(املا،ث، هو املا، وهي ي وفؤنَّ واملا، فذبَّ        
11F

(اس بالقحوبه مييل إليه النّ فنّ  ي املا، ماالً ومسّ  ،)1
12F

2(. 

غــة مــن ضمــن أهــل الحّ  ،اســاعً ا واتّ عدفــدة ختتحــ  ضــيقً  املــا، فلحــق عنــد الرــيب عحــى مرــانٍ  واحلقيقــة أنّ        

ع مـنهم ا مـن توّسـ، وأّمـ"هـو الثيـاب واملتـاع والرـيوض"وضلة، ومـنهم مـن قـا،    ا ميح  من له ٍ ملطه خطَّ 
  "املــا، يف افصــل مــا ميحــ  مــن بــن افثــريقــا،  ،)13F3("حــ  مــن مجيــع افشــياءقتــىن وميُ بــل مــا فُ "  هضــريى بأنّــ

ق عحــى بـل مــا فقتــىن وميحـ  مــن افعيـان، وأبثــي مــا فلحـق عنــد الرـيب عحــى اإلبــل، طحِـالـذه  والفلــة، مث أُ 
 .)14F4("ىنا بانت أبثي أمواهلم، وما بان منفرة الشيء باليبوب، والحبس والسكف�ّ 

يف  كـه، ومـا مل فكـن يف حيازتـه ضـال فرـد مـاالً ما بان يف حيازة صاحبه بالفرل ومتحَّ  ضاملا، لغةً  ،وعحيه 

، ضأهـل مـا مرهـا مـاالً  يإطالق اسم املا،، ضكـل طانيفـة تسـم  سب  اختالف الريب يفغة، ومن هنا فتبّ: الحّ 
(وهكذا وأهل النخيل فسمو�ا ماالً  ، وأهل الذه  والفلة فسمو�ا ماالً اإلبل فسمو�ا ماالً 

15F

5(. 

ـــف المـــال فـــي االصـــطالح االقتصـــادي: - 2 الفقهـــاء يف تريفـــ  املـــا،  لقـــد اختحفـــت عبـــارات تعري

ا وإن اختحفت يف برض صيابتها ضهي متقاربـة يف بري أ�ّ  ،ا لتبافن ولهات نظيهم يف حقيقتهنظيً  ااصلالحً 
ى (املا،)، ضفي ح: له  اجلمهور من املالكية والشاضرية وتيبلها حقيقة إخياج املناضع من مسمّ  ،مفهومها

(ون املنفرة ماالً احلنفية ال فردّ  نّ إض ،واحلنابحة إىل اعتبار املناضع أمواالً 
16F

6(.  

ه  "ما بان لـه بأنّ  عحيه تريف  املا، عند اجلمهور من اعتبار املناضع أمواالً  ميكن لبي ما استقيّ  ،وعحيه       

(االنتفاع به" الناس، ولاز شيعاً قيمة مادفة ب: 
17F

7(. 

                                                           
 .217 ، ص2004لامرة الدو، الريبية، مطي،  ،05  ، اجلئء"، "موسوعة اإلدارة العربية اإلسالميةاملنظمة الريبية لحتنمية اإلدارفة - )1(
 .29  ، ص2001دار القحم، سورفا،  "قضايا فقهية معاصرة في المال واالقتصاد"،نئفه محاد،  - )2(
   ص ،30  جمحة ميبئ حبوث ودراسات املدفنة املنورة، الردد "،-دراسة فقهية مقارنة -"ضمان المال بوضع اليد  ،أمحد بن عبد اجلبار الشريب - )3(

      223. 
 .29  نئفه محاد، ميلع سابق، ص - )4(
 .224  أمحد بن عبد اجلبار الشريب، ميلع سابق، ص - )5(
      ،املمحكة الريبية السرودفة أبادميية ناف  الريبية لحرحوم افمنية، حماية المال العام في الفقه اإلسالمي"،" نذفي بن حممد اللي  أوهاب، - )6(
 .12  ، ص2001      
    دار النفانيس،  (األسهم والسندات) ضوابط االنتفاع والتصرف بها في الفقه اإلسالمي"،أحكام األسواق المالية حممد صربي هارون، " - )7(

 .17  ، ص1999افردن،        
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م قـوّ رد بـل مـا فُ من ولوه النفع، بما فُ  فع به عحى ولهٍ نتَ واملا، يف االصلالح االقتطادي  "بل ما فُ        
(ر له قيمة ضهو ما،"قدّ ريض يف السوق وتُ ا بان نوعه أو قيمته، ضكل شيء ميكن أن فُ ماال أفّ  بثمنٍ 

18F

1(. 

ا قطـد بـه نوًعـضيُ  ،اصلالح املترامح: يف افسـواق املاليـة واملختطـ: يف شـؤون البورصـاتا املا، يف أمّ        
مجيع افدوات اليت تطدر يف السـوق املاليـة مـن أسـهم  ا من املا،، وهو املا، يف صورته النقدفة، أي أنّ خاصً 

ورتا النقدفـــة ا الغـــيض مـــن إصـــدارها هـــو حتطـــيل ومجـــع افمـــوا، يف صـــإّمنـــ ،وســـندات وألونـــات ... وبريهـــا
(  سيولة نقدفةفلل استرماهلا رؤوس أموا، لحشيبات، أو بري لل  من افبياض اليت تتلحّ  ،السانيحة

19F

2(. 

 ثالثـًا : تعريف السوق المالية اإلسالمية 

 توضي  مفهوم السوق املالية، ولل  بما فحي  لغيض توضي  مفهوم السوق املالية اإلسالمية، فنبغي أوالً    

ملا تقوم  ة يف النظم االقتطادفة املراصية نظياً هامّ  حتتل افسواق املالية مكانةً  السوق المالية:تعريف  - 1
نت مفهوم به من دور هام يف متوفل افنشلة االقتطادفة املختحفة، وفلل لل  ضقد وردت تريففات بثرية بيّ 

 ومن هذه التريففات جند   .وحقيقة افسواق املالية
بغــض  ،  "اإلطــار الــذي جيمــع بــانيري افوراق املاليــة مبشــرتفهايهــ ةالســوق املاليــ فــيى حممــد ملــي أنّ   .أ 

ي قنــوات اتطــا، هــذا اجلمــع أو املكــان الــذي فــتم ضيــه، بشــيط تــوضّ بــا النظــي عــن الوســيحة الــيت فتحقــق 
 نـة واحـدة بالنسـبةالة ب: املترامح: يف السوق حبيث جترل افسـرار السـانيدة يف أي حلظـة زمنيـة مريّ ضرّ 

(ة ورقة مالية متداولة ضيه"ففّ 
20F

3(. 

  "املكــان الــذي فســم  بتــداو، افصــو، املاليــة بافســهم يهــ ةالســوق املاليــ ضــريى أنّ  Maduraا أّمـ  .ب 
ســات املاليــة ضيـه بــدور الوســيط املــايل عــن طيفـق تســهيل عمحيــة تــدضق افمــوا، والسـندات، وتقــوم املؤسّ 

(إىل اجلهات لات الرجئ النقدي" ،النقدي سات أو احلكومة لات الفانيضمن افضياد واملؤسّ 
21F

4(. 

                                                           
 .23  ، ص1984الدار اجلامرية، مطي،  "المال وطرق استثماره في اإلسالم"،شوقي عبده الساهي،   - )1(
 اجلئء افو،، دار بنوز إشبيحيا لحنشي والتوزفع،  التعامل في األسواق المالية المعاصرة"،"أحكام مبارك بن سحيمان بن حممد آ، سحيمان،   - )2(

 .33  ، ص2005املمحكة الريبية السرودفة،         
 .164  ، ص2006دار وانيل، افردن،  ، "إدارة االستثمارات: اإلطار النظري والتطبيقات العملية"،حممد ملي  - )3(

(4)  -  Jeff Madura, " Financial institution and markets" , Seventh edition, Thomson, south- western, 2006, p: 02. 
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"املكان الذي فحتقـي ضيـه البـانيع واملشـرتي   الّسوق املالية هي ا حممد عثمان إمساعيل محيد ضريى أنّ أمّ   .ج 
ظام الذي فرمل من خالله السوق ل النّ متثّ  ،ماليةإدارفة و  من خال، إلياءات قانونية و ،فصو، مالية

(املايل
22F

1(. 

  "اجلهاز أو الا، الذي فتم من خالله االتطا، ب: الوحدات لات اأبو الفتوح الناقة أ�ّ وفياها أمحد  .د 
(الفانيض وب: الوحدات لات الرجئ"

23F

2(. 

فــق هـا تتّ أنّ  ومـن مجمـل التعـاريف السـابقة التـي وإن اختلفــت مـن حيـث الكلمـات والعبـارات إالّ        

 الجوانب المختلفة لألسواق المالية، كما يلي:وتتقارب من حيث المضمون والمفهوم، يمكن توضيح 

وق مبفهومــه احلــدفث وق بشــكل عــام، وإلا بــان الّســتســتمد افســواق املاليــة مفهومهــا مــن مفهــوم الّســ .أ 
ســواء بــان للــ  مــن خــال، االلتقــاء  ،واملراصــي فرــين الوســيحة الــيت فحتقــي مــن خالهلــا البــانيع واملشــرتي

 الــة بــ: اللــيض:، ضــإنّ للــ  مــن خــال، وســيحة اتطـا، ضرّ  أو متّ  ،د ومرـّ: املباشـي بينهمــا يف مكــان حمــدّ 
د وهو مـا فرـيف بالبورصـة، أو تـتم بواسـلة ا يف مكان حمدّ عمحيات افسواق املالية، ميكن أن تتم أفلً 

 ؛وهو ما فريف بسوق التداو، خارج البورصة وسانيل االتطا، املختحفة

وهــم   املـــدخيون واملســتثميون، حيـــث  ،رامــل ضيهـــاترتــرب افســواق املاليـــة ححقــة الوصـــل بــ: طـــييف الت .ب 
 ،ل الوظيفة افساسية لألسواق املالية يف لذب وجتميع املـدخيات مـن افطـياف والفئـات املـدخيةتتمثّ 

وتوليههــا إىل ضئــات الرجــئ الــيت  ،ى بالوحــدات لات الفــانيض التمــوفحيالــيت تيبــ  باالســتثمار وتســمّ 
ى بالوحـــدات لات الرجـــئ التمـــوفحي، وفـــتم للـــ  مـــن ســـمّ وت ،هـــي حبالـــة لألمـــوا، لغـــيض االســـتثمار

 لحق عحيها  الوسلاء املاليون؛ة ترمل بوسيط ب: الموعت: واليت فُ سات خمتطّ خال، مؤسّ 

تقـوم بإصـدارها الوحـدات  ،نةي هذه الوظيفة من خال، أدوات مالية مريّ ميكن لألسواق املالية أن تؤدّ  .ج 

الوحـــدات االقتطـــادفة لات  ، وتشـــرتفهااالقتطـــادفة لات الرجـــئ التمـــوفحي بقـــدر احتيالهـــا وعجئهـــا
الفانيض التموفحي بقـدر قـدرتا ورببتهـا يف االسـتثمار، وإلا بانـت هـذه افدوات قطـرية افلـل مسيـت 

                                                           
 ، دار النهلة الريبية، مطي، ""أسواق رأس المال وبورصة األوراق المالية ومصادر تمويل المشروعاتحممد عثمان إمساعيل محيد،   - )1(

 .41  ، ص1993        
 .16  ، ص1998، مؤسسة شباب اجلامرة، مطي، ""نظرية النقود والبنوك واألسواق الماليةأمحد أبو الفتوح الناقة،   - )2(
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ــ ت فلــا، طوفحــة مسيــت الســوق ا إلا بانــالســوق بســوق النقــد بــألون اخلئانــة وشــهادات اإلفــداع، أّم
 بسوق رأس املا، بافسهم والسندات.

 ا عحى لل ، ميكن صيابة تريف  لألسواق املالية عحى النحو التايل وبناءً   

هــي اإلطــار أو المجـــال الــذي يــتم مـــن خاللــه االتصــال بـــين الوحــدات ذات الفــائض التمـــويلي   

ويمكــن أن يكــون  ،نــة وتــداولهامــن خــالل إصــدار أدوات ماليــة معيّ  ،والوحــدات ذات العجــز التمــويلي

ا بشكل مباشر أو بشـكل غيـر مباشـر عـن طريـق وسـائل االتصـال المختلفـة كالهـاتف، ذا االتصال إمّ ه

 البريد ... إلخ.

لحــدور احليــوي واملهــم الــذي تلــلحع بــه افســواق  نظــياً  لســوق الماليــة اإلســالمية:العــام لتعريــف ال - 2

ة تريففـات ضقـد وردت عـدّ  ،ة يف دضـع عجحـة النمـو االقتطـادي يف البحـدان اإلسـالميةاملالية اإلسالمية، خاصّ 

  ما فحيا همهّ أ قت حلقيقة السوق املالية اإلسالمية، ومنتليّ 

ن مرــ: ويف أوقــات دورفــة لحترامــل   "ســوق منظمــة تنرقــد يف مكــابأّ�ــاضهــا أمحــد حمــي الــدفن أمحــد عيّ  .أ 

ــــ ــــة، وتــــدف إىل تربئــــة املــــدخيات النقدفــــة وتوليههــــا حنــــو  اا وشــــياءً الشــــيعي بيًر ملختحــــ  افوراق املالي
(املشيوعات املنتجة"

24F

1(. 

املتراقــدفن لحترامــل مبختحــ  افوراق  ادةمــة فــتم ضيهــا تالقــي إر ا  "ســوق منظّ ا أمحــد الســرد ضــريى بأّ�ــأّمــ .ب 

املاليـــة املشـــيوعة، تـــدف إىل تربئـــة املـــدخيات النقدفـــة وتوليههـــا حنـــو املشـــيوعات املنتجـــة لحمســـامهة يف 
(حتقيق التنمية االقتطادفة وااللتماعية"

25F

2(. 

م، لكل مستثمي مسـح السوق املالية اإلسالمية  "ترترب ضيصة مهمة لداً  يف ح: فيى بما، حلاب أنّ  .ج 
حيــث فــتمكن مــن تقحيــل خســانييه وخمــاطيه وزفــادة عانيداتــه، مــن خــال، تنوفــع حمفظتــه املاليــة، واختيــار 

ل حملــة هامــة إلعـادة تنقيــة وضــخ افمــوا، احلــال،، ومشــيوعية، بمـا متثّــ عــاً افدوات افقـوى وافبثــي جنا

                                                           
 "، سحسحة صاحل بامل لحيسانيل اجلامرية يف االقتطاد "أسواق األوراق المالية وآثارها اإلنمائية في االقتصاد اإلسالميأمحد حمي الدفن أمحد،  - )1(

 .24  ، ص1995جمموعة دلة الرببة، إدارة التلوفي والبحوث، قسم البحوث والدراسات الشيعية، الكتاب الثاين،  اإلسالمي،       
 .19  ، ص2008، دار الكتاب الثقايف، افردن، ""األسواق المالية المعاصرة، دراسة فقهيةأمحد السرد،  - )2(
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االقتطادي من خال، زفادة إنتاج ي إىل زفادة مرد، النمو اءة والنالحة، مما فؤدّ ومتوفل املشيوعات البنّ 
(الليبات يف التمع"

26F

1(. 

 ومن مجمل هذه التعاريف يمكن توضيح الجوانب المختلفة للسوق المالية اإلسالمية كما يلي:

ل اآلليـة الـيت ا متثّـتستمد السوق املالية اإلسالمية مفهومها من مفهوم السـوق املاليـة بشـكل عـام، إل أّ�ـ .أ 
مــن أصــحاب الفــانيض التمــوفحي (املســتثميون) وحتوفحهــا إىل  ،ميــع املــدخياتفــتم مــن خالهلــا حشــد وجت

نــة وتــداوهلا (مــع االســترانة مــن خــال، إصــدار أدوات ماليــة مريّ  ،أصــحاب الرجــئ التمــوفحي (املــدخيون)
 بالوسلاء)؛

م الشيفرة تتواضق وأحكا ،فنبغي أن تكون افدوات املالية اليت فتم الترامل با يف السوق املالية اإلسالمية .ب 
، يف حـ: ال جيـوز الترامـل بالسـندات الشـتماهلا عحـى بافسهم الرادفة مـثالً   ،ا وتداوالً اإلسالمية إصدارً 

 الفانيدة اليبوفة؛

خاليـة مـن باضـة احملـالفي  ،فنبغي أن تكون بل الرمحيات واملرامالت اليت تتم يف السوق املالية اإلسالمية .ج 

 بالغش واجلهالة والغير واالحتكار واملقامية ... إخل؛  ،الشيعية

يف  ىل املسامهة الفرحية يف حتقيق التنمية االقتطادفة وااللتماعية خاصـةً إتدف السوق املالية اإلسالمية  .د 

 .ولل  من خال، تيبيئها عحى االستثمار احلقيقي وليس الومهي ،البحدان اإلسالمية
 

 :االسوق املالية اإلسالمية عحى أ�ّ  ومن خال، ما سبق ميكن تريف    

خرة الراغبـة مـن الوحـدات المـدّ  النقديـة اإلطار أو المجـال الـذي يـتم مـن خاللـه نقـل الفـوائض    

لمشـاريعها،  ربـويإلى الوحدات المستثمرة الباحثة عن التمويـل الّال ، ربوي لمدخراتهافي التوظيف الّال 

فهــي ســوق تقــوم علــى االلتــزام الشــرعي فــي جميــع هيئاتهــا ومؤسســاتها وتعامالتهــا وصــفقاتها وأدواتهــا 

 المتداولة فيها.

                                                           
 ،املمحكة الريبية السرودفةاملي الثالث لالقتطاد اإلسالمي، ورقة عمل مقدمة ضمن املؤمتي الر "نحو سوق مالية إسالمية"،بما، حلاب،  - )1(

 .02  ، ص2005        
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 المطلب الثاني : أنــواع السوق المالية اإلسالمية

لغـرض التعامـل  ،ن باملسـتثمرينو اإلسـالمية الوسـيلة الـيت يلتقـي مـن خالهلـا املـدخر وق املاليـة الّسـ متثّـل        
نــة باألصــول الشــرعية املختلفــة (املاليــة والنقديــة) لفــرتات متباينــة (طويلــة وقصــرية)، وذلــك وفــق سياســات معيّ 

ة أنـواع  ىل عـدّ إية ميكن تقسيم السوق املالية اإلسالم عليهعة تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية، و وطرق متنوّ 
 :كما يلي

 

 

 أوالً : أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها

نـواع األدوات املتداولـة فيهـا وفـرتات اسـتثمارها إىل أسوق املالية اإلسالمية مـن حيـث ميكن تصنيف ال
 :اثنني كما يلي نوعني

املاليــة  اإلســالمي مــن أهــم مكّونــات وأقســام الســوقتعتــرب ســوق النقــد : ســوق النقــد اإلســالمي - 1
 اإلسالمية ويتضح ذلك كما يلي:

 ى أيضا: سوق السيولة، سوق املعامالت قصرية األجل.تسمّ  :سوق النقد اإلسالميوأهمية مفهوم -أ  

: "سـوق االسـتثمار قصـري األجـل الـذي ال يتجـاوز اووفق املفهوم التقليدي فقد عرفت سوق النقـد بأّ�ـ       
 .)0F1("أجل استحقاق األوراق املالية سنة واحدة، وفيها يلتقي العرض والطلب على القروض قصرية األجلفيه 

يــة الــيت يــتم مبوجبهــا ومــن خالهلــا إصــدار وتــداول رؤوس األمــوال قصــرية اآللا: ا بأّ�ــكمــا عرفــت أيًضــ       
)(األجل

1F

، باإلضـافة التجاريـة والبنـوك املركـزي البنـك يف لةممثّ هاز املصريف اجل ساتمؤسّ  بتدخل تسمح واليت ،2
 .اخل...العمومية اخلزينة التأمني، شركات ل:مث البنكية غري املالية املؤسسات بعض إىل

مــن الســيولة،  عــالٍ  ع بقــدرٍ ص يف األدوات قصــرية األجــل، الــيت تتمّتــســوق النقــد تتخّصــ فــإنّ  ،وعليــه       
 ،مـــن اخلســـائر أو بــدون خســـائر أصـــالً  وقـــت مبجـــرد عرضــها للبيـــع، بأقـــل قــدرٍ  حبيــث ميكـــن تســييلها يف أيّ 

                                                           
 .65 :، ص2002"، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، "البورصة وموقعها من أسواق العمليات الماليةحمفوظ جبار،   - )1(
 .135:ص ،2005 ،مصراجلديدة، اجلامعة دار  والتمويل"،"اقتصاديات النقود  ،زينب عوض اهللاو  أسامة حممد الفويل   _ )2(

  ًأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها؛ أوال : 
  داول.ـــــــــــــــــــــدار والتـــــــــأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلص: ثانًيا 
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ا من االستثمار يف أدوات سوق رأس املـال االستثمار يف هذه األدوات قد يكون أكثر أمانً  وألجل ذلك فإنّ 
(ت االستثمار فيها إىل سيولةل أدوابسبب سرعة وسهولة حتوّ  ،يت سوق النقد كذلكمسّ ، و ةخاصّ 

2F

1(. 

ه يــتم مــن خــالل د يــتم التعامــل وعقــد الصــفقات فيــه، إذ أنّــولــيس لســوق النقــد مكــان خــاص وحمــدّ        
ا بواســطة وســائل االتصــال املختلفــة  وإّمــ ا بااللتقــاء مباشــرةً صــني أو املصــارف التجاريــة، إّمــالسماســرة املتخصّ 

(كاهلاتف، التلكس، الفاكس ... إخل
3F

2(. 

ا بالنســـبة لالقتصـــاد رة ضـــروري ومهـــم جـــدً مـــة ومتطـــوّ وجـــود ســـوق نقديـــة منظّ  وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنّ        
ا تعتــرب مصــدر ل يف أّ�ــســات املاليــة، تتمثّــا بالنســبة للمصــارف واملؤسّ الــوطين يف أي بلــد، كمــا هلــا أمهيــة أيًضــ

علـى القـروض قصـرية األجـل، وذلـك ا متـنح للمقرتضـني الفرصـة يف احلصـول للتمويل قصري األجل، حيث أ�ّ 
من خالل استثمار أمواهلم يف أصول  ،من أموال املستثمرين الراغبني يف احلصول على درجة عالية من األمان

(ماليــة ذات ســيولة مرتفعــة
4F

ســات الســوق النقديــة هــي املصــارف التجاريــة واملصــارف أهــم مؤسّ  وحيــث أنّ  ،)3
ومـن خـالل هـذه السـوق توظيـف بعـض أمواهلـا بشـكل سـائل وآمـن،  ه ميكن للمصارف التجارية فإنّ   ،املركزية

ا يســـاعدها علـــى االحتفـــاظ باحتيـــاطي ثابــــت ا ممّـــا الســـتعمال أمواهلـــا الفائضــــة مؤقتًـــا تعتـــرب منفـــذً كمـــا أّ�ـــ
ا بالنسبة للمصرف املركزي فيمكنـه ومـن خـالل هـذه السـوق التـأثري علـى كميـة وسـعر األمـوال ومنخفض، أمّ 

(لسياسة النقدية اليت يقوم بتنفيذهاا لائلة تبعً السّ 
5F

4(. 

ـــ       ظـــام املصـــريف واملـــايل النّ  ع بـــا األســـواق النقديـــة، فـــإنّ ويف ظـــل هـــذه املزايـــا والفوائـــد العديـــدة الـــيت تتمّت
يه من وظائف ا ومبا ميكن أن تؤدّ عد بأمس احلاجة ملثل هذه السوق، كما أ�ّ اإلسالمي يف البالد اإلسالمية يُ 

أهــم  ه ويف إطــار ســوق النقــد التقليــدي فــإنّ نــات الســوق املاليــة اإلســالمية، غــري أنّــمــن أهــم مكوّ ة تعتــرب مهّمــ
تجاريــة، شــهادات اإليــداع القابلــة الوراق األاألدوات الــيت تتعامــل بــا هــذه األســواق هــي : أذونــات اخلزينــة، 

(للتــداول، قبــوالت مصــرفية ..إخل
6F

ا، وهــي بــذلك مــة شــرعً حملرّ وهــي أدوات تســتند يف جمملهــا علــى الفائــدة ا ،)5

                                                           
 .35 :ص، 2000دار وائل للنشر، األردن،  "األسواق المالية"،رري وغازي فرح، ز عبد النافع ال  -  )1(
 .64 :مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرجع سابق، ص  - ) 2(
 .197 :حممد مطر، مرجع سابق، ص  -   )3(
 .31 :، ص2000املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ، "العمليات المصرفية والسوق المالية"،الناشف وخليل اهلندي أنطوان  -  )4(
 .15حسني بين هاين، مرجع سابق، ص:   -  )5(
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الــيت تتحاشــى وتتفــادى التعامــل بالفوائــد الربويــة  ،ســات املاليــة اإلســالميةا أمــام املصــارف واملؤسّ ل عائًقــتشــكّ 
 .اا أو عطاءً أخذً 

ســــات املاليــــة اإلســــالمية فرصــــة  يكــــون للمصــــارف واملؤسّ حــــّىت  أدوات ســــوق النقــــد اإلســــالمي: –ب 
االستفادة من املزايا اهلائلة اليت تتيحها األسواق النقدية، ال بد من العمـل علـى تطـوير أدوات ماليـة إسـالمية 

يهـا ي وظـائف مماثلـة لتلـك الـيت تؤدّ ن عالقة الدائنيـة واملديونيـة، ويف نفـس الوقـت تـؤدّ قصرية األجل ال تتضمّ 
وهي  ،ت حمل السندات الربويةاإلطار ظهرت فكرة الصكوك اإلسالمية اليت حلّ  األدوات التقليدية، ويف هذا

 سات.لتليب احتياجات املتعاملني فيها من اجلمهور واملؤسّ  هار يطو ّمت تعبارة عن أدوات ملكية قصرية األجل 

ق متســـاوية "وثـــائ ا:فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية الصـــكوك بأّ�ـــوقـــد عرّ       
ا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجـودات مشـروع معـني أو نشـاط ل حصصً القيمة، متثّ 

رت صـدِ االكتتـاب وبـدء اسـتخدامها فيمـا أُ  اباستثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمـة الصـكوك وقفـل بـ
(من أجله"

7F

 :ما يلي ضحومن هذا التعريف يتّ  .)1

ل مـن حصـيلة إصـدارها، وينبغـي أن يكـون النشـاط أو يف املشروع الذي ميوّ ة شائعة ل الصكوك حصّ متثّ  -
 فق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ل يتّ املشروع املموّ 

 اا كمًيـــوال يصـــح حتديـــد العائـــد حتديـــدً يكـــون العائـــد حصـــة مـــن الـــربح الـــذي حيققـــه املشـــروع إن وجـــد،  -
 ا من قيمته اإلمسية؛دة مسبقً ا، أو أن يكون نسبة حمدّ مسبقً 

(ل من حصيلة االكتتاب بذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمة مصدر الصكوكيتمتع املشروع املموّ  -
8F

2(. 
سـات املاليـة تكون الصكوك اإلسالمية قابلـة للتـداول يف البورصـة، وهـي بـذلك تسـاعد املصـارف واملؤسّ  -

(اإلسالمية يف إدارة سيولتها عرب أدوات سوق النقد
9F

3(. 
 لتمويل االستثمارات وفق صيغة من صيغ االستثمار اإلسالمي.الصكوك اإلسالمية هي أدوات  -

 :اولها في سوق النقد اإلسالمي نجدالي فمن األدوات المالية اإلسالمية التي يمكن تدوبالتّ      

                                                           
 .288: ص ،2007 البحرين، ،"المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية" هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  - )1(
 .252 :أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
  ، بنك السودان 26"، جملة املصريف، العدد "أدوات سوق النقد اإلسالمية : مدخل للهندسة المالية اإلسالميةفتح الرمحان علي حممد صاحل،   - )3(

 -http://www.cbos.gov.sd/node/738ط التايل:                                                   ، متوفرة على الراب2002املركزي،         
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سات املالية اإلسالمية ولغرض متويل هي اليت تقوم من خالهلا املصارف واملؤسّ صكوك المضاربة:  -1-ب
بإصـــــدار وثـــــائق متســـــاوية القيمـــــة بصـــــفتها طـــــرف مضـــــارب وبيعهـــــا  ،اســـــتثماري معـــــّني نشـــــاط أو مشـــــروع 

لهـا فـق عليهـا واخلسـائر يتحمّ على أن يتم تقسيم األرباح وفق نسـب معينـة متّ  ،للمستثمرين (أصحاب املال)
 ؛لمِ ر اجلهة املصدرة أو تُ أصحاب املال ما مل تقصّ 

ا اجلهـة املصـدرة تكـون طرفًـ مـن حيـث أنّ  ة إالّ ال ختتلـف عـن صـكوك املضـارب صكوك المشـاركة: -2-ب
ا هلــــم كمــــا هــــو احلــــال يف شــــركات املســــامهة ، وهــــي بــــذلك تعتــــرب شــــريكً وواحــــدا مــــن املشــــاركني حلملــــة الصــــكوك

(العامة
10F

1(. 

هي عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة، يتم إصدارها واسـتثمار حصـيلتها يف  صكوك اإلجارة: -3-ب
كاملباين واملعدات ... إخل وتأجريها، وهي بذلك تتـيح حلملتهـا فرصـة احلصـول علـى دخـل نة  شراء أصول معيّ 

(مبقدار املسامهة اليت دفعها اإلجيار كلٌ 
11F

2(. 

: مـن خـالل هـذه الصـناديق يـتم شـراء تشـكيلة واسـعة مـن صكوك صناديق االستثمار اإلسـالمية -4-ب
ى حصــص والــيت هلــا مواردهــا بإصــدار شــهادات تســمّ األوراق املاليــة اإلســالمية بفئــات خمتلفــة، وحتصــل علــى 

ا اسـرتداد قيمتهـا وتسـييلها، وهـي حق على كل أصول الصندوق، وميكـن تـداوهلا يف البورصـة كمـا ميكـن أيًضـ
(ا تقوم على تنويع أوراق احملفظةل من املخاطر أل�ّ بذلك توفر السيولة ألصحابا وتقلّ 

12F

3(. 

التصـــكيك هـــو العمليـــة الـــيت يـــتم مـــن خالهلـــا حتويـــل  :لألصـــول (التوريـــق) عمليـــات التصـــكيك -5-ب
ىل أوراق ماليـة قائمـة إ ،ة لدخل ميكن التنبؤ به واليت متتلكهـا املؤسسـةجمموعة من األصول غري السائلة واملدرّ 

علــى الشــراكة يف منــافع هــذه األصــول خــالل فــرتة معينــة، فمــن خــالل عمليــة التصــكيك ميكــن للمصــارف 
ة فيمـا يتعلـق مبشـكل رها سوق النقد خاصّ سالمية االستفادة من املزايا اليت يتيحها ويوفّ سات املالية اإلواملؤسّ 

(توفري السيولة
13F

4(. 

                                                           
 "االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق  :لورقة عمل مقدمة ضمن املؤمتر العلمي األوّ  ، "صناديق االستثمار اإلسالمية"،هشام جرب  - )1(

 .22 :، ص2005، فلسطني، المعاصرة"التنمية والتحديات         
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )2(
 .93:ص ،2003 مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، أسواق رأس المال وأدواتها األسهم والسندات"، "البورصات: ضياء جميد املوسوي،  - )3(
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )4(
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ا ليـة هلـذه الصـكوك أّ�ـمقد أثبتت التجربـة العل التجارب العملية ألدوات سوق النقد اإلسالمي: –ج 
أبـرز مثـال علـى ذلـك  يف العديد من الدول اإلسالمية : كإيران، ماليزيا، باكستان، ولعلّ  حققت جناحا كبرياً 

 التجربة السودانية اليت متيزت بإصدار وتداول العديد من األدوات املالية يف سوق النقد، ومنها جند:
، وهـــي 1998إصــدار هـــذه الشــهادات ســـنة  متَّ  شــهادات مشـــاركة البنـــك المركـــزي "شـــمم": -1-ج

عبـارة عــن سـندات متثــل أنصـبة حمــددة يف صـندوق خــاص حيتـوي علــى أصـول بنــك السـودان ووزارة املاليــة يف 
القطـاع املصــريف، هلـا قيمــة إمسيـة حمــددة وقيمـة حماســبية وسـعر للتبــادل يتحـدد عــن طريـق التفــاوض بـني البــائع 

ا للتسـييل، وهـي بـذلك متثـل منفـذً  هلا سـوق ثانويـة فهـي قابلـة للتـداول وسـهلة واملشرتي عند التبادل، ومبا أنّ 
ّـــ ،ا ســـريع التســـييل للمصـــارف التجاريـــةاســـتثماريً  ه وآليـــة إلدارة الســـيولة بالنســـبة للمصـــرف املركـــزي حيـــث أن

م بشــراء هــذه يقــو  ،يســتخدمها للــتحكم يف إدارة الســيولة، فــإذا كــان النشــاط االقتصــادي حباجــة إىل ســيولة
(حلالة املعاكسةويعرضها للبيع يف ا الشهادات من مالكيها

14F

1(. 

، وهــي عبــارة عــن 1999إصــدار هــذه الشــهادة ســنة  متَّ  ):شــهادات مشــاركة الحكومــة (شــهامة -2-ج
سندات قائمة على أصول حقيقية يتم إصدارها مقابل حقوق ملكية الدولة يف عدد مـن املؤسسـات الراحبـة، 

آليـــة إلدارة الســـيولة مـــن قبـــل البنـــك وهــي متثـــل وســـيلة فعالـــة لتمويـــل عجـــز املوازنـــة، ويف نفــس الوقـــت تعتـــرب 
(املركزي، وهي بذلك تساعد على تطوير سوق النقد

15F

2(. 

يعتــرب التكــوين الرأمســايل أحــد العوامــل األساســية الــيت تــؤدي إىل حتقيــق : ســوق رأس المــال اإلســالمي - 2
اإلسـالمية ذات احلاجـة ة لتطـور الـدول عد توافر عنصر رأس املـال مـن األمـور املهّمـولذلك يُ  ،التنمية االقتصادية

زمــني لقيــام مثــل هــذه تــوفري التمويــل املتوســط والطويــل األجــل الّال  إىل مشــروعات اســتثمارية ضــخمة، ورغــم أنّ 
ّــــ عــــد مــــن املهــــام والوظــــائف األساســــية ألســــواق رأس املــــال، إالّ االســــتثمارات يُ  ه ال ميكــــن للــــدول اإلســــالمية أن

(سبقةاملل أسواق رأس املال التقليدية اليت تعتمد على الفوائد ا لطبيعة عماالستفادة من مزاياها وذلك نظرً 
16F

3(. 

                                                           
 سلسلة الدراسات والبحوث، بنك  ،"، "إدارة السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي اإلسالمي، تجربة السودانحسنصابر حممد   - )1(

 .13 :، ص2004السودان،         
 .14 :املرجع السابق، ص  - )2(
 ورقة عمل مقدمة  وإمكانية تطويرها"،: ماهية السوق اإلسالمية لرأس المال اق المالية في االقتصاد اإلسالمي"األسو محد الكساسبة،   - )3(

 .73 :، ص1991األردن،  "التنمية من منظور إسالمي"،: ضمن ندوة        
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عـرف سـوق رأس املـال مبفهومهـا الواسـع تُ  ،وفق املفهـوم التقليـدي :تقليديسوق رأس المال المفهوم  -أ
ا يف صـورة قـروض مباشـرة طويلـة األجـل، أو يف ذ إّمـ"سوق الصفقات املالية طويلة األجل اليت تنفّ  :اعلى أ�ّ 
(إصــدارات ماليــة طويلــة األجــل شــكل

17F

ففيهــا يــتم إصــدار وتبــادل األدوات املاليــة متوســطة وطويلــة األجــل  ،)1
(: األسهم والسندات والقروض املصرفية طويلة األجل"مثل ،اليت تزيد مدة استحقاقها عن سنة

18F

2(. 

املقرضــني لــرأس املــال : "اإلطــار أو التنظــيم الــذي يشــمل العارضــني أو اوبعبــارة أخــرى ميكــن القــول بأّ�ــ      
ىل عـدد مـن إوال لفرتة طويلـة، باإلضـافة مقرتضني الذين يف حاجة إىل تلك األطويل األجل، والطالبني أو امل

(صنيالوسطاء املاليني املتخصّ 
19F

3(. 

ا يف االســـتعمال فيقتصـــر علـــى ق أو احملـــدود لســـوق رأس املـــال وهـــو األكثـــر شـــيوعً ا التعريـــف الضـــيّ أّمـــ       
مة لألسهم والسندات، وهو ما يعرف بسوق األوراق املالية (البورصة)، وفيها يتم التعامل بـالبيع السوق املنظّ 

ل القنــوات الرئيســية الــيت ينســاب فيهــا املــال مــن حبيــث تشــكّ  ،والشــراء لــألوراق املاليــة (األســهم والســندات)
شـــجيع االســـتثمار مـــن أجـــل وت عـــة، مبـــا يســـاعد علـــى تنميـــة االدخـــارســـات والقطاعـــات املتنوّ األفـــراد واملؤسّ 

(مصلحة االقتصاد
20F

4(. 

ا ا حيويًـعصـرية ومطلبًـ سـوق رأس املـال ضـرورةً عـد يُ  مفهوم وأهميـة سـوق رأس المـال اإلسـالمي: -ب 
لكونــه: "الســوق الــيت يلجــأ إليهــا أصــحاب  ي كــذلك إالّ لــدعم النمــو االقتصــادي للــدول اإلســالمية، ومــا مسّــ

(املشـــروعات لتكـــوين رأس املـــال يف مشـــروعاتم املختلفـــة"
21F

ه وحبالتـــه الراهنـــة والقائمـــة يف إطـــار النظـــام ، لكّنـــ)5
يشـــوبه الكثـــري مـــن املخالفـــات الشـــرعية وتـــتم فيـــه العديـــد مـــن التعـــامالت والصـــفقات  ،االقتصـــادي الوضـــعي

صـرف بوجـه عـام نرأس املـال اإلسـالمي، وهـو مصـطلح يور مـا يعـرف بسـوق ا ظهـاحملظورة، ولذلك كان لزاًمـ
ة للداللة على التعامل بالتمويل املتوسـط وطويـل األجـل، وذلـك عـن طريـق جتميـع مـدخرات املسـلمني اخلاّصـ

                                                           
 .44 :حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص - )1(
 .16 :، ص2006"، دار السالم، مصر، "نحو سوق مالية إسالميةأشرف حممد دوابة،  - )2(
 .124 :، ص1996 ،مصر زهراء الشرق، والمال"،، "أسواق النقد حممد البنا - )3(
 .31:، ص2002دار الفكر، سوريا،  دراسة تحليلية نقدية"، "بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي:شعبان حممد إسالم الربواري،  - )4(
 .31:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص - )5(
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اســتثمارها عــن طريـق التعامــل بــاألوراق املاليــة املتوســطة وطويلـة األجــل، وذلــك علــى النحــو  والرمسيـة، ومــن مثّ 
(ي جتيزه الشريعة اإلسالميةالذ

22F

1(. 

ّـــكمـــا عرّ        ـــة بأن ـــة األوراق املاليـــة املاليزي ـــه هيئ ـــوافر فيـــه فـــرص االســـتثمار والتمويـــل فت ـــذي تت ه: "الســـوق ال
ا بأحكــام الشــريعة اإلســالمية، ا تاًمــمتوســطة وطويلــة األجــل، واملنتجــات واخلــدمات املتــوافرة فيــه تلتــزم التزاًمــ

("ا مثل التعامل بالربا واملقامرة والغرر وما شابه ذلكمة شرعً األنشطة احملرّ  حيث جيب أن تكون خالية من
23F

2(. 

ـــ        ـــةيســـوق رأس املـــال اإلســـالمي  ايل ميكـــن القـــول أنّ وبالّت ـــة املـــوارد املالي مـــن  ،عمـــل علـــى جتميـــع وتعبئ
ذلـــك لغـــرض و  ،الوحـــدات املـــدخرة الباحثـــة عـــن االســـتثمار اإلســـالمي اخلـــايل مـــن كافـــة املخالفـــات الشـــرعية

وحـىت يـتم  ،توجيهها لتمويل املشـروعات واألنشـطة االقتصـادية املختلفـة املتوافقـة وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية
كافــة أنشـــطة وعمليــات ســوق رأس املـــال اإلســالمي تقــوم علــى االلتـــزام الشــرعي مــن جهـــة،   د مــن أنّ التأّكــ

ولكســب ثقــة املســتثمرين الــراغبني واحلريصــني علــى االســتثمار يف هــذه الســوق مــن جهــة أخــرى، ينبغــي أن 
 صـني يف فقـه املعـامالتنة من مستشارين شـرعيني وخـرباء متخصّ ختضع هذه السوق للجنة رقابة شرعية مكوّ 

(ة فيما يتعلق باملعامالت املالية اإلسالميةوخاصّ 
24F

3(. 

 ــــداولــ: أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلصــــدار والتثانيـًا

 سوق املالية اإلسالمية من حيث اإلصدار والتداول إىل:تصنيف الميكن        

الســوق  ومكّونـا أساســًيا وضــروريا إلنشـاء وبنــاء جــزًءا مهًمــا تعتــرب الســوق األّوليـة ية:ــــــــلوق األوّ الّسـ - 1
  .املالية اإلسالمية

ا بسوق اإلصدارات اجلديدة، وفيها يتم التعامل بـاألوراق املاليـة عرف أيضً تُ  ية:ــــلوق األوّ السّ  مفهوم -أ 
االستثمارية زمة لتمويل عملياتا ل مرة، لغرض احلصول على األموال الّال اليت تصدرها اهليئات والشركات ألوّ 

لــت هــذه اإلصــدارات يف أســهم عاديــة تطرحهــا شــركات ســواء متثّ  املختلفــة، ويكتتــب فيهــا األفــراد واملؤسســات،
ا وذلــك ســني، أو عاًمــا علــى املؤسّ ا أي مقصــورً والــذي قــد يكــون خاًصــ ،املســامهة عنــد تأسيســها لالكتتــاب فيهــا

                                                           
 .72 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص - )1(

(2)  -   Securities commission of Malaysia, “Islamic capital market in Malaysia”, 2004, p: 01. 
(3)   - Securities commission of Malaysia, “Understanding the Islamic capital market concept”, 2004, p: 03. 
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لت يف أسهم عادية وصكوك تطرحها الشركات ثّ أو مت ،بطرح بعض أو كل اإلصدار على اجلمهور لالكتتاب فيه
(القائمة من أجل زيادة رأس ماهلا لتمويل التوسعات اجلديدة أو لتحديث األصول الرأمسالية القائمة لديها

25F

1(. 

ــــة  يل مــــا هــــو إالّ وق األوّ فالّســــ        ــــة التمويلي ــــع املــــدخرات مــــن الوحــــدات ذات الطاق وســــيلة وأداة لتجمي
ـــة، فتنشـــأ نتيجـــةً  ،الفائضـــة ـــذلك عالقـــة مباشـــرة بـــني  وتوجيههـــا إىل الوحـــدات ذات العجـــز يف املـــوارد املالي ل

 مصدري األوراق املالية (املستثمرين) وبني مقدمي األموال (املدخرين).

ميكـــن للمصـــارف اإلســـالمية  :دور المصـــارف اإلســـالمية فـــي تصـــريف اإلصـــدارات اإلســـالمية -ب
 :الية، أن تقوم بالوظائف التاليةاجلديدة من األوراق املولغرض تصريف اإلصدارات 

م املصــارف اإلســالمية النصــح واملشــورة للشــركات واجلهــات الــيت تقــدّ  تقــديم النصــح والمشــورة: -1-ب
 تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية وذلك خبصوص:

نوع الورقة املالية اليت  ميكنها أن تساعد الشركات املصدرة يف اختيار نوعية الورقة المالية المعروضة: -
 يفضل إصدارها، بعد دراسة مستفيضة للهيكل املايل للجهة املصدرة وظروف سوق األوراق املالية؛

املسـاعدة يف اختيــار التوقيــت املالئــم واملناسـب لإلصــدار مــع األخــذ  توقيــت عــرض األوراق الماليــة: -
(ألوراق املاليةبعني االعتبار الظروف احلالية واملستقبلية املتوقعة لسوق ا

26F

2(. 
املسـاعدة يف التأكـد مـن السـالمة القانونيـة والشـرعية للورقـة  :الجوانب القانونية والشرعية لإلصـدار -

 املالية املزمع إصدارها؛
ن مــن ليــتمكّ  ،ف املصــرف مجيــع مهاراتــه وخرباتــه الــيت ميتلكهــايوظّــ ســعر الورقــة الماليــة المصــدرة: -

(حتديد السعر األفضل واألنسب للطرفنيفاق مع الشركة املصدرة على االتّ 
27F

3(. 

تقـــوم املصـــارف اإلســـالمية مبســـاعدة الشـــركات املصـــدرة يف  المســـاعدة فـــي تســـجيل الوثـــائق: -2-ب
بعـد تقـدمي طلـب  ه ال يـتم تسـويق اإلصـدار اجلديـد إالّ تسجيل الوثائق املطلوبة لدى هيئة البورصة، حيـث أنّـ

حة بالطلــب البيانــات املوّضــ د مــن أنّ الــيت يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية التأّكــ ،تســجيل إىل جلنــة األوراق املاليــة

                                                           
 .15 :حممد بن علي العقال، مرجع سابق، ص  - )1(
 .219 :ص، 1999دار الفكر العريب، مصر،  ، "إدارة األسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة"،البدوي عبد احلافظالسيد   - )2(
 .108 :صمرجع سابق، عبد النافع الزرري وغازي فرح،   - )3(
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سـنوات سـابقة،...) كافيـة  03(الغرض من اإلصدار، السـعر املعـروض للجمهـور، امليزانيـة وقائمـة الـدخل لــ 
 املصرف إرسال صورة من تلـك البيانـات بعـد اعتمادهـا مـن هيئـة ويتوّىل  ،للحكم على مدى جودة اإلصدار

(بورصة إىل املستثمرين احملتملنيال
28F

1(. 

 :بـــأن تقوم يف هذا اإلطار ميكن للمصارف اإلسالمية  االكتتاب في األوراق المالية اإلسالمية: -3-ب

 اإلســــالمية تبـــدأ عمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة القيـــام بعمليـــة التســـويق وتـــرويج االكتتـــاب: -
 املصـرف اإلسـالمي هـذه احلملـة بإعداد محلة واسعة للدعاية والرتويج هلا بني اجلمهور، ويتـوّىل  ،املصدرة

: كاللوحات اإلعالنية، طبع نشرات من خالل عدة طرق ،باإلعالن عن هذا االكتتاب وشروطه ومزاياه
(وكتيبات، اإلذاعة والتلفزة، الصحف والالت، ... إخل)

29F

2(. 
حتمـل كافـة  ،قوم املصرف بتلقي أموال املكتتبني وإصدار شـهادات هلـمي إصدار شهادات االكتتاب: -

(ب واجلهة املصدرةتِ قة باملكتَ البيانات واملعلومات املتعلّ 
30F

3(. 
يقـــوم املصـــرف اإلســـالمي بعمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة اإلســـالمية  التعهـــد بتغطيـــة اإلصـــدار: -

 .عن اجلهة املصدرة بصفته وكيالً 

وهـي العمليـة الّنهائيـة الـيت يـتم فيهـا بيـع األوراق املاليـة  :توزيع األوراق الماليـة اإلسـالميةبيع و  -4-ب
 بني.تِ مجهور املكتَ اإلسالمية اجلديدة، وتنتقل مبوجبها ملكية هذه األوراق إىل 

شـأ�ا أن حتتـل السـوق الثانويـة مكانـًة هاّمـة وتـؤّدي وظـائف ومهـام عديـدة مـن  انوية:ـــــوق الثــــــــالسّ  - 2
 تساهم إىل حٍد كبري يف استمرار وتنشيط السوق املالية اإلسالمية، ويّتضح ذلك كما يلي:

ـــوق الثـالّســمفهــوم  -أ ا بســوق التــداول، وفيهــا يــتم تــداول األوراق املاليــة اإلســالمية ى أيًضــوتســمّ  انوية:ـــــ
(االكتتــاب فيهــا ليــة ومتّ ق األوّ ...) الــيت ســبق إصــدارها يف الســو  اإلســالمية (األســهم العاديــة، الصــكوك

31F

4(، 
أو شــركات أو  ســواء كــانوا أفــراد ويشــمل تــداول هــذه األوراق البيــع والشــراء بــني حامليهــا ومســتثمرين آخــرين

مللكيــة تلــك األوراق مــن مســتثمر إىل  وق ال يعــدو أن يكــون نقــالً التعامــل يف هــذه الّســف ،صــناديق اســتثمار

                                                           
 .486 :، ص1999منشأة املعارف، مصر،  ، "إدارة األسواق والمنشآت المالية"،منري إبراهيم هندي  - )1(
 .22 :، ص2003دار النهضة العربية، مصر،  "دور البنك في خدمة األوراق المالية"،عاشور عبد اجلواد عبد املطلب،   - )2(
 .135 :، ص2001دار النهضة العربية، مصر،  "عمليات بورصة األوراق المالية الفورية واآلجلة من الوجهة القانونية"،سيد طه بدوي،   - )3(
 .13 :، ص2008دار الفكر اجلامعي، مصر،  "البورصات"،، حممد الصرييف  - )4(
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يه لـذلك يسـمّ  ،ل مـرةق مبعـامالت علـى أوراق ماليـة ال تـتم ألوّ ه يتعلّـا ألنّ ا ثانويً ي هذا السوق سوقً ومسّ  ،آخر
 .ا "سوق اإلصدارات القدمية"البعض: "صفقات اليد الثانية" وأيضً 

ا وهذا إمّ  ،وق الثانوية هي سوق إلعادة بيع األوراق املاليةالسّ  انوية:ــــــوق الثــــــــالسّ ووظائف أهمية  -ب

حبيــث حيصــل املشــرتي  ،الســيولة أو إلعــادة االســتثمار يف أوراق ماليــة إســالمية جديــدةلغــرض احلصــول علــى 

لألوراق املالية على نفس حقوق بائع الورقة األصلية، وليست لزيادة أموال الشركات فالشركات املصدرة هلذه 
(ليةوّ اء عمليات التداول كما هو احلال يف السوق األاألوراق ال حتصل على أي أموال إضافية جرّ 

32F

ولذلك  .)1

وتعمــل يف الســوق  ليــة ســوق االســتثمار احلقيقــي والســوق الثانويــة ســوق االســتثمار املــايل،وق األوّ تعتــرب الّســ
مثـــل:  ،الثانويـــة املنشـــآت املاليـــة اإلســـالمية الـــيت تقـــوم بتنشـــيط تـــداول األوراق املاليـــة وتـــوفري عنصـــر الســـيولة

(وشركات إدارة حمافظ األوراق املالية اإلسالمية اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية شركات السمسرة
33F

2(. 

ا السوق الثانوية ال تعترب سـوق تبـادل وانتقـال امللكيـة فحسـب، بـل تقـوم أيًضـ وجتدر اإلشارة إىل أنّ  

مــن أهــم مهــام ووظــائف  ذلــك أنّ  بــدور هــام وغــري مباشــر يف خدمــة االقتصــاد الــوطين يف الــبالد اإلســالمية،
مــن خــالل تســهيل تــداول هــذه  ،ليــة مــن األوراق املاليــةتــوفري الســيولة لإلصــدارات األوّ  هــو ويــةالســوق الثان

 األوراق وحتويلها إىل نقد بسرعة ويسر مىت ما رغب حاملها بذلك، وبالتايل فنجاح السوق الثانوية وزيادة 

وق ا علـــى الّســـيعطـــي لـــألوراق املاليـــة جاذبيـــة تعمـــل علـــى اســـتقطاب املـــدخرين ممـــا يـــنعكس إجيابًـــ ،نشـــاطها
ي إىل زيــادة إقبـال املســتثمرين علــى اإلصــدارات واالكتتابـات اجلديــدة الــيت تــتم بــا، ذلــك ســيؤدّ  ألنّ  ،ليـةاألوّ 

ات قائمـة لتقـوم بتطـوير ة، أم لزيـادة رؤوس أمـوال شـركل مـرّ س ألوّ ة بشـركات جديـدة تؤّسـسواء كانت خاّصـ
(عملياتــا اإلنتاجيــة

34F

، وهــو أمــر بــال شــك ســيعظم فــرص إنشــاء وتأســيس شــركات مســامهة إســالمية وتوســيع )3

مشاريع إنتاجية وهو ما تسـعى السـوق املاليـة اإلسـالمية بشـقيها األويل والثـانوي إىل حتقيقـه خلدمـة االقتصـاد 
 الوطين.

                                                           
 .81 :، ص2000دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  "اإلدارة المالية"،حممد علي العامري،  - )1(
 .04:،ص2004العريب"،األردن،"التجارة العربية البنية والتكامل االقتصادي  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،"نحو سوق مالية عربية"،أشرف دوابة - )2(
 ،  2007، جانفي32 :، العدد04 :"، جملة اجلندول، السنة"دور أسواق األوراق المالية في التنمية االقتصاديةأسامة فخري عبد اللطيف،  - )3(

 - http://jandoolmag.150m.com/Prev.%20issues.htm                                                        متوفر على الرابط التايل:       

http://jandoolmag.150m.com/Prev.%20issues.htm
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 المطلب الثاني : أنــواع السوق المالية اإلسالمية

لغـرض التعامـل  ،ن باملسـتثمرينو اإلسـالمية الوسـيلة الـيت يلتقـي مـن خالهلـا املـدخر وق املاليـة الّسـ متثّـل        
نــة باألصــول الشــرعية املختلفــة (املاليــة والنقديــة) لفــرتات متباينــة (طويلــة وقصــرية)، وذلــك وفــق سياســات معيّ 

ة أنـواع  ىل عـدّ إية ميكن تقسيم السوق املالية اإلسالم عليهعة تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية، و وطرق متنوّ 
 :كما يلي

 

 

 أوالً : أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها

نـواع األدوات املتداولـة فيهـا وفـرتات اسـتثمارها إىل أسوق املالية اإلسالمية مـن حيـث ميكن تصنيف ال
 :اثنني كما يلي نوعني

املاليــة  اإلســالمي مــن أهــم مكّونــات وأقســام الســوقتعتــرب ســوق النقــد : ســوق النقــد اإلســالمي - 1
 اإلسالمية ويتضح ذلك كما يلي:

 ى أيضا: سوق السيولة، سوق املعامالت قصرية األجل.تسمّ  :سوق النقد اإلسالميوأهمية مفهوم -أ  

: "سـوق االسـتثمار قصـري األجـل الـذي ال يتجـاوز اووفق املفهوم التقليدي فقد عرفت سوق النقـد بأّ�ـ       
 .)0F1("أجل استحقاق األوراق املالية سنة واحدة، وفيها يلتقي العرض والطلب على القروض قصرية األجلفيه 

يــة الــيت يــتم مبوجبهــا ومــن خالهلــا إصــدار وتــداول رؤوس األمــوال قصــرية اآللا: ا بأّ�ــكمــا عرفــت أيًضــ       
)(األجل

1F

، باإلضـافة التجاريـة والبنـوك املركـزي البنـك يف لةممثّ هاز املصريف اجل ساتمؤسّ  بتدخل تسمح واليت ،2
 .اخل...العمومية اخلزينة التأمني، شركات ل:مث البنكية غري املالية املؤسسات بعض إىل

مــن الســيولة،  عــالٍ  ع بقــدرٍ ص يف األدوات قصــرية األجــل، الــيت تتمّتــســوق النقــد تتخّصــ فــإنّ  ،وعليــه       
 ،مـــن اخلســـائر أو بــدون خســـائر أصـــالً  وقـــت مبجـــرد عرضــها للبيـــع، بأقـــل قــدرٍ  حبيــث ميكـــن تســييلها يف أيّ 

                                                           
 .65 :، ص2002"، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، "البورصة وموقعها من أسواق العمليات الماليةحمفوظ جبار،   - )1(
 .135:ص ،2005 ،مصراجلديدة، اجلامعة دار  والتمويل"،"اقتصاديات النقود  ،زينب عوض اهللاو  أسامة حممد الفويل   _ )2(

  ًأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها؛ أوال : 
  داول.ـــــــــــــــــــــدار والتـــــــــأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلص: ثانًيا 

 



 السوق املالية اإلسالمية وأنواعها: مفهوم  املبحث األول                                                                               املعامل األساسية  للسوق املالية اإلسالمية ول :الفصل األ     
 املالية اإلسالمية  السوق أنواع   : ثانياملطلب ال

 

12 
 

ا من االستثمار يف أدوات سوق رأس املـال االستثمار يف هذه األدوات قد يكون أكثر أمانً  وألجل ذلك فإنّ 
(ت االستثمار فيها إىل سيولةل أدوابسبب سرعة وسهولة حتوّ  ،يت سوق النقد كذلكمسّ ، و ةخاصّ 

2F

1(. 

ه يــتم مــن خــالل د يــتم التعامــل وعقــد الصــفقات فيــه، إذ أنّــولــيس لســوق النقــد مكــان خــاص وحمــدّ        
ا بواســطة وســائل االتصــال املختلفــة  وإّمــ ا بااللتقــاء مباشــرةً صــني أو املصــارف التجاريــة، إّمــالسماســرة املتخصّ 

(كاهلاتف، التلكس، الفاكس ... إخل
3F

2(. 

ا بالنســـبة لالقتصـــاد رة ضـــروري ومهـــم جـــدً مـــة ومتطـــوّ وجـــود ســـوق نقديـــة منظّ  وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنّ        
ا تعتــرب مصــدر ل يف أّ�ــســات املاليــة، تتمثّــا بالنســبة للمصــارف واملؤسّ الــوطين يف أي بلــد، كمــا هلــا أمهيــة أيًضــ

علـى القـروض قصـرية األجـل، وذلـك ا متـنح للمقرتضـني الفرصـة يف احلصـول للتمويل قصري األجل، حيث أ�ّ 
من خالل استثمار أمواهلم يف أصول  ،من أموال املستثمرين الراغبني يف احلصول على درجة عالية من األمان

(ماليــة ذات ســيولة مرتفعــة
4F

ســات الســوق النقديــة هــي املصــارف التجاريــة واملصــارف أهــم مؤسّ  وحيــث أنّ  ،)3
ومـن خـالل هـذه السـوق توظيـف بعـض أمواهلـا بشـكل سـائل وآمـن،  ه ميكن للمصارف التجارية فإنّ   ،املركزية

ا يســـاعدها علـــى االحتفـــاظ باحتيـــاطي ثابــــت ا ممّـــا الســـتعمال أمواهلـــا الفائضــــة مؤقتًـــا تعتـــرب منفـــذً كمـــا أّ�ـــ
ا بالنسبة للمصرف املركزي فيمكنـه ومـن خـالل هـذه السـوق التـأثري علـى كميـة وسـعر األمـوال ومنخفض، أمّ 

(لسياسة النقدية اليت يقوم بتنفيذهاا لائلة تبعً السّ 
5F

4(. 

ـــ       ظـــام املصـــريف واملـــايل النّ  ع بـــا األســـواق النقديـــة، فـــإنّ ويف ظـــل هـــذه املزايـــا والفوائـــد العديـــدة الـــيت تتمّت
يه من وظائف ا ومبا ميكن أن تؤدّ عد بأمس احلاجة ملثل هذه السوق، كما أ�ّ اإلسالمي يف البالد اإلسالمية يُ 

أهــم  ه ويف إطــار ســوق النقــد التقليــدي فــإنّ نــات الســوق املاليــة اإلســالمية، غــري أنّــمــن أهــم مكوّ ة تعتــرب مهّمــ
تجاريــة، شــهادات اإليــداع القابلــة الوراق األاألدوات الــيت تتعامــل بــا هــذه األســواق هــي : أذونــات اخلزينــة، 

(للتــداول، قبــوالت مصــرفية ..إخل
6F

ا، وهــي بــذلك مــة شــرعً حملرّ وهــي أدوات تســتند يف جمملهــا علــى الفائــدة ا ،)5

                                                           
 .35 :ص، 2000دار وائل للنشر، األردن،  "األسواق المالية"،رري وغازي فرح، ز عبد النافع ال  -  )1(
 .64 :مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرجع سابق، ص  - ) 2(
 .197 :حممد مطر، مرجع سابق، ص  -   )3(
 .31 :، ص2000املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ، "العمليات المصرفية والسوق المالية"،الناشف وخليل اهلندي أنطوان  -  )4(
 .15حسني بين هاين، مرجع سابق، ص:   -  )5(
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الــيت تتحاشــى وتتفــادى التعامــل بالفوائــد الربويــة  ،ســات املاليــة اإلســالميةا أمــام املصــارف واملؤسّ ل عائًقــتشــكّ 
 .اا أو عطاءً أخذً 

ســــات املاليــــة اإلســــالمية فرصــــة  يكــــون للمصــــارف واملؤسّ حــــّىت  أدوات ســــوق النقــــد اإلســــالمي: –ب 
االستفادة من املزايا اهلائلة اليت تتيحها األسواق النقدية، ال بد من العمـل علـى تطـوير أدوات ماليـة إسـالمية 

يهـا ي وظـائف مماثلـة لتلـك الـيت تؤدّ ن عالقة الدائنيـة واملديونيـة، ويف نفـس الوقـت تـؤدّ قصرية األجل ال تتضمّ 
وهي  ،ت حمل السندات الربويةاإلطار ظهرت فكرة الصكوك اإلسالمية اليت حلّ  األدوات التقليدية، ويف هذا

 سات.لتليب احتياجات املتعاملني فيها من اجلمهور واملؤسّ  هار يطو ّمت تعبارة عن أدوات ملكية قصرية األجل 

ق متســـاوية "وثـــائ ا:فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية الصـــكوك بأّ�ـــوقـــد عرّ       
ا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجـودات مشـروع معـني أو نشـاط ل حصصً القيمة، متثّ 

رت صـدِ االكتتـاب وبـدء اسـتخدامها فيمـا أُ  اباستثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمـة الصـكوك وقفـل بـ
(من أجله"

7F

 :ما يلي ضحومن هذا التعريف يتّ  .)1

ل مـن حصـيلة إصـدارها، وينبغـي أن يكـون النشـاط أو يف املشروع الذي ميوّ ة شائعة ل الصكوك حصّ متثّ  -
 فق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ل يتّ املشروع املموّ 

 اا كمًيـــوال يصـــح حتديـــد العائـــد حتديـــدً يكـــون العائـــد حصـــة مـــن الـــربح الـــذي حيققـــه املشـــروع إن وجـــد،  -
 ا من قيمته اإلمسية؛دة مسبقً ا، أو أن يكون نسبة حمدّ مسبقً 

(ل من حصيلة االكتتاب بذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمة مصدر الصكوكيتمتع املشروع املموّ  -
8F

2(. 
سـات املاليـة تكون الصكوك اإلسالمية قابلـة للتـداول يف البورصـة، وهـي بـذلك تسـاعد املصـارف واملؤسّ  -

(اإلسالمية يف إدارة سيولتها عرب أدوات سوق النقد
9F

3(. 
 لتمويل االستثمارات وفق صيغة من صيغ االستثمار اإلسالمي.الصكوك اإلسالمية هي أدوات  -

 :اولها في سوق النقد اإلسالمي نجدالي فمن األدوات المالية اإلسالمية التي يمكن تدوبالتّ      

                                                           
 .288: ص ،2007 البحرين، ،"المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية" هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  - )1(
 .252 :أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
  ، بنك السودان 26"، جملة املصريف، العدد "أدوات سوق النقد اإلسالمية : مدخل للهندسة المالية اإلسالميةفتح الرمحان علي حممد صاحل،   - )3(

 -http://www.cbos.gov.sd/node/738ط التايل:                                                   ، متوفرة على الراب2002املركزي،         
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سات املالية اإلسالمية ولغرض متويل هي اليت تقوم من خالهلا املصارف واملؤسّ صكوك المضاربة:  -1-ب
بإصـــــدار وثـــــائق متســـــاوية القيمـــــة بصـــــفتها طـــــرف مضـــــارب وبيعهـــــا  ،اســـــتثماري معـــــّني نشـــــاط أو مشـــــروع 

لهـا فـق عليهـا واخلسـائر يتحمّ على أن يتم تقسيم األرباح وفق نسـب معينـة متّ  ،للمستثمرين (أصحاب املال)
 ؛لمِ ر اجلهة املصدرة أو تُ أصحاب املال ما مل تقصّ 

ا اجلهـة املصـدرة تكـون طرفًـ مـن حيـث أنّ  ة إالّ ال ختتلـف عـن صـكوك املضـارب صكوك المشـاركة: -2-ب
ا هلــــم كمــــا هــــو احلــــال يف شــــركات املســــامهة ، وهــــي بــــذلك تعتــــرب شــــريكً وواحــــدا مــــن املشــــاركني حلملــــة الصــــكوك

(العامة
10F

1(. 

هي عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة، يتم إصدارها واسـتثمار حصـيلتها يف  صكوك اإلجارة: -3-ب
كاملباين واملعدات ... إخل وتأجريها، وهي بذلك تتـيح حلملتهـا فرصـة احلصـول علـى دخـل نة  شراء أصول معيّ 

(مبقدار املسامهة اليت دفعها اإلجيار كلٌ 
11F

2(. 

: مـن خـالل هـذه الصـناديق يـتم شـراء تشـكيلة واسـعة مـن صكوك صناديق االستثمار اإلسـالمية -4-ب
ى حصــص والــيت هلــا مواردهــا بإصــدار شــهادات تســمّ األوراق املاليــة اإلســالمية بفئــات خمتلفــة، وحتصــل علــى 

ا اسـرتداد قيمتهـا وتسـييلها، وهـي حق على كل أصول الصندوق، وميكـن تـداوهلا يف البورصـة كمـا ميكـن أيًضـ
(ا تقوم على تنويع أوراق احملفظةل من املخاطر أل�ّ بذلك توفر السيولة ألصحابا وتقلّ 

12F

3(. 

التصـــكيك هـــو العمليـــة الـــيت يـــتم مـــن خالهلـــا حتويـــل  :لألصـــول (التوريـــق) عمليـــات التصـــكيك -5-ب
ىل أوراق ماليـة قائمـة إ ،ة لدخل ميكن التنبؤ به واليت متتلكهـا املؤسسـةجمموعة من األصول غري السائلة واملدرّ 

علــى الشــراكة يف منــافع هــذه األصــول خــالل فــرتة معينــة، فمــن خــالل عمليــة التصــكيك ميكــن للمصــارف 
ة فيمـا يتعلـق مبشـكل رها سوق النقد خاصّ سالمية االستفادة من املزايا اليت يتيحها ويوفّ سات املالية اإلواملؤسّ 

(توفري السيولة
13F

4(. 

                                                           
 "االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق  :لورقة عمل مقدمة ضمن املؤمتر العلمي األوّ  ، "صناديق االستثمار اإلسالمية"،هشام جرب  - )1(

 .22 :، ص2005، فلسطني، المعاصرة"التنمية والتحديات         
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )2(
 .93:ص ،2003 مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، أسواق رأس المال وأدواتها األسهم والسندات"، "البورصات: ضياء جميد املوسوي،  - )3(
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )4(
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ا ليـة هلـذه الصـكوك أّ�ـمقد أثبتت التجربـة العل التجارب العملية ألدوات سوق النقد اإلسالمي: –ج 
أبـرز مثـال علـى ذلـك  يف العديد من الدول اإلسالمية : كإيران، ماليزيا، باكستان، ولعلّ  حققت جناحا كبرياً 

 التجربة السودانية اليت متيزت بإصدار وتداول العديد من األدوات املالية يف سوق النقد، ومنها جند:
، وهـــي 1998إصــدار هـــذه الشــهادات ســـنة  متَّ  شــهادات مشـــاركة البنـــك المركـــزي "شـــمم": -1-ج

عبـارة عــن سـندات متثــل أنصـبة حمــددة يف صـندوق خــاص حيتـوي علــى أصـول بنــك السـودان ووزارة املاليــة يف 
القطـاع املصــريف، هلـا قيمــة إمسيـة حمــددة وقيمـة حماســبية وسـعر للتبــادل يتحـدد عــن طريـق التفــاوض بـني البــائع 

ا للتسـييل، وهـي بـذلك متثـل منفـذً  هلا سـوق ثانويـة فهـي قابلـة للتـداول وسـهلة واملشرتي عند التبادل، ومبا أنّ 
ّـــ ،ا ســـريع التســـييل للمصـــارف التجاريـــةاســـتثماريً  ه وآليـــة إلدارة الســـيولة بالنســـبة للمصـــرف املركـــزي حيـــث أن

م بشــراء هــذه يقــو  ،يســتخدمها للــتحكم يف إدارة الســيولة، فــإذا كــان النشــاط االقتصــادي حباجــة إىل ســيولة
(حلالة املعاكسةويعرضها للبيع يف ا الشهادات من مالكيها

14F

1(. 

، وهــي عبــارة عــن 1999إصــدار هــذه الشــهادة ســنة  متَّ  ):شــهادات مشــاركة الحكومــة (شــهامة -2-ج
سندات قائمة على أصول حقيقية يتم إصدارها مقابل حقوق ملكية الدولة يف عدد مـن املؤسسـات الراحبـة، 

آليـــة إلدارة الســـيولة مـــن قبـــل البنـــك وهــي متثـــل وســـيلة فعالـــة لتمويـــل عجـــز املوازنـــة، ويف نفــس الوقـــت تعتـــرب 
(املركزي، وهي بذلك تساعد على تطوير سوق النقد

15F

2(. 

يعتــرب التكــوين الرأمســايل أحــد العوامــل األساســية الــيت تــؤدي إىل حتقيــق : ســوق رأس المــال اإلســالمي - 2
اإلسـالمية ذات احلاجـة ة لتطـور الـدول عد توافر عنصر رأس املـال مـن األمـور املهّمـولذلك يُ  ،التنمية االقتصادية

زمــني لقيــام مثــل هــذه تــوفري التمويــل املتوســط والطويــل األجــل الّال  إىل مشــروعات اســتثمارية ضــخمة، ورغــم أنّ 
ّــــ عــــد مــــن املهــــام والوظــــائف األساســــية ألســــواق رأس املــــال، إالّ االســــتثمارات يُ  ه ال ميكــــن للــــدول اإلســــالمية أن

(سبقةاملل أسواق رأس املال التقليدية اليت تعتمد على الفوائد ا لطبيعة عماالستفادة من مزاياها وذلك نظرً 
16F

3(. 

                                                           
 سلسلة الدراسات والبحوث، بنك  ،"، "إدارة السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي اإلسالمي، تجربة السودانحسنصابر حممد   - )1(

 .13 :، ص2004السودان،         
 .14 :املرجع السابق، ص  - )2(
 ورقة عمل مقدمة  وإمكانية تطويرها"،: ماهية السوق اإلسالمية لرأس المال اق المالية في االقتصاد اإلسالمي"األسو محد الكساسبة،   - )3(

 .73 :، ص1991األردن،  "التنمية من منظور إسالمي"،: ضمن ندوة        
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عـرف سـوق رأس املـال مبفهومهـا الواسـع تُ  ،وفق املفهـوم التقليـدي :تقليديسوق رأس المال المفهوم  -أ
ا يف صـورة قـروض مباشـرة طويلـة األجـل، أو يف ذ إّمـ"سوق الصفقات املالية طويلة األجل اليت تنفّ  :اعلى أ�ّ 
(إصــدارات ماليــة طويلــة األجــل شــكل

17F

ففيهــا يــتم إصــدار وتبــادل األدوات املاليــة متوســطة وطويلــة األجــل  ،)1
(: األسهم والسندات والقروض املصرفية طويلة األجل"مثل ،اليت تزيد مدة استحقاقها عن سنة

18F

2(. 

املقرضــني لــرأس املــال : "اإلطــار أو التنظــيم الــذي يشــمل العارضــني أو اوبعبــارة أخــرى ميكــن القــول بأّ�ــ      
ىل عـدد مـن إوال لفرتة طويلـة، باإلضـافة مقرتضني الذين يف حاجة إىل تلك األطويل األجل، والطالبني أو امل

(صنيالوسطاء املاليني املتخصّ 
19F

3(. 

ا يف االســـتعمال فيقتصـــر علـــى ق أو احملـــدود لســـوق رأس املـــال وهـــو األكثـــر شـــيوعً ا التعريـــف الضـــيّ أّمـــ       
مة لألسهم والسندات، وهو ما يعرف بسوق األوراق املالية (البورصة)، وفيها يتم التعامل بـالبيع السوق املنظّ 

ل القنــوات الرئيســية الــيت ينســاب فيهــا املــال مــن حبيــث تشــكّ  ،والشــراء لــألوراق املاليــة (األســهم والســندات)
شـــجيع االســـتثمار مـــن أجـــل وت عـــة، مبـــا يســـاعد علـــى تنميـــة االدخـــارســـات والقطاعـــات املتنوّ األفـــراد واملؤسّ 

(مصلحة االقتصاد
20F

4(. 

ا ا حيويًـعصـرية ومطلبًـ سـوق رأس املـال ضـرورةً عـد يُ  مفهوم وأهميـة سـوق رأس المـال اإلسـالمي: -ب 
لكونــه: "الســوق الــيت يلجــأ إليهــا أصــحاب  ي كــذلك إالّ لــدعم النمــو االقتصــادي للــدول اإلســالمية، ومــا مسّــ

(املشـــروعات لتكـــوين رأس املـــال يف مشـــروعاتم املختلفـــة"
21F

ه وحبالتـــه الراهنـــة والقائمـــة يف إطـــار النظـــام ، لكّنـــ)5
يشـــوبه الكثـــري مـــن املخالفـــات الشـــرعية وتـــتم فيـــه العديـــد مـــن التعـــامالت والصـــفقات  ،االقتصـــادي الوضـــعي

صـرف بوجـه عـام نرأس املـال اإلسـالمي، وهـو مصـطلح يور مـا يعـرف بسـوق ا ظهـاحملظورة، ولذلك كان لزاًمـ
ة للداللة على التعامل بالتمويل املتوسـط وطويـل األجـل، وذلـك عـن طريـق جتميـع مـدخرات املسـلمني اخلاّصـ

                                                           
 .44 :حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص - )1(
 .16 :، ص2006"، دار السالم، مصر، "نحو سوق مالية إسالميةأشرف حممد دوابة،  - )2(
 .124 :، ص1996 ،مصر زهراء الشرق، والمال"،، "أسواق النقد حممد البنا - )3(
 .31:، ص2002دار الفكر، سوريا،  دراسة تحليلية نقدية"، "بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي:شعبان حممد إسالم الربواري،  - )4(
 .31:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص - )5(
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اســتثمارها عــن طريـق التعامــل بــاألوراق املاليــة املتوســطة وطويلـة األجــل، وذلــك علــى النحــو  والرمسيـة، ومــن مثّ 
(ي جتيزه الشريعة اإلسالميةالذ

22F

1(. 

ّـــكمـــا عرّ        ـــة بأن ـــة األوراق املاليـــة املاليزي ـــه هيئ ـــوافر فيـــه فـــرص االســـتثمار والتمويـــل فت ـــذي تت ه: "الســـوق ال
ا بأحكــام الشــريعة اإلســالمية، ا تاًمــمتوســطة وطويلــة األجــل، واملنتجــات واخلــدمات املتــوافرة فيــه تلتــزم التزاًمــ

("ا مثل التعامل بالربا واملقامرة والغرر وما شابه ذلكمة شرعً األنشطة احملرّ  حيث جيب أن تكون خالية من
23F

2(. 

ـــ        ـــةيســـوق رأس املـــال اإلســـالمي  ايل ميكـــن القـــول أنّ وبالّت ـــة املـــوارد املالي مـــن  ،عمـــل علـــى جتميـــع وتعبئ
ذلـــك لغـــرض و  ،الوحـــدات املـــدخرة الباحثـــة عـــن االســـتثمار اإلســـالمي اخلـــايل مـــن كافـــة املخالفـــات الشـــرعية

وحـىت يـتم  ،توجيهها لتمويل املشـروعات واألنشـطة االقتصـادية املختلفـة املتوافقـة وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية
كافــة أنشـــطة وعمليــات ســوق رأس املـــال اإلســالمي تقــوم علــى االلتـــزام الشــرعي مــن جهـــة،   د مــن أنّ التأّكــ

ولكســب ثقــة املســتثمرين الــراغبني واحلريصــني علــى االســتثمار يف هــذه الســوق مــن جهــة أخــرى، ينبغــي أن 
 صـني يف فقـه املعـامالتنة من مستشارين شـرعيني وخـرباء متخصّ ختضع هذه السوق للجنة رقابة شرعية مكوّ 

(ة فيما يتعلق باملعامالت املالية اإلسالميةوخاصّ 
24F

3(. 

 ــــداولــ: أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلصــــدار والتثانيـًا

 سوق املالية اإلسالمية من حيث اإلصدار والتداول إىل:تصنيف الميكن        

الســوق  ومكّونـا أساســًيا وضــروريا إلنشـاء وبنــاء جــزًءا مهًمــا تعتــرب الســوق األّوليـة ية:ــــــــلوق األوّ الّسـ - 1
  .املالية اإلسالمية

ا بسوق اإلصدارات اجلديدة، وفيها يتم التعامل بـاألوراق املاليـة عرف أيضً تُ  ية:ــــلوق األوّ السّ  مفهوم -أ 
االستثمارية زمة لتمويل عملياتا ل مرة، لغرض احلصول على األموال الّال اليت تصدرها اهليئات والشركات ألوّ 

لــت هــذه اإلصــدارات يف أســهم عاديــة تطرحهــا شــركات ســواء متثّ  املختلفــة، ويكتتــب فيهــا األفــراد واملؤسســات،
ا وذلــك ســني، أو عاًمــا علــى املؤسّ ا أي مقصــورً والــذي قــد يكــون خاًصــ ،املســامهة عنــد تأسيســها لالكتتــاب فيهــا

                                                           
 .72 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص - )1(

(2)  -   Securities commission of Malaysia, “Islamic capital market in Malaysia”, 2004, p: 01. 
(3)   - Securities commission of Malaysia, “Understanding the Islamic capital market concept”, 2004, p: 03. 



 السوق املالية اإلسالمية وأنواعها: مفهوم  املبحث األول                                                                               املعامل األساسية  للسوق املالية اإلسالمية ول :الفصل األ     
 املالية اإلسالمية  السوق أنواع   : ثانياملطلب ال

 

18 
 

لت يف أسهم عادية وصكوك تطرحها الشركات ثّ أو مت ،بطرح بعض أو كل اإلصدار على اجلمهور لالكتتاب فيه
(القائمة من أجل زيادة رأس ماهلا لتمويل التوسعات اجلديدة أو لتحديث األصول الرأمسالية القائمة لديها

25F

1(. 

ــــة  يل مــــا هــــو إالّ وق األوّ فالّســــ        ــــة التمويلي ــــع املــــدخرات مــــن الوحــــدات ذات الطاق وســــيلة وأداة لتجمي
ـــة، فتنشـــأ نتيجـــةً  ،الفائضـــة ـــذلك عالقـــة مباشـــرة بـــني  وتوجيههـــا إىل الوحـــدات ذات العجـــز يف املـــوارد املالي ل

 مصدري األوراق املالية (املستثمرين) وبني مقدمي األموال (املدخرين).

ميكـــن للمصـــارف اإلســـالمية  :دور المصـــارف اإلســـالمية فـــي تصـــريف اإلصـــدارات اإلســـالمية -ب
 :الية، أن تقوم بالوظائف التاليةاجلديدة من األوراق املولغرض تصريف اإلصدارات 

م املصــارف اإلســالمية النصــح واملشــورة للشــركات واجلهــات الــيت تقــدّ  تقــديم النصــح والمشــورة: -1-ب
 تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية وذلك خبصوص:

نوع الورقة املالية اليت  ميكنها أن تساعد الشركات املصدرة يف اختيار نوعية الورقة المالية المعروضة: -
 يفضل إصدارها، بعد دراسة مستفيضة للهيكل املايل للجهة املصدرة وظروف سوق األوراق املالية؛

املسـاعدة يف اختيــار التوقيــت املالئــم واملناسـب لإلصــدار مــع األخــذ  توقيــت عــرض األوراق الماليــة: -
(ألوراق املاليةبعني االعتبار الظروف احلالية واملستقبلية املتوقعة لسوق ا

26F

2(. 
املسـاعدة يف التأكـد مـن السـالمة القانونيـة والشـرعية للورقـة  :الجوانب القانونية والشرعية لإلصـدار -

 املالية املزمع إصدارها؛
ن مــن ليــتمكّ  ،ف املصــرف مجيــع مهاراتــه وخرباتــه الــيت ميتلكهــايوظّــ ســعر الورقــة الماليــة المصــدرة: -

(حتديد السعر األفضل واألنسب للطرفنيفاق مع الشركة املصدرة على االتّ 
27F

3(. 

تقـــوم املصـــارف اإلســـالمية مبســـاعدة الشـــركات املصـــدرة يف  المســـاعدة فـــي تســـجيل الوثـــائق: -2-ب
بعـد تقـدمي طلـب  ه ال يـتم تسـويق اإلصـدار اجلديـد إالّ تسجيل الوثائق املطلوبة لدى هيئة البورصة، حيـث أنّـ

حة بالطلــب البيانــات املوّضــ د مــن أنّ الــيت يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية التأّكــ ،تســجيل إىل جلنــة األوراق املاليــة

                                                           
 .15 :حممد بن علي العقال، مرجع سابق، ص  - )1(
 .219 :ص، 1999دار الفكر العريب، مصر،  ، "إدارة األسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة"،البدوي عبد احلافظالسيد   - )2(
 .108 :صمرجع سابق، عبد النافع الزرري وغازي فرح،   - )3(
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سـنوات سـابقة،...) كافيـة  03(الغرض من اإلصدار، السـعر املعـروض للجمهـور، امليزانيـة وقائمـة الـدخل لــ 
 املصرف إرسال صورة من تلـك البيانـات بعـد اعتمادهـا مـن هيئـة ويتوّىل  ،للحكم على مدى جودة اإلصدار

(بورصة إىل املستثمرين احملتملنيال
28F

1(. 

 :بـــأن تقوم يف هذا اإلطار ميكن للمصارف اإلسالمية  االكتتاب في األوراق المالية اإلسالمية: -3-ب

 اإلســــالمية تبـــدأ عمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة القيـــام بعمليـــة التســـويق وتـــرويج االكتتـــاب: -
 املصـرف اإلسـالمي هـذه احلملـة بإعداد محلة واسعة للدعاية والرتويج هلا بني اجلمهور، ويتـوّىل  ،املصدرة

: كاللوحات اإلعالنية، طبع نشرات من خالل عدة طرق ،باإلعالن عن هذا االكتتاب وشروطه ومزاياه
(وكتيبات، اإلذاعة والتلفزة، الصحف والالت، ... إخل)

29F

2(. 
حتمـل كافـة  ،قوم املصرف بتلقي أموال املكتتبني وإصدار شـهادات هلـمي إصدار شهادات االكتتاب: -

(ب واجلهة املصدرةتِ قة باملكتَ البيانات واملعلومات املتعلّ 
30F

3(. 
يقـــوم املصـــرف اإلســـالمي بعمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة اإلســـالمية  التعهـــد بتغطيـــة اإلصـــدار: -

 .عن اجلهة املصدرة بصفته وكيالً 

وهـي العمليـة الّنهائيـة الـيت يـتم فيهـا بيـع األوراق املاليـة  :توزيع األوراق الماليـة اإلسـالميةبيع و  -4-ب
 بني.تِ مجهور املكتَ اإلسالمية اجلديدة، وتنتقل مبوجبها ملكية هذه األوراق إىل 

شـأ�ا أن حتتـل السـوق الثانويـة مكانـًة هاّمـة وتـؤّدي وظـائف ومهـام عديـدة مـن  انوية:ـــــوق الثــــــــالسّ  - 2
 تساهم إىل حٍد كبري يف استمرار وتنشيط السوق املالية اإلسالمية، ويّتضح ذلك كما يلي:

ـــوق الثـالّســمفهــوم  -أ ا بســوق التــداول، وفيهــا يــتم تــداول األوراق املاليــة اإلســالمية ى أيًضــوتســمّ  انوية:ـــــ
(االكتتــاب فيهــا ليــة ومتّ ق األوّ ...) الــيت ســبق إصــدارها يف الســو  اإلســالمية (األســهم العاديــة، الصــكوك

31F

4(، 
أو شــركات أو  ســواء كــانوا أفــراد ويشــمل تــداول هــذه األوراق البيــع والشــراء بــني حامليهــا ومســتثمرين آخــرين

مللكيــة تلــك األوراق مــن مســتثمر إىل  وق ال يعــدو أن يكــون نقــالً التعامــل يف هــذه الّســف ،صــناديق اســتثمار

                                                           
 .486 :، ص1999منشأة املعارف، مصر،  ، "إدارة األسواق والمنشآت المالية"،منري إبراهيم هندي  - )1(
 .22 :، ص2003دار النهضة العربية، مصر،  "دور البنك في خدمة األوراق المالية"،عاشور عبد اجلواد عبد املطلب،   - )2(
 .135 :، ص2001دار النهضة العربية، مصر،  "عمليات بورصة األوراق المالية الفورية واآلجلة من الوجهة القانونية"،سيد طه بدوي،   - )3(
 .13 :، ص2008دار الفكر اجلامعي، مصر،  "البورصات"،، حممد الصرييف  - )4(
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يه لـذلك يسـمّ  ،ل مـرةق مبعـامالت علـى أوراق ماليـة ال تـتم ألوّ ه يتعلّـا ألنّ ا ثانويً ي هذا السوق سوقً ومسّ  ،آخر
 .ا "سوق اإلصدارات القدمية"البعض: "صفقات اليد الثانية" وأيضً 

ا وهذا إمّ  ،وق الثانوية هي سوق إلعادة بيع األوراق املاليةالسّ  انوية:ــــــوق الثــــــــالسّ ووظائف أهمية  -ب

حبيــث حيصــل املشــرتي  ،الســيولة أو إلعــادة االســتثمار يف أوراق ماليــة إســالمية جديــدةلغــرض احلصــول علــى 

لألوراق املالية على نفس حقوق بائع الورقة األصلية، وليست لزيادة أموال الشركات فالشركات املصدرة هلذه 
(ليةوّ اء عمليات التداول كما هو احلال يف السوق األاألوراق ال حتصل على أي أموال إضافية جرّ 

32F

ولذلك  .)1

وتعمــل يف الســوق  ليــة ســوق االســتثمار احلقيقــي والســوق الثانويــة ســوق االســتثمار املــايل،وق األوّ تعتــرب الّســ
مثـــل:  ،الثانويـــة املنشـــآت املاليـــة اإلســـالمية الـــيت تقـــوم بتنشـــيط تـــداول األوراق املاليـــة وتـــوفري عنصـــر الســـيولة

(وشركات إدارة حمافظ األوراق املالية اإلسالمية اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية شركات السمسرة
33F

2(. 

ا السوق الثانوية ال تعترب سـوق تبـادل وانتقـال امللكيـة فحسـب، بـل تقـوم أيًضـ وجتدر اإلشارة إىل أنّ  

مــن أهــم مهــام ووظــائف  ذلــك أنّ  بــدور هــام وغــري مباشــر يف خدمــة االقتصــاد الــوطين يف الــبالد اإلســالمية،
مــن خــالل تســهيل تــداول هــذه  ،ليــة مــن األوراق املاليــةتــوفري الســيولة لإلصــدارات األوّ  هــو ويــةالســوق الثان

 األوراق وحتويلها إىل نقد بسرعة ويسر مىت ما رغب حاملها بذلك، وبالتايل فنجاح السوق الثانوية وزيادة 

وق ا علـــى الّســـيعطـــي لـــألوراق املاليـــة جاذبيـــة تعمـــل علـــى اســـتقطاب املـــدخرين ممـــا يـــنعكس إجيابًـــ ،نشـــاطها
ي إىل زيــادة إقبـال املســتثمرين علــى اإلصــدارات واالكتتابـات اجلديــدة الــيت تــتم بــا، ذلــك ســيؤدّ  ألنّ  ،ليـةاألوّ 

ات قائمـة لتقـوم بتطـوير ة، أم لزيـادة رؤوس أمـوال شـركل مـرّ س ألوّ ة بشـركات جديـدة تؤّسـسواء كانت خاّصـ
(عملياتــا اإلنتاجيــة

34F

، وهــو أمــر بــال شــك ســيعظم فــرص إنشــاء وتأســيس شــركات مســامهة إســالمية وتوســيع )3

مشاريع إنتاجية وهو ما تسـعى السـوق املاليـة اإلسـالمية بشـقيها األويل والثـانوي إىل حتقيقـه خلدمـة االقتصـاد 
 الوطين.

                                                           
 .81 :، ص2000دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  "اإلدارة المالية"،حممد علي العامري،  - )1(
 .04:،ص2004العريب"،األردن،"التجارة العربية البنية والتكامل االقتصادي  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،"نحو سوق مالية عربية"،أشرف دوابة - )2(
 ،  2007، جانفي32 :، العدد04 :"، جملة اجلندول، السنة"دور أسواق األوراق المالية في التنمية االقتصاديةأسامة فخري عبد اللطيف،  - )3(

 - http://jandoolmag.150m.com/Prev.%20issues.htm                                                        متوفر على الرابط التايل:       
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 : المبحث الثاني
 السوق المالية اإلسالمية    وظائف ومبادئ

  

أخــذ موضــوع إنشــاء وتطــوير ســوق ماليــة إســالمية حيظــى بأمهيــة كبــرية يف الســنوات األخــرية، وذلــك          
واملبادئ والضوابط اليت  ،زهابا ومتيّ  صا لوواا ختتل  نن نظريتا التقليدية من حيث اخلصائص اليت ختتنظرً 

ق مبدى مسامهتها يف تسريع ة فيما يتعلّ خاصّ  ،ة اليت كون أ  تقو  باباإلضافة إىل الوظائ  اهلامّ  ،د باتتقيّ 
 نجلة النمو االقتصادي يف البالد اإلسالمية، ونليه سيتم التطرق هلذه احملاور من خالل النقاط التالية :

 

 

 

 

 
 

 يّــزات السوق المالية اإلسالمية؛ومم وظائف المطلب األّول: •
 وابط السوق المالية اإلسالمية.ـــبادئ وضـــــم المطلب الثاني: •
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 ومميزات السوق المالية اإلسالمية  وظائفالمطلب األّول: 

ـــ  التطـــّرق زات الســـوق املاليـــة اإلســـالمية والوظـــائف املرتقبـــة منهـــا، مـــن خـــالل ميكـــن توضـــيح أهـــم ممّي
 لعناصر التالية:ل

 

 

 أهــــــمــــــية السوق المالية اإلسالميةأوالً :   

عترب السوق املالية اإلسالمية ركيزة أساسية من ركائز النشاط االقتصادي، ولذلك فهي حتظى بأمهية  تُ         
د أمهيتهـــا مـــا جـــاء يف قـــرار جممـــع الفقـــه اإلســـالمي رقـــم ا يؤّكـــبالنســـبة للـــدول اإلســـالمية، وممّـــ ةً كبـــرية خاّصـــ

"االهتمــام باألســواق املاليــة هــو مــن متــام إقامــة الواجــب يف حفــظ املــال وتنميتــه باعتبــار مــا  :أنّ ) 61/10/6(
أو دنيويـة ..."، وتكمـن  سيتبعه هذا من التعـاون لسـد احلاجـات العامـة، وأداء مـا يف املـال مـن حقـوق دينيـة

 أمهية السوق املالية اإلسالمية يف العناصر التالية:

تعمــل الســوق املاليــة : الــذين يتجنبــون التعامــل بالفوائــد الربويــةالمســتثمرين  احتياجــاتتلبيــة  - 1

املنتجة، توجيهها لتمويل خمتلف املشروعات واألنشطة االستثمارية و وجتميع املدخرات  تعبئةاإلسالمية على 
(وذلك من خالل نشر الوعي االدخاري اإلسالمي واستقطاب األموال املكتنزة

0F

1(. 

وحىت تنجح السوق املالية اإلسالمية يف حتقيق أهـدافها، ينبغـي أن تكـون مجيـع  وجتدر اإلشارة إىل أنّه       
الشــريعة اإلســالمية، وهــو مـا تبحــث عنــه فئــة  بــادئ وضـوابطوق ومعامالتـا تنســجم مــع محمتويـات هــذه الّســ

بعــد أن امتنعــوا عــن اســتثمار أمــواهلم يف األســواق املاليــة  ،املســتثمرين الــذين يرفضــون التعامــل بالفوائــد الربويــة
التقليدية ملا يشوبا من خمالفات شرعية، ولذلك وألجل كسب ثقة هؤالء املستثمرين يف هذه السوق، ال بـد 

                                                           
  ،دار النفائس للنشر والتوزيع "،من منظور االقتصاد اإلسالمي اآلثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية"، زكريا سالمة عيسى شطناوي  - )1(

 .236ص: ،  2009،األردن       

  : ًية السوق المالية اإلسالمية؛ــــــمــــــأه أوال 
  : ف السوق المالية اإلسالمية؛ـــائـــــــوظثانًيا 
 صائص السوق المالية اإلسالمية.ـــــثالثًا : خ 
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، ويف نفـس اإلسـالمية وق بأحكام الشـريعةيئة رقابة شرعية تضمن التزام كافة أنشطة السّ من احتوائها على ه
 الوقت تكفل محاية حقوقهم من خالل خمتلف التشريعات والقوانني اليت تصدرها وتتفق وأحكام الشريعة.

املاليـــة تســاهم الســـوق  ربـــوي:االقتصـــادية وتـــوفير التمويـــل الّال الماليـــة و ص مـــن التبعيـــة الــتخلّ  - 2

ا يســاهم يف بنــاء اإلســالمية يف تــدعيم اقتصــاديات الــدول اإلســالمية وحتقيــق التكامــل والتــوازن فيمــا بينهــا، ممّــ

الـيت تعـاين واملاليـة ر مـن السـيطرة وقيـود التبعيـة االقتصـادية ص والتحـرّ كن من خاللـه الـتخلّ اقتصاد إسالمي ميُ 
(على حتقيق االستقرار االقتصادي يف هذه الدولمنها معظم الدول اإلسالمية، وبالتايل املساعدة 

1F

1(.  

كما تساهم السوق املالية اإلسالمية أيضا يف تسريع تنشيط اقتصاديات الدول اإلسالمية ومحايتها من       
 أثار الركود والتباطؤ يف معدالت النمو االقتصادي.

ملا هلا من أمهية بالغة لعالج مشاكل التنمية وقد زاد االهتمام بذه السوق يف السنوات القليلة املاضية         

ب جتميـع رؤوس أمـوال ضـخمة قـد تعجـز التنمية االقتصادية تتطلّ  االقتصادية والتقدم االجتماعي، حيث أنّ 
(املصــارف اإلســالمية عــن توفريهــا وتأمينهــا

2F

، ولــذلك تعتــرب الســوق املاليــة اإلســالمية احلــل األمثــل والبــديل )2

 زم ملشاريعها.سات اإلسالمية للحصول على التمويل الّال الذي تلجأ إليه احلكومات واملؤسّ  ،األفضل

وق املالية اإلسالمية أن تقـوم ميكن للسّ  إعادة توطين األموال اإلسالمية المستثمرة في الخارج: - 3

ة بالنسبة لالستثمارات بالغ األمهية يف جمال إعادة توطني األموال اإلسالمية املستثمرة يف اخلارج، خاصّ  بدورٍ 
ل مـن سـات املاليـة اإلسـالمية، وبالتـايل فـإن اسـتعادة هـذه األمـوال سـيقلّ اخلارجية اليت تعود للمصـارف واملؤسّ 

(اعتماد بلدان العامل اإلسالمي على مصادر التمويل اخلارجي الباهظة التكاليف
3F

3(. 
هنــاك جمــاالت اســتثمارية واســعة مــن شــأ�ا أن  وبــالنظر إىل خريطــة العــامل اإلســالمي، ميكــن القــول أنّ        

عيــد تــدويرها، مثــل مشــاريع الصــناعات تســتوعب األمــوال اإلســالمية املســتثمرة يف البلــدان األجنبيــة إذا مــا أُ 
البرتوليـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية واملشـــاريع الزراعيـــة يف العـــراق وســـوريا ومصـــر واجلزائـــر ومشـــاريع الثـــروة 

 ودان وليبيا وصناعات املطاط يف ماليزيا وإندونيسيا ... إخل.احليوانية يف الس
                                                           

 .152 :مرجع سابق، ص "نحو سوق مالية إسالمية"، ،حممد دوابةأشرف   - )1(
 .31:أنطوان الناشف وخليل اهلندي، مرجع سابق، ص  - )2(
 .76 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص  - )3(
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وق أن تســــاهم يف جــــذب رؤوس األمــــوال األجنبيــــة لتوظيفهــــا يف ويف نفــــس الوقــــت ميكــــن هلــــذه الّســــ       
وكـــل هــذا مــن شــأنه أن يســاهم يف تطــوير النظــام املـــايل  ،املشــاريع احملليــة الــيت ال تتعامــل باحملرمــات الشــرعية

 سريع النمو االقتصادي يف الدول اإلسالمية.اإلسالمي وت

االقتصاد اإلسـالمي هـو اقتصـاد مشـاركة  إنّ  قيام السوق المالية اإلسالمية على مبدأ المشاركة: - 4

األوعية اليت ميكـن مـن خالهلـا تعبئـة املـدخرات  وال يعتمد على القروض الربوية كوسيلة للتمويل، ولذلك فإنّ 
من جهـة أخـرى، و أرباحه عن طريق املسامهة يف ملكية رأس املال من جهة واملشاركة يف االستثمار مبخاطره 

ر ا تــوفّ ألّ�ــ ،ســات مالئمــة لالقتصــاد اإلســالمي ومناســبة لطبيعتــههــي مؤسّ  ،ومنهــا الســوق املاليــة اإلســالمية
(ه الشرعن توفري التمويل للمستثمرين وحتقيق السيولة للمدخرين ضمن ما يقرّ ن مالصيغ اليت متكِّ 

4F

1(. 

ميكن حتقيق العدالـة يف توزيـع الـدخول وذلـك  ،ه ومن خالل السوق املالية اإلسالميةباإلضافة إىل أنّ  
ومن جهة أخرى ميكن تقليل خطـر  ،عن طريق االعتماد على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة هذا من جهة

ة أسلوب املشاركة الذي يقوم على توزيـع األربـاح خاصّ  ،ع أساليب االستثمار اإلسالمياالستثمار نتيجة تنوّ 
ع ألساليب االستثمار اإلسالمي أفضل تنوّ  واملخاطر بني املشاركني يف العملية االستثمارية، وبدون شك فإنّ 

(لية اإلسالميةيف إطار السوق املا ال يتم إالّ 
5F

2(. 

ر املـربّ  لعـلّ  توفير اإلطار الشرعي المناسب لعمل المصارف والمؤسسات الماليـة اإلسـالمية: - 5

ي إىل تــوفري اإلطــار الشــرعي األساســي لقيــام ســوق ماليــة إســالمية، قــد يكمــن بالدرجــة األوىل يف كو�ــا تــؤدّ 

ع اإلســــالمية، وذلــــك يف أعقــــاب التوّســــالــــذي يالئــــم ويواكــــب طبيعــــة عمــــل املصــــارف واملؤسســــات املاليــــة 
واالنتشار الذي شـهده العمـل املصـريف واملـايل اإلسـالمي، وبالتـايل فوجـود هـذه السـوق مـن شـأنه زيـادة قـدرة 

ي إىل تســــريع عجلــــة النمــــو ع يف اســــتثماراتا ممــــا يــــؤدّ ســــات املاليــــة اإلســــالمية علــــى التوّســــاملصــــارف واملؤسّ 
 االقتصادي يف البلدان اإلسالمية.

                                                           
 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،01:، العدد01: جملة دراسات اقتصادية إسالمية، اللد "نحو سوق مالية إسالمية"،حممد علي القري،  - )1(

 .12 :، ص1993التابع لموعة البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية،        
 ـ  246 :قيصر عبد الكرمي هييت، مرجع سابق، ص - )2(
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صـة ملشـاريع ميكن للمصارف اإلسالمية استثمار األمـوال املخصّ  ،وق املالية اإلسالميةفمن خالل السّ  
وق املصــارف نـة لفــرتات قصـرية، حــىت حلـول موعــد اســتخدامها يف تلـك املشــاريع، كمـا تســاعد هـذه الّســمعيّ 

 ن ذلـك للوفـاء بالتزاماتـاسـواء كـاا على بيع بعض احلقوق اليت لـديها عنـد حاجتهـا للسـيولة، اإلسالمية أيضً 
(أو الستخدام هذه السيولة يف مشاريع واستثمارات جديدة

6F

1(. 

سات املالية اإلسالمية هدفها خلق املزيد من الثروة احلقيقية املصارف واملؤسّ  ويف نفس الوقت، ومبا أنّ  
وق املالية اإلسالمية وجود السّ  يف التمعات اإلسالمية من خالل املشروعات االستثمارية طويلة األجل، فإنّ 

ا مــن روافــد التكامــل االقتصــادي بــني الــدول اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل الســماح لالســتثمارات يعتــرب رافــدً 
ا يساعد ممّ  ،الكبرية احلجم أن تنساب وتنتقل إىل البلدان اإلسالمية ذات احلاجة ملثل هذه املشاريع الضخمة

(البلدانيف تسريع النمو االقتصادي يف هذه 
7F

2(. 

ربويــة وجــود ســوق ماليــة إســالمية ســيتيح العديــد مــن الفــرص االســتثمارية الّال  ميكــن القــول أنّ  ،وعليـه        
نهــا مــن منافســة ا يســاعدها يف إدارة ســيولتها اليوميــة، وميكِّ ســات املاليــة اإلســالمية، ممّــأمــام املصــارف واملؤسّ 

(الية التقليديةسات املمتكافئة مع مثيالتا من املصارف واملؤسّ 
8F

3(. 

 وظــــائـــف السوق المالية اإلسالمية: ثانيـًا

يف الدول اإلسالمية،  ةً ة يف احلياة االقتصادية املعاصرة خاصّ حتتل السوق املالية اإلسالمية مكانة هامّ         
دة، وميكن ويأ  االهتمام املتزايد بذه السوق من خالل ما ميكن أن تقوم به من وظائف خمتلفة وأدوار متعدّ 

 توضيح أهم هذه الوظائف فيما يلي:

عتـرب السـوق املاليـة اإلسـالمية كحلقـة وصـل بـني تُ تعبئة المـدخرات وتوجيههـا لتمويـل االقتصـاد:  - 1

والوحــدات االقتصــادية املنتجــة الــيت  ،االقتصــادية املــدخرة الــيت تــرفض كــل أشــكال التعامــل الربــويالوحــدات 
 ،هام يف تعبئة وجتميع املدخرات بكافـة أشـكاهلا وآجاهلـا ا تقوم بدورٍ ربوي، حيث أ�ّ تبحث عن التمويل الّال 

                                                           
 .74 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص  - )1(
 .75 :املرجع السابق، ص  - )2(
 .154 :مرجع سابق، ص ، "نحو سوق مالية إسالمية"،أشرف حممد دوابة  - )3(
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(ريع االقتصـــادية املنتجـــةوإعـــادة توزيعهـــا واســـتثمارها ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر يف خمتلـــف املشـــا
9F

1( 
 وعليه ميكن للسوق املالية اإلسالمية ومن خالل هذه الوظيفة القيام مبا يلي: واملتوافقة وأحكام الشريعة.

دة للمنتجــني لتمويــل إقامــة خرين الســتثمار مــدخراتم، وإتاحــة مصــادر متويــل متعــدّ للمــدّ  مــنح الفرصــة .أ 
االدخـــار وتعمـــل علـــى تنميـــة الـــوعي االســـتثماري ع ع فيهـــا، وهـــي بـــذلك تشـــجّ مشـــروعاتم أو التوّســـ

ة بالنسبة لصغار املدخرين، مبا يكفل توجيه املدخرات إىل القطاعات االقتصادية املختلفة وذات خاصّ 

 العائد األمثل؛

تعتــرب أداة لتوجيــه املــدخرات الوطنيــة يف الــبالد اإلســالمية مــن التوظيــف إىل االســتثمار املنــتج، أي مــن  .ب 
ا ا حقيقيًـ، إىل اسـتثمارها اسـتثمارً  استثمارات سـلبية كشـراء العقـارات أو الـذهب مـثالً جمرد توظيفها يف

(يف خمتلف األصول الرأمسالية املنتجة
10F

2(. 

تســـــاهم الســـــوق املاليـــــة اإلســـــالمية يف متويـــــل خطـــــط التنميـــــة االقتصـــــادية وتســـــريع معـــــدالت النمـــــو  .ج 

ن متويــل مشـروعات التنميــة، وتــتمكّ االقتصـادي، حيــث تقـوم الــدول بـاالقرتاض مــن اجلمهــور ألغـراض 
(من تعبئة رؤوس أموال ضخمة قد تعجز احلكومات واملصارف عن توفريها

11F

3(. 

مـن خـالل السـوق املاليــة اإلسـالمية، يكـون بوسـع املسـتثمرين حتويـل أصــوهلم ة: ــــيولــــــير الســـــــــوفــت – 2

 إىل ســـيولة نقديـــة يف أي وقـــت بأفضـــل ســـعر ممكـــن وبـــأدىن تكلفـــة ممكنـــة، باعتبـــار أنّ  ،املاليـــة أو جـــزء منهـــا
ا مـن هـم علـى اسـتعداد لبيـع األوراق ة، حبيـث يوجـد دائًمـالسوق املالية اإلسالمية سـوق مسـتمرة دائمـة وحـرّ 

(نةاملالية ومن هم على استعداد أيضا لشرائها، وال تسيطر على هذه السوق فئة معيّ 
12F

4(. 
ثمار األموال يف األسواق عند مقارنة عملية است ،أمهية سيولة السوق املالية اإلسالمية بوضوح وتظهر 

وعملية استثمارها يف أشكال أخرى كالعقارات أو األصول الثابتة األخرى، فعلى عكس االستثمار يف  املالية
وبالتايل ها يكون مبثابة جتميد هلا، استثمار األموال يف مشروعات عقارية دون إمكانية بيع األوراق املالية، فإنّ 

 فة يف بعض األحيان.دة ومكلِ ب وقت وإجراءات قد تكون معقّ حتويلها إىل سيولة نقدية قد يتطلّ  فإنّ 
                                                           

 .260 :، ص2005دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  ، "اقتصاديات النقود والتمويل"،ويل وزينب عوض اهللافأسامة حممد ال  - )1(
  "، "أسواق األوراق المالية والبورصات: ورقة عمل مقدمة ملؤمتر "الوظائف االقتصادية ألسواق األوراق المالية"،حممد بن علي العقال،   - )2(

 .16:، ص2007، مارات العربية املتحدةاإل        
 .93:، ص2004مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان،  استثمار األموال من منظور إسالمي"،شركات أنور مصباح سوبره، "  - )3(
 .38:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )4(
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بالنســبة للمصــارف اإلســالمية الــيت تقــوم بتوظيــف أغلــب أمواهلــا يف  ةً ا، خاّصــكمــا تظهــر أمهيتهــا أيًضــ 
باهتمـام كبـري علـى الـرغم  ىاستثمارات قصرية األجل على حساب االستثمارات طويلـة األجـل، الـيت ال حتظـ

دخوهلــا يف اســتثمارات طويلــة األجــل يعــين  مــن ضــرورتا وأمهيتهــا لتحقيــق مشــاريعها وأهــدافها التنمويــة، ألنّ 
احلاجـة إليهـا، وذلـك يف ظـل عـدم  تقـدرتا علـى حتويلهـا إىل سـيولة وقـلفرتة طويلـة وعـدم لألموال  جتميدها

ممكــن  تضــمن ســرعة وســهولة تســييل االســتثمارات طويلــة األجــل بأفضــل ســعرٍ  ،وجــود ســوق ماليــة إســالمية
 ويف أي وقت. وبأقل تكلفة ممكنة

ســاهم يف تــدعيم سيُ  ،تــوفر فيهــا الســيولةوجــود ســوق ماليــة تنضــبط بالضــوابط الشــرعية وت لــذلك فــإنّ  
وعلـــى املســـتوى املعيشـــي  ،ا علـــى النمـــو االقتصـــادي مـــن ناحيـــةممـــا يـــنعكس إجيابًـــ ،االســـتثمار طويـــل األجـــل

 لألفراد من ناحية أخرى.

ــــد األســــعار وتقــــويم أداء الشــــركات اإلســــالمية:  - 3 عتــــرب الســــوق املاليــــة تُ الســــوق مؤشــــر لتحدي

ا جيعل أسعار األوراق املالية املتداولة فيها أقرب ما ميكن الصفقات بشفافية أكثر، ممّ اإلسالمية مكان إلمتام 

حتديد األسعار يتم على أسس موضوعية وبصورة واقعية علـى أسـاس مـن املعرفـة  للقيمة احلقيقية هلا، أي أنّ 
تقــاء قــوى العــرض الكافيــة ودرجــة عاليــة مــن العدالــة، حيــث يــتم حتديــد أســعار األوراق املاليــة مــن خــالل ال

والطلــب عــرب املفاوضــة أو املزايــدة، والــيت تعكــس بصــورة أقــرب إىل الدقــة رأي املتعــاملني يف الســعر املناســب 
 .ا لظروف السوق السائدةللورقة املالية وفقً 

قــــة الشــــركات واجلهــــات االقتصــــادية تقــــوم بنشــــر كــــل املعلومــــات والبيانــــات املتعلّ  ف إىل ذلــــك أنّ ِضــــ      
ا حيـول دون خلـق سـعر غـري واقعـي للورقـة املاليـة، ويكـون صكوكها وأرباحها ومراكزهـا املاليـة، ممّـبالشركات و 

ــــى ســــعر طلــــب) أو بالنســــبة للمشــــرتي (أدىن ســــعر  ــــائع (أعل هــــذا الســــعر هــــو األفضــــل ســــواء بالنســــبة للب
(عــرض)

13F

ت عنــد اختــاذ ويعتمــد عليهــا األفــراد واملشــروعا لســوق بنشــر أســعار األوراق املاليــة، وتقــوم إدارة ا)1
       .قراراتم االستثمارية

ة لتقـــومي الشـــركات الســـوق املاليـــة اإلســـالمية تعتـــرب أداة هاّمـــ فـــإنّ  ،وإىل جانـــب وظيفـــة حتديـــد األســـعار      

واملشـــروعات، فهـــي تســـاهم يف تـــوفري املعلومـــات حـــول أداء القـــائمني علـــى إدارة الشـــركات، إذ تلـــزم قـــوانني 

                                                           
 .33:، ص2008دار الفكر اجلامعي، مصر،  ، "معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعية"،أمحد حممد لطفي أمحد - )1(
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هل معرفــة أوضــاع ســقــة بأدائهــا ليالشــركات املدرجــة بــا باإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلّ ولــوائح الســوق املاليــة 
 ر للمستثمرين املعلومات الدقيقة الختاذ قرار االستثمار.هذه الشركات واملشروعات مما يوفّ 

تعمل السوق املالية اإلسالمية  تنويع الخيارات االستثمارية وتنشيط سوقي اإلصدار والتداول: - 4

عة من أدوات االستثمار الشرعي اخلايل من شبهة الربـا، تنويع اخليارات االستثمارية وتوفري تشكيلة متنوّ على 

(حيث متنح كل مستثمر فرصة اختيار ما يرغب االسـتثمار فيـه مـن تلـك األدوات االسـتثمارية اإلسـالمية
14F

1( ،
 سب مع حاجته لتحقيق الرحبية والسيولة واألمان.اومبا يتن

 الشـركات دراسـة الرحبية يف النموذج اإلسالمي على مبدأ املشاركة يف الغنم والغرم، ولـذلك تتـوّىل  تقومو       
 واختيار املشروعات االستثمارية اجليدة واملنتجة.

 ثالثـًا: خصائص السوق المالية اإلسالمية

املاليــة زهــا عــن غريهــا مــن األســواق زات وخصــائص عديــدة متيّ ق املاليــة اإلســالمية مبميّــســو ختــتص ال 
 التقليدية، وميكن ذكر أهم هذه اخلصائص فيما يلي:

عد هذه اخلاصية من تُ خلو عمليات السوق المالية اإلسالمية من كافة المحظورات الشرعية:  - 1
 تكـون ز السـوق املاليـة اإلسـالمية عـن نظريتـا التقليديـة، فينبغـي يف السـوق املاليـة اإلسـالمية وحـّىت أهم ما مييّ 
 إخل. ..أن تكون مجيع عملياتا خالية من أي حمظور شرعي مثل الربا، الغرر،  القمار وامليسر ،إسالمية
كبـري، وذلـك بسـبب   تقل فيهـا املضـاربة علـى أسـعار األوراق املاليـة إىل حـدٍ  ا سوقٌ ف إىل ذلك أ�ّ ضِ 

ياســة املاليــة الــيت تفــرض لعمليــات املضــاربة، وبســبب الس عــد جمــاالً املنــع الشــرعي للكثــري مــن املعــامالت الــيت تُ 
ــ ــا مرتفًعــعبًئ ا علــى االمــتالك الطويــل ا بســيطً ا علــى املتــاجرة بــاألدوات املاليــة والعمــالت، يف حــني تفــرض عبًئ

(األجل لألدوات املالية بدافع االستثمار
15F

2(. 

الشـركات الـيت ال تتعامـل يف احملرمـات  د فيهـا إالّ السوق املالية اإلسـالمية ال تقيّـ وجتدر اإلشارة إىل أنّ        
ن فقـــط الشـــركات الـــيت يكـــون نشـــاطها تتضـــمّ  ســـوقٌ ا أي أّ�ـــ ،ا وال عطـــاءً وال بالفوائـــد أخـــذً  اا وال شـــراءً بيًعـــ

ه حيظـــر التعامـــل أو ا، وال توافـــق علـــى إدراج شـــركات يشـــوب تعاملهـــا شـــيء مـــن احلـــرام، وذلـــك ألنّـــمشـــروعً 

                                                           
 .11 :مرجع سابق، ص حسني بن هاين، - )1(
 .151، ص: 2006املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ، "المصارف واألسواق المالية التقليدية واإلسالمية في البلدان العربية"،أمحد سفر - )2(
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اخلمور وما يأخذ حكمها، جتارة وصناعة  : ا، مثلسلع حمظورة شرعً  املسامهة يف شركات تعمل يف نشاط أو
حلوم اخلنازير، الشركات اليت تعمل يف أنشطة املالهي واملراقص والنوادي الليلية، املصارف واملؤسسات املاليـة 

(ذات النشــاط الربــوي ... إخل
16F

يف دورة مــؤمتره الســابع جبــدة ســنة  إىل ذلــك ذهــب جممــع الفقــه اإلســالمي، و )1
 ر ما يلي:حيث قرّ  )63/7ويف قراره رقم ( 1992

 تأسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز؛ ل فإنّ األصل يف املعامالت احلِ  "مبا أنّ  .أ 

مـات م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج احملرّ ال خالف يف حرمـة اإلسـهام يف شـركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
 و املتاجرة با؛أ

ًــ .ج  أنشــطتها  مــات كالربــا وحنــوه، بــالرغم مــن أنّ ا باحملرّ األصــل حرمــة اإلســهام يف شــركات تتعامــل أحيان
(األساسية مشروعة"

17F

2(. 
سـات واألسـواق ز املصـارف واملؤسّ تتميّـخضوع السوق المالية اإلسالمية لهيئة الرقابة الشرعية:  - 2

أبرزهـا هـو وجـود هيئـات  عـة، لعـلّ سـات مبزايـا عديـدة ومتنوّ واملؤسّ املالية اإلسالمية عـن غريهـا مـن املصـارف 
ام سـات املاليـة واالسـتثمارية اإلسـالمية، وشـريا�ا وصـمّ عد أحـد أركـان املصـارف واملؤسّ الرقابة الشرعية اليت تُ 

(أمانه الذي حيفظها من االحنراف عن املنهج الذي قامت عليه
18F

3(.       
صـني، ا: "جهـاز مسـتقل مـن الفقهـاء الشـرعيني واالقتصـاديني املتخصّ الشرعية بأّ�ـعرف هيئة الرقابة وتُ       

د مــن التزامهــا للتأّكــ ،ســات املاليــة اإلســالمية ومراقبتهــا واإلشــراف عليهــاعهــد إلــيهم توجيــه نشــاطات املؤسّ يُ 
(سات"مة لتلك املؤسّ لزِ بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث تكون فتاويها مُ 

19F

4(. 
سـات املاليـة اإلسـالمية ألحكـام د مـن مـدى مطابقـة أعمـال املؤسّ ا: "هيئة للتأكّ ا بأ�ّ رفت أيضً كما عُ  

(حسب الفتاوى الصادرة والقرارات املعتمدة من جهة الفتوى ،الشريعة اإلسالمية
20F

5(. 

                                                           
 .579، ص: 2000دار النهضة العربية، مصر،  "الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية"،حممد إبراهيم أبو شادي،  - )1(
 ورقة عمل  ، "سوق إسالمية لألوراق المالية في ضوء قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية بين األمل والواقع"،جاسم علي سامل الشامي - )2(

 .751، ص: 2005اإلمارات العربية املتحدة،  "المؤسسات المالية اإلسالمية"، :مقدمة إىل مؤمتر       
 جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية"،"تفعيل دور عبد احلق محيش،  - )3(

 .108 :، ص2007، اإلمارات العربية املتحدة، 01:، العدد 04:واإلنسانية، اللد       
 جممع  اإلسالمية في التأكد من االلتزام باألحكام الشرعية"،، "حدود الهيئات الشرعية وإدارة المؤسسات المالية أمحد حمي الدين أمحد - )4(

 .05 :، ص2003أحباث املؤمتر الثاين للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،        
   ة للمؤسسات العاملية اإلسالمية،املؤمتر السابع للهيئات الشرعي "هيئات الرقابة الشرعية: اختيار أعضائها وضوابطها"،حممد أمني علي قطان،  - )5(

 .03 :، ص2008البحرين،         
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ســات هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية تكتســي أمهيــة بالغــة يف املؤسّ   أنّ ومــن التعــاريف الســابقة يتبــّني        
 ة أسباب، منها:واألسواق املالية اإلسالمية لعدّ 

د من التزامها للتأكّ  ،سات املالية اإلسالمية ومراقبتها واإلشراف عليهاتوجيه نشاطات األسواق واملؤسّ  .أ 
 بأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالتا؛

سـة وإقرارهـا، وتوضـيح املخالفـات واألخطـاء الـيت احة اليت تقـوم بـا املؤسّ ببيان املعامالت املشروعة وامل .ب 
نبيههـــا الجتنابـــا، مــع العمـــل علـــى إجيــاد البـــديل اإلســـالمي املشــروع للمعـــامالت املخالفـــة ترتكبهــا وتَ 

 ؛للشريعة، واستحداث صيغ استثمارية جديدة وشرعية
سـيعمل علـى تعزيـز الثقـة لـدى  ،سات املالية اإلسالميةالشرعية باألسواق واملؤسّ وجود هيئة للرقابة  إنّ  .ج 

سـات مجيـع أنشـطة وأعمـال هـذه املؤسّ  الطمئنا�م بأنّ  ،املستثمرين ومجهور املتعاملني بذه املؤسسات
(مطابقة ألحكام الشريعة

21F

1(. 
وق املاليـة اإلسـالمية تـيح الّسـتُ  التعامل باألدوات المالية المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسـالمية: - 3

ن مـن احلصـول علـى احتياجاتـا املاليـة بطـرق مشـروعة، الفرصة للوحدات ذات العجز التمويلي وحىت تـتمكّ 
من إصدار أدوات مالية إسالمية تنضبط بالضوابط الشرعية وقابلة للتداول يف هذه السوق، ومـن أهـم هـذه 

 األدوات: األسهم العادية والصكوك اإلسالمية.
ل ا، ومتثّــســات ماليـة باعتبارهــا مضــاربً ا: "صــكوك تصــدرها مؤسّ عـرف األدوات املاليــة اإلســالمية بأّ�ـوتُ        
احملتملــة،  عـة واخلسـائردة، تشـارك يف األربـاح املتوقّ  أو مشـروعات متعـدّ ة شـائعة يف رأمسـال مشـروع معـّني حّصـ

(اد"وبقدرة خمتلفة على التداول واالسرتد وتتميز بآجال متفاوتة
22F

2(. 

ع بقصـد اسـتثماره للحصـول علـى ربـح، مجُِ  ة شائعة يف مالٍ ل حصّ ا "صكوك متثّ ا بأ�ّ عرف أيضً كما تُ        
صـــدرها شـــخص آخـــر حلســـاب املســـتثمر، قابلـــة للتـــداول ا، أو يُ رها الشـــخص املســـتثمر بصـــفته مضـــاربً صـــدِ يُ 

(والتحويل إىل نقود"
23F

3(. 

مـن وجـود أدوات ماليـة إسـالمية  متينـة ومنيعـة، ال بـدّ  اإلسالمية على أسـسٍ وق املالية  تقوم السّ فحّىت        
مة وفق شروط وأحكام تسمح بالتعامل فيها بواسطة خمتلف طوائف املستثمرين، وتكون هذه األدوات مصمّ 

                                                           
  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر سات المالية اإلسالمية"،، "تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسّ حممد زيدان  - )1(

 .18 :، ص2009اإلمارات العربية املتحدة،  المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول"،"        
 .251:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
 .301:حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص  - )3(
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(أدوات ملكيـــة ومشـــاركة ومســـامهة يف رؤوس أمـــوال املشـــروعات ال أدوات إقـــراض واقـــرتاض
24F

ز ، وهـــو مـــا ميّيـــ)1
ع مة الغالبة يف تعامالتا بل تشجّ ل فيها أدوات الدين السِّ ال تشكِّ  ا سوقٌ املالية اإلسالمية، حيث أ�ّ  السوق

على تداول أدوات امللكية بشكل واسـع، وتسـتحدث مـن الصـيغ االسـتثمارية كـل مـا خيـدم عمليـات التبـادل 
 احلقيقي للسلع واخلدمات.

ـــة بشـــكاالهتمـــام بالســـوقين األوّ  - 4 ـــة والثانوي ـــلي ـــة اإلســـالمية ضـــمن تضـــم الّســـ: وازنل مت وق املالي

ذي تنشـأ فيـه وق الّـيل هـو الّسـوق األوّ يل وسـوق ثـانوي، والّسـني: سـوق أوّ مكوناتا األساسية، سـوقني مهّمـ

اق ر ا ســوق تبــاع وتشــرتى فيهــا أو ب فيهــا، أي أّ�ــعالقــة مباشــرة بــني مصــدر الورقــة املاليــة اإلســالمية واملكتِتــ
ا أن تكـــون أوراق شـــركات حديثـــة التأســـيس، أو أوراق ل مـــرة، وهـــي إّمـــجديـــدة تصـــدر ألوّ ماليـــة إســـالمية 

 .شركات قائمة تود زيادة رأمساهلا بطرح أسهم جديدة لالكتتاب
تــداول فيــه األوراق املاليــة اإلســالمية الــيت ســبق إصــدارها ومت ذي تُ وق الّــوق الثــانوي فهــو الّســا الّســأّمــ       

 ها استثمار قائم.حملّ  االكتتاب فيها، أي أنّ 
أّن هناك عالقة وثيقة تربط بينهما، فلوال وجـود الّسـوق األّوليـة الـيت  وقنيالحظ حول هذين السّ وما يُ        

وملــا اســتطاعت  ،تــداول يف الســوق الثانويــةة، ملــا كــان هنــاك مــا يُ ل مــرّ األوراق املاليــة اإلســالمية ألوّ  تُبــاع فيهــا
وق الثانوية رها السّ ة احتياجاتا التمويلية، ويف املقابل لوال الفوائد واملزايا اليت توفّ الوحدات االقتصادية من تلبي

املســـتثمرين لـــن  ليـــة يف تصــريف اإلصـــدارات اجلديـــدة مــن األوراق املاليـــة، باعتبــار أنّ وق األوّ ملــا جنحـــت الّســ
(عها يف السوق الثانويةإذا كانوا متأكدين من قدرتم على بي يقدموا على شراء األوراق اجلديدة إالّ 

25F

2(. 

متكـافئ،  لٍ ا وبشـكليـة والثانويـة مًعـوقني األوّ وق املالية اإلسالمية هي سوق تتم بالسّ السّ  ايل فإنّ وبالتّ        

ز على حجم تداول ة متويلها للمشروعات املنتجة، وال تركّ معيار كفاءة األسواق املالية هو مدّ  على أساس أنّ 
(ا لتقدير مدى كفاءة السوق املاليةا هامً باعتباره مؤشرً األدوات املالية 

26F

3(. 

                                                           
 .258:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )1(
 . 60 :مرجع سابق، ص "البورصة وموقعها من أسواق العمليات المالية"،حمفوظ جبار،   - )2(
 .152 :أمحد سفر، مرجع سابق، ص  - )3(
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 المطلب الثاني : أنــواع السوق المالية اإلسالمية

لغـرض التعامـل  ،ن باملسـتثمرينو اإلسـالمية الوسـيلة الـيت يلتقـي مـن خالهلـا املـدخر وق املاليـة الّسـ متثّـل        
نــة باألصــول الشــرعية املختلفــة (املاليــة والنقديــة) لفــرتات متباينــة (طويلــة وقصــرية)، وذلــك وفــق سياســات معيّ 

ة أنـواع  ىل عـدّ إية ميكن تقسيم السوق املالية اإلسالم عليهعة تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية، و وطرق متنوّ 
 :كما يلي

 

 

 أوالً : أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها

نـواع األدوات املتداولـة فيهـا وفـرتات اسـتثمارها إىل أسوق املالية اإلسالمية مـن حيـث ميكن تصنيف ال
 :اثنني كما يلي نوعني

املاليــة  اإلســالمي مــن أهــم مكّونــات وأقســام الســوقتعتــرب ســوق النقــد : ســوق النقــد اإلســالمي - 1
 اإلسالمية ويتضح ذلك كما يلي:

 ى أيضا: سوق السيولة، سوق املعامالت قصرية األجل.تسمّ  :سوق النقد اإلسالميوأهمية مفهوم -أ  

: "سـوق االسـتثمار قصـري األجـل الـذي ال يتجـاوز اووفق املفهوم التقليدي فقد عرفت سوق النقـد بأّ�ـ       
 .)0F1("أجل استحقاق األوراق املالية سنة واحدة، وفيها يلتقي العرض والطلب على القروض قصرية األجلفيه 

يــة الــيت يــتم مبوجبهــا ومــن خالهلــا إصــدار وتــداول رؤوس األمــوال قصــرية اآللا: ا بأّ�ــكمــا عرفــت أيًضــ       
)(األجل

1F

، باإلضـافة التجاريـة والبنـوك املركـزي البنـك يف لةممثّ هاز املصريف اجل ساتمؤسّ  بتدخل تسمح واليت ،2
 .اخل...العمومية اخلزينة التأمني، شركات ل:مث البنكية غري املالية املؤسسات بعض إىل

مــن الســيولة،  عــالٍ  ع بقــدرٍ ص يف األدوات قصــرية األجــل، الــيت تتمّتــســوق النقــد تتخّصــ فــإنّ  ،وعليــه       
 ،مـــن اخلســـائر أو بــدون خســـائر أصـــالً  وقـــت مبجـــرد عرضــها للبيـــع، بأقـــل قــدرٍ  حبيــث ميكـــن تســييلها يف أيّ 

                                                           
 .65 :، ص2002"، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، "البورصة وموقعها من أسواق العمليات الماليةحمفوظ جبار،   - )1(
 .135:ص ،2005 ،مصراجلديدة، اجلامعة دار  والتمويل"،"اقتصاديات النقود  ،زينب عوض اهللاو  أسامة حممد الفويل   _ )2(

  ًأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها؛ أوال : 
  داول.ـــــــــــــــــــــدار والتـــــــــأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلص: ثانًيا 
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ا من االستثمار يف أدوات سوق رأس املـال االستثمار يف هذه األدوات قد يكون أكثر أمانً  وألجل ذلك فإنّ 
(ت االستثمار فيها إىل سيولةل أدوابسبب سرعة وسهولة حتوّ  ،يت سوق النقد كذلكمسّ ، و ةخاصّ 

2F

1(. 

ه يــتم مــن خــالل د يــتم التعامــل وعقــد الصــفقات فيــه، إذ أنّــولــيس لســوق النقــد مكــان خــاص وحمــدّ        
ا بواســطة وســائل االتصــال املختلفــة  وإّمــ ا بااللتقــاء مباشــرةً صــني أو املصــارف التجاريــة، إّمــالسماســرة املتخصّ 

(كاهلاتف، التلكس، الفاكس ... إخل
3F

2(. 

ا بالنســـبة لالقتصـــاد رة ضـــروري ومهـــم جـــدً مـــة ومتطـــوّ وجـــود ســـوق نقديـــة منظّ  وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنّ        
ا تعتــرب مصــدر ل يف أّ�ــســات املاليــة، تتمثّــا بالنســبة للمصــارف واملؤسّ الــوطين يف أي بلــد، كمــا هلــا أمهيــة أيًضــ

علـى القـروض قصـرية األجـل، وذلـك ا متـنح للمقرتضـني الفرصـة يف احلصـول للتمويل قصري األجل، حيث أ�ّ 
من خالل استثمار أمواهلم يف أصول  ،من أموال املستثمرين الراغبني يف احلصول على درجة عالية من األمان

(ماليــة ذات ســيولة مرتفعــة
4F

ســات الســوق النقديــة هــي املصــارف التجاريــة واملصــارف أهــم مؤسّ  وحيــث أنّ  ،)3
ومـن خـالل هـذه السـوق توظيـف بعـض أمواهلـا بشـكل سـائل وآمـن،  ه ميكن للمصارف التجارية فإنّ   ،املركزية

ا يســـاعدها علـــى االحتفـــاظ باحتيـــاطي ثابــــت ا ممّـــا الســـتعمال أمواهلـــا الفائضــــة مؤقتًـــا تعتـــرب منفـــذً كمـــا أّ�ـــ
ا بالنسبة للمصرف املركزي فيمكنـه ومـن خـالل هـذه السـوق التـأثري علـى كميـة وسـعر األمـوال ومنخفض، أمّ 

(لسياسة النقدية اليت يقوم بتنفيذهاا لائلة تبعً السّ 
5F

4(. 

ـــ       ظـــام املصـــريف واملـــايل النّ  ع بـــا األســـواق النقديـــة، فـــإنّ ويف ظـــل هـــذه املزايـــا والفوائـــد العديـــدة الـــيت تتمّت
يه من وظائف ا ومبا ميكن أن تؤدّ عد بأمس احلاجة ملثل هذه السوق، كما أ�ّ اإلسالمي يف البالد اإلسالمية يُ 

أهــم  ه ويف إطــار ســوق النقــد التقليــدي فــإنّ نــات الســوق املاليــة اإلســالمية، غــري أنّــمــن أهــم مكوّ ة تعتــرب مهّمــ
تجاريــة، شــهادات اإليــداع القابلــة الوراق األاألدوات الــيت تتعامــل بــا هــذه األســواق هــي : أذونــات اخلزينــة، 

(للتــداول، قبــوالت مصــرفية ..إخل
6F

ا، وهــي بــذلك مــة شــرعً حملرّ وهــي أدوات تســتند يف جمملهــا علــى الفائــدة ا ،)5

                                                           
 .35 :ص، 2000دار وائل للنشر، األردن،  "األسواق المالية"،رري وغازي فرح، ز عبد النافع ال  -  )1(
 .64 :مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرجع سابق، ص  - ) 2(
 .197 :حممد مطر، مرجع سابق، ص  -   )3(
 .31 :، ص2000املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ، "العمليات المصرفية والسوق المالية"،الناشف وخليل اهلندي أنطوان  -  )4(
 .15حسني بين هاين، مرجع سابق، ص:   -  )5(
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الــيت تتحاشــى وتتفــادى التعامــل بالفوائــد الربويــة  ،ســات املاليــة اإلســالميةا أمــام املصــارف واملؤسّ ل عائًقــتشــكّ 
 .اا أو عطاءً أخذً 

ســــات املاليــــة اإلســــالمية فرصــــة  يكــــون للمصــــارف واملؤسّ حــــّىت  أدوات ســــوق النقــــد اإلســــالمي: –ب 
االستفادة من املزايا اهلائلة اليت تتيحها األسواق النقدية، ال بد من العمـل علـى تطـوير أدوات ماليـة إسـالمية 

يهـا ي وظـائف مماثلـة لتلـك الـيت تؤدّ ن عالقة الدائنيـة واملديونيـة، ويف نفـس الوقـت تـؤدّ قصرية األجل ال تتضمّ 
وهي  ،ت حمل السندات الربويةاإلطار ظهرت فكرة الصكوك اإلسالمية اليت حلّ  األدوات التقليدية، ويف هذا

 سات.لتليب احتياجات املتعاملني فيها من اجلمهور واملؤسّ  هار يطو ّمت تعبارة عن أدوات ملكية قصرية األجل 

ق متســـاوية "وثـــائ ا:فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية الصـــكوك بأّ�ـــوقـــد عرّ       
ا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجـودات مشـروع معـني أو نشـاط ل حصصً القيمة، متثّ 

رت صـدِ االكتتـاب وبـدء اسـتخدامها فيمـا أُ  اباستثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمـة الصـكوك وقفـل بـ
(من أجله"

7F

 :ما يلي ضحومن هذا التعريف يتّ  .)1

ل مـن حصـيلة إصـدارها، وينبغـي أن يكـون النشـاط أو يف املشروع الذي ميوّ ة شائعة ل الصكوك حصّ متثّ  -
 فق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ل يتّ املشروع املموّ 

 اا كمًيـــوال يصـــح حتديـــد العائـــد حتديـــدً يكـــون العائـــد حصـــة مـــن الـــربح الـــذي حيققـــه املشـــروع إن وجـــد،  -
 ا من قيمته اإلمسية؛دة مسبقً ا، أو أن يكون نسبة حمدّ مسبقً 

(ل من حصيلة االكتتاب بذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمة مصدر الصكوكيتمتع املشروع املموّ  -
8F

2(. 
سـات املاليـة تكون الصكوك اإلسالمية قابلـة للتـداول يف البورصـة، وهـي بـذلك تسـاعد املصـارف واملؤسّ  -

(اإلسالمية يف إدارة سيولتها عرب أدوات سوق النقد
9F

3(. 
 لتمويل االستثمارات وفق صيغة من صيغ االستثمار اإلسالمي.الصكوك اإلسالمية هي أدوات  -

 :اولها في سوق النقد اإلسالمي نجدالي فمن األدوات المالية اإلسالمية التي يمكن تدوبالتّ      

                                                           
 .288: ص ،2007 البحرين، ،"المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية" هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  - )1(
 .252 :أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
  ، بنك السودان 26"، جملة املصريف، العدد "أدوات سوق النقد اإلسالمية : مدخل للهندسة المالية اإلسالميةفتح الرمحان علي حممد صاحل،   - )3(

 -http://www.cbos.gov.sd/node/738ط التايل:                                                   ، متوفرة على الراب2002املركزي،         
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سات املالية اإلسالمية ولغرض متويل هي اليت تقوم من خالهلا املصارف واملؤسّ صكوك المضاربة:  -1-ب
بإصـــــدار وثـــــائق متســـــاوية القيمـــــة بصـــــفتها طـــــرف مضـــــارب وبيعهـــــا  ،اســـــتثماري معـــــّني نشـــــاط أو مشـــــروع 

لهـا فـق عليهـا واخلسـائر يتحمّ على أن يتم تقسيم األرباح وفق نسـب معينـة متّ  ،للمستثمرين (أصحاب املال)
 ؛لمِ ر اجلهة املصدرة أو تُ أصحاب املال ما مل تقصّ 

ا اجلهـة املصـدرة تكـون طرفًـ مـن حيـث أنّ  ة إالّ ال ختتلـف عـن صـكوك املضـارب صكوك المشـاركة: -2-ب
ا هلــــم كمــــا هــــو احلــــال يف شــــركات املســــامهة ، وهــــي بــــذلك تعتــــرب شــــريكً وواحــــدا مــــن املشــــاركني حلملــــة الصــــكوك

(العامة
10F

1(. 

هي عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة، يتم إصدارها واسـتثمار حصـيلتها يف  صكوك اإلجارة: -3-ب
كاملباين واملعدات ... إخل وتأجريها، وهي بذلك تتـيح حلملتهـا فرصـة احلصـول علـى دخـل نة  شراء أصول معيّ 

(مبقدار املسامهة اليت دفعها اإلجيار كلٌ 
11F

2(. 

: مـن خـالل هـذه الصـناديق يـتم شـراء تشـكيلة واسـعة مـن صكوك صناديق االستثمار اإلسـالمية -4-ب
ى حصــص والــيت هلــا مواردهــا بإصــدار شــهادات تســمّ األوراق املاليــة اإلســالمية بفئــات خمتلفــة، وحتصــل علــى 

ا اسـرتداد قيمتهـا وتسـييلها، وهـي حق على كل أصول الصندوق، وميكـن تـداوهلا يف البورصـة كمـا ميكـن أيًضـ
(ا تقوم على تنويع أوراق احملفظةل من املخاطر أل�ّ بذلك توفر السيولة ألصحابا وتقلّ 

12F

3(. 

التصـــكيك هـــو العمليـــة الـــيت يـــتم مـــن خالهلـــا حتويـــل  :لألصـــول (التوريـــق) عمليـــات التصـــكيك -5-ب
ىل أوراق ماليـة قائمـة إ ،ة لدخل ميكن التنبؤ به واليت متتلكهـا املؤسسـةجمموعة من األصول غري السائلة واملدرّ 

علــى الشــراكة يف منــافع هــذه األصــول خــالل فــرتة معينــة، فمــن خــالل عمليــة التصــكيك ميكــن للمصــارف 
ة فيمـا يتعلـق مبشـكل رها سوق النقد خاصّ سالمية االستفادة من املزايا اليت يتيحها ويوفّ سات املالية اإلواملؤسّ 

(توفري السيولة
13F

4(. 

                                                           
 "االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق  :لورقة عمل مقدمة ضمن املؤمتر العلمي األوّ  ، "صناديق االستثمار اإلسالمية"،هشام جرب  - )1(

 .22 :، ص2005، فلسطني، المعاصرة"التنمية والتحديات         
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )2(
 .93:ص ،2003 مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، أسواق رأس المال وأدواتها األسهم والسندات"، "البورصات: ضياء جميد املوسوي،  - )3(
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )4(
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ا ليـة هلـذه الصـكوك أّ�ـمقد أثبتت التجربـة العل التجارب العملية ألدوات سوق النقد اإلسالمي: –ج 
أبـرز مثـال علـى ذلـك  يف العديد من الدول اإلسالمية : كإيران، ماليزيا، باكستان، ولعلّ  حققت جناحا كبرياً 

 التجربة السودانية اليت متيزت بإصدار وتداول العديد من األدوات املالية يف سوق النقد، ومنها جند:
، وهـــي 1998إصــدار هـــذه الشــهادات ســـنة  متَّ  شــهادات مشـــاركة البنـــك المركـــزي "شـــمم": -1-ج

عبـارة عــن سـندات متثــل أنصـبة حمــددة يف صـندوق خــاص حيتـوي علــى أصـول بنــك السـودان ووزارة املاليــة يف 
القطـاع املصــريف، هلـا قيمــة إمسيـة حمــددة وقيمـة حماســبية وسـعر للتبــادل يتحـدد عــن طريـق التفــاوض بـني البــائع 

ا للتسـييل، وهـي بـذلك متثـل منفـذً  هلا سـوق ثانويـة فهـي قابلـة للتـداول وسـهلة واملشرتي عند التبادل، ومبا أنّ 
ّـــ ،ا ســـريع التســـييل للمصـــارف التجاريـــةاســـتثماريً  ه وآليـــة إلدارة الســـيولة بالنســـبة للمصـــرف املركـــزي حيـــث أن

م بشــراء هــذه يقــو  ،يســتخدمها للــتحكم يف إدارة الســيولة، فــإذا كــان النشــاط االقتصــادي حباجــة إىل ســيولة
(حلالة املعاكسةويعرضها للبيع يف ا الشهادات من مالكيها

14F

1(. 

، وهــي عبــارة عــن 1999إصــدار هــذه الشــهادة ســنة  متَّ  ):شــهادات مشــاركة الحكومــة (شــهامة -2-ج
سندات قائمة على أصول حقيقية يتم إصدارها مقابل حقوق ملكية الدولة يف عدد مـن املؤسسـات الراحبـة، 

آليـــة إلدارة الســـيولة مـــن قبـــل البنـــك وهــي متثـــل وســـيلة فعالـــة لتمويـــل عجـــز املوازنـــة، ويف نفــس الوقـــت تعتـــرب 
(املركزي، وهي بذلك تساعد على تطوير سوق النقد

15F

2(. 

يعتــرب التكــوين الرأمســايل أحــد العوامــل األساســية الــيت تــؤدي إىل حتقيــق : ســوق رأس المــال اإلســالمي - 2
اإلسـالمية ذات احلاجـة ة لتطـور الـدول عد توافر عنصر رأس املـال مـن األمـور املهّمـولذلك يُ  ،التنمية االقتصادية

زمــني لقيــام مثــل هــذه تــوفري التمويــل املتوســط والطويــل األجــل الّال  إىل مشــروعات اســتثمارية ضــخمة، ورغــم أنّ 
ّــــ عــــد مــــن املهــــام والوظــــائف األساســــية ألســــواق رأس املــــال، إالّ االســــتثمارات يُ  ه ال ميكــــن للــــدول اإلســــالمية أن

(سبقةاملل أسواق رأس املال التقليدية اليت تعتمد على الفوائد ا لطبيعة عماالستفادة من مزاياها وذلك نظرً 
16F

3(. 

                                                           
 سلسلة الدراسات والبحوث، بنك  ،"، "إدارة السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي اإلسالمي، تجربة السودانحسنصابر حممد   - )1(

 .13 :، ص2004السودان،         
 .14 :املرجع السابق، ص  - )2(
 ورقة عمل مقدمة  وإمكانية تطويرها"،: ماهية السوق اإلسالمية لرأس المال اق المالية في االقتصاد اإلسالمي"األسو محد الكساسبة،   - )3(

 .73 :، ص1991األردن،  "التنمية من منظور إسالمي"،: ضمن ندوة        
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عـرف سـوق رأس املـال مبفهومهـا الواسـع تُ  ،وفق املفهـوم التقليـدي :تقليديسوق رأس المال المفهوم  -أ
ا يف صـورة قـروض مباشـرة طويلـة األجـل، أو يف ذ إّمـ"سوق الصفقات املالية طويلة األجل اليت تنفّ  :اعلى أ�ّ 
(إصــدارات ماليــة طويلــة األجــل شــكل

17F

ففيهــا يــتم إصــدار وتبــادل األدوات املاليــة متوســطة وطويلــة األجــل  ،)1
(: األسهم والسندات والقروض املصرفية طويلة األجل"مثل ،اليت تزيد مدة استحقاقها عن سنة

18F

2(. 

املقرضــني لــرأس املــال : "اإلطــار أو التنظــيم الــذي يشــمل العارضــني أو اوبعبــارة أخــرى ميكــن القــول بأّ�ــ      
ىل عـدد مـن إوال لفرتة طويلـة، باإلضـافة مقرتضني الذين يف حاجة إىل تلك األطويل األجل، والطالبني أو امل

(صنيالوسطاء املاليني املتخصّ 
19F

3(. 

ا يف االســـتعمال فيقتصـــر علـــى ق أو احملـــدود لســـوق رأس املـــال وهـــو األكثـــر شـــيوعً ا التعريـــف الضـــيّ أّمـــ       
مة لألسهم والسندات، وهو ما يعرف بسوق األوراق املالية (البورصة)، وفيها يتم التعامل بـالبيع السوق املنظّ 

ل القنــوات الرئيســية الــيت ينســاب فيهــا املــال مــن حبيــث تشــكّ  ،والشــراء لــألوراق املاليــة (األســهم والســندات)
شـــجيع االســـتثمار مـــن أجـــل وت عـــة، مبـــا يســـاعد علـــى تنميـــة االدخـــارســـات والقطاعـــات املتنوّ األفـــراد واملؤسّ 

(مصلحة االقتصاد
20F

4(. 

ا ا حيويًـعصـرية ومطلبًـ سـوق رأس املـال ضـرورةً عـد يُ  مفهوم وأهميـة سـوق رأس المـال اإلسـالمي: -ب 
لكونــه: "الســوق الــيت يلجــأ إليهــا أصــحاب  ي كــذلك إالّ لــدعم النمــو االقتصــادي للــدول اإلســالمية، ومــا مسّــ

(املشـــروعات لتكـــوين رأس املـــال يف مشـــروعاتم املختلفـــة"
21F

ه وحبالتـــه الراهنـــة والقائمـــة يف إطـــار النظـــام ، لكّنـــ)5
يشـــوبه الكثـــري مـــن املخالفـــات الشـــرعية وتـــتم فيـــه العديـــد مـــن التعـــامالت والصـــفقات  ،االقتصـــادي الوضـــعي

صـرف بوجـه عـام نرأس املـال اإلسـالمي، وهـو مصـطلح يور مـا يعـرف بسـوق ا ظهـاحملظورة، ولذلك كان لزاًمـ
ة للداللة على التعامل بالتمويل املتوسـط وطويـل األجـل، وذلـك عـن طريـق جتميـع مـدخرات املسـلمني اخلاّصـ

                                                           
 .44 :حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص - )1(
 .16 :، ص2006"، دار السالم، مصر، "نحو سوق مالية إسالميةأشرف حممد دوابة،  - )2(
 .124 :، ص1996 ،مصر زهراء الشرق، والمال"،، "أسواق النقد حممد البنا - )3(
 .31:، ص2002دار الفكر، سوريا،  دراسة تحليلية نقدية"، "بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي:شعبان حممد إسالم الربواري،  - )4(
 .31:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص - )5(
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اســتثمارها عــن طريـق التعامــل بــاألوراق املاليــة املتوســطة وطويلـة األجــل، وذلــك علــى النحــو  والرمسيـة، ومــن مثّ 
(ي جتيزه الشريعة اإلسالميةالذ

22F

1(. 

ّـــكمـــا عرّ        ـــة بأن ـــة األوراق املاليـــة املاليزي ـــه هيئ ـــوافر فيـــه فـــرص االســـتثمار والتمويـــل فت ـــذي تت ه: "الســـوق ال
ا بأحكــام الشــريعة اإلســالمية، ا تاًمــمتوســطة وطويلــة األجــل، واملنتجــات واخلــدمات املتــوافرة فيــه تلتــزم التزاًمــ

("ا مثل التعامل بالربا واملقامرة والغرر وما شابه ذلكمة شرعً األنشطة احملرّ  حيث جيب أن تكون خالية من
23F

2(. 

ـــ        ـــةيســـوق رأس املـــال اإلســـالمي  ايل ميكـــن القـــول أنّ وبالّت ـــة املـــوارد املالي مـــن  ،عمـــل علـــى جتميـــع وتعبئ
ذلـــك لغـــرض و  ،الوحـــدات املـــدخرة الباحثـــة عـــن االســـتثمار اإلســـالمي اخلـــايل مـــن كافـــة املخالفـــات الشـــرعية

وحـىت يـتم  ،توجيهها لتمويل املشـروعات واألنشـطة االقتصـادية املختلفـة املتوافقـة وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية
كافــة أنشـــطة وعمليــات ســوق رأس املـــال اإلســالمي تقــوم علــى االلتـــزام الشــرعي مــن جهـــة،   د مــن أنّ التأّكــ

ولكســب ثقــة املســتثمرين الــراغبني واحلريصــني علــى االســتثمار يف هــذه الســوق مــن جهــة أخــرى، ينبغــي أن 
 صـني يف فقـه املعـامالتنة من مستشارين شـرعيني وخـرباء متخصّ ختضع هذه السوق للجنة رقابة شرعية مكوّ 

(ة فيما يتعلق باملعامالت املالية اإلسالميةوخاصّ 
24F

3(. 

 ــــداولــ: أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلصــــدار والتثانيـًا

 سوق املالية اإلسالمية من حيث اإلصدار والتداول إىل:تصنيف الميكن        

الســوق  ومكّونـا أساســًيا وضــروريا إلنشـاء وبنــاء جــزًءا مهًمــا تعتــرب الســوق األّوليـة ية:ــــــــلوق األوّ الّسـ - 1
  .املالية اإلسالمية

ا بسوق اإلصدارات اجلديدة، وفيها يتم التعامل بـاألوراق املاليـة عرف أيضً تُ  ية:ــــلوق األوّ السّ  مفهوم -أ 
االستثمارية زمة لتمويل عملياتا ل مرة، لغرض احلصول على األموال الّال اليت تصدرها اهليئات والشركات ألوّ 

لــت هــذه اإلصــدارات يف أســهم عاديــة تطرحهــا شــركات ســواء متثّ  املختلفــة، ويكتتــب فيهــا األفــراد واملؤسســات،
ا وذلــك ســني، أو عاًمــا علــى املؤسّ ا أي مقصــورً والــذي قــد يكــون خاًصــ ،املســامهة عنــد تأسيســها لالكتتــاب فيهــا

                                                           
 .72 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص - )1(

(2)  -   Securities commission of Malaysia, “Islamic capital market in Malaysia”, 2004, p: 01. 
(3)   - Securities commission of Malaysia, “Understanding the Islamic capital market concept”, 2004, p: 03. 
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لت يف أسهم عادية وصكوك تطرحها الشركات ثّ أو مت ،بطرح بعض أو كل اإلصدار على اجلمهور لالكتتاب فيه
(القائمة من أجل زيادة رأس ماهلا لتمويل التوسعات اجلديدة أو لتحديث األصول الرأمسالية القائمة لديها

25F

1(. 

ــــة  يل مــــا هــــو إالّ وق األوّ فالّســــ        ــــة التمويلي ــــع املــــدخرات مــــن الوحــــدات ذات الطاق وســــيلة وأداة لتجمي
ـــة، فتنشـــأ نتيجـــةً  ،الفائضـــة ـــذلك عالقـــة مباشـــرة بـــني  وتوجيههـــا إىل الوحـــدات ذات العجـــز يف املـــوارد املالي ل

 مصدري األوراق املالية (املستثمرين) وبني مقدمي األموال (املدخرين).

ميكـــن للمصـــارف اإلســـالمية  :دور المصـــارف اإلســـالمية فـــي تصـــريف اإلصـــدارات اإلســـالمية -ب
 :الية، أن تقوم بالوظائف التاليةاجلديدة من األوراق املولغرض تصريف اإلصدارات 

م املصــارف اإلســالمية النصــح واملشــورة للشــركات واجلهــات الــيت تقــدّ  تقــديم النصــح والمشــورة: -1-ب
 تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية وذلك خبصوص:

نوع الورقة املالية اليت  ميكنها أن تساعد الشركات املصدرة يف اختيار نوعية الورقة المالية المعروضة: -
 يفضل إصدارها، بعد دراسة مستفيضة للهيكل املايل للجهة املصدرة وظروف سوق األوراق املالية؛

املسـاعدة يف اختيــار التوقيــت املالئــم واملناسـب لإلصــدار مــع األخــذ  توقيــت عــرض األوراق الماليــة: -
(ألوراق املاليةبعني االعتبار الظروف احلالية واملستقبلية املتوقعة لسوق ا

26F

2(. 
املسـاعدة يف التأكـد مـن السـالمة القانونيـة والشـرعية للورقـة  :الجوانب القانونية والشرعية لإلصـدار -

 املالية املزمع إصدارها؛
ن مــن ليــتمكّ  ،ف املصــرف مجيــع مهاراتــه وخرباتــه الــيت ميتلكهــايوظّــ ســعر الورقــة الماليــة المصــدرة: -

(حتديد السعر األفضل واألنسب للطرفنيفاق مع الشركة املصدرة على االتّ 
27F

3(. 

تقـــوم املصـــارف اإلســـالمية مبســـاعدة الشـــركات املصـــدرة يف  المســـاعدة فـــي تســـجيل الوثـــائق: -2-ب
بعـد تقـدمي طلـب  ه ال يـتم تسـويق اإلصـدار اجلديـد إالّ تسجيل الوثائق املطلوبة لدى هيئة البورصة، حيـث أنّـ

حة بالطلــب البيانــات املوّضــ د مــن أنّ الــيت يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية التأّكــ ،تســجيل إىل جلنــة األوراق املاليــة

                                                           
 .15 :حممد بن علي العقال، مرجع سابق، ص  - )1(
 .219 :ص، 1999دار الفكر العريب، مصر،  ، "إدارة األسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة"،البدوي عبد احلافظالسيد   - )2(
 .108 :صمرجع سابق، عبد النافع الزرري وغازي فرح،   - )3(
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سـنوات سـابقة،...) كافيـة  03(الغرض من اإلصدار، السـعر املعـروض للجمهـور، امليزانيـة وقائمـة الـدخل لــ 
 املصرف إرسال صورة من تلـك البيانـات بعـد اعتمادهـا مـن هيئـة ويتوّىل  ،للحكم على مدى جودة اإلصدار

(بورصة إىل املستثمرين احملتملنيال
28F

1(. 

 :بـــأن تقوم يف هذا اإلطار ميكن للمصارف اإلسالمية  االكتتاب في األوراق المالية اإلسالمية: -3-ب

 اإلســــالمية تبـــدأ عمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة القيـــام بعمليـــة التســـويق وتـــرويج االكتتـــاب: -
 املصـرف اإلسـالمي هـذه احلملـة بإعداد محلة واسعة للدعاية والرتويج هلا بني اجلمهور، ويتـوّىل  ،املصدرة

: كاللوحات اإلعالنية، طبع نشرات من خالل عدة طرق ،باإلعالن عن هذا االكتتاب وشروطه ومزاياه
(وكتيبات، اإلذاعة والتلفزة، الصحف والالت، ... إخل)

29F

2(. 
حتمـل كافـة  ،قوم املصرف بتلقي أموال املكتتبني وإصدار شـهادات هلـمي إصدار شهادات االكتتاب: -

(ب واجلهة املصدرةتِ قة باملكتَ البيانات واملعلومات املتعلّ 
30F

3(. 
يقـــوم املصـــرف اإلســـالمي بعمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة اإلســـالمية  التعهـــد بتغطيـــة اإلصـــدار: -

 .عن اجلهة املصدرة بصفته وكيالً 

وهـي العمليـة الّنهائيـة الـيت يـتم فيهـا بيـع األوراق املاليـة  :توزيع األوراق الماليـة اإلسـالميةبيع و  -4-ب
 بني.تِ مجهور املكتَ اإلسالمية اجلديدة، وتنتقل مبوجبها ملكية هذه األوراق إىل 

شـأ�ا أن حتتـل السـوق الثانويـة مكانـًة هاّمـة وتـؤّدي وظـائف ومهـام عديـدة مـن  انوية:ـــــوق الثــــــــالسّ  - 2
 تساهم إىل حٍد كبري يف استمرار وتنشيط السوق املالية اإلسالمية، ويّتضح ذلك كما يلي:

ـــوق الثـالّســمفهــوم  -أ ا بســوق التــداول، وفيهــا يــتم تــداول األوراق املاليــة اإلســالمية ى أيًضــوتســمّ  انوية:ـــــ
(االكتتــاب فيهــا ليــة ومتّ ق األوّ ...) الــيت ســبق إصــدارها يف الســو  اإلســالمية (األســهم العاديــة، الصــكوك

31F

4(، 
أو شــركات أو  ســواء كــانوا أفــراد ويشــمل تــداول هــذه األوراق البيــع والشــراء بــني حامليهــا ومســتثمرين آخــرين

مللكيــة تلــك األوراق مــن مســتثمر إىل  وق ال يعــدو أن يكــون نقــالً التعامــل يف هــذه الّســف ،صــناديق اســتثمار

                                                           
 .486 :، ص1999منشأة املعارف، مصر،  ، "إدارة األسواق والمنشآت المالية"،منري إبراهيم هندي  - )1(
 .22 :، ص2003دار النهضة العربية، مصر،  "دور البنك في خدمة األوراق المالية"،عاشور عبد اجلواد عبد املطلب،   - )2(
 .135 :، ص2001دار النهضة العربية، مصر،  "عمليات بورصة األوراق المالية الفورية واآلجلة من الوجهة القانونية"،سيد طه بدوي،   - )3(
 .13 :، ص2008دار الفكر اجلامعي، مصر،  "البورصات"،، حممد الصرييف  - )4(
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يه لـذلك يسـمّ  ،ل مـرةق مبعـامالت علـى أوراق ماليـة ال تـتم ألوّ ه يتعلّـا ألنّ ا ثانويً ي هذا السوق سوقً ومسّ  ،آخر
 .ا "سوق اإلصدارات القدمية"البعض: "صفقات اليد الثانية" وأيضً 

ا وهذا إمّ  ،وق الثانوية هي سوق إلعادة بيع األوراق املاليةالسّ  انوية:ــــــوق الثــــــــالسّ ووظائف أهمية  -ب

حبيــث حيصــل املشــرتي  ،الســيولة أو إلعــادة االســتثمار يف أوراق ماليــة إســالمية جديــدةلغــرض احلصــول علــى 

لألوراق املالية على نفس حقوق بائع الورقة األصلية، وليست لزيادة أموال الشركات فالشركات املصدرة هلذه 
(ليةوّ اء عمليات التداول كما هو احلال يف السوق األاألوراق ال حتصل على أي أموال إضافية جرّ 

32F

ولذلك  .)1

وتعمــل يف الســوق  ليــة ســوق االســتثمار احلقيقــي والســوق الثانويــة ســوق االســتثمار املــايل،وق األوّ تعتــرب الّســ
مثـــل:  ،الثانويـــة املنشـــآت املاليـــة اإلســـالمية الـــيت تقـــوم بتنشـــيط تـــداول األوراق املاليـــة وتـــوفري عنصـــر الســـيولة

(وشركات إدارة حمافظ األوراق املالية اإلسالمية اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية شركات السمسرة
33F

2(. 

ا السوق الثانوية ال تعترب سـوق تبـادل وانتقـال امللكيـة فحسـب، بـل تقـوم أيًضـ وجتدر اإلشارة إىل أنّ  

مــن أهــم مهــام ووظــائف  ذلــك أنّ  بــدور هــام وغــري مباشــر يف خدمــة االقتصــاد الــوطين يف الــبالد اإلســالمية،
مــن خــالل تســهيل تــداول هــذه  ،ليــة مــن األوراق املاليــةتــوفري الســيولة لإلصــدارات األوّ  هــو ويــةالســوق الثان

 األوراق وحتويلها إىل نقد بسرعة ويسر مىت ما رغب حاملها بذلك، وبالتايل فنجاح السوق الثانوية وزيادة 

وق ا علـــى الّســـيعطـــي لـــألوراق املاليـــة جاذبيـــة تعمـــل علـــى اســـتقطاب املـــدخرين ممـــا يـــنعكس إجيابًـــ ،نشـــاطها
ي إىل زيــادة إقبـال املســتثمرين علــى اإلصــدارات واالكتتابـات اجلديــدة الــيت تــتم بــا، ذلــك ســيؤدّ  ألنّ  ،ليـةاألوّ 

ات قائمـة لتقـوم بتطـوير ة، أم لزيـادة رؤوس أمـوال شـركل مـرّ س ألوّ ة بشـركات جديـدة تؤّسـسواء كانت خاّصـ
(عملياتــا اإلنتاجيــة

34F

، وهــو أمــر بــال شــك ســيعظم فــرص إنشــاء وتأســيس شــركات مســامهة إســالمية وتوســيع )3

مشاريع إنتاجية وهو ما تسـعى السـوق املاليـة اإلسـالمية بشـقيها األويل والثـانوي إىل حتقيقـه خلدمـة االقتصـاد 
 الوطين.

                                                           
 .81 :، ص2000دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  "اإلدارة المالية"،حممد علي العامري،  - )1(
 .04:،ص2004العريب"،األردن،"التجارة العربية البنية والتكامل االقتصادي  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،"نحو سوق مالية عربية"،أشرف دوابة - )2(
 ،  2007، جانفي32 :، العدد04 :"، جملة اجلندول، السنة"دور أسواق األوراق المالية في التنمية االقتصاديةأسامة فخري عبد اللطيف،  - )3(

 - http://jandoolmag.150m.com/Prev.%20issues.htm                                                        متوفر على الرابط التايل:       

http://jandoolmag.150m.com/Prev.%20issues.htm
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 ومميزات السوق المالية اإلسالمية  وظائفالمطلب األّول: 

ـــ  التطـــّرق زات الســـوق املاليـــة اإلســـالمية والوظـــائف املرتقبـــة منهـــا، مـــن خـــالل ميكـــن توضـــيح أهـــم ممّي
 لعناصر التالية:ل

 

 

 أهــــــمــــــية السوق المالية اإلسالميةأوالً :   

عترب السوق املالية اإلسالمية ركيزة أساسية من ركائز النشاط االقتصادي، ولذلك فهي حتظى بأمهية  تُ         
د أمهيتهـــا مـــا جـــاء يف قـــرار جممـــع الفقـــه اإلســـالمي رقـــم ا يؤّكـــبالنســـبة للـــدول اإلســـالمية، وممّـــ ةً كبـــرية خاّصـــ

"االهتمــام باألســواق املاليــة هــو مــن متــام إقامــة الواجــب يف حفــظ املــال وتنميتــه باعتبــار مــا  :أنّ ) 61/10/6(
أو دنيويـة ..."، وتكمـن  سيتبعه هذا من التعـاون لسـد احلاجـات العامـة، وأداء مـا يف املـال مـن حقـوق دينيـة

 أمهية السوق املالية اإلسالمية يف العناصر التالية:

تعمــل الســوق املاليــة : الــذين يتجنبــون التعامــل بالفوائــد الربويــةالمســتثمرين  احتياجــاتتلبيــة  - 1

املنتجة، توجيهها لتمويل خمتلف املشروعات واألنشطة االستثمارية و وجتميع املدخرات  تعبئةاإلسالمية على 
(وذلك من خالل نشر الوعي االدخاري اإلسالمي واستقطاب األموال املكتنزة

0F

1(. 

وحىت تنجح السوق املالية اإلسالمية يف حتقيق أهـدافها، ينبغـي أن تكـون مجيـع  وجتدر اإلشارة إىل أنّه       
الشــريعة اإلســالمية، وهــو مـا تبحــث عنــه فئــة  بــادئ وضـوابطوق ومعامالتـا تنســجم مــع محمتويـات هــذه الّســ

بعــد أن امتنعــوا عــن اســتثمار أمــواهلم يف األســواق املاليــة  ،املســتثمرين الــذين يرفضــون التعامــل بالفوائــد الربويــة
التقليدية ملا يشوبا من خمالفات شرعية، ولذلك وألجل كسب ثقة هؤالء املستثمرين يف هذه السوق، ال بـد 

                                                           
  ،دار النفائس للنشر والتوزيع "،من منظور االقتصاد اإلسالمي اآلثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية"، زكريا سالمة عيسى شطناوي  - )1(

 .236ص: ،  2009،األردن       

  : ًية السوق المالية اإلسالمية؛ــــــمــــــأه أوال 
  : ف السوق المالية اإلسالمية؛ـــائـــــــوظثانًيا 
 صائص السوق المالية اإلسالمية.ـــــثالثًا : خ 
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، ويف نفـس اإلسـالمية وق بأحكام الشـريعةيئة رقابة شرعية تضمن التزام كافة أنشطة السّ من احتوائها على ه
 الوقت تكفل محاية حقوقهم من خالل خمتلف التشريعات والقوانني اليت تصدرها وتتفق وأحكام الشريعة.

املاليـــة تســاهم الســـوق  ربـــوي:االقتصـــادية وتـــوفير التمويـــل الّال الماليـــة و ص مـــن التبعيـــة الــتخلّ  - 2

ا يســاهم يف بنــاء اإلســالمية يف تــدعيم اقتصــاديات الــدول اإلســالمية وحتقيــق التكامــل والتــوازن فيمــا بينهــا، ممّــ

الـيت تعـاين واملاليـة ر مـن السـيطرة وقيـود التبعيـة االقتصـادية ص والتحـرّ كن من خاللـه الـتخلّ اقتصاد إسالمي ميُ 
(على حتقيق االستقرار االقتصادي يف هذه الدولمنها معظم الدول اإلسالمية، وبالتايل املساعدة 

1F

1(.  

كما تساهم السوق املالية اإلسالمية أيضا يف تسريع تنشيط اقتصاديات الدول اإلسالمية ومحايتها من       
 أثار الركود والتباطؤ يف معدالت النمو االقتصادي.

ملا هلا من أمهية بالغة لعالج مشاكل التنمية وقد زاد االهتمام بذه السوق يف السنوات القليلة املاضية         

ب جتميـع رؤوس أمـوال ضـخمة قـد تعجـز التنمية االقتصادية تتطلّ  االقتصادية والتقدم االجتماعي، حيث أنّ 
(املصــارف اإلســالمية عــن توفريهــا وتأمينهــا

2F

، ولــذلك تعتــرب الســوق املاليــة اإلســالمية احلــل األمثــل والبــديل )2

 زم ملشاريعها.سات اإلسالمية للحصول على التمويل الّال الذي تلجأ إليه احلكومات واملؤسّ  ،األفضل

وق املالية اإلسالمية أن تقـوم ميكن للسّ  إعادة توطين األموال اإلسالمية المستثمرة في الخارج: - 3

ة بالنسبة لالستثمارات بالغ األمهية يف جمال إعادة توطني األموال اإلسالمية املستثمرة يف اخلارج، خاصّ  بدورٍ 
ل مـن سـات املاليـة اإلسـالمية، وبالتـايل فـإن اسـتعادة هـذه األمـوال سـيقلّ اخلارجية اليت تعود للمصـارف واملؤسّ 

(اعتماد بلدان العامل اإلسالمي على مصادر التمويل اخلارجي الباهظة التكاليف
3F

3(. 
هنــاك جمــاالت اســتثمارية واســعة مــن شــأ�ا أن  وبــالنظر إىل خريطــة العــامل اإلســالمي، ميكــن القــول أنّ        

عيــد تــدويرها، مثــل مشــاريع الصــناعات تســتوعب األمــوال اإلســالمية املســتثمرة يف البلــدان األجنبيــة إذا مــا أُ 
البرتوليـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية واملشـــاريع الزراعيـــة يف العـــراق وســـوريا ومصـــر واجلزائـــر ومشـــاريع الثـــروة 

 ودان وليبيا وصناعات املطاط يف ماليزيا وإندونيسيا ... إخل.احليوانية يف الس
                                                           

 .152 :مرجع سابق، ص "نحو سوق مالية إسالمية"، ،حممد دوابةأشرف   - )1(
 .31:أنطوان الناشف وخليل اهلندي، مرجع سابق، ص  - )2(
 .76 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص  - )3(



 السوق املالية اإلسالمية  وظائف ومبادئ : ثاني املبحث ال                                                                              املعامل األساسية  للسوق املالية اإلسالمية ول :الفصل األ     
 وظائف ومميزات السوق املالية اإلسالمية  : املطلب األول

 

24 
 

وق أن تســــاهم يف جــــذب رؤوس األمــــوال األجنبيــــة لتوظيفهــــا يف ويف نفــــس الوقــــت ميكــــن هلــــذه الّســــ       
وكـــل هــذا مــن شــأنه أن يســاهم يف تطــوير النظــام املـــايل  ،املشــاريع احملليــة الــيت ال تتعامــل باحملرمــات الشــرعية

 سريع النمو االقتصادي يف الدول اإلسالمية.اإلسالمي وت

االقتصاد اإلسـالمي هـو اقتصـاد مشـاركة  إنّ  قيام السوق المالية اإلسالمية على مبدأ المشاركة: - 4

األوعية اليت ميكـن مـن خالهلـا تعبئـة املـدخرات  وال يعتمد على القروض الربوية كوسيلة للتمويل، ولذلك فإنّ 
من جهـة أخـرى، و أرباحه عن طريق املسامهة يف ملكية رأس املال من جهة واملشاركة يف االستثمار مبخاطره 

ر ا تــوفّ ألّ�ــ ،ســات مالئمــة لالقتصــاد اإلســالمي ومناســبة لطبيعتــههــي مؤسّ  ،ومنهــا الســوق املاليــة اإلســالمية
(ه الشرعن توفري التمويل للمستثمرين وحتقيق السيولة للمدخرين ضمن ما يقرّ ن مالصيغ اليت متكِّ 

4F

1(. 

ميكن حتقيق العدالـة يف توزيـع الـدخول وذلـك  ،ه ومن خالل السوق املالية اإلسالميةباإلضافة إىل أنّ  
ومن جهة أخرى ميكن تقليل خطـر  ،عن طريق االعتماد على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة هذا من جهة

ة أسلوب املشاركة الذي يقوم على توزيـع األربـاح خاصّ  ،ع أساليب االستثمار اإلسالمياالستثمار نتيجة تنوّ 
ع ألساليب االستثمار اإلسالمي أفضل تنوّ  واملخاطر بني املشاركني يف العملية االستثمارية، وبدون شك فإنّ 

(لية اإلسالميةيف إطار السوق املا ال يتم إالّ 
5F

2(. 

ر املـربّ  لعـلّ  توفير اإلطار الشرعي المناسب لعمل المصارف والمؤسسات الماليـة اإلسـالمية: - 5

ي إىل تــوفري اإلطــار الشــرعي األساســي لقيــام ســوق ماليــة إســالمية، قــد يكمــن بالدرجــة األوىل يف كو�ــا تــؤدّ 

ع اإلســــالمية، وذلــــك يف أعقــــاب التوّســــالــــذي يالئــــم ويواكــــب طبيعــــة عمــــل املصــــارف واملؤسســــات املاليــــة 
واالنتشار الذي شـهده العمـل املصـريف واملـايل اإلسـالمي، وبالتـايل فوجـود هـذه السـوق مـن شـأنه زيـادة قـدرة 

ي إىل تســــريع عجلــــة النمــــو ع يف اســــتثماراتا ممــــا يــــؤدّ ســــات املاليــــة اإلســــالمية علــــى التوّســــاملصــــارف واملؤسّ 
 االقتصادي يف البلدان اإلسالمية.

                                                           
 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،01:، العدد01: جملة دراسات اقتصادية إسالمية، اللد "نحو سوق مالية إسالمية"،حممد علي القري،  - )1(

 .12 :، ص1993التابع لموعة البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية،        
 ـ  246 :قيصر عبد الكرمي هييت، مرجع سابق، ص - )2(
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صـة ملشـاريع ميكن للمصارف اإلسالمية استثمار األمـوال املخصّ  ،وق املالية اإلسالميةفمن خالل السّ  
وق املصــارف نـة لفــرتات قصـرية، حــىت حلـول موعــد اســتخدامها يف تلـك املشــاريع، كمـا تســاعد هـذه الّســمعيّ 

 ن ذلـك للوفـاء بالتزاماتـاسـواء كـاا على بيع بعض احلقوق اليت لـديها عنـد حاجتهـا للسـيولة، اإلسالمية أيضً 
(أو الستخدام هذه السيولة يف مشاريع واستثمارات جديدة

6F

1(. 

سات املالية اإلسالمية هدفها خلق املزيد من الثروة احلقيقية املصارف واملؤسّ  ويف نفس الوقت، ومبا أنّ  
وق املالية اإلسالمية وجود السّ  يف التمعات اإلسالمية من خالل املشروعات االستثمارية طويلة األجل، فإنّ 

ا مــن روافــد التكامــل االقتصــادي بــني الــدول اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل الســماح لالســتثمارات يعتــرب رافــدً 
ا يساعد ممّ  ،الكبرية احلجم أن تنساب وتنتقل إىل البلدان اإلسالمية ذات احلاجة ملثل هذه املشاريع الضخمة

(البلدانيف تسريع النمو االقتصادي يف هذه 
7F

2(. 

ربويــة وجــود ســوق ماليــة إســالمية ســيتيح العديــد مــن الفــرص االســتثمارية الّال  ميكــن القــول أنّ  ،وعليـه        
نهــا مــن منافســة ا يســاعدها يف إدارة ســيولتها اليوميــة، وميكِّ ســات املاليــة اإلســالمية، ممّــأمــام املصــارف واملؤسّ 

(الية التقليديةسات املمتكافئة مع مثيالتا من املصارف واملؤسّ 
8F

3(. 

 وظــــائـــف السوق المالية اإلسالمية: ثانيـًا

يف الدول اإلسالمية،  ةً ة يف احلياة االقتصادية املعاصرة خاصّ حتتل السوق املالية اإلسالمية مكانة هامّ         
دة، وميكن ويأ  االهتمام املتزايد بذه السوق من خالل ما ميكن أن تقوم به من وظائف خمتلفة وأدوار متعدّ 

 توضيح أهم هذه الوظائف فيما يلي:

عتـرب السـوق املاليـة اإلسـالمية كحلقـة وصـل بـني تُ تعبئة المـدخرات وتوجيههـا لتمويـل االقتصـاد:  - 1

والوحــدات االقتصــادية املنتجــة الــيت  ،االقتصــادية املــدخرة الــيت تــرفض كــل أشــكال التعامــل الربــويالوحــدات 
 ،هام يف تعبئة وجتميع املدخرات بكافـة أشـكاهلا وآجاهلـا ا تقوم بدورٍ ربوي، حيث أ�ّ تبحث عن التمويل الّال 

                                                           
 .74 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص  - )1(
 .75 :املرجع السابق، ص  - )2(
 .154 :مرجع سابق، ص ، "نحو سوق مالية إسالمية"،أشرف حممد دوابة  - )3(
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(ريع االقتصـــادية املنتجـــةوإعـــادة توزيعهـــا واســـتثمارها ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر يف خمتلـــف املشـــا
9F

1( 
 وعليه ميكن للسوق املالية اإلسالمية ومن خالل هذه الوظيفة القيام مبا يلي: واملتوافقة وأحكام الشريعة.

دة للمنتجــني لتمويــل إقامــة خرين الســتثمار مــدخراتم، وإتاحــة مصــادر متويــل متعــدّ للمــدّ  مــنح الفرصــة .أ 
االدخـــار وتعمـــل علـــى تنميـــة الـــوعي االســـتثماري ع ع فيهـــا، وهـــي بـــذلك تشـــجّ مشـــروعاتم أو التوّســـ

ة بالنسبة لصغار املدخرين، مبا يكفل توجيه املدخرات إىل القطاعات االقتصادية املختلفة وذات خاصّ 

 العائد األمثل؛

تعتــرب أداة لتوجيــه املــدخرات الوطنيــة يف الــبالد اإلســالمية مــن التوظيــف إىل االســتثمار املنــتج، أي مــن  .ب 
ا ا حقيقيًـ، إىل اسـتثمارها اسـتثمارً  استثمارات سـلبية كشـراء العقـارات أو الـذهب مـثالً جمرد توظيفها يف

(يف خمتلف األصول الرأمسالية املنتجة
10F

2(. 

تســـــاهم الســـــوق املاليـــــة اإلســـــالمية يف متويـــــل خطـــــط التنميـــــة االقتصـــــادية وتســـــريع معـــــدالت النمـــــو  .ج 

ن متويــل مشـروعات التنميــة، وتــتمكّ االقتصـادي، حيــث تقـوم الــدول بـاالقرتاض مــن اجلمهــور ألغـراض 
(من تعبئة رؤوس أموال ضخمة قد تعجز احلكومات واملصارف عن توفريها

11F

3(. 

مـن خـالل السـوق املاليــة اإلسـالمية، يكـون بوسـع املسـتثمرين حتويـل أصــوهلم ة: ــــيولــــــير الســـــــــوفــت – 2

 إىل ســـيولة نقديـــة يف أي وقـــت بأفضـــل ســـعر ممكـــن وبـــأدىن تكلفـــة ممكنـــة، باعتبـــار أنّ  ،املاليـــة أو جـــزء منهـــا
ا مـن هـم علـى اسـتعداد لبيـع األوراق ة، حبيـث يوجـد دائًمـالسوق املالية اإلسالمية سـوق مسـتمرة دائمـة وحـرّ 

(نةاملالية ومن هم على استعداد أيضا لشرائها، وال تسيطر على هذه السوق فئة معيّ 
12F

4(. 
ثمار األموال يف األسواق عند مقارنة عملية است ،أمهية سيولة السوق املالية اإلسالمية بوضوح وتظهر 

وعملية استثمارها يف أشكال أخرى كالعقارات أو األصول الثابتة األخرى، فعلى عكس االستثمار يف  املالية
وبالتايل ها يكون مبثابة جتميد هلا، استثمار األموال يف مشروعات عقارية دون إمكانية بيع األوراق املالية، فإنّ 

 فة يف بعض األحيان.دة ومكلِ ب وقت وإجراءات قد تكون معقّ حتويلها إىل سيولة نقدية قد يتطلّ  فإنّ 
                                                           

 .260 :، ص2005دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  ، "اقتصاديات النقود والتمويل"،ويل وزينب عوض اهللافأسامة حممد ال  - )1(
  "، "أسواق األوراق المالية والبورصات: ورقة عمل مقدمة ملؤمتر "الوظائف االقتصادية ألسواق األوراق المالية"،حممد بن علي العقال،   - )2(

 .16:، ص2007، مارات العربية املتحدةاإل        
 .93:، ص2004مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان،  استثمار األموال من منظور إسالمي"،شركات أنور مصباح سوبره، "  - )3(
 .38:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )4(
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بالنســبة للمصــارف اإلســالمية الــيت تقــوم بتوظيــف أغلــب أمواهلــا يف  ةً ا، خاّصــكمــا تظهــر أمهيتهــا أيًضــ 
باهتمـام كبـري علـى الـرغم  ىاستثمارات قصرية األجل على حساب االستثمارات طويلـة األجـل، الـيت ال حتظـ

دخوهلــا يف اســتثمارات طويلــة األجــل يعــين  مــن ضــرورتا وأمهيتهــا لتحقيــق مشــاريعها وأهــدافها التنمويــة، ألنّ 
احلاجـة إليهـا، وذلـك يف ظـل عـدم  تقـدرتا علـى حتويلهـا إىل سـيولة وقـلفرتة طويلـة وعـدم لألموال  جتميدها

ممكــن  تضــمن ســرعة وســهولة تســييل االســتثمارات طويلــة األجــل بأفضــل ســعرٍ  ،وجــود ســوق ماليــة إســالمية
 ويف أي وقت. وبأقل تكلفة ممكنة

ســاهم يف تــدعيم سيُ  ،تــوفر فيهــا الســيولةوجــود ســوق ماليــة تنضــبط بالضــوابط الشــرعية وت لــذلك فــإنّ  
وعلـــى املســـتوى املعيشـــي  ،ا علـــى النمـــو االقتصـــادي مـــن ناحيـــةممـــا يـــنعكس إجيابًـــ ،االســـتثمار طويـــل األجـــل

 لألفراد من ناحية أخرى.

ــــد األســــعار وتقــــويم أداء الشــــركات اإلســــالمية:  - 3 عتــــرب الســــوق املاليــــة تُ الســــوق مؤشــــر لتحدي

ا جيعل أسعار األوراق املالية املتداولة فيها أقرب ما ميكن الصفقات بشفافية أكثر، ممّ اإلسالمية مكان إلمتام 

حتديد األسعار يتم على أسس موضوعية وبصورة واقعية علـى أسـاس مـن املعرفـة  للقيمة احلقيقية هلا، أي أنّ 
تقــاء قــوى العــرض الكافيــة ودرجــة عاليــة مــن العدالــة، حيــث يــتم حتديــد أســعار األوراق املاليــة مــن خــالل ال

والطلــب عــرب املفاوضــة أو املزايــدة، والــيت تعكــس بصــورة أقــرب إىل الدقــة رأي املتعــاملني يف الســعر املناســب 
 .ا لظروف السوق السائدةللورقة املالية وفقً 

قــــة الشــــركات واجلهــــات االقتصــــادية تقــــوم بنشــــر كــــل املعلومــــات والبيانــــات املتعلّ  ف إىل ذلــــك أنّ ِضــــ      
ا حيـول دون خلـق سـعر غـري واقعـي للورقـة املاليـة، ويكـون صكوكها وأرباحها ومراكزهـا املاليـة، ممّـبالشركات و 

ــــى ســــعر طلــــب) أو بالنســــبة للمشــــرتي (أدىن ســــعر  ــــائع (أعل هــــذا الســــعر هــــو األفضــــل ســــواء بالنســــبة للب
(عــرض)

13F

ت عنــد اختــاذ ويعتمــد عليهــا األفــراد واملشــروعا لســوق بنشــر أســعار األوراق املاليــة، وتقــوم إدارة ا)1
       .قراراتم االستثمارية

ة لتقـــومي الشـــركات الســـوق املاليـــة اإلســـالمية تعتـــرب أداة هاّمـــ فـــإنّ  ،وإىل جانـــب وظيفـــة حتديـــد األســـعار      

واملشـــروعات، فهـــي تســـاهم يف تـــوفري املعلومـــات حـــول أداء القـــائمني علـــى إدارة الشـــركات، إذ تلـــزم قـــوانني 

                                                           
 .33:، ص2008دار الفكر اجلامعي، مصر،  ، "معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعية"،أمحد حممد لطفي أمحد - )1(
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هل معرفــة أوضــاع ســقــة بأدائهــا ليالشــركات املدرجــة بــا باإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلّ ولــوائح الســوق املاليــة 
 ر للمستثمرين املعلومات الدقيقة الختاذ قرار االستثمار.هذه الشركات واملشروعات مما يوفّ 

تعمل السوق املالية اإلسالمية  تنويع الخيارات االستثمارية وتنشيط سوقي اإلصدار والتداول: - 4

عة من أدوات االستثمار الشرعي اخلايل من شبهة الربـا، تنويع اخليارات االستثمارية وتوفري تشكيلة متنوّ على 

(حيث متنح كل مستثمر فرصة اختيار ما يرغب االسـتثمار فيـه مـن تلـك األدوات االسـتثمارية اإلسـالمية
14F

1( ،
 سب مع حاجته لتحقيق الرحبية والسيولة واألمان.اومبا يتن

 الشـركات دراسـة الرحبية يف النموذج اإلسالمي على مبدأ املشاركة يف الغنم والغرم، ولـذلك تتـوّىل  تقومو       
 واختيار املشروعات االستثمارية اجليدة واملنتجة.

 ثالثـًا: خصائص السوق المالية اإلسالمية

املاليــة زهــا عــن غريهــا مــن األســواق زات وخصــائص عديــدة متيّ ق املاليــة اإلســالمية مبميّــســو ختــتص ال 
 التقليدية، وميكن ذكر أهم هذه اخلصائص فيما يلي:

عد هذه اخلاصية من تُ خلو عمليات السوق المالية اإلسالمية من كافة المحظورات الشرعية:  - 1
 تكـون ز السـوق املاليـة اإلسـالمية عـن نظريتـا التقليديـة، فينبغـي يف السـوق املاليـة اإلسـالمية وحـّىت أهم ما مييّ 
 إخل. ..أن تكون مجيع عملياتا خالية من أي حمظور شرعي مثل الربا، الغرر،  القمار وامليسر ،إسالمية
كبـري، وذلـك بسـبب   تقل فيهـا املضـاربة علـى أسـعار األوراق املاليـة إىل حـدٍ  ا سوقٌ ف إىل ذلك أ�ّ ضِ 

ياســة املاليــة الــيت تفــرض لعمليــات املضــاربة، وبســبب الس عــد جمــاالً املنــع الشــرعي للكثــري مــن املعــامالت الــيت تُ 
ــ ــا مرتفًعــعبًئ ا علــى االمــتالك الطويــل ا بســيطً ا علــى املتــاجرة بــاألدوات املاليــة والعمــالت، يف حــني تفــرض عبًئ

(األجل لألدوات املالية بدافع االستثمار
15F

2(. 

الشـركات الـيت ال تتعامـل يف احملرمـات  د فيهـا إالّ السوق املالية اإلسـالمية ال تقيّـ وجتدر اإلشارة إىل أنّ        
ن فقـــط الشـــركات الـــيت يكـــون نشـــاطها تتضـــمّ  ســـوقٌ ا أي أّ�ـــ ،ا وال عطـــاءً وال بالفوائـــد أخـــذً  اا وال شـــراءً بيًعـــ

ه حيظـــر التعامـــل أو ا، وال توافـــق علـــى إدراج شـــركات يشـــوب تعاملهـــا شـــيء مـــن احلـــرام، وذلـــك ألنّـــمشـــروعً 

                                                           
 .11 :مرجع سابق، ص حسني بن هاين، - )1(
 .151، ص: 2006املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ، "المصارف واألسواق المالية التقليدية واإلسالمية في البلدان العربية"،أمحد سفر - )2(
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اخلمور وما يأخذ حكمها، جتارة وصناعة  : ا، مثلسلع حمظورة شرعً  املسامهة يف شركات تعمل يف نشاط أو
حلوم اخلنازير، الشركات اليت تعمل يف أنشطة املالهي واملراقص والنوادي الليلية، املصارف واملؤسسات املاليـة 

(ذات النشــاط الربــوي ... إخل
16F

يف دورة مــؤمتره الســابع جبــدة ســنة  إىل ذلــك ذهــب جممــع الفقــه اإلســالمي، و )1
 ر ما يلي:حيث قرّ  )63/7ويف قراره رقم ( 1992

 تأسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز؛ ل فإنّ األصل يف املعامالت احلِ  "مبا أنّ  .أ 

مـات م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج احملرّ ال خالف يف حرمـة اإلسـهام يف شـركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
 و املتاجرة با؛أ

ًــ .ج  أنشــطتها  مــات كالربــا وحنــوه، بــالرغم مــن أنّ ا باحملرّ األصــل حرمــة اإلســهام يف شــركات تتعامــل أحيان
(األساسية مشروعة"

17F

2(. 
سـات واألسـواق ز املصـارف واملؤسّ تتميّـخضوع السوق المالية اإلسالمية لهيئة الرقابة الشرعية:  - 2

أبرزهـا هـو وجـود هيئـات  عـة، لعـلّ سـات مبزايـا عديـدة ومتنوّ واملؤسّ املالية اإلسالمية عـن غريهـا مـن املصـارف 
ام سـات املاليـة واالسـتثمارية اإلسـالمية، وشـريا�ا وصـمّ عد أحـد أركـان املصـارف واملؤسّ الرقابة الشرعية اليت تُ 

(أمانه الذي حيفظها من االحنراف عن املنهج الذي قامت عليه
18F

3(.       
صـني، ا: "جهـاز مسـتقل مـن الفقهـاء الشـرعيني واالقتصـاديني املتخصّ الشرعية بأّ�ـعرف هيئة الرقابة وتُ       

د مــن التزامهــا للتأّكــ ،ســات املاليــة اإلســالمية ومراقبتهــا واإلشــراف عليهــاعهــد إلــيهم توجيــه نشــاطات املؤسّ يُ 
(سات"مة لتلك املؤسّ لزِ بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث تكون فتاويها مُ 

19F

4(. 
سـات املاليـة اإلسـالمية ألحكـام د مـن مـدى مطابقـة أعمـال املؤسّ ا: "هيئة للتأكّ ا بأ�ّ رفت أيضً كما عُ  

(حسب الفتاوى الصادرة والقرارات املعتمدة من جهة الفتوى ،الشريعة اإلسالمية
20F

5(. 

                                                           
 .579، ص: 2000دار النهضة العربية، مصر،  "الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية"،حممد إبراهيم أبو شادي،  - )1(
 ورقة عمل  ، "سوق إسالمية لألوراق المالية في ضوء قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية بين األمل والواقع"،جاسم علي سامل الشامي - )2(

 .751، ص: 2005اإلمارات العربية املتحدة،  "المؤسسات المالية اإلسالمية"، :مقدمة إىل مؤمتر       
 جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية"،"تفعيل دور عبد احلق محيش،  - )3(

 .108 :، ص2007، اإلمارات العربية املتحدة، 01:، العدد 04:واإلنسانية، اللد       
 جممع  اإلسالمية في التأكد من االلتزام باألحكام الشرعية"،، "حدود الهيئات الشرعية وإدارة المؤسسات المالية أمحد حمي الدين أمحد - )4(

 .05 :، ص2003أحباث املؤمتر الثاين للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،        
   ة للمؤسسات العاملية اإلسالمية،املؤمتر السابع للهيئات الشرعي "هيئات الرقابة الشرعية: اختيار أعضائها وضوابطها"،حممد أمني علي قطان،  - )5(

 .03 :، ص2008البحرين،         
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ســات هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية تكتســي أمهيــة بالغــة يف املؤسّ   أنّ ومــن التعــاريف الســابقة يتبــّني        
 ة أسباب، منها:واألسواق املالية اإلسالمية لعدّ 

د من التزامها للتأكّ  ،سات املالية اإلسالمية ومراقبتها واإلشراف عليهاتوجيه نشاطات األسواق واملؤسّ  .أ 
 بأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالتا؛

سـة وإقرارهـا، وتوضـيح املخالفـات واألخطـاء الـيت احة اليت تقـوم بـا املؤسّ ببيان املعامالت املشروعة وامل .ب 
نبيههـــا الجتنابـــا، مــع العمـــل علـــى إجيــاد البـــديل اإلســـالمي املشــروع للمعـــامالت املخالفـــة ترتكبهــا وتَ 

 ؛للشريعة، واستحداث صيغ استثمارية جديدة وشرعية
سـيعمل علـى تعزيـز الثقـة لـدى  ،سات املالية اإلسالميةالشرعية باألسواق واملؤسّ وجود هيئة للرقابة  إنّ  .ج 

سـات مجيـع أنشـطة وأعمـال هـذه املؤسّ  الطمئنا�م بأنّ  ،املستثمرين ومجهور املتعاملني بذه املؤسسات
(مطابقة ألحكام الشريعة

21F

1(. 
وق املاليـة اإلسـالمية تـيح الّسـتُ  التعامل باألدوات المالية المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسـالمية: - 3

ن مـن احلصـول علـى احتياجاتـا املاليـة بطـرق مشـروعة، الفرصة للوحدات ذات العجز التمويلي وحىت تـتمكّ 
من إصدار أدوات مالية إسالمية تنضبط بالضوابط الشرعية وقابلة للتداول يف هذه السوق، ومـن أهـم هـذه 

 األدوات: األسهم العادية والصكوك اإلسالمية.
ل ا، ومتثّــســات ماليـة باعتبارهــا مضــاربً ا: "صــكوك تصــدرها مؤسّ عـرف األدوات املاليــة اإلســالمية بأّ�ـوتُ        
احملتملــة،  عـة واخلسـائردة، تشـارك يف األربـاح املتوقّ  أو مشـروعات متعـدّ ة شـائعة يف رأمسـال مشـروع معـّني حّصـ

(اد"وبقدرة خمتلفة على التداول واالسرتد وتتميز بآجال متفاوتة
22F

2(. 

ع بقصـد اسـتثماره للحصـول علـى ربـح، مجُِ  ة شائعة يف مالٍ ل حصّ ا "صكوك متثّ ا بأ�ّ عرف أيضً كما تُ        
صـــدرها شـــخص آخـــر حلســـاب املســـتثمر، قابلـــة للتـــداول ا، أو يُ رها الشـــخص املســـتثمر بصـــفته مضـــاربً صـــدِ يُ 

(والتحويل إىل نقود"
23F

3(. 

مـن وجـود أدوات ماليـة إسـالمية  متينـة ومنيعـة، ال بـدّ  اإلسالمية على أسـسٍ وق املالية  تقوم السّ فحّىت        
مة وفق شروط وأحكام تسمح بالتعامل فيها بواسطة خمتلف طوائف املستثمرين، وتكون هذه األدوات مصمّ 

                                                           
  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر سات المالية اإلسالمية"،، "تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسّ حممد زيدان  - )1(

 .18 :، ص2009اإلمارات العربية املتحدة،  المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول"،"        
 .251:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
 .301:حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص  - )3(
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(أدوات ملكيـــة ومشـــاركة ومســـامهة يف رؤوس أمـــوال املشـــروعات ال أدوات إقـــراض واقـــرتاض
24F

ز ، وهـــو مـــا ميّيـــ)1
ع مة الغالبة يف تعامالتا بل تشجّ ل فيها أدوات الدين السِّ ال تشكِّ  ا سوقٌ املالية اإلسالمية، حيث أ�ّ  السوق

على تداول أدوات امللكية بشكل واسـع، وتسـتحدث مـن الصـيغ االسـتثمارية كـل مـا خيـدم عمليـات التبـادل 
 احلقيقي للسلع واخلدمات.

ـــة بشـــكاالهتمـــام بالســـوقين األوّ  - 4 ـــة والثانوي ـــلي ـــة اإلســـالمية ضـــمن تضـــم الّســـ: وازنل مت وق املالي

ذي تنشـأ فيـه وق الّـيل هـو الّسـوق األوّ يل وسـوق ثـانوي، والّسـني: سـوق أوّ مكوناتا األساسية، سـوقني مهّمـ

اق ر ا ســوق تبــاع وتشــرتى فيهــا أو ب فيهــا، أي أّ�ــعالقــة مباشــرة بــني مصــدر الورقــة املاليــة اإلســالمية واملكتِتــ
ا أن تكـــون أوراق شـــركات حديثـــة التأســـيس، أو أوراق ل مـــرة، وهـــي إّمـــجديـــدة تصـــدر ألوّ ماليـــة إســـالمية 

 .شركات قائمة تود زيادة رأمساهلا بطرح أسهم جديدة لالكتتاب
تــداول فيــه األوراق املاليــة اإلســالمية الــيت ســبق إصــدارها ومت ذي تُ وق الّــوق الثــانوي فهــو الّســا الّســأّمــ       

 ها استثمار قائم.حملّ  االكتتاب فيها، أي أنّ 
أّن هناك عالقة وثيقة تربط بينهما، فلوال وجـود الّسـوق األّوليـة الـيت  وقنيالحظ حول هذين السّ وما يُ        

وملــا اســتطاعت  ،تــداول يف الســوق الثانويــةة، ملــا كــان هنــاك مــا يُ ل مــرّ األوراق املاليــة اإلســالمية ألوّ  تُبــاع فيهــا
وق الثانوية رها السّ ة احتياجاتا التمويلية، ويف املقابل لوال الفوائد واملزايا اليت توفّ الوحدات االقتصادية من تلبي

املســـتثمرين لـــن  ليـــة يف تصــريف اإلصـــدارات اجلديـــدة مــن األوراق املاليـــة، باعتبــار أنّ وق األوّ ملــا جنحـــت الّســ
(عها يف السوق الثانويةإذا كانوا متأكدين من قدرتم على بي يقدموا على شراء األوراق اجلديدة إالّ 

25F

2(. 

متكـافئ،  لٍ ا وبشـكليـة والثانويـة مًعـوقني األوّ وق املالية اإلسالمية هي سوق تتم بالسّ السّ  ايل فإنّ وبالتّ        

ز على حجم تداول ة متويلها للمشروعات املنتجة، وال تركّ معيار كفاءة األسواق املالية هو مدّ  على أساس أنّ 
(ا لتقدير مدى كفاءة السوق املاليةا هامً باعتباره مؤشرً األدوات املالية 

26F

3(. 

                                                           
 .258:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )1(
 . 60 :مرجع سابق، ص "البورصة وموقعها من أسواق العمليات المالية"،حمفوظ جبار،   - )2(
 .152 :أمحد سفر، مرجع سابق، ص  - )3(
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 ومميزات السوق المالية اإلسالمية  وظائفالمطلب األّول: 

ـــ  التطـــّرق زات الســـوق املاليـــة اإلســـالمية والوظـــائف املرتقبـــة منهـــا، مـــن خـــالل ميكـــن توضـــيح أهـــم ممّي
 لعناصر التالية:ل

 

 

 أهــــــمــــــية السوق المالية اإلسالميةأوالً :   

عترب السوق املالية اإلسالمية ركيزة أساسية من ركائز النشاط االقتصادي، ولذلك فهي حتظى بأمهية  تُ         
د أمهيتهـــا مـــا جـــاء يف قـــرار جممـــع الفقـــه اإلســـالمي رقـــم ا يؤّكـــبالنســـبة للـــدول اإلســـالمية، وممّـــ ةً كبـــرية خاّصـــ

"االهتمــام باألســواق املاليــة هــو مــن متــام إقامــة الواجــب يف حفــظ املــال وتنميتــه باعتبــار مــا  :أنّ ) 61/10/6(
أو دنيويـة ..."، وتكمـن  سيتبعه هذا من التعـاون لسـد احلاجـات العامـة، وأداء مـا يف املـال مـن حقـوق دينيـة

 أمهية السوق املالية اإلسالمية يف العناصر التالية:

تعمــل الســوق املاليــة : الــذين يتجنبــون التعامــل بالفوائــد الربويــةالمســتثمرين  احتياجــاتتلبيــة  - 1

املنتجة، توجيهها لتمويل خمتلف املشروعات واألنشطة االستثمارية و وجتميع املدخرات  تعبئةاإلسالمية على 
(وذلك من خالل نشر الوعي االدخاري اإلسالمي واستقطاب األموال املكتنزة

0F

1(. 

وحىت تنجح السوق املالية اإلسالمية يف حتقيق أهـدافها، ينبغـي أن تكـون مجيـع  وجتدر اإلشارة إىل أنّه       
الشــريعة اإلســالمية، وهــو مـا تبحــث عنــه فئــة  بــادئ وضـوابطوق ومعامالتـا تنســجم مــع محمتويـات هــذه الّســ

بعــد أن امتنعــوا عــن اســتثمار أمــواهلم يف األســواق املاليــة  ،املســتثمرين الــذين يرفضــون التعامــل بالفوائــد الربويــة
التقليدية ملا يشوبا من خمالفات شرعية، ولذلك وألجل كسب ثقة هؤالء املستثمرين يف هذه السوق، ال بـد 

                                                           
  ،دار النفائس للنشر والتوزيع "،من منظور االقتصاد اإلسالمي اآلثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية"، زكريا سالمة عيسى شطناوي  - )1(

 .236ص: ،  2009،األردن       

  : ًية السوق المالية اإلسالمية؛ــــــمــــــأه أوال 
  : ف السوق المالية اإلسالمية؛ـــائـــــــوظثانًيا 
 صائص السوق المالية اإلسالمية.ـــــثالثًا : خ 
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، ويف نفـس اإلسـالمية وق بأحكام الشـريعةيئة رقابة شرعية تضمن التزام كافة أنشطة السّ من احتوائها على ه
 الوقت تكفل محاية حقوقهم من خالل خمتلف التشريعات والقوانني اليت تصدرها وتتفق وأحكام الشريعة.

املاليـــة تســاهم الســـوق  ربـــوي:االقتصـــادية وتـــوفير التمويـــل الّال الماليـــة و ص مـــن التبعيـــة الــتخلّ  - 2

ا يســاهم يف بنــاء اإلســالمية يف تــدعيم اقتصــاديات الــدول اإلســالمية وحتقيــق التكامــل والتــوازن فيمــا بينهــا، ممّــ

الـيت تعـاين واملاليـة ر مـن السـيطرة وقيـود التبعيـة االقتصـادية ص والتحـرّ كن من خاللـه الـتخلّ اقتصاد إسالمي ميُ 
(على حتقيق االستقرار االقتصادي يف هذه الدولمنها معظم الدول اإلسالمية، وبالتايل املساعدة 

1F

1(.  

كما تساهم السوق املالية اإلسالمية أيضا يف تسريع تنشيط اقتصاديات الدول اإلسالمية ومحايتها من       
 أثار الركود والتباطؤ يف معدالت النمو االقتصادي.

ملا هلا من أمهية بالغة لعالج مشاكل التنمية وقد زاد االهتمام بذه السوق يف السنوات القليلة املاضية         

ب جتميـع رؤوس أمـوال ضـخمة قـد تعجـز التنمية االقتصادية تتطلّ  االقتصادية والتقدم االجتماعي، حيث أنّ 
(املصــارف اإلســالمية عــن توفريهــا وتأمينهــا

2F

، ولــذلك تعتــرب الســوق املاليــة اإلســالمية احلــل األمثــل والبــديل )2

 زم ملشاريعها.سات اإلسالمية للحصول على التمويل الّال الذي تلجأ إليه احلكومات واملؤسّ  ،األفضل

وق املالية اإلسالمية أن تقـوم ميكن للسّ  إعادة توطين األموال اإلسالمية المستثمرة في الخارج: - 3

ة بالنسبة لالستثمارات بالغ األمهية يف جمال إعادة توطني األموال اإلسالمية املستثمرة يف اخلارج، خاصّ  بدورٍ 
ل مـن سـات املاليـة اإلسـالمية، وبالتـايل فـإن اسـتعادة هـذه األمـوال سـيقلّ اخلارجية اليت تعود للمصـارف واملؤسّ 

(اعتماد بلدان العامل اإلسالمي على مصادر التمويل اخلارجي الباهظة التكاليف
3F

3(. 
هنــاك جمــاالت اســتثمارية واســعة مــن شــأ�ا أن  وبــالنظر إىل خريطــة العــامل اإلســالمي، ميكــن القــول أنّ        

عيــد تــدويرها، مثــل مشــاريع الصــناعات تســتوعب األمــوال اإلســالمية املســتثمرة يف البلــدان األجنبيــة إذا مــا أُ 
البرتوليـــة يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية واملشـــاريع الزراعيـــة يف العـــراق وســـوريا ومصـــر واجلزائـــر ومشـــاريع الثـــروة 

 ودان وليبيا وصناعات املطاط يف ماليزيا وإندونيسيا ... إخل.احليوانية يف الس
                                                           

 .152 :مرجع سابق، ص "نحو سوق مالية إسالمية"، ،حممد دوابةأشرف   - )1(
 .31:أنطوان الناشف وخليل اهلندي، مرجع سابق، ص  - )2(
 .76 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص  - )3(
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وق أن تســــاهم يف جــــذب رؤوس األمــــوال األجنبيــــة لتوظيفهــــا يف ويف نفــــس الوقــــت ميكــــن هلــــذه الّســــ       
وكـــل هــذا مــن شــأنه أن يســاهم يف تطــوير النظــام املـــايل  ،املشــاريع احملليــة الــيت ال تتعامــل باحملرمــات الشــرعية

 سريع النمو االقتصادي يف الدول اإلسالمية.اإلسالمي وت

االقتصاد اإلسـالمي هـو اقتصـاد مشـاركة  إنّ  قيام السوق المالية اإلسالمية على مبدأ المشاركة: - 4

األوعية اليت ميكـن مـن خالهلـا تعبئـة املـدخرات  وال يعتمد على القروض الربوية كوسيلة للتمويل، ولذلك فإنّ 
من جهـة أخـرى، و أرباحه عن طريق املسامهة يف ملكية رأس املال من جهة واملشاركة يف االستثمار مبخاطره 

ر ا تــوفّ ألّ�ــ ،ســات مالئمــة لالقتصــاد اإلســالمي ومناســبة لطبيعتــههــي مؤسّ  ،ومنهــا الســوق املاليــة اإلســالمية
(ه الشرعن توفري التمويل للمستثمرين وحتقيق السيولة للمدخرين ضمن ما يقرّ ن مالصيغ اليت متكِّ 

4F

1(. 

ميكن حتقيق العدالـة يف توزيـع الـدخول وذلـك  ،ه ومن خالل السوق املالية اإلسالميةباإلضافة إىل أنّ  
ومن جهة أخرى ميكن تقليل خطـر  ،عن طريق االعتماد على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة هذا من جهة

ة أسلوب املشاركة الذي يقوم على توزيـع األربـاح خاصّ  ،ع أساليب االستثمار اإلسالمياالستثمار نتيجة تنوّ 
ع ألساليب االستثمار اإلسالمي أفضل تنوّ  واملخاطر بني املشاركني يف العملية االستثمارية، وبدون شك فإنّ 

(لية اإلسالميةيف إطار السوق املا ال يتم إالّ 
5F

2(. 

ر املـربّ  لعـلّ  توفير اإلطار الشرعي المناسب لعمل المصارف والمؤسسات الماليـة اإلسـالمية: - 5

ي إىل تــوفري اإلطــار الشــرعي األساســي لقيــام ســوق ماليــة إســالمية، قــد يكمــن بالدرجــة األوىل يف كو�ــا تــؤدّ 

ع اإلســــالمية، وذلــــك يف أعقــــاب التوّســــالــــذي يالئــــم ويواكــــب طبيعــــة عمــــل املصــــارف واملؤسســــات املاليــــة 
واالنتشار الذي شـهده العمـل املصـريف واملـايل اإلسـالمي، وبالتـايل فوجـود هـذه السـوق مـن شـأنه زيـادة قـدرة 

ي إىل تســــريع عجلــــة النمــــو ع يف اســــتثماراتا ممــــا يــــؤدّ ســــات املاليــــة اإلســــالمية علــــى التوّســــاملصــــارف واملؤسّ 
 االقتصادي يف البلدان اإلسالمية.

                                                           
 املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب  ،01:، العدد01: جملة دراسات اقتصادية إسالمية، اللد "نحو سوق مالية إسالمية"،حممد علي القري،  - )1(

 .12 :، ص1993التابع لموعة البنك اإلسالمي للتنمية، اململكة العربية السعودية،        
 ـ  246 :قيصر عبد الكرمي هييت، مرجع سابق، ص - )2(
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صـة ملشـاريع ميكن للمصارف اإلسالمية استثمار األمـوال املخصّ  ،وق املالية اإلسالميةفمن خالل السّ  
وق املصــارف نـة لفــرتات قصـرية، حــىت حلـول موعــد اســتخدامها يف تلـك املشــاريع، كمـا تســاعد هـذه الّســمعيّ 

 ن ذلـك للوفـاء بالتزاماتـاسـواء كـاا على بيع بعض احلقوق اليت لـديها عنـد حاجتهـا للسـيولة، اإلسالمية أيضً 
(أو الستخدام هذه السيولة يف مشاريع واستثمارات جديدة

6F

1(. 

سات املالية اإلسالمية هدفها خلق املزيد من الثروة احلقيقية املصارف واملؤسّ  ويف نفس الوقت، ومبا أنّ  
وق املالية اإلسالمية وجود السّ  يف التمعات اإلسالمية من خالل املشروعات االستثمارية طويلة األجل، فإنّ 

ا مــن روافــد التكامــل االقتصــادي بــني الــدول اإلســالمية، وذلــك مــن خــالل الســماح لالســتثمارات يعتــرب رافــدً 
ا يساعد ممّ  ،الكبرية احلجم أن تنساب وتنتقل إىل البلدان اإلسالمية ذات احلاجة ملثل هذه املشاريع الضخمة

(البلدانيف تسريع النمو االقتصادي يف هذه 
7F

2(. 

ربويــة وجــود ســوق ماليــة إســالمية ســيتيح العديــد مــن الفــرص االســتثمارية الّال  ميكــن القــول أنّ  ،وعليـه        
نهــا مــن منافســة ا يســاعدها يف إدارة ســيولتها اليوميــة، وميكِّ ســات املاليــة اإلســالمية، ممّــأمــام املصــارف واملؤسّ 

(الية التقليديةسات املمتكافئة مع مثيالتا من املصارف واملؤسّ 
8F

3(. 

 وظــــائـــف السوق المالية اإلسالمية: ثانيـًا

يف الدول اإلسالمية،  ةً ة يف احلياة االقتصادية املعاصرة خاصّ حتتل السوق املالية اإلسالمية مكانة هامّ         
دة، وميكن ويأ  االهتمام املتزايد بذه السوق من خالل ما ميكن أن تقوم به من وظائف خمتلفة وأدوار متعدّ 

 توضيح أهم هذه الوظائف فيما يلي:

عتـرب السـوق املاليـة اإلسـالمية كحلقـة وصـل بـني تُ تعبئة المـدخرات وتوجيههـا لتمويـل االقتصـاد:  - 1

والوحــدات االقتصــادية املنتجــة الــيت  ،االقتصــادية املــدخرة الــيت تــرفض كــل أشــكال التعامــل الربــويالوحــدات 
 ،هام يف تعبئة وجتميع املدخرات بكافـة أشـكاهلا وآجاهلـا ا تقوم بدورٍ ربوي، حيث أ�ّ تبحث عن التمويل الّال 

                                                           
 .74 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص  - )1(
 .75 :املرجع السابق، ص  - )2(
 .154 :مرجع سابق، ص ، "نحو سوق مالية إسالمية"،أشرف حممد دوابة  - )3(
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(ريع االقتصـــادية املنتجـــةوإعـــادة توزيعهـــا واســـتثمارها ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غـــري مباشـــر يف خمتلـــف املشـــا
9F

1( 
 وعليه ميكن للسوق املالية اإلسالمية ومن خالل هذه الوظيفة القيام مبا يلي: واملتوافقة وأحكام الشريعة.

دة للمنتجــني لتمويــل إقامــة خرين الســتثمار مــدخراتم، وإتاحــة مصــادر متويــل متعــدّ للمــدّ  مــنح الفرصــة .أ 
االدخـــار وتعمـــل علـــى تنميـــة الـــوعي االســـتثماري ع ع فيهـــا، وهـــي بـــذلك تشـــجّ مشـــروعاتم أو التوّســـ

ة بالنسبة لصغار املدخرين، مبا يكفل توجيه املدخرات إىل القطاعات االقتصادية املختلفة وذات خاصّ 

 العائد األمثل؛

تعتــرب أداة لتوجيــه املــدخرات الوطنيــة يف الــبالد اإلســالمية مــن التوظيــف إىل االســتثمار املنــتج، أي مــن  .ب 
ا ا حقيقيًـ، إىل اسـتثمارها اسـتثمارً  استثمارات سـلبية كشـراء العقـارات أو الـذهب مـثالً جمرد توظيفها يف

(يف خمتلف األصول الرأمسالية املنتجة
10F

2(. 

تســـــاهم الســـــوق املاليـــــة اإلســـــالمية يف متويـــــل خطـــــط التنميـــــة االقتصـــــادية وتســـــريع معـــــدالت النمـــــو  .ج 

ن متويــل مشـروعات التنميــة، وتــتمكّ االقتصـادي، حيــث تقـوم الــدول بـاالقرتاض مــن اجلمهــور ألغـراض 
(من تعبئة رؤوس أموال ضخمة قد تعجز احلكومات واملصارف عن توفريها

11F

3(. 

مـن خـالل السـوق املاليــة اإلسـالمية، يكـون بوسـع املسـتثمرين حتويـل أصــوهلم ة: ــــيولــــــير الســـــــــوفــت – 2

 إىل ســـيولة نقديـــة يف أي وقـــت بأفضـــل ســـعر ممكـــن وبـــأدىن تكلفـــة ممكنـــة، باعتبـــار أنّ  ،املاليـــة أو جـــزء منهـــا
ا مـن هـم علـى اسـتعداد لبيـع األوراق ة، حبيـث يوجـد دائًمـالسوق املالية اإلسالمية سـوق مسـتمرة دائمـة وحـرّ 

(نةاملالية ومن هم على استعداد أيضا لشرائها، وال تسيطر على هذه السوق فئة معيّ 
12F

4(. 
ثمار األموال يف األسواق عند مقارنة عملية است ،أمهية سيولة السوق املالية اإلسالمية بوضوح وتظهر 

وعملية استثمارها يف أشكال أخرى كالعقارات أو األصول الثابتة األخرى، فعلى عكس االستثمار يف  املالية
وبالتايل ها يكون مبثابة جتميد هلا، استثمار األموال يف مشروعات عقارية دون إمكانية بيع األوراق املالية، فإنّ 

 فة يف بعض األحيان.دة ومكلِ ب وقت وإجراءات قد تكون معقّ حتويلها إىل سيولة نقدية قد يتطلّ  فإنّ 
                                                           

 .260 :، ص2005دار اجلامعة اجلديدة، مصر،  ، "اقتصاديات النقود والتمويل"،ويل وزينب عوض اهللافأسامة حممد ال  - )1(
  "، "أسواق األوراق المالية والبورصات: ورقة عمل مقدمة ملؤمتر "الوظائف االقتصادية ألسواق األوراق المالية"،حممد بن علي العقال،   - )2(

 .16:، ص2007، مارات العربية املتحدةاإل        
 .93:، ص2004مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان،  استثمار األموال من منظور إسالمي"،شركات أنور مصباح سوبره، "  - )3(
 .38:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )4(
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بالنســبة للمصــارف اإلســالمية الــيت تقــوم بتوظيــف أغلــب أمواهلــا يف  ةً ا، خاّصــكمــا تظهــر أمهيتهــا أيًضــ 
باهتمـام كبـري علـى الـرغم  ىاستثمارات قصرية األجل على حساب االستثمارات طويلـة األجـل، الـيت ال حتظـ

دخوهلــا يف اســتثمارات طويلــة األجــل يعــين  مــن ضــرورتا وأمهيتهــا لتحقيــق مشــاريعها وأهــدافها التنمويــة، ألنّ 
احلاجـة إليهـا، وذلـك يف ظـل عـدم  تقـدرتا علـى حتويلهـا إىل سـيولة وقـلفرتة طويلـة وعـدم لألموال  جتميدها

ممكــن  تضــمن ســرعة وســهولة تســييل االســتثمارات طويلــة األجــل بأفضــل ســعرٍ  ،وجــود ســوق ماليــة إســالمية
 ويف أي وقت. وبأقل تكلفة ممكنة

ســاهم يف تــدعيم سيُ  ،تــوفر فيهــا الســيولةوجــود ســوق ماليــة تنضــبط بالضــوابط الشــرعية وت لــذلك فــإنّ  
وعلـــى املســـتوى املعيشـــي  ،ا علـــى النمـــو االقتصـــادي مـــن ناحيـــةممـــا يـــنعكس إجيابًـــ ،االســـتثمار طويـــل األجـــل

 لألفراد من ناحية أخرى.

ــــد األســــعار وتقــــويم أداء الشــــركات اإلســــالمية:  - 3 عتــــرب الســــوق املاليــــة تُ الســــوق مؤشــــر لتحدي

ا جيعل أسعار األوراق املالية املتداولة فيها أقرب ما ميكن الصفقات بشفافية أكثر، ممّ اإلسالمية مكان إلمتام 

حتديد األسعار يتم على أسس موضوعية وبصورة واقعية علـى أسـاس مـن املعرفـة  للقيمة احلقيقية هلا، أي أنّ 
تقــاء قــوى العــرض الكافيــة ودرجــة عاليــة مــن العدالــة، حيــث يــتم حتديــد أســعار األوراق املاليــة مــن خــالل ال

والطلــب عــرب املفاوضــة أو املزايــدة، والــيت تعكــس بصــورة أقــرب إىل الدقــة رأي املتعــاملني يف الســعر املناســب 
 .ا لظروف السوق السائدةللورقة املالية وفقً 

قــــة الشــــركات واجلهــــات االقتصــــادية تقــــوم بنشــــر كــــل املعلومــــات والبيانــــات املتعلّ  ف إىل ذلــــك أنّ ِضــــ      
ا حيـول دون خلـق سـعر غـري واقعـي للورقـة املاليـة، ويكـون صكوكها وأرباحها ومراكزهـا املاليـة، ممّـبالشركات و 

ــــى ســــعر طلــــب) أو بالنســــبة للمشــــرتي (أدىن ســــعر  ــــائع (أعل هــــذا الســــعر هــــو األفضــــل ســــواء بالنســــبة للب
(عــرض)

13F

ت عنــد اختــاذ ويعتمــد عليهــا األفــراد واملشــروعا لســوق بنشــر أســعار األوراق املاليــة، وتقــوم إدارة ا)1
       .قراراتم االستثمارية

ة لتقـــومي الشـــركات الســـوق املاليـــة اإلســـالمية تعتـــرب أداة هاّمـــ فـــإنّ  ،وإىل جانـــب وظيفـــة حتديـــد األســـعار      

واملشـــروعات، فهـــي تســـاهم يف تـــوفري املعلومـــات حـــول أداء القـــائمني علـــى إدارة الشـــركات، إذ تلـــزم قـــوانني 

                                                           
 .33:، ص2008دار الفكر اجلامعي، مصر،  ، "معامالت البورصة بين النظم الوضعية واألحكام الشرعية"،أمحد حممد لطفي أمحد - )1(
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هل معرفــة أوضــاع ســقــة بأدائهــا ليالشــركات املدرجــة بــا باإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلّ ولــوائح الســوق املاليــة 
 ر للمستثمرين املعلومات الدقيقة الختاذ قرار االستثمار.هذه الشركات واملشروعات مما يوفّ 

تعمل السوق املالية اإلسالمية  تنويع الخيارات االستثمارية وتنشيط سوقي اإلصدار والتداول: - 4

عة من أدوات االستثمار الشرعي اخلايل من شبهة الربـا، تنويع اخليارات االستثمارية وتوفري تشكيلة متنوّ على 

(حيث متنح كل مستثمر فرصة اختيار ما يرغب االسـتثمار فيـه مـن تلـك األدوات االسـتثمارية اإلسـالمية
14F

1( ،
 سب مع حاجته لتحقيق الرحبية والسيولة واألمان.اومبا يتن

 الشـركات دراسـة الرحبية يف النموذج اإلسالمي على مبدأ املشاركة يف الغنم والغرم، ولـذلك تتـوّىل  تقومو       
 واختيار املشروعات االستثمارية اجليدة واملنتجة.

 ثالثـًا: خصائص السوق المالية اإلسالمية

املاليــة زهــا عــن غريهــا مــن األســواق زات وخصــائص عديــدة متيّ ق املاليــة اإلســالمية مبميّــســو ختــتص ال 
 التقليدية، وميكن ذكر أهم هذه اخلصائص فيما يلي:

عد هذه اخلاصية من تُ خلو عمليات السوق المالية اإلسالمية من كافة المحظورات الشرعية:  - 1
 تكـون ز السـوق املاليـة اإلسـالمية عـن نظريتـا التقليديـة، فينبغـي يف السـوق املاليـة اإلسـالمية وحـّىت أهم ما مييّ 
 إخل. ..أن تكون مجيع عملياتا خالية من أي حمظور شرعي مثل الربا، الغرر،  القمار وامليسر ،إسالمية
كبـري، وذلـك بسـبب   تقل فيهـا املضـاربة علـى أسـعار األوراق املاليـة إىل حـدٍ  ا سوقٌ ف إىل ذلك أ�ّ ضِ 

ياســة املاليــة الــيت تفــرض لعمليــات املضــاربة، وبســبب الس عــد جمــاالً املنــع الشــرعي للكثــري مــن املعــامالت الــيت تُ 
ــ ــا مرتفًعــعبًئ ا علــى االمــتالك الطويــل ا بســيطً ا علــى املتــاجرة بــاألدوات املاليــة والعمــالت، يف حــني تفــرض عبًئ

(األجل لألدوات املالية بدافع االستثمار
15F

2(. 

الشـركات الـيت ال تتعامـل يف احملرمـات  د فيهـا إالّ السوق املالية اإلسـالمية ال تقيّـ وجتدر اإلشارة إىل أنّ        
ن فقـــط الشـــركات الـــيت يكـــون نشـــاطها تتضـــمّ  ســـوقٌ ا أي أّ�ـــ ،ا وال عطـــاءً وال بالفوائـــد أخـــذً  اا وال شـــراءً بيًعـــ

ه حيظـــر التعامـــل أو ا، وال توافـــق علـــى إدراج شـــركات يشـــوب تعاملهـــا شـــيء مـــن احلـــرام، وذلـــك ألنّـــمشـــروعً 

                                                           
 .11 :مرجع سابق، ص حسني بن هاين، - )1(
 .151، ص: 2006املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ، "المصارف واألسواق المالية التقليدية واإلسالمية في البلدان العربية"،أمحد سفر - )2(
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اخلمور وما يأخذ حكمها، جتارة وصناعة  : ا، مثلسلع حمظورة شرعً  املسامهة يف شركات تعمل يف نشاط أو
حلوم اخلنازير، الشركات اليت تعمل يف أنشطة املالهي واملراقص والنوادي الليلية، املصارف واملؤسسات املاليـة 

(ذات النشــاط الربــوي ... إخل
16F

يف دورة مــؤمتره الســابع جبــدة ســنة  إىل ذلــك ذهــب جممــع الفقــه اإلســالمي، و )1
 ر ما يلي:حيث قرّ  )63/7ويف قراره رقم ( 1992

 تأسيس شركة مسامهة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز؛ ل فإنّ األصل يف املعامالت احلِ  "مبا أنّ  .أ 

مـات م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج احملرّ ال خالف يف حرمـة اإلسـهام يف شـركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
 و املتاجرة با؛أ

ًــ .ج  أنشــطتها  مــات كالربــا وحنــوه، بــالرغم مــن أنّ ا باحملرّ األصــل حرمــة اإلســهام يف شــركات تتعامــل أحيان
(األساسية مشروعة"

17F

2(. 
سـات واألسـواق ز املصـارف واملؤسّ تتميّـخضوع السوق المالية اإلسالمية لهيئة الرقابة الشرعية:  - 2

أبرزهـا هـو وجـود هيئـات  عـة، لعـلّ سـات مبزايـا عديـدة ومتنوّ واملؤسّ املالية اإلسالمية عـن غريهـا مـن املصـارف 
ام سـات املاليـة واالسـتثمارية اإلسـالمية، وشـريا�ا وصـمّ عد أحـد أركـان املصـارف واملؤسّ الرقابة الشرعية اليت تُ 

(أمانه الذي حيفظها من االحنراف عن املنهج الذي قامت عليه
18F

3(.       
صـني، ا: "جهـاز مسـتقل مـن الفقهـاء الشـرعيني واالقتصـاديني املتخصّ الشرعية بأّ�ـعرف هيئة الرقابة وتُ       

د مــن التزامهــا للتأّكــ ،ســات املاليــة اإلســالمية ومراقبتهــا واإلشــراف عليهــاعهــد إلــيهم توجيــه نشــاطات املؤسّ يُ 
(سات"مة لتلك املؤسّ لزِ بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية، حيث تكون فتاويها مُ 

19F

4(. 
سـات املاليـة اإلسـالمية ألحكـام د مـن مـدى مطابقـة أعمـال املؤسّ ا: "هيئة للتأكّ ا بأ�ّ رفت أيضً كما عُ  

(حسب الفتاوى الصادرة والقرارات املعتمدة من جهة الفتوى ،الشريعة اإلسالمية
20F

5(. 

                                                           
 .579، ص: 2000دار النهضة العربية، مصر،  "الخدمات المصرفية في البنوك اإلسالمية"،حممد إبراهيم أبو شادي،  - )1(
 ورقة عمل  ، "سوق إسالمية لألوراق المالية في ضوء قرارات المجامع الفقهية اإلسالمية بين األمل والواقع"،جاسم علي سامل الشامي - )2(

 .751، ص: 2005اإلمارات العربية املتحدة،  "المؤسسات المالية اإلسالمية"، :مقدمة إىل مؤمتر       
 جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية  هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية اإلسالمية"،"تفعيل دور عبد احلق محيش،  - )3(

 .108 :، ص2007، اإلمارات العربية املتحدة، 01:، العدد 04:واإلنسانية، اللد       
 جممع  اإلسالمية في التأكد من االلتزام باألحكام الشرعية"،، "حدود الهيئات الشرعية وإدارة المؤسسات المالية أمحد حمي الدين أمحد - )4(

 .05 :، ص2003أحباث املؤمتر الثاين للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،        
   ة للمؤسسات العاملية اإلسالمية،املؤمتر السابع للهيئات الشرعي "هيئات الرقابة الشرعية: اختيار أعضائها وضوابطها"،حممد أمني علي قطان،  - )5(

 .03 :، ص2008البحرين،         
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ســات هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية تكتســي أمهيــة بالغــة يف املؤسّ   أنّ ومــن التعــاريف الســابقة يتبــّني        
 ة أسباب، منها:واألسواق املالية اإلسالمية لعدّ 

د من التزامها للتأكّ  ،سات املالية اإلسالمية ومراقبتها واإلشراف عليهاتوجيه نشاطات األسواق واملؤسّ  .أ 
 بأحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية يف مجيع معامالتا؛

سـة وإقرارهـا، وتوضـيح املخالفـات واألخطـاء الـيت احة اليت تقـوم بـا املؤسّ ببيان املعامالت املشروعة وامل .ب 
نبيههـــا الجتنابـــا، مــع العمـــل علـــى إجيــاد البـــديل اإلســـالمي املشــروع للمعـــامالت املخالفـــة ترتكبهــا وتَ 

 ؛للشريعة، واستحداث صيغ استثمارية جديدة وشرعية
سـيعمل علـى تعزيـز الثقـة لـدى  ،سات املالية اإلسالميةالشرعية باألسواق واملؤسّ وجود هيئة للرقابة  إنّ  .ج 

سـات مجيـع أنشـطة وأعمـال هـذه املؤسّ  الطمئنا�م بأنّ  ،املستثمرين ومجهور املتعاملني بذه املؤسسات
(مطابقة ألحكام الشريعة

21F

1(. 
وق املاليـة اإلسـالمية تـيح الّسـتُ  التعامل باألدوات المالية المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسـالمية: - 3

ن مـن احلصـول علـى احتياجاتـا املاليـة بطـرق مشـروعة، الفرصة للوحدات ذات العجز التمويلي وحىت تـتمكّ 
من إصدار أدوات مالية إسالمية تنضبط بالضوابط الشرعية وقابلة للتداول يف هذه السوق، ومـن أهـم هـذه 

 األدوات: األسهم العادية والصكوك اإلسالمية.
ل ا، ومتثّــســات ماليـة باعتبارهــا مضــاربً ا: "صــكوك تصــدرها مؤسّ عـرف األدوات املاليــة اإلســالمية بأّ�ـوتُ        
احملتملــة،  عـة واخلسـائردة، تشـارك يف األربـاح املتوقّ  أو مشـروعات متعـدّ ة شـائعة يف رأمسـال مشـروع معـّني حّصـ

(اد"وبقدرة خمتلفة على التداول واالسرتد وتتميز بآجال متفاوتة
22F

2(. 

ع بقصـد اسـتثماره للحصـول علـى ربـح، مجُِ  ة شائعة يف مالٍ ل حصّ ا "صكوك متثّ ا بأ�ّ عرف أيضً كما تُ        
صـــدرها شـــخص آخـــر حلســـاب املســـتثمر، قابلـــة للتـــداول ا، أو يُ رها الشـــخص املســـتثمر بصـــفته مضـــاربً صـــدِ يُ 

(والتحويل إىل نقود"
23F

3(. 

مـن وجـود أدوات ماليـة إسـالمية  متينـة ومنيعـة، ال بـدّ  اإلسالمية على أسـسٍ وق املالية  تقوم السّ فحّىت        
مة وفق شروط وأحكام تسمح بالتعامل فيها بواسطة خمتلف طوائف املستثمرين، وتكون هذه األدوات مصمّ 

                                                           
  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر سات المالية اإلسالمية"،، "تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسّ حممد زيدان  - )1(

 .18 :، ص2009اإلمارات العربية املتحدة،  المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول"،"        
 .251:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
 .301:حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص  - )3(
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(أدوات ملكيـــة ومشـــاركة ومســـامهة يف رؤوس أمـــوال املشـــروعات ال أدوات إقـــراض واقـــرتاض
24F

ز ، وهـــو مـــا ميّيـــ)1
ع مة الغالبة يف تعامالتا بل تشجّ ل فيها أدوات الدين السِّ ال تشكِّ  ا سوقٌ املالية اإلسالمية، حيث أ�ّ  السوق

على تداول أدوات امللكية بشكل واسـع، وتسـتحدث مـن الصـيغ االسـتثمارية كـل مـا خيـدم عمليـات التبـادل 
 احلقيقي للسلع واخلدمات.

ـــة بشـــكاالهتمـــام بالســـوقين األوّ  - 4 ـــة والثانوي ـــلي ـــة اإلســـالمية ضـــمن تضـــم الّســـ: وازنل مت وق املالي

ذي تنشـأ فيـه وق الّـيل هـو الّسـوق األوّ يل وسـوق ثـانوي، والّسـني: سـوق أوّ مكوناتا األساسية، سـوقني مهّمـ

اق ر ا ســوق تبــاع وتشــرتى فيهــا أو ب فيهــا، أي أّ�ــعالقــة مباشــرة بــني مصــدر الورقــة املاليــة اإلســالمية واملكتِتــ
ا أن تكـــون أوراق شـــركات حديثـــة التأســـيس، أو أوراق ل مـــرة، وهـــي إّمـــجديـــدة تصـــدر ألوّ ماليـــة إســـالمية 

 .شركات قائمة تود زيادة رأمساهلا بطرح أسهم جديدة لالكتتاب
تــداول فيــه األوراق املاليــة اإلســالمية الــيت ســبق إصــدارها ومت ذي تُ وق الّــوق الثــانوي فهــو الّســا الّســأّمــ       

 ها استثمار قائم.حملّ  االكتتاب فيها، أي أنّ 
أّن هناك عالقة وثيقة تربط بينهما، فلوال وجـود الّسـوق األّوليـة الـيت  وقنيالحظ حول هذين السّ وما يُ        

وملــا اســتطاعت  ،تــداول يف الســوق الثانويــةة، ملــا كــان هنــاك مــا يُ ل مــرّ األوراق املاليــة اإلســالمية ألوّ  تُبــاع فيهــا
وق الثانوية رها السّ ة احتياجاتا التمويلية، ويف املقابل لوال الفوائد واملزايا اليت توفّ الوحدات االقتصادية من تلبي

املســـتثمرين لـــن  ليـــة يف تصــريف اإلصـــدارات اجلديـــدة مــن األوراق املاليـــة، باعتبــار أنّ وق األوّ ملــا جنحـــت الّســ
(عها يف السوق الثانويةإذا كانوا متأكدين من قدرتم على بي يقدموا على شراء األوراق اجلديدة إالّ 

25F

2(. 

متكـافئ،  لٍ ا وبشـكليـة والثانويـة مًعـوقني األوّ وق املالية اإلسالمية هي سوق تتم بالسّ السّ  ايل فإنّ وبالتّ        

ز على حجم تداول ة متويلها للمشروعات املنتجة، وال تركّ معيار كفاءة األسواق املالية هو مدّ  على أساس أنّ 
(ا لتقدير مدى كفاءة السوق املاليةا هامً باعتباره مؤشرً األدوات املالية 

26F

3(. 

                                                           
 .258:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )1(
 . 60 :مرجع سابق، ص "البورصة وموقعها من أسواق العمليات المالية"،حمفوظ جبار،   - )2(
 .152 :أمحد سفر، مرجع سابق، ص  - )3(
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 المطلب الثاني : أنــواع السوق المالية اإلسالمية

لغـرض التعامـل  ،ن باملسـتثمرينو اإلسـالمية الوسـيلة الـيت يلتقـي مـن خالهلـا املـدخر وق املاليـة الّسـ متثّـل        
نــة باألصــول الشــرعية املختلفــة (املاليــة والنقديــة) لفــرتات متباينــة (طويلــة وقصــرية)، وذلــك وفــق سياســات معيّ 

ة أنـواع  ىل عـدّ إية ميكن تقسيم السوق املالية اإلسالم عليهعة تتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية، و وطرق متنوّ 
 :كما يلي

 

 

 أوالً : أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها

نـواع األدوات املتداولـة فيهـا وفـرتات اسـتثمارها إىل أسوق املالية اإلسالمية مـن حيـث ميكن تصنيف ال
 :اثنني كما يلي نوعني

املاليــة  اإلســالمي مــن أهــم مكّونــات وأقســام الســوقتعتــرب ســوق النقــد : ســوق النقــد اإلســالمي - 1
 اإلسالمية ويتضح ذلك كما يلي:

 ى أيضا: سوق السيولة، سوق املعامالت قصرية األجل.تسمّ  :سوق النقد اإلسالميوأهمية مفهوم -أ  

: "سـوق االسـتثمار قصـري األجـل الـذي ال يتجـاوز اووفق املفهوم التقليدي فقد عرفت سوق النقـد بأّ�ـ       
 .)0F1("أجل استحقاق األوراق املالية سنة واحدة، وفيها يلتقي العرض والطلب على القروض قصرية األجلفيه 

يــة الــيت يــتم مبوجبهــا ومــن خالهلــا إصــدار وتــداول رؤوس األمــوال قصــرية اآللا: ا بأّ�ــكمــا عرفــت أيًضــ       
)(األجل

1F

، باإلضـافة التجاريـة والبنـوك املركـزي البنـك يف لةممثّ هاز املصريف اجل ساتمؤسّ  بتدخل تسمح واليت ،2
 .اخل...العمومية اخلزينة التأمني، شركات ل:مث البنكية غري املالية املؤسسات بعض إىل

مــن الســيولة،  عــالٍ  ع بقــدرٍ ص يف األدوات قصــرية األجــل، الــيت تتمّتــســوق النقــد تتخّصــ فــإنّ  ،وعليــه       
 ،مـــن اخلســـائر أو بــدون خســـائر أصـــالً  وقـــت مبجـــرد عرضــها للبيـــع، بأقـــل قــدرٍ  حبيــث ميكـــن تســييلها يف أيّ 

                                                           
 .65 :، ص2002"، اجلزء األول، دار هومة، اجلزائر، "البورصة وموقعها من أسواق العمليات الماليةحمفوظ جبار،   - )1(
 .135:ص ،2005 ،مصراجلديدة، اجلامعة دار  والتمويل"،"اقتصاديات النقود  ،زينب عوض اهللاو  أسامة حممد الفويل   _ )2(

  ًأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات المتداولة فيها؛ أوال : 
  داول.ـــــــــــــــــــــدار والتـــــــــأنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلص: ثانًيا 
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ا من االستثمار يف أدوات سوق رأس املـال االستثمار يف هذه األدوات قد يكون أكثر أمانً  وألجل ذلك فإنّ 
(ت االستثمار فيها إىل سيولةل أدوابسبب سرعة وسهولة حتوّ  ،يت سوق النقد كذلكمسّ ، و ةخاصّ 

2F

1(. 

ه يــتم مــن خــالل د يــتم التعامــل وعقــد الصــفقات فيــه، إذ أنّــولــيس لســوق النقــد مكــان خــاص وحمــدّ        
ا بواســطة وســائل االتصــال املختلفــة  وإّمــ ا بااللتقــاء مباشــرةً صــني أو املصــارف التجاريــة، إّمــالسماســرة املتخصّ 

(كاهلاتف، التلكس، الفاكس ... إخل
3F

2(. 

ا بالنســـبة لالقتصـــاد رة ضـــروري ومهـــم جـــدً مـــة ومتطـــوّ وجـــود ســـوق نقديـــة منظّ  وجتـــدر اإلشـــارة إىل أنّ        
ا تعتــرب مصــدر ل يف أّ�ــســات املاليــة، تتمثّــا بالنســبة للمصــارف واملؤسّ الــوطين يف أي بلــد، كمــا هلــا أمهيــة أيًضــ

علـى القـروض قصـرية األجـل، وذلـك ا متـنح للمقرتضـني الفرصـة يف احلصـول للتمويل قصري األجل، حيث أ�ّ 
من خالل استثمار أمواهلم يف أصول  ،من أموال املستثمرين الراغبني يف احلصول على درجة عالية من األمان

(ماليــة ذات ســيولة مرتفعــة
4F

ســات الســوق النقديــة هــي املصــارف التجاريــة واملصــارف أهــم مؤسّ  وحيــث أنّ  ،)3
ومـن خـالل هـذه السـوق توظيـف بعـض أمواهلـا بشـكل سـائل وآمـن،  ه ميكن للمصارف التجارية فإنّ   ،املركزية

ا يســـاعدها علـــى االحتفـــاظ باحتيـــاطي ثابــــت ا ممّـــا الســـتعمال أمواهلـــا الفائضــــة مؤقتًـــا تعتـــرب منفـــذً كمـــا أّ�ـــ
ا بالنسبة للمصرف املركزي فيمكنـه ومـن خـالل هـذه السـوق التـأثري علـى كميـة وسـعر األمـوال ومنخفض، أمّ 

(لسياسة النقدية اليت يقوم بتنفيذهاا لائلة تبعً السّ 
5F

4(. 

ـــ       ظـــام املصـــريف واملـــايل النّ  ع بـــا األســـواق النقديـــة، فـــإنّ ويف ظـــل هـــذه املزايـــا والفوائـــد العديـــدة الـــيت تتمّت
يه من وظائف ا ومبا ميكن أن تؤدّ عد بأمس احلاجة ملثل هذه السوق، كما أ�ّ اإلسالمي يف البالد اإلسالمية يُ 

أهــم  ه ويف إطــار ســوق النقــد التقليــدي فــإنّ نــات الســوق املاليــة اإلســالمية، غــري أنّــمــن أهــم مكوّ ة تعتــرب مهّمــ
تجاريــة، شــهادات اإليــداع القابلــة الوراق األاألدوات الــيت تتعامــل بــا هــذه األســواق هــي : أذونــات اخلزينــة، 

(للتــداول، قبــوالت مصــرفية ..إخل
6F

ا، وهــي بــذلك مــة شــرعً حملرّ وهــي أدوات تســتند يف جمملهــا علــى الفائــدة ا ،)5

                                                           
 .35 :ص، 2000دار وائل للنشر، األردن،  "األسواق المالية"،رري وغازي فرح، ز عبد النافع ال  -  )1(
 .64 :مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرجع سابق، ص  - ) 2(
 .197 :حممد مطر، مرجع سابق، ص  -   )3(
 .31 :، ص2000املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان،  ، "العمليات المصرفية والسوق المالية"،الناشف وخليل اهلندي أنطوان  -  )4(
 .15حسني بين هاين، مرجع سابق، ص:   -  )5(
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الــيت تتحاشــى وتتفــادى التعامــل بالفوائــد الربويــة  ،ســات املاليــة اإلســالميةا أمــام املصــارف واملؤسّ ل عائًقــتشــكّ 
 .اا أو عطاءً أخذً 

ســــات املاليــــة اإلســــالمية فرصــــة  يكــــون للمصــــارف واملؤسّ حــــّىت  أدوات ســــوق النقــــد اإلســــالمي: –ب 
االستفادة من املزايا اهلائلة اليت تتيحها األسواق النقدية، ال بد من العمـل علـى تطـوير أدوات ماليـة إسـالمية 

يهـا ي وظـائف مماثلـة لتلـك الـيت تؤدّ ن عالقة الدائنيـة واملديونيـة، ويف نفـس الوقـت تـؤدّ قصرية األجل ال تتضمّ 
وهي  ،ت حمل السندات الربويةاإلطار ظهرت فكرة الصكوك اإلسالمية اليت حلّ  األدوات التقليدية، ويف هذا

 سات.لتليب احتياجات املتعاملني فيها من اجلمهور واملؤسّ  هار يطو ّمت تعبارة عن أدوات ملكية قصرية األجل 

ق متســـاوية "وثـــائ ا:فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسســـات املاليـــة اإلســـالمية الصـــكوك بأّ�ـــوقـــد عرّ       
ا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف موجـودات مشـروع معـني أو نشـاط ل حصصً القيمة، متثّ 

رت صـدِ االكتتـاب وبـدء اسـتخدامها فيمـا أُ  اباستثماري خاص، وذلك بعد حتصيل قيمـة الصـكوك وقفـل بـ
(من أجله"

7F

 :ما يلي ضحومن هذا التعريف يتّ  .)1

ل مـن حصـيلة إصـدارها، وينبغـي أن يكـون النشـاط أو يف املشروع الذي ميوّ ة شائعة ل الصكوك حصّ متثّ  -
 فق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ل يتّ املشروع املموّ 

 اا كمًيـــوال يصـــح حتديـــد العائـــد حتديـــدً يكـــون العائـــد حصـــة مـــن الـــربح الـــذي حيققـــه املشـــروع إن وجـــد،  -
 ا من قيمته اإلمسية؛دة مسبقً ا، أو أن يكون نسبة حمدّ مسبقً 

(ل من حصيلة االكتتاب بذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمة مصدر الصكوكيتمتع املشروع املموّ  -
8F

2(. 
سـات املاليـة تكون الصكوك اإلسالمية قابلـة للتـداول يف البورصـة، وهـي بـذلك تسـاعد املصـارف واملؤسّ  -

(اإلسالمية يف إدارة سيولتها عرب أدوات سوق النقد
9F

3(. 
 لتمويل االستثمارات وفق صيغة من صيغ االستثمار اإلسالمي.الصكوك اإلسالمية هي أدوات  -

 :اولها في سوق النقد اإلسالمي نجدالي فمن األدوات المالية اإلسالمية التي يمكن تدوبالتّ      

                                                           
 .288: ص ،2007 البحرين، ،"المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية" هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،  - )1(
 .252 :أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
  ، بنك السودان 26"، جملة املصريف، العدد "أدوات سوق النقد اإلسالمية : مدخل للهندسة المالية اإلسالميةفتح الرمحان علي حممد صاحل،   - )3(

 -http://www.cbos.gov.sd/node/738ط التايل:                                                   ، متوفرة على الراب2002املركزي،         
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سات املالية اإلسالمية ولغرض متويل هي اليت تقوم من خالهلا املصارف واملؤسّ صكوك المضاربة:  -1-ب
بإصـــــدار وثـــــائق متســـــاوية القيمـــــة بصـــــفتها طـــــرف مضـــــارب وبيعهـــــا  ،اســـــتثماري معـــــّني نشـــــاط أو مشـــــروع 

لهـا فـق عليهـا واخلسـائر يتحمّ على أن يتم تقسيم األرباح وفق نسـب معينـة متّ  ،للمستثمرين (أصحاب املال)
 ؛لمِ ر اجلهة املصدرة أو تُ أصحاب املال ما مل تقصّ 

ا اجلهـة املصـدرة تكـون طرفًـ مـن حيـث أنّ  ة إالّ ال ختتلـف عـن صـكوك املضـارب صكوك المشـاركة: -2-ب
ا هلــــم كمــــا هــــو احلــــال يف شــــركات املســــامهة ، وهــــي بــــذلك تعتــــرب شــــريكً وواحــــدا مــــن املشــــاركني حلملــــة الصــــكوك

(العامة
10F

1(. 

هي عبارة عن أوراق مالية متساوية القيمة، يتم إصدارها واسـتثمار حصـيلتها يف  صكوك اإلجارة: -3-ب
كاملباين واملعدات ... إخل وتأجريها، وهي بذلك تتـيح حلملتهـا فرصـة احلصـول علـى دخـل نة  شراء أصول معيّ 

(مبقدار املسامهة اليت دفعها اإلجيار كلٌ 
11F

2(. 

: مـن خـالل هـذه الصـناديق يـتم شـراء تشـكيلة واسـعة مـن صكوك صناديق االستثمار اإلسـالمية -4-ب
ى حصــص والــيت هلــا مواردهــا بإصــدار شــهادات تســمّ األوراق املاليــة اإلســالمية بفئــات خمتلفــة، وحتصــل علــى 

ا اسـرتداد قيمتهـا وتسـييلها، وهـي حق على كل أصول الصندوق، وميكـن تـداوهلا يف البورصـة كمـا ميكـن أيًضـ
(ا تقوم على تنويع أوراق احملفظةل من املخاطر أل�ّ بذلك توفر السيولة ألصحابا وتقلّ 

12F

3(. 

التصـــكيك هـــو العمليـــة الـــيت يـــتم مـــن خالهلـــا حتويـــل  :لألصـــول (التوريـــق) عمليـــات التصـــكيك -5-ب
ىل أوراق ماليـة قائمـة إ ،ة لدخل ميكن التنبؤ به واليت متتلكهـا املؤسسـةجمموعة من األصول غري السائلة واملدرّ 

علــى الشــراكة يف منــافع هــذه األصــول خــالل فــرتة معينــة، فمــن خــالل عمليــة التصــكيك ميكــن للمصــارف 
ة فيمـا يتعلـق مبشـكل رها سوق النقد خاصّ سالمية االستفادة من املزايا اليت يتيحها ويوفّ سات املالية اإلواملؤسّ 

(توفري السيولة
13F

4(. 

                                                           
 "االستثمار والتمويل في فلسطين بين آفاق  :لورقة عمل مقدمة ضمن املؤمتر العلمي األوّ  ، "صناديق االستثمار اإلسالمية"،هشام جرب  - )1(

 .22 :، ص2005، فلسطني، المعاصرة"التنمية والتحديات         
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )2(
 .93:ص ،2003 مصر، مؤسسة شباب اجلامعة، أسواق رأس المال وأدواتها األسهم والسندات"، "البورصات: ضياء جميد املوسوي،  - )3(
 فتح الرمحان علي حممد صاحل، مرجع سابق.  - )4(
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ا ليـة هلـذه الصـكوك أّ�ـمقد أثبتت التجربـة العل التجارب العملية ألدوات سوق النقد اإلسالمي: –ج 
أبـرز مثـال علـى ذلـك  يف العديد من الدول اإلسالمية : كإيران، ماليزيا، باكستان، ولعلّ  حققت جناحا كبرياً 

 التجربة السودانية اليت متيزت بإصدار وتداول العديد من األدوات املالية يف سوق النقد، ومنها جند:
، وهـــي 1998إصــدار هـــذه الشــهادات ســـنة  متَّ  شــهادات مشـــاركة البنـــك المركـــزي "شـــمم": -1-ج

عبـارة عــن سـندات متثــل أنصـبة حمــددة يف صـندوق خــاص حيتـوي علــى أصـول بنــك السـودان ووزارة املاليــة يف 
القطـاع املصــريف، هلـا قيمــة إمسيـة حمــددة وقيمـة حماســبية وسـعر للتبــادل يتحـدد عــن طريـق التفــاوض بـني البــائع 

ا للتسـييل، وهـي بـذلك متثـل منفـذً  هلا سـوق ثانويـة فهـي قابلـة للتـداول وسـهلة واملشرتي عند التبادل، ومبا أنّ 
ّـــ ،ا ســـريع التســـييل للمصـــارف التجاريـــةاســـتثماريً  ه وآليـــة إلدارة الســـيولة بالنســـبة للمصـــرف املركـــزي حيـــث أن

م بشــراء هــذه يقــو  ،يســتخدمها للــتحكم يف إدارة الســيولة، فــإذا كــان النشــاط االقتصــادي حباجــة إىل ســيولة
(حلالة املعاكسةويعرضها للبيع يف ا الشهادات من مالكيها

14F

1(. 

، وهــي عبــارة عــن 1999إصــدار هــذه الشــهادة ســنة  متَّ  ):شــهادات مشــاركة الحكومــة (شــهامة -2-ج
سندات قائمة على أصول حقيقية يتم إصدارها مقابل حقوق ملكية الدولة يف عدد مـن املؤسسـات الراحبـة، 

آليـــة إلدارة الســـيولة مـــن قبـــل البنـــك وهــي متثـــل وســـيلة فعالـــة لتمويـــل عجـــز املوازنـــة، ويف نفــس الوقـــت تعتـــرب 
(املركزي، وهي بذلك تساعد على تطوير سوق النقد

15F

2(. 

يعتــرب التكــوين الرأمســايل أحــد العوامــل األساســية الــيت تــؤدي إىل حتقيــق : ســوق رأس المــال اإلســالمي - 2
اإلسـالمية ذات احلاجـة ة لتطـور الـدول عد توافر عنصر رأس املـال مـن األمـور املهّمـولذلك يُ  ،التنمية االقتصادية

زمــني لقيــام مثــل هــذه تــوفري التمويــل املتوســط والطويــل األجــل الّال  إىل مشــروعات اســتثمارية ضــخمة، ورغــم أنّ 
ّــــ عــــد مــــن املهــــام والوظــــائف األساســــية ألســــواق رأس املــــال، إالّ االســــتثمارات يُ  ه ال ميكــــن للــــدول اإلســــالمية أن

(سبقةاملل أسواق رأس املال التقليدية اليت تعتمد على الفوائد ا لطبيعة عماالستفادة من مزاياها وذلك نظرً 
16F

3(. 

                                                           
 سلسلة الدراسات والبحوث، بنك  ،"، "إدارة السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي اإلسالمي، تجربة السودانحسنصابر حممد   - )1(

 .13 :، ص2004السودان،         
 .14 :املرجع السابق، ص  - )2(
 ورقة عمل مقدمة  وإمكانية تطويرها"،: ماهية السوق اإلسالمية لرأس المال اق المالية في االقتصاد اإلسالمي"األسو محد الكساسبة،   - )3(

 .73 :، ص1991األردن،  "التنمية من منظور إسالمي"،: ضمن ندوة        
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عـرف سـوق رأس املـال مبفهومهـا الواسـع تُ  ،وفق املفهـوم التقليـدي :تقليديسوق رأس المال المفهوم  -أ
ا يف صـورة قـروض مباشـرة طويلـة األجـل، أو يف ذ إّمـ"سوق الصفقات املالية طويلة األجل اليت تنفّ  :اعلى أ�ّ 
(إصــدارات ماليــة طويلــة األجــل شــكل

17F

ففيهــا يــتم إصــدار وتبــادل األدوات املاليــة متوســطة وطويلــة األجــل  ،)1
(: األسهم والسندات والقروض املصرفية طويلة األجل"مثل ،اليت تزيد مدة استحقاقها عن سنة

18F

2(. 

املقرضــني لــرأس املــال : "اإلطــار أو التنظــيم الــذي يشــمل العارضــني أو اوبعبــارة أخــرى ميكــن القــول بأّ�ــ      
ىل عـدد مـن إوال لفرتة طويلـة، باإلضـافة مقرتضني الذين يف حاجة إىل تلك األطويل األجل، والطالبني أو امل

(صنيالوسطاء املاليني املتخصّ 
19F

3(. 

ا يف االســـتعمال فيقتصـــر علـــى ق أو احملـــدود لســـوق رأس املـــال وهـــو األكثـــر شـــيوعً ا التعريـــف الضـــيّ أّمـــ       
مة لألسهم والسندات، وهو ما يعرف بسوق األوراق املالية (البورصة)، وفيها يتم التعامل بـالبيع السوق املنظّ 

ل القنــوات الرئيســية الــيت ينســاب فيهــا املــال مــن حبيــث تشــكّ  ،والشــراء لــألوراق املاليــة (األســهم والســندات)
شـــجيع االســـتثمار مـــن أجـــل وت عـــة، مبـــا يســـاعد علـــى تنميـــة االدخـــارســـات والقطاعـــات املتنوّ األفـــراد واملؤسّ 

(مصلحة االقتصاد
20F

4(. 

ا ا حيويًـعصـرية ومطلبًـ سـوق رأس املـال ضـرورةً عـد يُ  مفهوم وأهميـة سـوق رأس المـال اإلسـالمي: -ب 
لكونــه: "الســوق الــيت يلجــأ إليهــا أصــحاب  ي كــذلك إالّ لــدعم النمــو االقتصــادي للــدول اإلســالمية، ومــا مسّــ

(املشـــروعات لتكـــوين رأس املـــال يف مشـــروعاتم املختلفـــة"
21F

ه وحبالتـــه الراهنـــة والقائمـــة يف إطـــار النظـــام ، لكّنـــ)5
يشـــوبه الكثـــري مـــن املخالفـــات الشـــرعية وتـــتم فيـــه العديـــد مـــن التعـــامالت والصـــفقات  ،االقتصـــادي الوضـــعي

صـرف بوجـه عـام نرأس املـال اإلسـالمي، وهـو مصـطلح يور مـا يعـرف بسـوق ا ظهـاحملظورة، ولذلك كان لزاًمـ
ة للداللة على التعامل بالتمويل املتوسـط وطويـل األجـل، وذلـك عـن طريـق جتميـع مـدخرات املسـلمني اخلاّصـ

                                                           
 .44 :حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص - )1(
 .16 :، ص2006"، دار السالم، مصر، "نحو سوق مالية إسالميةأشرف حممد دوابة،  - )2(
 .124 :، ص1996 ،مصر زهراء الشرق، والمال"،، "أسواق النقد حممد البنا - )3(
 .31:، ص2002دار الفكر، سوريا،  دراسة تحليلية نقدية"، "بورصة األوراق المالية من منظور إسالمي:شعبان حممد إسالم الربواري،  - )4(
 .31:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص - )5(
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اســتثمارها عــن طريـق التعامــل بــاألوراق املاليــة املتوســطة وطويلـة األجــل، وذلــك علــى النحــو  والرمسيـة، ومــن مثّ 
(ي جتيزه الشريعة اإلسالميةالذ

22F

1(. 

ّـــكمـــا عرّ        ـــة بأن ـــة األوراق املاليـــة املاليزي ـــه هيئ ـــوافر فيـــه فـــرص االســـتثمار والتمويـــل فت ـــذي تت ه: "الســـوق ال
ا بأحكــام الشــريعة اإلســالمية، ا تاًمــمتوســطة وطويلــة األجــل، واملنتجــات واخلــدمات املتــوافرة فيــه تلتــزم التزاًمــ

("ا مثل التعامل بالربا واملقامرة والغرر وما شابه ذلكمة شرعً األنشطة احملرّ  حيث جيب أن تكون خالية من
23F

2(. 

ـــ        ـــةيســـوق رأس املـــال اإلســـالمي  ايل ميكـــن القـــول أنّ وبالّت ـــة املـــوارد املالي مـــن  ،عمـــل علـــى جتميـــع وتعبئ
ذلـــك لغـــرض و  ،الوحـــدات املـــدخرة الباحثـــة عـــن االســـتثمار اإلســـالمي اخلـــايل مـــن كافـــة املخالفـــات الشـــرعية

وحـىت يـتم  ،توجيهها لتمويل املشـروعات واألنشـطة االقتصـادية املختلفـة املتوافقـة وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية
كافــة أنشـــطة وعمليــات ســوق رأس املـــال اإلســالمي تقــوم علــى االلتـــزام الشــرعي مــن جهـــة،   د مــن أنّ التأّكــ

ولكســب ثقــة املســتثمرين الــراغبني واحلريصــني علــى االســتثمار يف هــذه الســوق مــن جهــة أخــرى، ينبغــي أن 
 صـني يف فقـه املعـامالتنة من مستشارين شـرعيني وخـرباء متخصّ ختضع هذه السوق للجنة رقابة شرعية مكوّ 

(ة فيما يتعلق باملعامالت املالية اإلسالميةوخاصّ 
24F

3(. 

 ــــداولــ: أنواع السوق المالية اإلسالمية من حيث اإلصــــدار والتثانيـًا

 سوق املالية اإلسالمية من حيث اإلصدار والتداول إىل:تصنيف الميكن        

الســوق  ومكّونـا أساســًيا وضــروريا إلنشـاء وبنــاء جــزًءا مهًمــا تعتــرب الســوق األّوليـة ية:ــــــــلوق األوّ الّسـ - 1
  .املالية اإلسالمية

ا بسوق اإلصدارات اجلديدة، وفيها يتم التعامل بـاألوراق املاليـة عرف أيضً تُ  ية:ــــلوق األوّ السّ  مفهوم -أ 
االستثمارية زمة لتمويل عملياتا ل مرة، لغرض احلصول على األموال الّال اليت تصدرها اهليئات والشركات ألوّ 

لــت هــذه اإلصــدارات يف أســهم عاديــة تطرحهــا شــركات ســواء متثّ  املختلفــة، ويكتتــب فيهــا األفــراد واملؤسســات،
ا وذلــك ســني، أو عاًمــا علــى املؤسّ ا أي مقصــورً والــذي قــد يكــون خاًصــ ،املســامهة عنــد تأسيســها لالكتتــاب فيهــا

                                                           
 .72 :محد الكساسبة، مرجع سابق، ص - )1(

(2)  -   Securities commission of Malaysia, “Islamic capital market in Malaysia”, 2004, p: 01. 
(3)   - Securities commission of Malaysia, “Understanding the Islamic capital market concept”, 2004, p: 03. 
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لت يف أسهم عادية وصكوك تطرحها الشركات ثّ أو مت ،بطرح بعض أو كل اإلصدار على اجلمهور لالكتتاب فيه
(القائمة من أجل زيادة رأس ماهلا لتمويل التوسعات اجلديدة أو لتحديث األصول الرأمسالية القائمة لديها

25F

1(. 

ــــة  يل مــــا هــــو إالّ وق األوّ فالّســــ        ــــة التمويلي ــــع املــــدخرات مــــن الوحــــدات ذات الطاق وســــيلة وأداة لتجمي
ـــة، فتنشـــأ نتيجـــةً  ،الفائضـــة ـــذلك عالقـــة مباشـــرة بـــني  وتوجيههـــا إىل الوحـــدات ذات العجـــز يف املـــوارد املالي ل

 مصدري األوراق املالية (املستثمرين) وبني مقدمي األموال (املدخرين).

ميكـــن للمصـــارف اإلســـالمية  :دور المصـــارف اإلســـالمية فـــي تصـــريف اإلصـــدارات اإلســـالمية -ب
 :الية، أن تقوم بالوظائف التاليةاجلديدة من األوراق املولغرض تصريف اإلصدارات 

م املصــارف اإلســالمية النصــح واملشــورة للشــركات واجلهــات الــيت تقــدّ  تقــديم النصــح والمشــورة: -1-ب
 تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية وذلك خبصوص:

نوع الورقة املالية اليت  ميكنها أن تساعد الشركات املصدرة يف اختيار نوعية الورقة المالية المعروضة: -
 يفضل إصدارها، بعد دراسة مستفيضة للهيكل املايل للجهة املصدرة وظروف سوق األوراق املالية؛

املسـاعدة يف اختيــار التوقيــت املالئــم واملناسـب لإلصــدار مــع األخــذ  توقيــت عــرض األوراق الماليــة: -
(ألوراق املاليةبعني االعتبار الظروف احلالية واملستقبلية املتوقعة لسوق ا

26F

2(. 
املسـاعدة يف التأكـد مـن السـالمة القانونيـة والشـرعية للورقـة  :الجوانب القانونية والشرعية لإلصـدار -

 املالية املزمع إصدارها؛
ن مــن ليــتمكّ  ،ف املصــرف مجيــع مهاراتــه وخرباتــه الــيت ميتلكهــايوظّــ ســعر الورقــة الماليــة المصــدرة: -

(حتديد السعر األفضل واألنسب للطرفنيفاق مع الشركة املصدرة على االتّ 
27F

3(. 

تقـــوم املصـــارف اإلســـالمية مبســـاعدة الشـــركات املصـــدرة يف  المســـاعدة فـــي تســـجيل الوثـــائق: -2-ب
بعـد تقـدمي طلـب  ه ال يـتم تسـويق اإلصـدار اجلديـد إالّ تسجيل الوثائق املطلوبة لدى هيئة البورصة، حيـث أنّـ

حة بالطلــب البيانــات املوّضــ د مــن أنّ الــيت يقــع علــى عاتقهــا مســؤولية التأّكــ ،تســجيل إىل جلنــة األوراق املاليــة

                                                           
 .15 :حممد بن علي العقال، مرجع سابق، ص  - )1(
 .219 :ص، 1999دار الفكر العريب، مصر،  ، "إدارة األسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة"،البدوي عبد احلافظالسيد   - )2(
 .108 :صمرجع سابق، عبد النافع الزرري وغازي فرح،   - )3(
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سـنوات سـابقة،...) كافيـة  03(الغرض من اإلصدار، السـعر املعـروض للجمهـور، امليزانيـة وقائمـة الـدخل لــ 
 املصرف إرسال صورة من تلـك البيانـات بعـد اعتمادهـا مـن هيئـة ويتوّىل  ،للحكم على مدى جودة اإلصدار

(بورصة إىل املستثمرين احملتملنيال
28F

1(. 

 :بـــأن تقوم يف هذا اإلطار ميكن للمصارف اإلسالمية  االكتتاب في األوراق المالية اإلسالمية: -3-ب

 اإلســــالمية تبـــدأ عمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة القيـــام بعمليـــة التســـويق وتـــرويج االكتتـــاب: -
 املصـرف اإلسـالمي هـذه احلملـة بإعداد محلة واسعة للدعاية والرتويج هلا بني اجلمهور، ويتـوّىل  ،املصدرة

: كاللوحات اإلعالنية، طبع نشرات من خالل عدة طرق ،باإلعالن عن هذا االكتتاب وشروطه ومزاياه
(وكتيبات، اإلذاعة والتلفزة، الصحف والالت، ... إخل)

29F

2(. 
حتمـل كافـة  ،قوم املصرف بتلقي أموال املكتتبني وإصدار شـهادات هلـمي إصدار شهادات االكتتاب: -

(ب واجلهة املصدرةتِ قة باملكتَ البيانات واملعلومات املتعلّ 
30F

3(. 
يقـــوم املصـــرف اإلســـالمي بعمليـــة االكتتـــاب يف األوراق املاليـــة اإلســـالمية  التعهـــد بتغطيـــة اإلصـــدار: -

 .عن اجلهة املصدرة بصفته وكيالً 

وهـي العمليـة الّنهائيـة الـيت يـتم فيهـا بيـع األوراق املاليـة  :توزيع األوراق الماليـة اإلسـالميةبيع و  -4-ب
 بني.تِ مجهور املكتَ اإلسالمية اجلديدة، وتنتقل مبوجبها ملكية هذه األوراق إىل 

شـأ�ا أن حتتـل السـوق الثانويـة مكانـًة هاّمـة وتـؤّدي وظـائف ومهـام عديـدة مـن  انوية:ـــــوق الثــــــــالسّ  - 2
 تساهم إىل حٍد كبري يف استمرار وتنشيط السوق املالية اإلسالمية، ويّتضح ذلك كما يلي:

ـــوق الثـالّســمفهــوم  -أ ا بســوق التــداول، وفيهــا يــتم تــداول األوراق املاليــة اإلســالمية ى أيًضــوتســمّ  انوية:ـــــ
(االكتتــاب فيهــا ليــة ومتّ ق األوّ ...) الــيت ســبق إصــدارها يف الســو  اإلســالمية (األســهم العاديــة، الصــكوك

31F

4(، 
أو شــركات أو  ســواء كــانوا أفــراد ويشــمل تــداول هــذه األوراق البيــع والشــراء بــني حامليهــا ومســتثمرين آخــرين

مللكيــة تلــك األوراق مــن مســتثمر إىل  وق ال يعــدو أن يكــون نقــالً التعامــل يف هــذه الّســف ،صــناديق اســتثمار

                                                           
 .486 :، ص1999منشأة املعارف، مصر،  ، "إدارة األسواق والمنشآت المالية"،منري إبراهيم هندي  - )1(
 .22 :، ص2003دار النهضة العربية، مصر،  "دور البنك في خدمة األوراق المالية"،عاشور عبد اجلواد عبد املطلب،   - )2(
 .135 :، ص2001دار النهضة العربية، مصر،  "عمليات بورصة األوراق المالية الفورية واآلجلة من الوجهة القانونية"،سيد طه بدوي،   - )3(
 .13 :، ص2008دار الفكر اجلامعي، مصر،  "البورصات"،، حممد الصرييف  - )4(
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يه لـذلك يسـمّ  ،ل مـرةق مبعـامالت علـى أوراق ماليـة ال تـتم ألوّ ه يتعلّـا ألنّ ا ثانويً ي هذا السوق سوقً ومسّ  ،آخر
 .ا "سوق اإلصدارات القدمية"البعض: "صفقات اليد الثانية" وأيضً 

ا وهذا إمّ  ،وق الثانوية هي سوق إلعادة بيع األوراق املاليةالسّ  انوية:ــــــوق الثــــــــالسّ ووظائف أهمية  -ب

حبيــث حيصــل املشــرتي  ،الســيولة أو إلعــادة االســتثمار يف أوراق ماليــة إســالمية جديــدةلغــرض احلصــول علــى 

لألوراق املالية على نفس حقوق بائع الورقة األصلية، وليست لزيادة أموال الشركات فالشركات املصدرة هلذه 
(ليةوّ اء عمليات التداول كما هو احلال يف السوق األاألوراق ال حتصل على أي أموال إضافية جرّ 

32F

ولذلك  .)1

وتعمــل يف الســوق  ليــة ســوق االســتثمار احلقيقــي والســوق الثانويــة ســوق االســتثمار املــايل،وق األوّ تعتــرب الّســ
مثـــل:  ،الثانويـــة املنشـــآت املاليـــة اإلســـالمية الـــيت تقـــوم بتنشـــيط تـــداول األوراق املاليـــة وتـــوفري عنصـــر الســـيولة

(وشركات إدارة حمافظ األوراق املالية اإلسالمية اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية شركات السمسرة
33F

2(. 

ا السوق الثانوية ال تعترب سـوق تبـادل وانتقـال امللكيـة فحسـب، بـل تقـوم أيًضـ وجتدر اإلشارة إىل أنّ  

مــن أهــم مهــام ووظــائف  ذلــك أنّ  بــدور هــام وغــري مباشــر يف خدمــة االقتصــاد الــوطين يف الــبالد اإلســالمية،
مــن خــالل تســهيل تــداول هــذه  ،ليــة مــن األوراق املاليــةتــوفري الســيولة لإلصــدارات األوّ  هــو ويــةالســوق الثان

 األوراق وحتويلها إىل نقد بسرعة ويسر مىت ما رغب حاملها بذلك، وبالتايل فنجاح السوق الثانوية وزيادة 

وق ا علـــى الّســـيعطـــي لـــألوراق املاليـــة جاذبيـــة تعمـــل علـــى اســـتقطاب املـــدخرين ممـــا يـــنعكس إجيابًـــ ،نشـــاطها
ي إىل زيــادة إقبـال املســتثمرين علــى اإلصــدارات واالكتتابـات اجلديــدة الــيت تــتم بــا، ذلــك ســيؤدّ  ألنّ  ،ليـةاألوّ 

ات قائمـة لتقـوم بتطـوير ة، أم لزيـادة رؤوس أمـوال شـركل مـرّ س ألوّ ة بشـركات جديـدة تؤّسـسواء كانت خاّصـ
(عملياتــا اإلنتاجيــة

34F

، وهــو أمــر بــال شــك ســيعظم فــرص إنشــاء وتأســيس شــركات مســامهة إســالمية وتوســيع )3

مشاريع إنتاجية وهو ما تسـعى السـوق املاليـة اإلسـالمية بشـقيها األويل والثـانوي إىل حتقيقـه خلدمـة االقتصـاد 
 الوطين.

                                                           
 .81 :، ص2000دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن،  "اإلدارة المالية"،حممد علي العامري،  - )1(
 .04:،ص2004العريب"،األردن،"التجارة العربية البنية والتكامل االقتصادي  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،"نحو سوق مالية عربية"،أشرف دوابة - )2(
 ،  2007، جانفي32 :، العدد04 :"، جملة اجلندول، السنة"دور أسواق األوراق المالية في التنمية االقتصاديةأسامة فخري عبد اللطيف،  - )3(
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 المبحث الثالث : 

 بات إنشائهانات السوق المالية اإلسالمية ومتطلّ مكوّ 
 

مــن القيــام بوظائفهــا وأنشــطتها علــى أكمــل وجــه وعلــى النحــو   تــتمّكن الســوق املاليــة اإلســالميةحــّىت        

املســامهة الشــركات ك ،ســات البنيــة التحتيــة الداعمــة لعملهــار العديــد مــن مؤسّ ر هلــا، البــد مــن تــوفُّ طِّ الّــذي ُســ
حيـث أّ�ـا  ،والـيت تعتـرب مـن أهـم مكّونـات السـوق املاليـة اإلسـالمية ..،اجلهاز املصريف اإلسالميو  اإلسالمية

ومـــن خـــالل املهـــام والوظـــائف الـــيت تؤّديهـــا ُتســـاهم وبشـــكٍل كبـــري يف إنشـــاء وتـــدعيم وتطـــوير الســـوق املاليـــة 
  اإلسالمية.

املتطّلبـات والّضــوابط واإلجـراءات الّالزمــة التنفيـذ والتطبيــق  ومـن جهـة أخــرى، فـإّن هنــاك العديـد مــن        
مــن أداء وظائفهــا وممارســة نشــاطها بكفــاءة  ومتّكنهــا والــيت تســمح بتكــوين وتفعيــل الســوق املاليــة اإلســالمية،

 .وفعالية

 وميكن توضيح ذلك من خالل التطّرق للعناصر التالية:        

 

 

 

 

 

 
 

 ــــّونــــــــات السوق المالية اإلسالمية؛ــــــــالمطلب األّول : مكــــــ •
 طّلبات إنشاء السوق المالية اإلسالمية.ـالمطلب الثاني : مت •
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 ات السوق المالية اإلسالميةــــــــنوّ ــــــــــــــ: مكالمطلب األّول

اليـة ووفــق مــا ق وجودهــا ومتـارس نشــاطها بفعّ مـن أجــل إقامـة ســوق ماليـة إســالمية تقـوم بــدورها وحتّقـ        
 با، ومن هذه العناصر نذكر: سات ال تقوم إالّ ة عناصر ومؤسّ ر هلا، ال بد من توفر عدّ ظِّ نُ 

 

 

 

 

 

 ـــجــــــــهـاز المــصرفــــــي اإلســــــالميــال: أوالً 

ي العديـد ه يـؤدّ عترب اجلهاز املصريف اإلسالمي من أهم مؤسسات السوق املالية اإلسـالمية، حيـث أنّـيُ        
 :ما يلي تساهم يف إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية، ومن أهم مؤسساتهمن الوظائف واملهام اليت 

سـة ه: "مؤسّ عـرف بأنّـيقع يف قمة هرم النظـام املصـريف اإلسـالمي، ويُ المصرف المركزي اإلسالمي:  - 1
مســؤولة عـــن حتقيــق األهــداف االقتصــادية واالجتماعيـــة لالقتصــاد اإلســالمي يف احلقـــل  ،حكوميــة مســتقلة
(النقدي واملصـريف"

0F

ن مـن ومـن أهـم خصـائص املصـرف املركـزي اإلسـالمي الـيت ينبغـي توافرهـا حـىت يـتمكّ  .)1
 تأدية املهام والوظائف املوكلة إليه، ما يلي:

اإلسـالمي، وال تنافسـه أي مؤسسـة أو هيئـة أخـرى  هو هيئة نقدية وحيدة يف النظام النقـدي واملصـريف .أ 
 ؛ا ملبدأ وحدة القيادةعلى القيام بوظائفه، وذلك تطبيقً 

ة مملوكــة للدولـة، وهــذه اخلاصــية متنحهــا حـق إصــدار النقــود القانونيــة يف الدولــة ســة عاّمــأن يكـون مؤسّ  .ب 
علـــى ضـــرورة احتكـــار مـــع الفقهـــاء ســـات النقديـــة واملصـــرفية األخـــرى، حيـــث جيُ دون ســـواها مـــن املؤسّ 

                                                           
 .196 :، ص1992املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مصر،  "نحو نظام نقدي عادل"،حممد عمر شابرا،  - )1(

  المي؛ــــــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــــــصرفــــــــــــــــــــــــــــــهاز المــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:   أوًال 
 امة وشركات االستثمار اإلسالمي؛ـــمة العــــــساهــــات المــــركـــــالشًيا : ــــــثان 
 ؛وق لألوراق المالية اإلسالميةـــالس عاـ ــركات السمسرة وصنّ ــــــثًا : شــــــــثال 
 :ركات األخرى العاملة في مجال األوراق المالية اإلسالمية؛ــالش رابـــــــــًعا 
 :لي ووكاالت التصنيف االئتماني؛فــــكاـــــتأمين التـــــــركات الـــــــــــش  خامًسا 
 :امة لسوق المال وسوق األوراق المالية اإلسالمية.ـعــئة الــيـــــــــهال سادًسا 
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ا يهــــا اإلشــــراف علــــى السياســــة النقديــــة وذلــــك وفًقــــالدولــــة هلــــذه الوظيفــــة ألمهيتهــــا، باإلضــــافة إىل تولّ 
(ة للدولةللسياسة االقتصادية العامّ 

1F

1(. 
جيمــع املصــارف اإلســالمية  ،ســة الرئيســة يف النظــام النقــدي واملصــريف اإلســالمي للدولــةأن يكــون املؤسّ  .ج 

باإلضـافة إىل قيامـه  ،سـات املاليـة اإلسـالميةاملؤسّ  فم العالقات بينها وبني خمتلـق جهودها وينظِّ وينسِّ 
 ؛بالرقابة واإلشراف على املعامالت املصرفية وعمليات السوق النقدية

ســة غــري رحبيــة يهــدف لتحقيــق أهــداف عامــة ختــدم املصــلحة االقتصــادية العامــة، كمــا يرتكــز هــو مؤسّ  .د 
أي اإلصدار واإلشراف على شؤون النقد واالئتمان واالبتعاد عن القيام  ،نشاطه على األنشطة الكلية
(بالعمليات العادية للبنوك

2F

2(. 
ــ .ه  زمــة ة احلياديــة الّال وذلــك لغــرض إعطــاء املصــارف املركزيــة اإلســالمية القــوّ  ،ع مببــدأ االســتقالليةأن يتمّت

ئــة االقتصــادية املالئمــة لتحقيــق واملســامهة يف تقــدمي البي ،للمحافظــة علــى التــوازن االقتصــادي يف البلــد
(من خال  سيطرتا على اجلانب النقدي يف االقتصاد ،درجات عالية من النمو االقتصادي

3F

3(. 
ا تقــوم بــدور رقــايب وأّ�ــ ةً عــد اســتقاللية املصــارف املركزيــة اإلســالمية يف غايــة األمهيــة، خاّصــولــذلك تُ        

ىل مشـــاركتها فيهـــا مـــن خـــال  األدوات اإلســـالمية الـــيت إباإلضـــافة  ،واق املاليـــة اإلســـالميةوتنظيمـــي يف األســـ
ب منها حيادية كبـرية وصـالحية مـن أجـل عـدم االحنيـاز تستعملها لتنفيذ سياستها النقدية، وهذا الدور يتطلّ 

ة بها السوق املالياليت قد تساهم يف تعطيل خاصية الكفاءة اليت تتطلّ  ،واالنصياع للضغوط السياسية واإلدارية
وق عـدم احنيـاز الّسـ رة، وذلـك ألنّ ا ناضـجة ومتطـوّ  تكـون أسـواقً حـّىت  ،اإلسالمية على غرار نظريتا التقليديـة

ر للمسـتثمر درجـة عاليـة مـن وق الكفـؤ يـوفّ اليـة، فالّسـعد من أهم الشروط األساسية لتحقيـق الكفـاءة والفعّ يُ 
زمـة جلميـع املتعـاملني علـى ر املعلومـات الّال تتوفّ حيث تظهر األسعار احلقيقية لألدوات االستثمارية و ، العدالة
 واء.حد السّ 

ســـات ماليـــة ومصـــرفية ال تتعامـــل : "مؤسّ اعـــرف املصـــارف اإلســـالمية بأّ�ـــتُ  المية:ـصارف اإلســــالمـــ - 2
 .)4F4("املختلفة بأحكام وقواعد الشريعة ، وتلتزم يف كل نواحي نشاطها ومعامالتاا أو عطاءً بالفوائد أخذً 

                                                           
 .354 :، ص2006مكتبة الريام، اجلزائر،  "عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة"،سليمان ناصر،  - )1(
 .183:، ص1993دار العاصمة، اململكة العربية السعودية،  دورها وآثارها في اقتصاد إسالمي"، "النقود االئتمانية: إبراهيم بن صاحل العمر، - )2(
 .23:، ص2006، 03اجلندي للطباعة والنشر، سوريا، الطبعة  "سوق األوراق المالية وأدواتها"،نضا  الشعار،  - )3(
 .92:، ص2006عامل الكتب احلديث، األردن،  "البنوك اإلسالمية"،فليح حسن خليف،  - )4(
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ا ألسلوب الوساطة املالية القـائم طبقً  ،املصارف اإلسالمية بتقدمي خدماتا املصرفية واالستثمارية وتقوم      
عد املشـاركة القاعـدة األساسـية الـيت تعتمـد حيث تُ  "الغنم بالغرم"،على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة أي 

عـن غريهـا مـن املصـارف حيـث أخرجـت زهـا عليها املصارف اإلسالمية يف تعاملها مع عمالئها، وهـي مـا مييّ 
 .العميل من دائرة املديونية إىل دائرة املشاركة

 ا يف عملية إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية وذلك من خال :ا هامً ي املصارف اإلسالمية دورً وتؤدّ    

ق مــن لتحّقــوا ،ف علــى الفــرص االســتثماريةا يف التعــرّ ا هاًمــي دورً ميكــن للمصــارف اإلســالمية أن تــؤدّ  .أ 
ها والــووي  هلــا بــني رجــا  األعمــا  واملســتثمرين، ومباشــرة تأســي  املشــروعات وإدارتــا، وذلــك اجــدو 

(وق املالية اإلسالمية من أجل توسيعها وزيادة حجمهالغرض طرح أسهمها يف السّ 
5F

 ؛)1
 تقدمي النصح واملشورة للشركات واجلهات اليت تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية؛ .ب 
ا تقــوم ســواء كــان اإلصــدار خــاص بــا أو أّ�ــ ،بعمليــات االكتتــاب يف األوراق املاليــة اإلســالميةالقيــام  .ج 

 بذلك بصفتها وكيال عن اجلهة املصدرة هلا؛
 رورية لتــداو  األوراق املاليــة ي دور الوســاطة املاليــة يف الســوق، مــن خــال  تقــدمي التســهيالت الّضــتــؤدّ  .د 

 بني البائعني واملستثمرين؛اإلسالمية 
ا تقــوم ورهنهــا لالســتفادة مــن القــروض احلســنة، وأيًضــ راق املاليــة اإلســالمية وإيــداعهاالقيــام حبفــظ األو  .ه 

عن عمالئها ووكالة عنهم، كما تقوم بدفع قيمة األرباح  بتحصيل أرباح األوراق املالية اإلسالمية نيابةً 
(عن الشركات املصدرة هلا رة على تلك األوراق نيابةً املقرّ 

6F

2(
.
  

وتشـــتمل علـــى تلـــك  إدارة حمفظـــة األوراق املاليـــة اإلســـالمية ســـواء لصـــاحلها أو لصـــاحل الغـــري، تكـــوين .و 
عـة مـن كما ينبغي أن تكون متنوّ  األوراق اليت يتوافق إصدارها وتداوهلا مع أحكام الشريعة اإلسالمية،

يـــة وتتفـــاوت مـــن حيـــث العائـــد والســـيولة وتـــواريخ االســـتحقاق وإمكان حيـــث النـــوع وجهـــة اإلصـــدار،
(اخل ..التسويق

7F

3(. 

                                                           
 .638:محد، مرجع سابق، صأأمحد حمي الدين  - )1(
 .529:، ص2002الطيب، لبنان،  لمدار الك ، "الخدمات اإلسالمية وموقف الشريعة اإلسالمية منها"،عالء الدين زعوي - )2(
 .152:، ص2000، الدار اجلامعية، مصر، : عملياتها وإدارتها"، "البنوك الشاملةاحلميدعبد املطلب عبد  - )3(
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إدارة الصــناديق االســتثمارية اإلســالمية، الــيت تظهــر أمهيتهــا يف الســوق املاليــة اإلســالمية مــن خــال  مــا  .ز 
خرين مــن وتشــجيع ومتكــني صــغار املــدّ  ،تقــوم بــه مــن عمليــة ربــط املــدخرات الوطنيــة باألســواق املاليــة

(االستثمار يف األوراق املالية اإلسالمية بسهولة وكفاءة
8F

1(. 
من خـال  تصـفية املركـز املـايل للبـائع واملشـوي،  ،تسوية صفقات تداو  األسهم والصكوك اإلسالمية .ح 

ب وســـائل دفـــع متطـــورة وخـــربة مـــن قبـــل مـــوظفي املصـــرف لكيفيـــة تـــداو  األســـهم وإمتـــام وهـــذا يتطّلـــ
 الصفقات.
 االستثمار اإلسالميالشــــركــــات المــــساهــــمة العـــامة وشركات  : ثانــــــيـًا

نـات السـوق املاليـة عترب كل من الشركات املسامهة العامة وشركات االستثمار اإلسالمية مـن أهـم مكوّ تُ       
 ا من أسباب وجودها، وميكن توضيح ذلك كما يلي:ا رئيسيً اإلسالمية، وبدو�ا تفقد هذه السوق سببً 

ركة الــيت يقســم رأمساهلــا إىل أســهم متســاوية القيمــة "الّشــ ا:عــرف بأّ�ــتُ الشــركات المســاهمة العامــة:  - 1
بقــدر حصــته يف رأس املــا ، وال تعنــون باســم أحــد  إالّ  وقابلــة للتــداو ، وال يكــون كــل شــريك فيهــا مســؤوالً 

(الشـــركاء"
9F

ـــة  .)2 ـــة للتـــداو  يف الســـوق املالي ـــيت تصـــدرها قابل وينبغـــي هلـــذه الشـــركات وحـــىت تكـــون األوراق ال
ىل خلـو تعاملهــا مــن أي ت أغـراض مشــروعة وموضـوع نشــاطها حـال ، باإلضــافة إأن تكــون ذا ،اإلسـالمية

(: كالربا والغرر والغش ... إخلحمظور شرعي
10F

3(. 
ســواء كانــت صــناعية أو زراعيــة أو جتاريــة أو خدميــة وســواء كانــت  ،عــد الشــركات املســامهة العامــةوتُ  

عـــد املـــادة تُ  ،تابعـــة للقطـــاع العـــام أو القطـــاع اخلـــاص وخاصـــة األســـهم والصـــكوك اإلســـالمية الـــيت تصـــدرها
ـــة  ،األساســـية للســـوق املاليـــة اإلســـالمية والـــيت تلجـــأ إليهـــا الشـــركات املســـامهة مـــن خـــال  إصـــدار أوراق مالي

لتمويـل مشـاريع جديـدة أو توسـيع وجتديـد املشـاريع القائمـة  ،زمـة  علـى رؤوس األمـوا  الّال إسالمية للحصـو 
ا قد تفوق األرباح اليت در عليها أرباحً ه ميكنها توظيف فوائضها املالية يف توظيفات تُ باإلضافة إىل أنّ  ،بالفعل

(المية املتداولة يف هذه السوقحتققها من نشاطها العادي، كاملتاجرة يف بيع وشراء األوراق املالية اإلس
11F

4(. 

                                                           
 .448:، ص2001دار النهضة العربية، مصر،  ، "مبادئ االستثمار"،نليم عبد الرمحس - )1(
 .51:، ص2004مؤسسة الرسالة، لبنان،  "شركات استثمار األموال من منظور إسالمي"،أنور مصباح سوبره،  - )2(
 .517:عالء الدين زعوي، مرجع سابق، ص - )3(

(4)  -  Alain Broderie, " Les places financiers internationales" , Banque éditeur, Paris, 2001, p: 46. 
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ى األمـوا  : "شـركات تتلّقـاعرف شـركات االسـتثمار اإلسـالمية بأّ�ـتُ  شركات االستثمار اإلسالمية: - 2
من مستثمرين من خمتلف الفئات، لتقوم باستثمارها يف تشكيالت (صـناديق) مـن األوراق املاليـة اإلسـالمية 

املســتثمر بعــدد مــن احلصــص يف التشــكيلة الــيت يســتثمر فيهــا أموالــه، د نصــيب الــيت تناســب كــل فئــة، ويتحــدّ 
ل فقط يف حصـة نة داخل التشكيلة، بل حقه يتمثّ عي ملكية أوراق مالية معيّ ولي  من حق املستثمر أن يدّ 

(يف التشــــكيلة ككــــل، حيصــــل يف مقابلهــــا علــــى أســــهم أو شــــهادات تــــد  علــــى ذلــــك
12F

وتعتــــرب صــــناديق ، )1
 .اإلسالمية األدوات الرئيسية لشركات االستثماراالستثمار اإلسالمية 

الــيت تقــوم بــإدارة األمــوا  للغــري وفــق  ،ســات املســتقلةعتــرب شــركات االســتثمار اإلســالمية مــن املؤسّ وتُ  
م هـذه الشـركات خـدمات قيود قانونية وشروط تعاقديـة مـع املسـتثمرين أو تـدير االسـتثمارات حلسـابا، وتقـدّ 

 االستثمار على نوعني:

وهــي عبــارة عــن حمــافظ  ،إدارة خــدمات االســتثمار يف الصــناديق اإلســالمية املختلطــة :لالنــوع األوّ  -
 استثمارية مملوكة من عدد كبري من املستثمرين؛

ويقصـــد بـــا احملـــافظ االســـتثمارية الـــيت ميلكهـــا  ،ةإدارة احلســـابات املنفصـــلة أو اخلاّصـــ :النـــوع الثـــاني -
(رة حموفةدار من قبل إدامستثمر واحد فقط وتُ 

13F

2(. 
 ومن أهم مزايا االستثمار يف أسهم صناديق وشركات االستثمار اإلسالمي، ما يلي: 

وذلــك يف ظــل عــدم وجــود اخلــربة واملعرفــة والوقــت الكــايف االســتفادة مــن خبــرات اإلدارة المحترفــة:  - أ
هذه الشركات تستخدم مستشارين استثمارين  لدى بعض املستثمرين إلدارة األدوات االستثمارية، سيما وأنّ 

 ني باجلوانب املالية والفقهية يف نف  الوقت.أي ملمّ ، )14F3(نحموفني وباحثني متميزيّ 
ــــالق - ب ـــلى التـدرة عـــــ ـــع التشـــكيلة الـــيت يتكـــوّ فؤ: ـنويع الكـــــ ن منهـــا صـــندوق أي قـــدرة الشـــركة علـــى تنوي

 وختفيض درجة املخاطر مقارنة مبقدرة املستثمر الواحد.ي إىل زيادة العائد ا يؤدّ ممّ  ،االستثمار اإلسالمي

                                                           
       املكتب العريب احلديث، مصر،  األوراق المالية وصناديق االستثمار"، "أدوات االستثمار في أسواق رأس المال: ،منري إبراهيم هندي - )1(

 .95:، ص2003      
 .154:، ص2009اليازوري، األردن،  "االستثمار والتحليل االستثماري"،دريد كامل آ  شبيب،  - )2(
 .41:، ص1994منشأة املعارف، مصر،  "صناديق االستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين"،منري إبراهيم هندي،  - )3(
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نح للمستثمر احلق يف حتويل أمواله حيث ميُ  سهولة إدارة المحافظ االستثمارية والمرونة المالئمة: - ت
 من صندوق آلخر وذلك مقابل رسوم ضئيلة.

األدوات االســــتثمارية اإلســـــالمية  أنّ يف ال شــــك  تنشــــيط حركــــة ســــوق رأس المـــــال اإلســــالمي: - ث
 ساهم يف تنشيط حركة هذه السوق.ستُ 

 : شركات السمسرة وصنّـــاع الســـوق لألوراق المالية اإلسالميةثالــــــــثـًا

 بالنسبة للسوق املالية اإلسالمية، من خال  ما يلي: ة شركات السمسرة وصّناع السّوقميكن توضيح أمهي   
تقـــوم بـــدور حيـــوي ومهـــم يف الســـوق املاليـــة، حيـــث ال  والخـــدمات الماليـــة:شـــركات السمســـرة  - 1

 من خال  شركة السمسرة. يستطيع املستثمر عقد عمليات بيع أو شراء لألوراق املالية اإلسالمية إالّ 
ســوق املاليــة الوشــركات السمســرة هــي الشــركات الــيت تقــوم بأعمــا  الوســاطة بــني البــائع واملشــوي يف        
يف ضوء األوامر الواردة هلم  ،من خال  تنفيذ عمليات بيع وشراء األوراق املالية اإلسالمية وغريها ،اإلسالمية

(مة لذلك نظري عمولة يتم االتفاق عليهاا للقوانني والتعليمات املنظّ من العمالء وطبقً 
15F

1(. 

ركات السمســــرة تقــــوم بوظــــائف شــــ يابــــة عــــنهم، فــــإنّ باإلضــــافة إىل وظيفــــة تنفيــــذ أوامــــر العمــــالء بالنّ و       
 ونشاطات أخرى:

 إجراء البحوث والدراسات والتحليالت للوضع املايل للشركات املدرجة يف السوق املايل؛ .أ 
 تقدمي النصح واملشورة للمتعاملني حو  كيفية استثمار أمواهلم؛ .ب 
(إدارة حمافظ األوراق املالية اإلسالمية .ج 

16F

2(. 
مــا جــاء يف فتــوى ممــع الفقــه اإلســالمي بــذا اخلصــوص : "جيــوز  ،د أمهيــة هــذه الشــركاتومــا يؤّكــ    

بواســــطة مساســــرة خمصوصــــني  بــــأن ال يــــتم إالّ  ،م تــــداو  بعــــض األســــهمة أن تــــنظّ للجهــــات الرمسيــــة املختّصــــ
فات الرمسيـــة احملققـــة ملصـــاحل مشـــروعة، وجيـــوز اشـــواط رســـوم هـــذا مـــن التصـــرّ  ومرخصـــني بـــذلك العمـــل، ألنّ 

 هذا من األمور التنظيمية املنوطة بتحقيق املصاحل املشروعة". ألسواق املالية، ألنّ لعضوية املتعامل يف ا

                                                           
 سلسلة حبوث  "الضوابط الشرعية للتعامل مع السماسرة العالميين في أسواق األوراق المالية"،حسني حسني شحاته وعصام أبو النصر،  - )1(

 .08:االقتصاد اإلسالمي، دار املشورة، ص ودراسات يف       
 .07:، ص2002، دار هومة، اجلزائر، 03:اجلزء "تنظيم وإدارة البورصة"،حمفوظ جبار،  - )2(
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ســات وق هــم عبــارة عــن منشــآت أو مؤسّ ع الّســصــنّا اع الســوق لــألوراق الماليــة اإلســالمية: صــنّ  - 2
املخــاطر  لــةً ا علـى أهبــة االســتعداد لشـراء أو بيــع أوراق ماليـة حلســابا اخلـاص، متحمّ ماليـة قويــة، تقـف دائًمــ
(املالية ملثل تلك الصفقات

17F

1(. 
والكثـــري مـــن  تهم،ع الســـوق ال يســـعون لتحقيـــق األربـــاح بـــل حيققونـــه مـــن خـــال  القيـــام مبهّمـــوصـــنّا  

ا يف مئـات الشـركات، أو قـد ة صناعة السوق، فقد متتلك هذه الشركات أسهمً مسرة تقوم مبهمّ شركات السّ 
 ضئيل من األسهم، وهي مجيعا على استعداد لبيع وشراء تلك األسهم. لعددٍ  ال تقوم بصناعة السوق إالّ 

نة اع السوق دور مهم يف احلفاظ على استقرار األسواق املالية، حيث يقومون بشراء أسهم معيّ ولصنّ  
(عندما تنخفض األسعار دون قيمتها العادلة، وبيع األسهم عندما ترتفع فوق قيمتها العادلة

18F

2(. 

ــ          ــ وق فــإنّ اع الّســيل ويف وجــود صــنّ اوبالّت ــالّس ا حبالــة مــن التــوازن بــني العــرض وق الثانويــة حتــتفظ دائًم
يف حالـة ازديـاد  مشـوٍ  وكطـرفٍ  ،والطلب، من خال  دخوهلم كطرف بائع عند إقبا  املستثمرين على الشراء

(عروض البيع
19F

لطمأنـة املتعـاملني وتقليـل  زمـةوهـو مـا خيلـق نوعـا مـن اسـتمرارية التـداو  وتـوفري السـيولة الّال ، )3
 خماطرهم، باإلضافة للمحافظة على استقرار األسواق وحجم التعامل.

 : الشركات األخرى العاملة في مجال األوراق المالية اإلسالميةرابـــــــــًعا

كـة هلـا، وتعـني السـوق علـى متارس هذه الشركات أنشطة ضرورية لسوق األوراق املالية اإلسـالمية وحمّر 
 :ما يليأداء وظائفها على أكمل وجه، ومن أهم هذه املؤسسات 

تقوم هذه الشركات بإدارة عمليـات تـروي   شركات ترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية: - 1
(ملختلفةوتغطية االكتتاب يف األوراق املالية اإلسالمية، والعمل على جلب املستثمرين بالطرق الدعائية ا

20F

4(. 
ا بــل تقـــوم أيًضـــ ،ة هــذه الشـــركات علـــى الــووي  وتلقـــي اكتتــاب اجلمهـــور فحســـبوال تقتصــر مهّمـــ 

ـــــة هليكـــــل متو  ـــــة التســـــويقبتقيـــــيم اإلصـــــدار والدراســـــة الفني ـــــل الشـــــركة، وإدارة عملي ـــــع  ي ـــــار وكـــــالء البي واختي
                                                           

 الدار الدولية للنشر  "االكتتاب دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العام"،رون شولتز،  جيم  يب آركبارو و - )1(
 .475:، ص1999والتوزيع، مصر،        

    الكويت، "صناع السوق"،: على هامش حماضرة الحتاد الشركات االستثمارية حو  التجربة الكويتية"، "صناع السوق،،رمضان الشراح، - )2(
 .05:ص ،2006       

 .657:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص - )3(
 .109:، ص2009دار الفكر اجلامعي، مصر،  "بورصات األوراق المالية"،مصطفى كما  طه وشريف مصطفى كما  طه،  - )4(
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(للجمهور
21F

 ،هذه النشاطات اليت تقوم با هذه الشركات تساهم يف خلق السوق الثانويـة وال شك يف أنّ  .)1
وق ا على تنشيط السّ من خال  طرح األوراق املالية اإلسالمية اليت تكتتب فيها يف البورصة، كما تعمل أيضً 

 لية من خال  االكتتاب يف األوراق املالية وتسويقها وتروجيها.األوّ 

هي شركات يقوم نشاطها علـى املشـاركة يف مشـروعات أو شـركات شركات رأس المال المخاطر:  - 2
بسـبب اخـتال  هياكلهـا ، ق العائد املطلوب منهارة ال حتقّ أو شركات قائمة متعثّ  ،جديدة ذات خماطر عالية

(التمويلية أو عدم كفاءة االستثمار أو ضعف التنظيم فيها
22F

تلـك املشـروعات الية ، وذلك بغرض حتسني فعّ )2
ض هلا، باإلضافة إىل قيامها بتقـدمي وتعظيم عوائدها االستثمارية بصورة تتناسب مع درجة املخاطر اليت تتعرّ 
 اخلدمات الفنية واإلدارية للشركات اليت تصدر أوراق مالية إسالمية.

ل نشــــاطها هــــي شــــركات يتمثّــــ شــــركات إدارة وتكــــوين محــــافظ األوراق الماليــــة اإلســــالمية: - 3
قة بتكوين حمـافظ األوراق املاليـة اإلسـالمية للعمـالء سـواء كـانوا األساسي يف تقدمي االستشارات الفنية املتعلّ 

ر ا بتكوين وإدارة حمافظ األوراق املالية للمستثمرين ومتابعة تطوّ شركات أو مصارف، كما تقوم أيضً أو أفراد 
عادة استثمارها يف قطاعات أخرى أكثـر رحبيـة، أو ا لغرض حتقيق األرباح أو إلتلك األوراق، فقد تبيعها إمّ 

(ف فيها الفرصة املناسبة للتصرّ قد حتتفظ با لتحّني 
23F

3(. 
سـات مـن الضـرورات عتـرب وجـود مثـل هـذه املؤسّ يُ  شركات التسوية والمقاصة والحفـظ المركـزي: - 4

 ،وإ�اء التعامالت املاليةسوق املالية اإلسالمية، وذلك لضرورة وجود جهة خمتصة تقوم بتصفية لاألساسية ل
(وتضمن يف نف  الوقت عملية تسليم واستالم األوراق املالية املتداولة

24F

4(. 
ســات واألدوات املاليــة املتداولــة فيهــا،  د املؤسّ ســاع تعــامالت الســوق املاليــة اإلســالمية وتعــدّ ا التّ فنظــرً  

سات، وينتهـي األمـر املقاصة بني تلك املؤسّ  إجراءات التسوية عن طريق سة تتوّىل ا استحداث مؤسّ كان لزامً 
ا مــن خـــال  شــركة املقاصـــة، وخصــمً  بإلغــاء األســهم واالكتفـــاء بشــهادة ملكيــة لألســـهم يــتم تــداوهلا إضـــافةً 

(ا اجلهة اليت ستحتفظ باألوراق املالية مركزياباعتبار أ�ّ 
25F

5(. 

                                                           
 .200، ص:1994الدار اجلامعية، مصر،  "اقتصاديات النقود والمال"،زينب حسني عوض اهللا،   - )1(
 .12:شحاته وعطية فياض، مرجع سابق، صحسني حسني   - )2(
 .12:سابق، صالرجع امل  - )3(
 .26:نضا  الشعار، مرجع سابق، ص  - )4(
 ـ 110 :مصطفى كما  طه وشريف مصطفى كما  طه، مرجع سابق، ص  - )5(
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تعامالتـه  والطمأنينـة بـأنّ  عطـي للمسـتثمر الشـعور باألمـانسـات يُ وجود مثـل هـذه املؤسّ  وال شك أنّ  
 املالية سوف تتم على حنو رمسي ومأمون.

 : شــــــركات الـــــــتأمين التـــــكافـــــلي ووكاالت التصنيف االئتمانيخامًسا

 ية هذه الشركات بالنسبة للسوق املالية اإلسالمية، كما يلي:ميكن توضيح أمهّ 
ه: "تعـاون بـني مموعـة أمني التكـافلي بأنّـعـرف التّـيُ شركات التأمين التكافلي على االستثمارات:  - 1

(نــةمعيّ  أو أخطــارٍ  ضــون خلطــرٍ يتعرّ  ،ون (هيئــة املشــوكني)ســمَّ مــن األشــخاص يُ 
26F

، مــن أجــل تفتيــت املخــاطر )1
(ع وااللتزام بالشرعا آثاره على أساس التّرب لهم مجيعً فيما بينهم وحتمّ 

27F

2(. 
أمني واالســتثمار وفــق ســها املســامهون للقيــام بأعمــا  الّتــأمني التكــافلي فهــي الــيت أسّ ا شــركات الّتــأّمــ 

أمني علــى كـل مــا تــنص عليــه وثــائق التــأمني لصــاحل املشــوكني، أحكـام الشــريعة اإلســالمية، وأهــم أعماهلــا التّــ
(واستثمار ما زاد من أموا  املشوكني بنسبة من الربح أو بأجر

28F

3(. 
وجــود شــركات التــأمني علــى االســتثمار كــان  نــت جتربــة األســواق املاليــة التقليديــة املعاصــرة أنّ وقــد بيّ  

شــركات التــأمني التكــافلي تعتــرب مــن عوامــل  لغــرض محايــة أمــوا  املســتثمرين يف األوراق املاليــة، ولــذلك فــإنّ 
(اجلذب األساسية لألفراد العاديني لالشواك يف السوق املالية اإلسالمية

29F

4(. 

ســـات املاليـــة علـــى املؤسّ قـــدرة تقـــومي " :قصـــد بالتصـــنيف االئتمـــاينيُ وكـــاالت التصـــنيف االئتمـــاني:  - 2
 .)30F5("املالية مالءتاالوفاء بالتزاماتا جتاه اآلخرين وقوة 

                                                           
 ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر اهليئات  "الفائض التأميني في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارة"،شعبان حممد الربواري،  - )1(

 .04:، ص2010احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،  الشرعية هليئة        
 ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر  "مفهوم التأمين التعاوني : ماهيته وضوابطه ومعوقاته، دراسة فقهية اقتصادية"،قرة داغي، علي حمي الدين ال - )2(

 .11:، ص2010األردن،  : أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،التأمين التعاوني        
 ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات  "الفائض وتوزيعه في شركات التأمين اإلسالمي"،عجيل جاسم النشمي،  - )3(

 .04:، ص2010املالية اإلسالمية، البحرين،       
 .27:نضا  الشعار، مرجع سابق، ص - )4(
 ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية هليئة  "تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة"،عبد الستار أبو غدة،  - )5(

 .03:، ص2004احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،       
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وتقـوم بإصــدار  ،هـي شـركات تعمـل وفــق ميثـاق شـرف خـاص ورقابـة" :صـنيف االئتمـاينوشـركات التّ 
 عن رأيها باملالءة املالية للشركات، وإصداراتا مـن األوراق ّرب يع ،للجدارة االئتمانية)ياس حريف تصنيف (مق

 .)31F1("املالية ومدى قدرتا على سداد التزاماتا املالية يف مواعيد االستحقاق
مهم وحيوي يف األسواق املالية احلديثة، وهلا دور أساسي يف  صنيف االئتماين بدورٍ وتقوم وكاالت التّ 

مــن خــال  تقــدمي النشــرات التحليليــة وإتاحــة املعلومــات املاليــة عــن  ،مســاعدة املســتثمرين يف اختــاذ قــراراتم
 األوراق املالية.

ـــة البالغـــة لوكـــاالت التصـــنيف االئتمـــاين آلليـــة عمـــل األســـواق املاليـــةوبســـبب األمهّ   ـــادرت بعـــ ،ي ض ب
وذلـك للقيـام بأعمـا   ،سات املالية اإلسالمية إىل إنشاء الوكالة اإلسالمية الدوليـة للتصـنيفاملصارف واملؤسّ 

للسلطات احلكومية أو نيابة عنها أو  ،قة باألسهم واألوراق املالية والصكوكالبحوث والتحليل والتقييم املتعلّ 
مبـا يف ذلـك  ،دامها مـن قبـل أي شـخص أو كيـانإلتاحـة اسـتخ ،لة يف البحـرين أو خارجهـاللشركات املسـجّ 

سـات املاليـة والوكـاالت الدوليـة والبـاحثني املستثمرين وشركات التأمني والوكـاالت احلكوميـة واملصـارف واملؤسّ 
(وغريهم

32F

2(. 

 وسوق األوراق المالية اإلسالمية  : الهيــــئة العـــامة لسوق المالسادًسا

 سات كما يلي:املؤسّ ميكن توضيح أمهية هذه         

ه مـن غـري املمكـن يف غايـة األمهيـة، إذ أنّـ وجود مثـل هـذه اهليئـة أمـرٌ  إنّ الهيئة العامة لسوق المال:  - 1
ات الرقابـة والتنظـيم والتشـريع واإلشـراف وحتـديث وتطـوير  مهّمـتسيري عمل األسـواق املاليـة بـدون هيئـة تتـوّىل 

ره مــن محايــة ورعايــة مــن خــال  مــا تــوفّ  ،املرجعيــة األساســية للمســتثمرل ا متثّــىل أّ�ــإهــذه األســواق، باإلضــافة 
(حلقوق املستثمرين ومجيع املشاركني يف السوق

33F

 ومن أهم وظائف هذه اهليئة:.  )3
 وق املالية؛زمة لتنظيم التعامل بالسّ نظيمية الّال وضع القواعد واإلجراءات التّ  -
(التزام اجلهات املختلفة بتنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها متابعة مدى ل اجلهة الرقابية اليت تتوّىل متثّ  -

34F

4(. 
                                                           

 .01:ستوندارز، الكويت، ص منشورات شركة كابيتا  "،2، "التصنيف االئتماني وعالقته باتفاقية بازل أماين بورسلي - )1(
                                                                                                                 -www.Kantakji.Org متوفرة على: ،38ص: ،2006 سات البنية التحتية للصناعة المالية اإلسالمية"،،"مؤسّ سامر مظهر قنطقجي - )2(
 .24:نضا  السيد، مرجع سابق، ص - )3(
 .481:، ص2007جامعة املنصورة، مصر،  "إدارة األسواق والمؤسسات المالية"،سعد عبد احلميد مطاوع،  - )4(

http://www.kantakji.org-/
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 مة للشركات؛وضع قواعد وقوانني اإلفصاح والشفافية املالية وغري املالية امللزِ  -
 ل لتسيري أمورها؛سات سوق األوراق املالية واختيار فريق اإلدارة املؤهّ اإلشراف على إنشاء مؤسّ  -
 ؛صة واإليداع املركزيمراقبة أنشطة البورصات، وبيت املقا -
 اإلشراف على إدراج الشركات املسامهة العامة وتنظيم عمل بيوت السمسرة واالستثمار؛ -
(زمة ملنع كل أشكا  التالعبات املختلفةوضع القواعد الّال  -

35F

1(. 
ودور األجهـــزة واملؤسســـات  ،األعضـــاء والوســـطاء مـــن حيـــث شـــروط قبـــوهلم وبيـــان أعمـــاهلم وحقـــوقهم -

 ؛املساعدة كصناع السوق ومصارف االستثمار واملصارف واملؤسسات األخرى
 اإلجراءات التأديبية لألعضاء والوسطاء وملوظفي السوق وسائر املتعاملني فيه؛ -
وتنظـــيم التعامـــل بـــا وتســـجيلها وإعـــالن  الـــيت جيـــوز التعامـــل بـــا يف الســـوق شـــروط قبـــو  األوراق املاليـــة -

 سعار ..إخل؛األ
عقد الصفقات وأنظمة التسوية والتقاص إىل غـري ذلـك مـن إجـراءات تنظـيم العمـل بالسـوق مـن حيـث  -

(التعامل وشكل العمليات
36F

2(. 
ميكن إقامة سوق مالية على أس  شـرعية وعلميـة  ،ومن خال  إصدار هذا القانون ولوائحه املختلفة   
 حتفظ حقوق املتعاملني با وتساهم مسامهة واضحة يف عملية التنمية االقتصادية. ،سليمة

ومـن أجـل تـدعيم ومسـاندة اهليئـة العامـة لسـوق املـا ، ينبغـي أن حتتـوي السـوق املاليـة اإلسـالمية علــى   
 اإلجراءات اليت وتلتزم بكافة القوانني و  اهليئة العامة وتكون حتت إشرافهاختضع لسلطة  ،هيئة للرقابة الشرعية

أنشطة أدوات و ال تتعارض مع الشريعة واملوضوعة من قبل اهليئة العامة، ويكون من مهامها الرقابة على كافة 
 الشريعة اإلسالمية.ومبادئ د من مدى التزامها بأحكام للتأكّ  ،وتعامالت السوق املالية

وق اليت يتم فيها التقـاء اإلسالمية هي السّ سوق األوراق املالية سوق األوراق المالية اإلسالمية:  - 2
العرض والطلب لألوراق املالية اإلسالمية، وبالتايل فهي اجلهة اليت يتم فيها تنفيذ عمليات التـداو  لـألوراق 

 املالية اإلسالمية بني حامليها وبني الراغبني يف شرائها.

                                                           
 "نظرة عامة حول قطاع األوراق المالية  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر "الوظائف االقتصادية لقطاع األوراق المالية وعناصره"،فوزي بزاد،  - )1(

 .36:، ص2007اإلمارات العربية املتحدة،  ناته التنظيمية"،ومكوّ        
 .274:سامل مفتاح القماطي، مرجع سابق، ص - )2(
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 ات السوق المالية اإلسالميةــــــــنوّ ــــــــــــــ: مكالمطلب األّول

اليـة ووفــق مــا ق وجودهــا ومتـارس نشــاطها بفعّ مـن أجــل إقامـة ســوق ماليـة إســالمية تقـوم بــدورها وحتّقـ        
 با، ومن هذه العناصر نذكر: سات ال تقوم إالّ ة عناصر ومؤسّ ر هلا، ال بد من توفر عدّ ظِّ نُ 

 

 

 

 

 

 ـــجــــــــهـاز المــصرفــــــي اإلســــــالميــال: أوالً 

ي العديـد ه يـؤدّ عترب اجلهاز املصريف اإلسالمي من أهم مؤسسات السوق املالية اإلسـالمية، حيـث أنّـيُ        
 :ما يلي تساهم يف إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية، ومن أهم مؤسساتهمن الوظائف واملهام اليت 

سـة ه: "مؤسّ عـرف بأنّـيقع يف قمة هرم النظـام املصـريف اإلسـالمي، ويُ المصرف المركزي اإلسالمي:  - 1
مســؤولة عـــن حتقيــق األهــداف االقتصــادية واالجتماعيـــة لالقتصــاد اإلســالمي يف احلقـــل  ،حكوميــة مســتقلة
(النقدي واملصـريف"

0F

ن مـن ومـن أهـم خصـائص املصـرف املركـزي اإلسـالمي الـيت ينبغـي توافرهـا حـىت يـتمكّ  .)1
 تأدية املهام والوظائف املوكلة إليه، ما يلي:

اإلسـالمي، وال تنافسـه أي مؤسسـة أو هيئـة أخـرى  هو هيئة نقدية وحيدة يف النظام النقـدي واملصـريف .أ 
 ؛ا ملبدأ وحدة القيادةعلى القيام بوظائفه، وذلك تطبيقً 

ة مملوكــة للدولـة، وهــذه اخلاصــية متنحهــا حـق إصــدار النقــود القانونيــة يف الدولــة ســة عاّمــأن يكـون مؤسّ  .ب 
علـــى ضـــرورة احتكـــار مـــع الفقهـــاء ســـات النقديـــة واملصـــرفية األخـــرى، حيـــث جيُ دون ســـواها مـــن املؤسّ 

                                                           
 .196 :، ص1992املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مصر،  "نحو نظام نقدي عادل"،حممد عمر شابرا،  - )1(

  المي؛ــــــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــــــصرفــــــــــــــــــــــــــــــهاز المــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:   أوًال 
 امة وشركات االستثمار اإلسالمي؛ـــمة العــــــساهــــات المــــركـــــالشًيا : ــــــثان 
 ؛وق لألوراق المالية اإلسالميةـــالس عاـ ــركات السمسرة وصنّ ــــــثًا : شــــــــثال 
 :ركات األخرى العاملة في مجال األوراق المالية اإلسالمية؛ــالش رابـــــــــًعا 
 :لي ووكاالت التصنيف االئتماني؛فــــكاـــــتأمين التـــــــركات الـــــــــــش  خامًسا 
 :امة لسوق المال وسوق األوراق المالية اإلسالمية.ـعــئة الــيـــــــــهال سادًسا 
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ا يهــــا اإلشــــراف علــــى السياســــة النقديــــة وذلــــك وفًقــــالدولــــة هلــــذه الوظيفــــة ألمهيتهــــا، باإلضــــافة إىل تولّ 
(ة للدولةللسياسة االقتصادية العامّ 

1F

1(. 
جيمــع املصــارف اإلســالمية  ،ســة الرئيســة يف النظــام النقــدي واملصــريف اإلســالمي للدولــةأن يكــون املؤسّ  .ج 

باإلضـافة إىل قيامـه  ،سـات املاليـة اإلسـالميةاملؤسّ  فم العالقات بينها وبني خمتلـق جهودها وينظِّ وينسِّ 
 ؛بالرقابة واإلشراف على املعامالت املصرفية وعمليات السوق النقدية

ســة غــري رحبيــة يهــدف لتحقيــق أهــداف عامــة ختــدم املصــلحة االقتصــادية العامــة، كمــا يرتكــز هــو مؤسّ  .د 
أي اإلصدار واإلشراف على شؤون النقد واالئتمان واالبتعاد عن القيام  ،نشاطه على األنشطة الكلية
(بالعمليات العادية للبنوك

2F

2(. 
ــ .ه  زمــة ة احلياديــة الّال وذلــك لغــرض إعطــاء املصــارف املركزيــة اإلســالمية القــوّ  ،ع مببــدأ االســتقالليةأن يتمّت

ئــة االقتصــادية املالئمــة لتحقيــق واملســامهة يف تقــدمي البي ،للمحافظــة علــى التــوازن االقتصــادي يف البلــد
(من خال  سيطرتا على اجلانب النقدي يف االقتصاد ،درجات عالية من النمو االقتصادي

3F

3(. 
ا تقــوم بــدور رقــايب وأّ�ــ ةً عــد اســتقاللية املصــارف املركزيــة اإلســالمية يف غايــة األمهيــة، خاّصــولــذلك تُ        

ىل مشـــاركتها فيهـــا مـــن خـــال  األدوات اإلســـالمية الـــيت إباإلضـــافة  ،واق املاليـــة اإلســـالميةوتنظيمـــي يف األســـ
ب منها حيادية كبـرية وصـالحية مـن أجـل عـدم االحنيـاز تستعملها لتنفيذ سياستها النقدية، وهذا الدور يتطلّ 

ة بها السوق املالياليت قد تساهم يف تعطيل خاصية الكفاءة اليت تتطلّ  ،واالنصياع للضغوط السياسية واإلدارية
وق عـدم احنيـاز الّسـ رة، وذلـك ألنّ ا ناضـجة ومتطـوّ  تكـون أسـواقً حـّىت  ،اإلسالمية على غرار نظريتا التقليديـة

ر للمسـتثمر درجـة عاليـة مـن وق الكفـؤ يـوفّ اليـة، فالّسـعد من أهم الشروط األساسية لتحقيـق الكفـاءة والفعّ يُ 
زمـة جلميـع املتعـاملني علـى ر املعلومـات الّال تتوفّ حيث تظهر األسعار احلقيقية لألدوات االستثمارية و ، العدالة
 واء.حد السّ 

ســـات ماليـــة ومصـــرفية ال تتعامـــل : "مؤسّ اعـــرف املصـــارف اإلســـالمية بأّ�ـــتُ  المية:ـصارف اإلســــالمـــ - 2
 .)4F4("املختلفة بأحكام وقواعد الشريعة ، وتلتزم يف كل نواحي نشاطها ومعامالتاا أو عطاءً بالفوائد أخذً 

                                                           
 .354 :، ص2006مكتبة الريام، اجلزائر،  "عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة"،سليمان ناصر،  - )1(
 .183:، ص1993دار العاصمة، اململكة العربية السعودية،  دورها وآثارها في اقتصاد إسالمي"، "النقود االئتمانية: إبراهيم بن صاحل العمر، - )2(
 .23:، ص2006، 03اجلندي للطباعة والنشر، سوريا، الطبعة  "سوق األوراق المالية وأدواتها"،نضا  الشعار،  - )3(
 .92:، ص2006عامل الكتب احلديث، األردن،  "البنوك اإلسالمية"،فليح حسن خليف،  - )4(
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ا ألسلوب الوساطة املالية القـائم طبقً  ،املصارف اإلسالمية بتقدمي خدماتا املصرفية واالستثمارية وتقوم      
عد املشـاركة القاعـدة األساسـية الـيت تعتمـد حيث تُ  "الغنم بالغرم"،على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة أي 

عـن غريهـا مـن املصـارف حيـث أخرجـت زهـا عليها املصارف اإلسالمية يف تعاملها مع عمالئها، وهـي مـا مييّ 
 .العميل من دائرة املديونية إىل دائرة املشاركة

 ا يف عملية إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية وذلك من خال :ا هامً ي املصارف اإلسالمية دورً وتؤدّ    

ق مــن لتحّقــوا ،ف علــى الفــرص االســتثماريةا يف التعــرّ ا هاًمــي دورً ميكــن للمصــارف اإلســالمية أن تــؤدّ  .أ 
ها والــووي  هلــا بــني رجــا  األعمــا  واملســتثمرين، ومباشــرة تأســي  املشــروعات وإدارتــا، وذلــك اجــدو 

(وق املالية اإلسالمية من أجل توسيعها وزيادة حجمهالغرض طرح أسهمها يف السّ 
5F

 ؛)1
 تقدمي النصح واملشورة للشركات واجلهات اليت تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية؛ .ب 
ا تقــوم ســواء كــان اإلصــدار خــاص بــا أو أّ�ــ ،بعمليــات االكتتــاب يف األوراق املاليــة اإلســالميةالقيــام  .ج 

 بذلك بصفتها وكيال عن اجلهة املصدرة هلا؛
 رورية لتــداو  األوراق املاليــة ي دور الوســاطة املاليــة يف الســوق، مــن خــال  تقــدمي التســهيالت الّضــتــؤدّ  .د 

 بني البائعني واملستثمرين؛اإلسالمية 
ا تقــوم ورهنهــا لالســتفادة مــن القــروض احلســنة، وأيًضــ راق املاليــة اإلســالمية وإيــداعهاالقيــام حبفــظ األو  .ه 

عن عمالئها ووكالة عنهم، كما تقوم بدفع قيمة األرباح  بتحصيل أرباح األوراق املالية اإلسالمية نيابةً 
(عن الشركات املصدرة هلا رة على تلك األوراق نيابةً املقرّ 

6F

2(
.
  

وتشـــتمل علـــى تلـــك  إدارة حمفظـــة األوراق املاليـــة اإلســـالمية ســـواء لصـــاحلها أو لصـــاحل الغـــري، تكـــوين .و 
عـة مـن كما ينبغي أن تكون متنوّ  األوراق اليت يتوافق إصدارها وتداوهلا مع أحكام الشريعة اإلسالمية،

يـــة وتتفـــاوت مـــن حيـــث العائـــد والســـيولة وتـــواريخ االســـتحقاق وإمكان حيـــث النـــوع وجهـــة اإلصـــدار،
(اخل ..التسويق

7F

3(. 

                                                           
 .638:محد، مرجع سابق، صأأمحد حمي الدين  - )1(
 .529:، ص2002الطيب، لبنان،  لمدار الك ، "الخدمات اإلسالمية وموقف الشريعة اإلسالمية منها"،عالء الدين زعوي - )2(
 .152:، ص2000، الدار اجلامعية، مصر، : عملياتها وإدارتها"، "البنوك الشاملةاحلميدعبد املطلب عبد  - )3(
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إدارة الصــناديق االســتثمارية اإلســالمية، الــيت تظهــر أمهيتهــا يف الســوق املاليــة اإلســالمية مــن خــال  مــا  .ز 
خرين مــن وتشــجيع ومتكــني صــغار املــدّ  ،تقــوم بــه مــن عمليــة ربــط املــدخرات الوطنيــة باألســواق املاليــة

(االستثمار يف األوراق املالية اإلسالمية بسهولة وكفاءة
8F

1(. 
من خـال  تصـفية املركـز املـايل للبـائع واملشـوي،  ،تسوية صفقات تداو  األسهم والصكوك اإلسالمية .ح 

ب وســـائل دفـــع متطـــورة وخـــربة مـــن قبـــل مـــوظفي املصـــرف لكيفيـــة تـــداو  األســـهم وإمتـــام وهـــذا يتطّلـــ
 الصفقات.
 االستثمار اإلسالميالشــــركــــات المــــساهــــمة العـــامة وشركات  : ثانــــــيـًا

نـات السـوق املاليـة عترب كل من الشركات املسامهة العامة وشركات االستثمار اإلسالمية مـن أهـم مكوّ تُ       
 ا من أسباب وجودها، وميكن توضيح ذلك كما يلي:ا رئيسيً اإلسالمية، وبدو�ا تفقد هذه السوق سببً 

ركة الــيت يقســم رأمساهلــا إىل أســهم متســاوية القيمــة "الّشــ ا:عــرف بأّ�ــتُ الشــركات المســاهمة العامــة:  - 1
بقــدر حصــته يف رأس املــا ، وال تعنــون باســم أحــد  إالّ  وقابلــة للتــداو ، وال يكــون كــل شــريك فيهــا مســؤوالً 

(الشـــركاء"
9F

ـــة  .)2 ـــة للتـــداو  يف الســـوق املالي ـــيت تصـــدرها قابل وينبغـــي هلـــذه الشـــركات وحـــىت تكـــون األوراق ال
ىل خلـو تعاملهــا مــن أي ت أغـراض مشــروعة وموضـوع نشــاطها حـال ، باإلضــافة إأن تكــون ذا ،اإلسـالمية

(: كالربا والغرر والغش ... إخلحمظور شرعي
10F

3(. 
ســواء كانــت صــناعية أو زراعيــة أو جتاريــة أو خدميــة وســواء كانــت  ،عــد الشــركات املســامهة العامــةوتُ  

عـــد املـــادة تُ  ،تابعـــة للقطـــاع العـــام أو القطـــاع اخلـــاص وخاصـــة األســـهم والصـــكوك اإلســـالمية الـــيت تصـــدرها
ـــة  ،األساســـية للســـوق املاليـــة اإلســـالمية والـــيت تلجـــأ إليهـــا الشـــركات املســـامهة مـــن خـــال  إصـــدار أوراق مالي

لتمويـل مشـاريع جديـدة أو توسـيع وجتديـد املشـاريع القائمـة  ،زمـة  علـى رؤوس األمـوا  الّال إسالمية للحصـو 
ا قد تفوق األرباح اليت در عليها أرباحً ه ميكنها توظيف فوائضها املالية يف توظيفات تُ باإلضافة إىل أنّ  ،بالفعل

(المية املتداولة يف هذه السوقحتققها من نشاطها العادي، كاملتاجرة يف بيع وشراء األوراق املالية اإلس
11F

4(. 

                                                           
 .448:، ص2001دار النهضة العربية، مصر،  ، "مبادئ االستثمار"،نليم عبد الرمحس - )1(
 .51:، ص2004مؤسسة الرسالة، لبنان،  "شركات استثمار األموال من منظور إسالمي"،أنور مصباح سوبره،  - )2(
 .517:عالء الدين زعوي، مرجع سابق، ص - )3(

(4)  -  Alain Broderie, " Les places financiers internationales" , Banque éditeur, Paris, 2001, p: 46. 
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ى األمـوا  : "شـركات تتلّقـاعرف شـركات االسـتثمار اإلسـالمية بأّ�ـتُ  شركات االستثمار اإلسالمية: - 2
من مستثمرين من خمتلف الفئات، لتقوم باستثمارها يف تشكيالت (صـناديق) مـن األوراق املاليـة اإلسـالمية 

املســتثمر بعــدد مــن احلصــص يف التشــكيلة الــيت يســتثمر فيهــا أموالــه، د نصــيب الــيت تناســب كــل فئــة، ويتحــدّ 
ل فقط يف حصـة نة داخل التشكيلة، بل حقه يتمثّ عي ملكية أوراق مالية معيّ ولي  من حق املستثمر أن يدّ 

(يف التشــــكيلة ككــــل، حيصــــل يف مقابلهــــا علــــى أســــهم أو شــــهادات تــــد  علــــى ذلــــك
12F

وتعتــــرب صــــناديق ، )1
 .اإلسالمية األدوات الرئيسية لشركات االستثماراالستثمار اإلسالمية 

الــيت تقــوم بــإدارة األمــوا  للغــري وفــق  ،ســات املســتقلةعتــرب شــركات االســتثمار اإلســالمية مــن املؤسّ وتُ  
م هـذه الشـركات خـدمات قيود قانونية وشروط تعاقديـة مـع املسـتثمرين أو تـدير االسـتثمارات حلسـابا، وتقـدّ 

 االستثمار على نوعني:

وهــي عبــارة عــن حمــافظ  ،إدارة خــدمات االســتثمار يف الصــناديق اإلســالمية املختلطــة :لالنــوع األوّ  -
 استثمارية مملوكة من عدد كبري من املستثمرين؛

ويقصـــد بـــا احملـــافظ االســـتثمارية الـــيت ميلكهـــا  ،ةإدارة احلســـابات املنفصـــلة أو اخلاّصـــ :النـــوع الثـــاني -
(رة حموفةدار من قبل إدامستثمر واحد فقط وتُ 

13F

2(. 
 ومن أهم مزايا االستثمار يف أسهم صناديق وشركات االستثمار اإلسالمي، ما يلي: 

وذلــك يف ظــل عــدم وجــود اخلــربة واملعرفــة والوقــت الكــايف االســتفادة مــن خبــرات اإلدارة المحترفــة:  - أ
هذه الشركات تستخدم مستشارين استثمارين  لدى بعض املستثمرين إلدارة األدوات االستثمارية، سيما وأنّ 

 ني باجلوانب املالية والفقهية يف نف  الوقت.أي ملمّ ، )14F3(نحموفني وباحثني متميزيّ 
ــــالق - ب ـــلى التـدرة عـــــ ـــع التشـــكيلة الـــيت يتكـــوّ فؤ: ـنويع الكـــــ ن منهـــا صـــندوق أي قـــدرة الشـــركة علـــى تنوي

 وختفيض درجة املخاطر مقارنة مبقدرة املستثمر الواحد.ي إىل زيادة العائد ا يؤدّ ممّ  ،االستثمار اإلسالمي

                                                           
       املكتب العريب احلديث، مصر،  األوراق المالية وصناديق االستثمار"، "أدوات االستثمار في أسواق رأس المال: ،منري إبراهيم هندي - )1(

 .95:، ص2003      
 .154:، ص2009اليازوري، األردن،  "االستثمار والتحليل االستثماري"،دريد كامل آ  شبيب،  - )2(
 .41:، ص1994منشأة املعارف، مصر،  "صناديق االستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين"،منري إبراهيم هندي،  - )3(
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نح للمستثمر احلق يف حتويل أمواله حيث ميُ  سهولة إدارة المحافظ االستثمارية والمرونة المالئمة: - ت
 من صندوق آلخر وذلك مقابل رسوم ضئيلة.

األدوات االســــتثمارية اإلســـــالمية  أنّ يف ال شــــك  تنشــــيط حركــــة ســــوق رأس المـــــال اإلســــالمي: - ث
 ساهم يف تنشيط حركة هذه السوق.ستُ 

 : شركات السمسرة وصنّـــاع الســـوق لألوراق المالية اإلسالميةثالــــــــثـًا

 بالنسبة للسوق املالية اإلسالمية، من خال  ما يلي: ة شركات السمسرة وصّناع السّوقميكن توضيح أمهي   
تقـــوم بـــدور حيـــوي ومهـــم يف الســـوق املاليـــة، حيـــث ال  والخـــدمات الماليـــة:شـــركات السمســـرة  - 1

 من خال  شركة السمسرة. يستطيع املستثمر عقد عمليات بيع أو شراء لألوراق املالية اإلسالمية إالّ 
ســوق املاليــة الوشــركات السمســرة هــي الشــركات الــيت تقــوم بأعمــا  الوســاطة بــني البــائع واملشــوي يف        
يف ضوء األوامر الواردة هلم  ،من خال  تنفيذ عمليات بيع وشراء األوراق املالية اإلسالمية وغريها ،اإلسالمية

(مة لذلك نظري عمولة يتم االتفاق عليهاا للقوانني والتعليمات املنظّ من العمالء وطبقً 
15F

1(. 

ركات السمســــرة تقــــوم بوظــــائف شــــ يابــــة عــــنهم، فــــإنّ باإلضــــافة إىل وظيفــــة تنفيــــذ أوامــــر العمــــالء بالنّ و       
 ونشاطات أخرى:

 إجراء البحوث والدراسات والتحليالت للوضع املايل للشركات املدرجة يف السوق املايل؛ .أ 
 تقدمي النصح واملشورة للمتعاملني حو  كيفية استثمار أمواهلم؛ .ب 
(إدارة حمافظ األوراق املالية اإلسالمية .ج 

16F

2(. 
مــا جــاء يف فتــوى ممــع الفقــه اإلســالمي بــذا اخلصــوص : "جيــوز  ،د أمهيــة هــذه الشــركاتومــا يؤّكــ    

بواســــطة مساســــرة خمصوصــــني  بــــأن ال يــــتم إالّ  ،م تــــداو  بعــــض األســــهمة أن تــــنظّ للجهــــات الرمسيــــة املختّصــــ
فات الرمسيـــة احملققـــة ملصـــاحل مشـــروعة، وجيـــوز اشـــواط رســـوم هـــذا مـــن التصـــرّ  ومرخصـــني بـــذلك العمـــل، ألنّ 

 هذا من األمور التنظيمية املنوطة بتحقيق املصاحل املشروعة". ألسواق املالية، ألنّ لعضوية املتعامل يف ا

                                                           
 سلسلة حبوث  "الضوابط الشرعية للتعامل مع السماسرة العالميين في أسواق األوراق المالية"،حسني حسني شحاته وعصام أبو النصر،  - )1(

 .08:االقتصاد اإلسالمي، دار املشورة، ص ودراسات يف       
 .07:، ص2002، دار هومة، اجلزائر، 03:اجلزء "تنظيم وإدارة البورصة"،حمفوظ جبار،  - )2(
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ســات وق هــم عبــارة عــن منشــآت أو مؤسّ ع الّســصــنّا اع الســوق لــألوراق الماليــة اإلســالمية: صــنّ  - 2
املخــاطر  لــةً ا علـى أهبــة االســتعداد لشـراء أو بيــع أوراق ماليـة حلســابا اخلـاص، متحمّ ماليـة قويــة، تقـف دائًمــ
(املالية ملثل تلك الصفقات

17F

1(. 
والكثـــري مـــن  تهم،ع الســـوق ال يســـعون لتحقيـــق األربـــاح بـــل حيققونـــه مـــن خـــال  القيـــام مبهّمـــوصـــنّا  

ا يف مئـات الشـركات، أو قـد ة صناعة السوق، فقد متتلك هذه الشركات أسهمً مسرة تقوم مبهمّ شركات السّ 
 ضئيل من األسهم، وهي مجيعا على استعداد لبيع وشراء تلك األسهم. لعددٍ  ال تقوم بصناعة السوق إالّ 

نة اع السوق دور مهم يف احلفاظ على استقرار األسواق املالية، حيث يقومون بشراء أسهم معيّ ولصنّ  
(عندما تنخفض األسعار دون قيمتها العادلة، وبيع األسهم عندما ترتفع فوق قيمتها العادلة

18F

2(. 

ــ          ــ وق فــإنّ اع الّســيل ويف وجــود صــنّ اوبالّت ــالّس ا حبالــة مــن التــوازن بــني العــرض وق الثانويــة حتــتفظ دائًم
يف حالـة ازديـاد  مشـوٍ  وكطـرفٍ  ،والطلب، من خال  دخوهلم كطرف بائع عند إقبا  املستثمرين على الشراء

(عروض البيع
19F

لطمأنـة املتعـاملني وتقليـل  زمـةوهـو مـا خيلـق نوعـا مـن اسـتمرارية التـداو  وتـوفري السـيولة الّال ، )3
 خماطرهم، باإلضافة للمحافظة على استقرار األسواق وحجم التعامل.

 : الشركات األخرى العاملة في مجال األوراق المالية اإلسالميةرابـــــــــًعا

كـة هلـا، وتعـني السـوق علـى متارس هذه الشركات أنشطة ضرورية لسوق األوراق املالية اإلسـالمية وحمّر 
 :ما يليأداء وظائفها على أكمل وجه، ومن أهم هذه املؤسسات 

تقوم هذه الشركات بإدارة عمليـات تـروي   شركات ترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية: - 1
(ملختلفةوتغطية االكتتاب يف األوراق املالية اإلسالمية، والعمل على جلب املستثمرين بالطرق الدعائية ا

20F

4(. 
ا بــل تقـــوم أيًضـــ ،ة هــذه الشـــركات علـــى الــووي  وتلقـــي اكتتــاب اجلمهـــور فحســـبوال تقتصــر مهّمـــ 

ـــــة هليكـــــل متو  ـــــة التســـــويقبتقيـــــيم اإلصـــــدار والدراســـــة الفني ـــــل الشـــــركة، وإدارة عملي ـــــع  ي ـــــار وكـــــالء البي واختي
                                                           

 الدار الدولية للنشر  "االكتتاب دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العام"،رون شولتز،  جيم  يب آركبارو و - )1(
 .475:، ص1999والتوزيع، مصر،        

    الكويت، "صناع السوق"،: على هامش حماضرة الحتاد الشركات االستثمارية حو  التجربة الكويتية"، "صناع السوق،،رمضان الشراح، - )2(
 .05:ص ،2006       

 .657:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص - )3(
 .109:، ص2009دار الفكر اجلامعي، مصر،  "بورصات األوراق المالية"،مصطفى كما  طه وشريف مصطفى كما  طه،  - )4(
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(للجمهور
21F

 ،هذه النشاطات اليت تقوم با هذه الشركات تساهم يف خلق السوق الثانويـة وال شك يف أنّ  .)1
وق ا على تنشيط السّ من خال  طرح األوراق املالية اإلسالمية اليت تكتتب فيها يف البورصة، كما تعمل أيضً 

 لية من خال  االكتتاب يف األوراق املالية وتسويقها وتروجيها.األوّ 

هي شركات يقوم نشاطها علـى املشـاركة يف مشـروعات أو شـركات شركات رأس المال المخاطر:  - 2
بسـبب اخـتال  هياكلهـا ، ق العائد املطلوب منهارة ال حتقّ أو شركات قائمة متعثّ  ،جديدة ذات خماطر عالية

(التمويلية أو عدم كفاءة االستثمار أو ضعف التنظيم فيها
22F

تلـك املشـروعات الية ، وذلك بغرض حتسني فعّ )2
ض هلا، باإلضافة إىل قيامها بتقـدمي وتعظيم عوائدها االستثمارية بصورة تتناسب مع درجة املخاطر اليت تتعرّ 
 اخلدمات الفنية واإلدارية للشركات اليت تصدر أوراق مالية إسالمية.

ل نشــــاطها هــــي شــــركات يتمثّــــ شــــركات إدارة وتكــــوين محــــافظ األوراق الماليــــة اإلســــالمية: - 3
قة بتكوين حمـافظ األوراق املاليـة اإلسـالمية للعمـالء سـواء كـانوا األساسي يف تقدمي االستشارات الفنية املتعلّ 

ر ا بتكوين وإدارة حمافظ األوراق املالية للمستثمرين ومتابعة تطوّ شركات أو مصارف، كما تقوم أيضً أو أفراد 
عادة استثمارها يف قطاعات أخرى أكثـر رحبيـة، أو ا لغرض حتقيق األرباح أو إلتلك األوراق، فقد تبيعها إمّ 

(ف فيها الفرصة املناسبة للتصرّ قد حتتفظ با لتحّني 
23F

3(. 
سـات مـن الضـرورات عتـرب وجـود مثـل هـذه املؤسّ يُ  شركات التسوية والمقاصة والحفـظ المركـزي: - 4

 ،وإ�اء التعامالت املاليةسوق املالية اإلسالمية، وذلك لضرورة وجود جهة خمتصة تقوم بتصفية لاألساسية ل
(وتضمن يف نف  الوقت عملية تسليم واستالم األوراق املالية املتداولة

24F

4(. 
ســات واألدوات املاليــة املتداولــة فيهــا،  د املؤسّ ســاع تعــامالت الســوق املاليــة اإلســالمية وتعــدّ ا التّ فنظــرً  

سات، وينتهـي األمـر املقاصة بني تلك املؤسّ  إجراءات التسوية عن طريق سة تتوّىل ا استحداث مؤسّ كان لزامً 
ا مــن خـــال  شــركة املقاصـــة، وخصــمً  بإلغــاء األســهم واالكتفـــاء بشــهادة ملكيــة لألســـهم يــتم تــداوهلا إضـــافةً 

(ا اجلهة اليت ستحتفظ باألوراق املالية مركزياباعتبار أ�ّ 
25F

5(. 

                                                           
 .200، ص:1994الدار اجلامعية، مصر،  "اقتصاديات النقود والمال"،زينب حسني عوض اهللا،   - )1(
 .12:شحاته وعطية فياض، مرجع سابق، صحسني حسني   - )2(
 .12:سابق، صالرجع امل  - )3(
 .26:نضا  الشعار، مرجع سابق، ص  - )4(
 ـ 110 :مصطفى كما  طه وشريف مصطفى كما  طه، مرجع سابق، ص  - )5(
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تعامالتـه  والطمأنينـة بـأنّ  عطـي للمسـتثمر الشـعور باألمـانسـات يُ وجود مثـل هـذه املؤسّ  وال شك أنّ  
 املالية سوف تتم على حنو رمسي ومأمون.

 : شــــــركات الـــــــتأمين التـــــكافـــــلي ووكاالت التصنيف االئتمانيخامًسا

 ية هذه الشركات بالنسبة للسوق املالية اإلسالمية، كما يلي:ميكن توضيح أمهّ 
ه: "تعـاون بـني مموعـة أمني التكـافلي بأنّـعـرف التّـيُ شركات التأمين التكافلي على االستثمارات:  - 1

(نــةمعيّ  أو أخطــارٍ  ضــون خلطــرٍ يتعرّ  ،ون (هيئــة املشــوكني)ســمَّ مــن األشــخاص يُ 
26F

، مــن أجــل تفتيــت املخــاطر )1
(ع وااللتزام بالشرعا آثاره على أساس التّرب لهم مجيعً فيما بينهم وحتمّ 

27F

2(. 
أمني واالســتثمار وفــق ســها املســامهون للقيــام بأعمــا  الّتــأمني التكــافلي فهــي الــيت أسّ ا شــركات الّتــأّمــ 

أمني علــى كـل مــا تــنص عليــه وثــائق التــأمني لصــاحل املشــوكني، أحكـام الشــريعة اإلســالمية، وأهــم أعماهلــا التّــ
(واستثمار ما زاد من أموا  املشوكني بنسبة من الربح أو بأجر

28F

3(. 
وجــود شــركات التــأمني علــى االســتثمار كــان  نــت جتربــة األســواق املاليــة التقليديــة املعاصــرة أنّ وقــد بيّ  

شــركات التــأمني التكــافلي تعتــرب مــن عوامــل  لغــرض محايــة أمــوا  املســتثمرين يف األوراق املاليــة، ولــذلك فــإنّ 
(اجلذب األساسية لألفراد العاديني لالشواك يف السوق املالية اإلسالمية

29F

4(. 

ســـات املاليـــة علـــى املؤسّ قـــدرة تقـــومي " :قصـــد بالتصـــنيف االئتمـــاينيُ وكـــاالت التصـــنيف االئتمـــاني:  - 2
 .)30F5("املالية مالءتاالوفاء بالتزاماتا جتاه اآلخرين وقوة 

                                                           
 ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر اهليئات  "الفائض التأميني في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارة"،شعبان حممد الربواري،  - )1(

 .04:، ص2010احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،  الشرعية هليئة        
 ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر  "مفهوم التأمين التعاوني : ماهيته وضوابطه ومعوقاته، دراسة فقهية اقتصادية"،قرة داغي، علي حمي الدين ال - )2(

 .11:، ص2010األردن،  : أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،التأمين التعاوني        
 ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات  "الفائض وتوزيعه في شركات التأمين اإلسالمي"،عجيل جاسم النشمي،  - )3(

 .04:، ص2010املالية اإلسالمية، البحرين،       
 .27:نضا  الشعار، مرجع سابق، ص - )4(
 ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية هليئة  "تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة"،عبد الستار أبو غدة،  - )5(

 .03:، ص2004احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،       
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وتقـوم بإصــدار  ،هـي شـركات تعمـل وفــق ميثـاق شـرف خـاص ورقابـة" :صـنيف االئتمـاينوشـركات التّ 
 عن رأيها باملالءة املالية للشركات، وإصداراتا مـن األوراق ّرب يع ،للجدارة االئتمانية)ياس حريف تصنيف (مق

 .)31F1("املالية ومدى قدرتا على سداد التزاماتا املالية يف مواعيد االستحقاق
مهم وحيوي يف األسواق املالية احلديثة، وهلا دور أساسي يف  صنيف االئتماين بدورٍ وتقوم وكاالت التّ 

مــن خــال  تقــدمي النشــرات التحليليــة وإتاحــة املعلومــات املاليــة عــن  ،مســاعدة املســتثمرين يف اختــاذ قــراراتم
 األوراق املالية.

ـــة البالغـــة لوكـــاالت التصـــنيف االئتمـــاين آلليـــة عمـــل األســـواق املاليـــةوبســـبب األمهّ   ـــادرت بعـــ ،ي ض ب
وذلـك للقيـام بأعمـا   ،سات املالية اإلسالمية إىل إنشاء الوكالة اإلسالمية الدوليـة للتصـنيفاملصارف واملؤسّ 

للسلطات احلكومية أو نيابة عنها أو  ،قة باألسهم واألوراق املالية والصكوكالبحوث والتحليل والتقييم املتعلّ 
مبـا يف ذلـك  ،دامها مـن قبـل أي شـخص أو كيـانإلتاحـة اسـتخ ،لة يف البحـرين أو خارجهـاللشركات املسـجّ 

سـات املاليـة والوكـاالت الدوليـة والبـاحثني املستثمرين وشركات التأمني والوكـاالت احلكوميـة واملصـارف واملؤسّ 
(وغريهم

32F

2(. 

 وسوق األوراق المالية اإلسالمية  : الهيــــئة العـــامة لسوق المالسادًسا

 سات كما يلي:املؤسّ ميكن توضيح أمهية هذه         

ه مـن غـري املمكـن يف غايـة األمهيـة، إذ أنّـ وجود مثـل هـذه اهليئـة أمـرٌ  إنّ الهيئة العامة لسوق المال:  - 1
ات الرقابـة والتنظـيم والتشـريع واإلشـراف وحتـديث وتطـوير  مهّمـتسيري عمل األسـواق املاليـة بـدون هيئـة تتـوّىل 

ره مــن محايــة ورعايــة مــن خــال  مــا تــوفّ  ،املرجعيــة األساســية للمســتثمرل ا متثّــىل أّ�ــإهــذه األســواق، باإلضــافة 
(حلقوق املستثمرين ومجيع املشاركني يف السوق

33F

 ومن أهم وظائف هذه اهليئة:.  )3
 وق املالية؛زمة لتنظيم التعامل بالسّ نظيمية الّال وضع القواعد واإلجراءات التّ  -
(التزام اجلهات املختلفة بتنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها متابعة مدى ل اجلهة الرقابية اليت تتوّىل متثّ  -

34F

4(. 
                                                           

 .01:ستوندارز، الكويت، ص منشورات شركة كابيتا  "،2، "التصنيف االئتماني وعالقته باتفاقية بازل أماين بورسلي - )1(
                                                                                                                 -www.Kantakji.Org متوفرة على: ،38ص: ،2006 سات البنية التحتية للصناعة المالية اإلسالمية"،،"مؤسّ سامر مظهر قنطقجي - )2(
 .24:نضا  السيد، مرجع سابق، ص - )3(
 .481:، ص2007جامعة املنصورة، مصر،  "إدارة األسواق والمؤسسات المالية"،سعد عبد احلميد مطاوع،  - )4(

http://www.kantakji.org-/
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 مة للشركات؛وضع قواعد وقوانني اإلفصاح والشفافية املالية وغري املالية امللزِ  -
 ل لتسيري أمورها؛سات سوق األوراق املالية واختيار فريق اإلدارة املؤهّ اإلشراف على إنشاء مؤسّ  -
 ؛صة واإليداع املركزيمراقبة أنشطة البورصات، وبيت املقا -
 اإلشراف على إدراج الشركات املسامهة العامة وتنظيم عمل بيوت السمسرة واالستثمار؛ -
(زمة ملنع كل أشكا  التالعبات املختلفةوضع القواعد الّال  -

35F

1(. 
ودور األجهـــزة واملؤسســـات  ،األعضـــاء والوســـطاء مـــن حيـــث شـــروط قبـــوهلم وبيـــان أعمـــاهلم وحقـــوقهم -

 ؛املساعدة كصناع السوق ومصارف االستثمار واملصارف واملؤسسات األخرى
 اإلجراءات التأديبية لألعضاء والوسطاء وملوظفي السوق وسائر املتعاملني فيه؛ -
وتنظـــيم التعامـــل بـــا وتســـجيلها وإعـــالن  الـــيت جيـــوز التعامـــل بـــا يف الســـوق شـــروط قبـــو  األوراق املاليـــة -

 سعار ..إخل؛األ
عقد الصفقات وأنظمة التسوية والتقاص إىل غـري ذلـك مـن إجـراءات تنظـيم العمـل بالسـوق مـن حيـث  -

(التعامل وشكل العمليات
36F

2(. 
ميكن إقامة سوق مالية على أس  شـرعية وعلميـة  ،ومن خال  إصدار هذا القانون ولوائحه املختلفة   
 حتفظ حقوق املتعاملني با وتساهم مسامهة واضحة يف عملية التنمية االقتصادية. ،سليمة

ومـن أجـل تـدعيم ومسـاندة اهليئـة العامـة لسـوق املـا ، ينبغـي أن حتتـوي السـوق املاليـة اإلسـالمية علــى   
 اإلجراءات اليت وتلتزم بكافة القوانني و  اهليئة العامة وتكون حتت إشرافهاختضع لسلطة  ،هيئة للرقابة الشرعية

أنشطة أدوات و ال تتعارض مع الشريعة واملوضوعة من قبل اهليئة العامة، ويكون من مهامها الرقابة على كافة 
 الشريعة اإلسالمية.ومبادئ د من مدى التزامها بأحكام للتأكّ  ،وتعامالت السوق املالية

وق اليت يتم فيها التقـاء اإلسالمية هي السّ سوق األوراق املالية سوق األوراق المالية اإلسالمية:  - 2
العرض والطلب لألوراق املالية اإلسالمية، وبالتايل فهي اجلهة اليت يتم فيها تنفيذ عمليات التـداو  لـألوراق 

 املالية اإلسالمية بني حامليها وبني الراغبني يف شرائها.

                                                           
 "نظرة عامة حول قطاع األوراق المالية  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر "الوظائف االقتصادية لقطاع األوراق المالية وعناصره"،فوزي بزاد،  - )1(

 .36:، ص2007اإلمارات العربية املتحدة،  ناته التنظيمية"،ومكوّ        
 .274:سامل مفتاح القماطي، مرجع سابق، ص - )2(
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 ات السوق المالية اإلسالميةــــــــنوّ ــــــــــــــ: مكالمطلب األّول

اليـة ووفــق مــا ق وجودهــا ومتـارس نشــاطها بفعّ مـن أجــل إقامـة ســوق ماليـة إســالمية تقـوم بــدورها وحتّقـ        
 با، ومن هذه العناصر نذكر: سات ال تقوم إالّ ة عناصر ومؤسّ ر هلا، ال بد من توفر عدّ ظِّ نُ 

 

 

 

 

 

 ـــجــــــــهـاز المــصرفــــــي اإلســــــالميــال: أوالً 

ي العديـد ه يـؤدّ عترب اجلهاز املصريف اإلسالمي من أهم مؤسسات السوق املالية اإلسـالمية، حيـث أنّـيُ        
 :ما يلي تساهم يف إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية، ومن أهم مؤسساتهمن الوظائف واملهام اليت 

سـة ه: "مؤسّ عـرف بأنّـيقع يف قمة هرم النظـام املصـريف اإلسـالمي، ويُ المصرف المركزي اإلسالمي:  - 1
مســؤولة عـــن حتقيــق األهــداف االقتصــادية واالجتماعيـــة لالقتصــاد اإلســالمي يف احلقـــل  ،حكوميــة مســتقلة
(النقدي واملصـريف"

0F

ن مـن ومـن أهـم خصـائص املصـرف املركـزي اإلسـالمي الـيت ينبغـي توافرهـا حـىت يـتمكّ  .)1
 تأدية املهام والوظائف املوكلة إليه، ما يلي:

اإلسـالمي، وال تنافسـه أي مؤسسـة أو هيئـة أخـرى  هو هيئة نقدية وحيدة يف النظام النقـدي واملصـريف .أ 
 ؛ا ملبدأ وحدة القيادةعلى القيام بوظائفه، وذلك تطبيقً 

ة مملوكــة للدولـة، وهــذه اخلاصــية متنحهــا حـق إصــدار النقــود القانونيــة يف الدولــة ســة عاّمــأن يكـون مؤسّ  .ب 
علـــى ضـــرورة احتكـــار مـــع الفقهـــاء ســـات النقديـــة واملصـــرفية األخـــرى، حيـــث جيُ دون ســـواها مـــن املؤسّ 

                                                           
 .196 :، ص1992املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مصر،  "نحو نظام نقدي عادل"،حممد عمر شابرا،  - )1(

  المي؛ــــــــــــــــــــي اإلســـــــــــــــــــــــصرفــــــــــــــــــــــــــــــهاز المــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:   أوًال 
 امة وشركات االستثمار اإلسالمي؛ـــمة العــــــساهــــات المــــركـــــالشًيا : ــــــثان 
 ؛وق لألوراق المالية اإلسالميةـــالس عاـ ــركات السمسرة وصنّ ــــــثًا : شــــــــثال 
 :ركات األخرى العاملة في مجال األوراق المالية اإلسالمية؛ــالش رابـــــــــًعا 
 :لي ووكاالت التصنيف االئتماني؛فــــكاـــــتأمين التـــــــركات الـــــــــــش  خامًسا 
 :امة لسوق المال وسوق األوراق المالية اإلسالمية.ـعــئة الــيـــــــــهال سادًسا 
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ا يهــــا اإلشــــراف علــــى السياســــة النقديــــة وذلــــك وفًقــــالدولــــة هلــــذه الوظيفــــة ألمهيتهــــا، باإلضــــافة إىل تولّ 
(ة للدولةللسياسة االقتصادية العامّ 

1F

1(. 
جيمــع املصــارف اإلســالمية  ،ســة الرئيســة يف النظــام النقــدي واملصــريف اإلســالمي للدولــةأن يكــون املؤسّ  .ج 

باإلضـافة إىل قيامـه  ،سـات املاليـة اإلسـالميةاملؤسّ  فم العالقات بينها وبني خمتلـق جهودها وينظِّ وينسِّ 
 ؛بالرقابة واإلشراف على املعامالت املصرفية وعمليات السوق النقدية

ســة غــري رحبيــة يهــدف لتحقيــق أهــداف عامــة ختــدم املصــلحة االقتصــادية العامــة، كمــا يرتكــز هــو مؤسّ  .د 
أي اإلصدار واإلشراف على شؤون النقد واالئتمان واالبتعاد عن القيام  ،نشاطه على األنشطة الكلية
(بالعمليات العادية للبنوك

2F

2(. 
ــ .ه  زمــة ة احلياديــة الّال وذلــك لغــرض إعطــاء املصــارف املركزيــة اإلســالمية القــوّ  ،ع مببــدأ االســتقالليةأن يتمّت

ئــة االقتصــادية املالئمــة لتحقيــق واملســامهة يف تقــدمي البي ،للمحافظــة علــى التــوازن االقتصــادي يف البلــد
(من خال  سيطرتا على اجلانب النقدي يف االقتصاد ،درجات عالية من النمو االقتصادي

3F

3(. 
ا تقــوم بــدور رقــايب وأّ�ــ ةً عــد اســتقاللية املصــارف املركزيــة اإلســالمية يف غايــة األمهيــة، خاّصــولــذلك تُ        

ىل مشـــاركتها فيهـــا مـــن خـــال  األدوات اإلســـالمية الـــيت إباإلضـــافة  ،واق املاليـــة اإلســـالميةوتنظيمـــي يف األســـ
ب منها حيادية كبـرية وصـالحية مـن أجـل عـدم االحنيـاز تستعملها لتنفيذ سياستها النقدية، وهذا الدور يتطلّ 

ة بها السوق املالياليت قد تساهم يف تعطيل خاصية الكفاءة اليت تتطلّ  ،واالنصياع للضغوط السياسية واإلدارية
وق عـدم احنيـاز الّسـ رة، وذلـك ألنّ ا ناضـجة ومتطـوّ  تكـون أسـواقً حـّىت  ،اإلسالمية على غرار نظريتا التقليديـة

ر للمسـتثمر درجـة عاليـة مـن وق الكفـؤ يـوفّ اليـة، فالّسـعد من أهم الشروط األساسية لتحقيـق الكفـاءة والفعّ يُ 
زمـة جلميـع املتعـاملني علـى ر املعلومـات الّال تتوفّ حيث تظهر األسعار احلقيقية لألدوات االستثمارية و ، العدالة
 واء.حد السّ 

ســـات ماليـــة ومصـــرفية ال تتعامـــل : "مؤسّ اعـــرف املصـــارف اإلســـالمية بأّ�ـــتُ  المية:ـصارف اإلســــالمـــ - 2
 .)4F4("املختلفة بأحكام وقواعد الشريعة ، وتلتزم يف كل نواحي نشاطها ومعامالتاا أو عطاءً بالفوائد أخذً 

                                                           
 .354 :، ص2006مكتبة الريام، اجلزائر،  "عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة"،سليمان ناصر،  - )1(
 .183:، ص1993دار العاصمة، اململكة العربية السعودية،  دورها وآثارها في اقتصاد إسالمي"، "النقود االئتمانية: إبراهيم بن صاحل العمر، - )2(
 .23:، ص2006، 03اجلندي للطباعة والنشر، سوريا، الطبعة  "سوق األوراق المالية وأدواتها"،نضا  الشعار،  - )3(
 .92:، ص2006عامل الكتب احلديث، األردن،  "البنوك اإلسالمية"،فليح حسن خليف،  - )4(
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ا ألسلوب الوساطة املالية القـائم طبقً  ،املصارف اإلسالمية بتقدمي خدماتا املصرفية واالستثمارية وتقوم      
عد املشـاركة القاعـدة األساسـية الـيت تعتمـد حيث تُ  "الغنم بالغرم"،على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة أي 

عـن غريهـا مـن املصـارف حيـث أخرجـت زهـا عليها املصارف اإلسالمية يف تعاملها مع عمالئها، وهـي مـا مييّ 
 .العميل من دائرة املديونية إىل دائرة املشاركة

 ا يف عملية إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية وذلك من خال :ا هامً ي املصارف اإلسالمية دورً وتؤدّ    

ق مــن لتحّقــوا ،ف علــى الفــرص االســتثماريةا يف التعــرّ ا هاًمــي دورً ميكــن للمصــارف اإلســالمية أن تــؤدّ  .أ 
ها والــووي  هلــا بــني رجــا  األعمــا  واملســتثمرين، ومباشــرة تأســي  املشــروعات وإدارتــا، وذلــك اجــدو 

(وق املالية اإلسالمية من أجل توسيعها وزيادة حجمهالغرض طرح أسهمها يف السّ 
5F

 ؛)1
 تقدمي النصح واملشورة للشركات واجلهات اليت تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية؛ .ب 
ا تقــوم ســواء كــان اإلصــدار خــاص بــا أو أّ�ــ ،بعمليــات االكتتــاب يف األوراق املاليــة اإلســالميةالقيــام  .ج 

 بذلك بصفتها وكيال عن اجلهة املصدرة هلا؛
 رورية لتــداو  األوراق املاليــة ي دور الوســاطة املاليــة يف الســوق، مــن خــال  تقــدمي التســهيالت الّضــتــؤدّ  .د 

 بني البائعني واملستثمرين؛اإلسالمية 
ا تقــوم ورهنهــا لالســتفادة مــن القــروض احلســنة، وأيًضــ راق املاليــة اإلســالمية وإيــداعهاالقيــام حبفــظ األو  .ه 

عن عمالئها ووكالة عنهم، كما تقوم بدفع قيمة األرباح  بتحصيل أرباح األوراق املالية اإلسالمية نيابةً 
(عن الشركات املصدرة هلا رة على تلك األوراق نيابةً املقرّ 

6F

2(
.
  

وتشـــتمل علـــى تلـــك  إدارة حمفظـــة األوراق املاليـــة اإلســـالمية ســـواء لصـــاحلها أو لصـــاحل الغـــري، تكـــوين .و 
عـة مـن كما ينبغي أن تكون متنوّ  األوراق اليت يتوافق إصدارها وتداوهلا مع أحكام الشريعة اإلسالمية،

يـــة وتتفـــاوت مـــن حيـــث العائـــد والســـيولة وتـــواريخ االســـتحقاق وإمكان حيـــث النـــوع وجهـــة اإلصـــدار،
(اخل ..التسويق

7F

3(. 

                                                           
 .638:محد، مرجع سابق، صأأمحد حمي الدين  - )1(
 .529:، ص2002الطيب، لبنان،  لمدار الك ، "الخدمات اإلسالمية وموقف الشريعة اإلسالمية منها"،عالء الدين زعوي - )2(
 .152:، ص2000، الدار اجلامعية، مصر، : عملياتها وإدارتها"، "البنوك الشاملةاحلميدعبد املطلب عبد  - )3(
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إدارة الصــناديق االســتثمارية اإلســالمية، الــيت تظهــر أمهيتهــا يف الســوق املاليــة اإلســالمية مــن خــال  مــا  .ز 
خرين مــن وتشــجيع ومتكــني صــغار املــدّ  ،تقــوم بــه مــن عمليــة ربــط املــدخرات الوطنيــة باألســواق املاليــة

(االستثمار يف األوراق املالية اإلسالمية بسهولة وكفاءة
8F

1(. 
من خـال  تصـفية املركـز املـايل للبـائع واملشـوي،  ،تسوية صفقات تداو  األسهم والصكوك اإلسالمية .ح 

ب وســـائل دفـــع متطـــورة وخـــربة مـــن قبـــل مـــوظفي املصـــرف لكيفيـــة تـــداو  األســـهم وإمتـــام وهـــذا يتطّلـــ
 الصفقات.
 االستثمار اإلسالميالشــــركــــات المــــساهــــمة العـــامة وشركات  : ثانــــــيـًا

نـات السـوق املاليـة عترب كل من الشركات املسامهة العامة وشركات االستثمار اإلسالمية مـن أهـم مكوّ تُ       
 ا من أسباب وجودها، وميكن توضيح ذلك كما يلي:ا رئيسيً اإلسالمية، وبدو�ا تفقد هذه السوق سببً 

ركة الــيت يقســم رأمساهلــا إىل أســهم متســاوية القيمــة "الّشــ ا:عــرف بأّ�ــتُ الشــركات المســاهمة العامــة:  - 1
بقــدر حصــته يف رأس املــا ، وال تعنــون باســم أحــد  إالّ  وقابلــة للتــداو ، وال يكــون كــل شــريك فيهــا مســؤوالً 

(الشـــركاء"
9F

ـــة  .)2 ـــة للتـــداو  يف الســـوق املالي ـــيت تصـــدرها قابل وينبغـــي هلـــذه الشـــركات وحـــىت تكـــون األوراق ال
ىل خلـو تعاملهــا مــن أي ت أغـراض مشــروعة وموضـوع نشــاطها حـال ، باإلضــافة إأن تكــون ذا ،اإلسـالمية

(: كالربا والغرر والغش ... إخلحمظور شرعي
10F

3(. 
ســواء كانــت صــناعية أو زراعيــة أو جتاريــة أو خدميــة وســواء كانــت  ،عــد الشــركات املســامهة العامــةوتُ  

عـــد املـــادة تُ  ،تابعـــة للقطـــاع العـــام أو القطـــاع اخلـــاص وخاصـــة األســـهم والصـــكوك اإلســـالمية الـــيت تصـــدرها
ـــة  ،األساســـية للســـوق املاليـــة اإلســـالمية والـــيت تلجـــأ إليهـــا الشـــركات املســـامهة مـــن خـــال  إصـــدار أوراق مالي

لتمويـل مشـاريع جديـدة أو توسـيع وجتديـد املشـاريع القائمـة  ،زمـة  علـى رؤوس األمـوا  الّال إسالمية للحصـو 
ا قد تفوق األرباح اليت در عليها أرباحً ه ميكنها توظيف فوائضها املالية يف توظيفات تُ باإلضافة إىل أنّ  ،بالفعل

(المية املتداولة يف هذه السوقحتققها من نشاطها العادي، كاملتاجرة يف بيع وشراء األوراق املالية اإلس
11F

4(. 

                                                           
 .448:، ص2001دار النهضة العربية، مصر،  ، "مبادئ االستثمار"،نليم عبد الرمحس - )1(
 .51:، ص2004مؤسسة الرسالة، لبنان،  "شركات استثمار األموال من منظور إسالمي"،أنور مصباح سوبره،  - )2(
 .517:عالء الدين زعوي، مرجع سابق، ص - )3(

(4)  -  Alain Broderie, " Les places financiers internationales" , Banque éditeur, Paris, 2001, p: 46. 
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ى األمـوا  : "شـركات تتلّقـاعرف شـركات االسـتثمار اإلسـالمية بأّ�ـتُ  شركات االستثمار اإلسالمية: - 2
من مستثمرين من خمتلف الفئات، لتقوم باستثمارها يف تشكيالت (صـناديق) مـن األوراق املاليـة اإلسـالمية 

املســتثمر بعــدد مــن احلصــص يف التشــكيلة الــيت يســتثمر فيهــا أموالــه، د نصــيب الــيت تناســب كــل فئــة، ويتحــدّ 
ل فقط يف حصـة نة داخل التشكيلة، بل حقه يتمثّ عي ملكية أوراق مالية معيّ ولي  من حق املستثمر أن يدّ 

(يف التشــــكيلة ككــــل، حيصــــل يف مقابلهــــا علــــى أســــهم أو شــــهادات تــــد  علــــى ذلــــك
12F

وتعتــــرب صــــناديق ، )1
 .اإلسالمية األدوات الرئيسية لشركات االستثماراالستثمار اإلسالمية 

الــيت تقــوم بــإدارة األمــوا  للغــري وفــق  ،ســات املســتقلةعتــرب شــركات االســتثمار اإلســالمية مــن املؤسّ وتُ  
م هـذه الشـركات خـدمات قيود قانونية وشروط تعاقديـة مـع املسـتثمرين أو تـدير االسـتثمارات حلسـابا، وتقـدّ 

 االستثمار على نوعني:

وهــي عبــارة عــن حمــافظ  ،إدارة خــدمات االســتثمار يف الصــناديق اإلســالمية املختلطــة :لالنــوع األوّ  -
 استثمارية مملوكة من عدد كبري من املستثمرين؛

ويقصـــد بـــا احملـــافظ االســـتثمارية الـــيت ميلكهـــا  ،ةإدارة احلســـابات املنفصـــلة أو اخلاّصـــ :النـــوع الثـــاني -
(رة حموفةدار من قبل إدامستثمر واحد فقط وتُ 

13F

2(. 
 ومن أهم مزايا االستثمار يف أسهم صناديق وشركات االستثمار اإلسالمي، ما يلي: 

وذلــك يف ظــل عــدم وجــود اخلــربة واملعرفــة والوقــت الكــايف االســتفادة مــن خبــرات اإلدارة المحترفــة:  - أ
هذه الشركات تستخدم مستشارين استثمارين  لدى بعض املستثمرين إلدارة األدوات االستثمارية، سيما وأنّ 

 ني باجلوانب املالية والفقهية يف نف  الوقت.أي ملمّ ، )14F3(نحموفني وباحثني متميزيّ 
ــــالق - ب ـــلى التـدرة عـــــ ـــع التشـــكيلة الـــيت يتكـــوّ فؤ: ـنويع الكـــــ ن منهـــا صـــندوق أي قـــدرة الشـــركة علـــى تنوي

 وختفيض درجة املخاطر مقارنة مبقدرة املستثمر الواحد.ي إىل زيادة العائد ا يؤدّ ممّ  ،االستثمار اإلسالمي

                                                           
       املكتب العريب احلديث، مصر،  األوراق المالية وصناديق االستثمار"، "أدوات االستثمار في أسواق رأس المال: ،منري إبراهيم هندي - )1(

 .95:، ص2003      
 .154:، ص2009اليازوري، األردن،  "االستثمار والتحليل االستثماري"،دريد كامل آ  شبيب،  - )2(
 .41:، ص1994منشأة املعارف، مصر،  "صناديق االستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين"،منري إبراهيم هندي،  - )3(
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نح للمستثمر احلق يف حتويل أمواله حيث ميُ  سهولة إدارة المحافظ االستثمارية والمرونة المالئمة: - ت
 من صندوق آلخر وذلك مقابل رسوم ضئيلة.

األدوات االســــتثمارية اإلســـــالمية  أنّ يف ال شــــك  تنشــــيط حركــــة ســــوق رأس المـــــال اإلســــالمي: - ث
 ساهم يف تنشيط حركة هذه السوق.ستُ 

 : شركات السمسرة وصنّـــاع الســـوق لألوراق المالية اإلسالميةثالــــــــثـًا

 بالنسبة للسوق املالية اإلسالمية، من خال  ما يلي: ة شركات السمسرة وصّناع السّوقميكن توضيح أمهي   
تقـــوم بـــدور حيـــوي ومهـــم يف الســـوق املاليـــة، حيـــث ال  والخـــدمات الماليـــة:شـــركات السمســـرة  - 1

 من خال  شركة السمسرة. يستطيع املستثمر عقد عمليات بيع أو شراء لألوراق املالية اإلسالمية إالّ 
ســوق املاليــة الوشــركات السمســرة هــي الشــركات الــيت تقــوم بأعمــا  الوســاطة بــني البــائع واملشــوي يف        
يف ضوء األوامر الواردة هلم  ،من خال  تنفيذ عمليات بيع وشراء األوراق املالية اإلسالمية وغريها ،اإلسالمية

(مة لذلك نظري عمولة يتم االتفاق عليهاا للقوانني والتعليمات املنظّ من العمالء وطبقً 
15F

1(. 

ركات السمســــرة تقــــوم بوظــــائف شــــ يابــــة عــــنهم، فــــإنّ باإلضــــافة إىل وظيفــــة تنفيــــذ أوامــــر العمــــالء بالنّ و       
 ونشاطات أخرى:

 إجراء البحوث والدراسات والتحليالت للوضع املايل للشركات املدرجة يف السوق املايل؛ .أ 
 تقدمي النصح واملشورة للمتعاملني حو  كيفية استثمار أمواهلم؛ .ب 
(إدارة حمافظ األوراق املالية اإلسالمية .ج 

16F

2(. 
مــا جــاء يف فتــوى ممــع الفقــه اإلســالمي بــذا اخلصــوص : "جيــوز  ،د أمهيــة هــذه الشــركاتومــا يؤّكــ    

بواســــطة مساســــرة خمصوصــــني  بــــأن ال يــــتم إالّ  ،م تــــداو  بعــــض األســــهمة أن تــــنظّ للجهــــات الرمسيــــة املختّصــــ
فات الرمسيـــة احملققـــة ملصـــاحل مشـــروعة، وجيـــوز اشـــواط رســـوم هـــذا مـــن التصـــرّ  ومرخصـــني بـــذلك العمـــل، ألنّ 

 هذا من األمور التنظيمية املنوطة بتحقيق املصاحل املشروعة". ألسواق املالية، ألنّ لعضوية املتعامل يف ا

                                                           
 سلسلة حبوث  "الضوابط الشرعية للتعامل مع السماسرة العالميين في أسواق األوراق المالية"،حسني حسني شحاته وعصام أبو النصر،  - )1(

 .08:االقتصاد اإلسالمي، دار املشورة، ص ودراسات يف       
 .07:، ص2002، دار هومة، اجلزائر، 03:اجلزء "تنظيم وإدارة البورصة"،حمفوظ جبار،  - )2(
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ســات وق هــم عبــارة عــن منشــآت أو مؤسّ ع الّســصــنّا اع الســوق لــألوراق الماليــة اإلســالمية: صــنّ  - 2
املخــاطر  لــةً ا علـى أهبــة االســتعداد لشـراء أو بيــع أوراق ماليـة حلســابا اخلـاص، متحمّ ماليـة قويــة، تقـف دائًمــ
(املالية ملثل تلك الصفقات

17F

1(. 
والكثـــري مـــن  تهم،ع الســـوق ال يســـعون لتحقيـــق األربـــاح بـــل حيققونـــه مـــن خـــال  القيـــام مبهّمـــوصـــنّا  

ا يف مئـات الشـركات، أو قـد ة صناعة السوق، فقد متتلك هذه الشركات أسهمً مسرة تقوم مبهمّ شركات السّ 
 ضئيل من األسهم، وهي مجيعا على استعداد لبيع وشراء تلك األسهم. لعددٍ  ال تقوم بصناعة السوق إالّ 

نة اع السوق دور مهم يف احلفاظ على استقرار األسواق املالية، حيث يقومون بشراء أسهم معيّ ولصنّ  
(عندما تنخفض األسعار دون قيمتها العادلة، وبيع األسهم عندما ترتفع فوق قيمتها العادلة

18F

2(. 

ــ          ــ وق فــإنّ اع الّســيل ويف وجــود صــنّ اوبالّت ــالّس ا حبالــة مــن التــوازن بــني العــرض وق الثانويــة حتــتفظ دائًم
يف حالـة ازديـاد  مشـوٍ  وكطـرفٍ  ،والطلب، من خال  دخوهلم كطرف بائع عند إقبا  املستثمرين على الشراء

(عروض البيع
19F

لطمأنـة املتعـاملني وتقليـل  زمـةوهـو مـا خيلـق نوعـا مـن اسـتمرارية التـداو  وتـوفري السـيولة الّال ، )3
 خماطرهم، باإلضافة للمحافظة على استقرار األسواق وحجم التعامل.

 : الشركات األخرى العاملة في مجال األوراق المالية اإلسالميةرابـــــــــًعا

كـة هلـا، وتعـني السـوق علـى متارس هذه الشركات أنشطة ضرورية لسوق األوراق املالية اإلسـالمية وحمّر 
 :ما يليأداء وظائفها على أكمل وجه، ومن أهم هذه املؤسسات 

تقوم هذه الشركات بإدارة عمليـات تـروي   شركات ترويج وتغطية االكتتاب في األوراق المالية: - 1
(ملختلفةوتغطية االكتتاب يف األوراق املالية اإلسالمية، والعمل على جلب املستثمرين بالطرق الدعائية ا

20F

4(. 
ا بــل تقـــوم أيًضـــ ،ة هــذه الشـــركات علـــى الــووي  وتلقـــي اكتتــاب اجلمهـــور فحســـبوال تقتصــر مهّمـــ 

ـــــة هليكـــــل متو  ـــــة التســـــويقبتقيـــــيم اإلصـــــدار والدراســـــة الفني ـــــل الشـــــركة، وإدارة عملي ـــــع  ي ـــــار وكـــــالء البي واختي
                                                           

 الدار الدولية للنشر  "االكتتاب دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العام"،رون شولتز،  جيم  يب آركبارو و - )1(
 .475:، ص1999والتوزيع، مصر،        

    الكويت، "صناع السوق"،: على هامش حماضرة الحتاد الشركات االستثمارية حو  التجربة الكويتية"، "صناع السوق،،رمضان الشراح، - )2(
 .05:ص ،2006       

 .657:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص - )3(
 .109:، ص2009دار الفكر اجلامعي، مصر،  "بورصات األوراق المالية"،مصطفى كما  طه وشريف مصطفى كما  طه،  - )4(
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(للجمهور
21F

 ،هذه النشاطات اليت تقوم با هذه الشركات تساهم يف خلق السوق الثانويـة وال شك يف أنّ  .)1
وق ا على تنشيط السّ من خال  طرح األوراق املالية اإلسالمية اليت تكتتب فيها يف البورصة، كما تعمل أيضً 

 لية من خال  االكتتاب يف األوراق املالية وتسويقها وتروجيها.األوّ 

هي شركات يقوم نشاطها علـى املشـاركة يف مشـروعات أو شـركات شركات رأس المال المخاطر:  - 2
بسـبب اخـتال  هياكلهـا ، ق العائد املطلوب منهارة ال حتقّ أو شركات قائمة متعثّ  ،جديدة ذات خماطر عالية

(التمويلية أو عدم كفاءة االستثمار أو ضعف التنظيم فيها
22F

تلـك املشـروعات الية ، وذلك بغرض حتسني فعّ )2
ض هلا، باإلضافة إىل قيامها بتقـدمي وتعظيم عوائدها االستثمارية بصورة تتناسب مع درجة املخاطر اليت تتعرّ 
 اخلدمات الفنية واإلدارية للشركات اليت تصدر أوراق مالية إسالمية.

ل نشــــاطها هــــي شــــركات يتمثّــــ شــــركات إدارة وتكــــوين محــــافظ األوراق الماليــــة اإلســــالمية: - 3
قة بتكوين حمـافظ األوراق املاليـة اإلسـالمية للعمـالء سـواء كـانوا األساسي يف تقدمي االستشارات الفنية املتعلّ 

ر ا بتكوين وإدارة حمافظ األوراق املالية للمستثمرين ومتابعة تطوّ شركات أو مصارف، كما تقوم أيضً أو أفراد 
عادة استثمارها يف قطاعات أخرى أكثـر رحبيـة، أو ا لغرض حتقيق األرباح أو إلتلك األوراق، فقد تبيعها إمّ 

(ف فيها الفرصة املناسبة للتصرّ قد حتتفظ با لتحّني 
23F

3(. 
سـات مـن الضـرورات عتـرب وجـود مثـل هـذه املؤسّ يُ  شركات التسوية والمقاصة والحفـظ المركـزي: - 4

 ،وإ�اء التعامالت املاليةسوق املالية اإلسالمية، وذلك لضرورة وجود جهة خمتصة تقوم بتصفية لاألساسية ل
(وتضمن يف نف  الوقت عملية تسليم واستالم األوراق املالية املتداولة

24F

4(. 
ســات واألدوات املاليــة املتداولــة فيهــا،  د املؤسّ ســاع تعــامالت الســوق املاليــة اإلســالمية وتعــدّ ا التّ فنظــرً  

سات، وينتهـي األمـر املقاصة بني تلك املؤسّ  إجراءات التسوية عن طريق سة تتوّىل ا استحداث مؤسّ كان لزامً 
ا مــن خـــال  شــركة املقاصـــة، وخصــمً  بإلغــاء األســهم واالكتفـــاء بشــهادة ملكيــة لألســـهم يــتم تــداوهلا إضـــافةً 

(ا اجلهة اليت ستحتفظ باألوراق املالية مركزياباعتبار أ�ّ 
25F

5(. 

                                                           
 .200، ص:1994الدار اجلامعية، مصر،  "اقتصاديات النقود والمال"،زينب حسني عوض اهللا،   - )1(
 .12:شحاته وعطية فياض، مرجع سابق، صحسني حسني   - )2(
 .12:سابق، صالرجع امل  - )3(
 .26:نضا  الشعار، مرجع سابق، ص  - )4(
 ـ 110 :مصطفى كما  طه وشريف مصطفى كما  طه، مرجع سابق، ص  - )5(
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تعامالتـه  والطمأنينـة بـأنّ  عطـي للمسـتثمر الشـعور باألمـانسـات يُ وجود مثـل هـذه املؤسّ  وال شك أنّ  
 املالية سوف تتم على حنو رمسي ومأمون.

 : شــــــركات الـــــــتأمين التـــــكافـــــلي ووكاالت التصنيف االئتمانيخامًسا

 ية هذه الشركات بالنسبة للسوق املالية اإلسالمية، كما يلي:ميكن توضيح أمهّ 
ه: "تعـاون بـني مموعـة أمني التكـافلي بأنّـعـرف التّـيُ شركات التأمين التكافلي على االستثمارات:  - 1

(نــةمعيّ  أو أخطــارٍ  ضــون خلطــرٍ يتعرّ  ،ون (هيئــة املشــوكني)ســمَّ مــن األشــخاص يُ 
26F

، مــن أجــل تفتيــت املخــاطر )1
(ع وااللتزام بالشرعا آثاره على أساس التّرب لهم مجيعً فيما بينهم وحتمّ 

27F

2(. 
أمني واالســتثمار وفــق ســها املســامهون للقيــام بأعمــا  الّتــأمني التكــافلي فهــي الــيت أسّ ا شــركات الّتــأّمــ 

أمني علــى كـل مــا تــنص عليــه وثــائق التــأمني لصــاحل املشــوكني، أحكـام الشــريعة اإلســالمية، وأهــم أعماهلــا التّــ
(واستثمار ما زاد من أموا  املشوكني بنسبة من الربح أو بأجر

28F

3(. 
وجــود شــركات التــأمني علــى االســتثمار كــان  نــت جتربــة األســواق املاليــة التقليديــة املعاصــرة أنّ وقــد بيّ  

شــركات التــأمني التكــافلي تعتــرب مــن عوامــل  لغــرض محايــة أمــوا  املســتثمرين يف األوراق املاليــة، ولــذلك فــإنّ 
(اجلذب األساسية لألفراد العاديني لالشواك يف السوق املالية اإلسالمية

29F

4(. 

ســـات املاليـــة علـــى املؤسّ قـــدرة تقـــومي " :قصـــد بالتصـــنيف االئتمـــاينيُ وكـــاالت التصـــنيف االئتمـــاني:  - 2
 .)30F5("املالية مالءتاالوفاء بالتزاماتا جتاه اآلخرين وقوة 

                                                           
 ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر اهليئات  "الفائض التأميني في شركات التكافل وعالقة صندوق التكافل باإلدارة"،شعبان حممد الربواري،  - )1(

 .04:، ص2010احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،  الشرعية هليئة        
 ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر  "مفهوم التأمين التعاوني : ماهيته وضوابطه ومعوقاته، دراسة فقهية اقتصادية"،قرة داغي، علي حمي الدين ال - )2(

 .11:، ص2010األردن،  : أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة اإلسالمية منه،التأمين التعاوني        
 ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر التاسع للهيئات الشرعية للمؤسسات  "الفائض وتوزيعه في شركات التأمين اإلسالمي"،عجيل جاسم النشمي،  - )3(

 .04:، ص2010املالية اإلسالمية، البحرين،       
 .27:نضا  الشعار، مرجع سابق، ص - )4(
 ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية هليئة  "تصنيف المصارف اإلسالمية ومعايير الجودة الشاملة"،عبد الستار أبو غدة،  - )5(

 .03:، ص2004احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين،       
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وتقـوم بإصــدار  ،هـي شـركات تعمـل وفــق ميثـاق شـرف خـاص ورقابـة" :صـنيف االئتمـاينوشـركات التّ 
 عن رأيها باملالءة املالية للشركات، وإصداراتا مـن األوراق ّرب يع ،للجدارة االئتمانية)ياس حريف تصنيف (مق

 .)31F1("املالية ومدى قدرتا على سداد التزاماتا املالية يف مواعيد االستحقاق
مهم وحيوي يف األسواق املالية احلديثة، وهلا دور أساسي يف  صنيف االئتماين بدورٍ وتقوم وكاالت التّ 

مــن خــال  تقــدمي النشــرات التحليليــة وإتاحــة املعلومــات املاليــة عــن  ،مســاعدة املســتثمرين يف اختــاذ قــراراتم
 األوراق املالية.

ـــة البالغـــة لوكـــاالت التصـــنيف االئتمـــاين آلليـــة عمـــل األســـواق املاليـــةوبســـبب األمهّ   ـــادرت بعـــ ،ي ض ب
وذلـك للقيـام بأعمـا   ،سات املالية اإلسالمية إىل إنشاء الوكالة اإلسالمية الدوليـة للتصـنيفاملصارف واملؤسّ 

للسلطات احلكومية أو نيابة عنها أو  ،قة باألسهم واألوراق املالية والصكوكالبحوث والتحليل والتقييم املتعلّ 
مبـا يف ذلـك  ،دامها مـن قبـل أي شـخص أو كيـانإلتاحـة اسـتخ ،لة يف البحـرين أو خارجهـاللشركات املسـجّ 

سـات املاليـة والوكـاالت الدوليـة والبـاحثني املستثمرين وشركات التأمني والوكـاالت احلكوميـة واملصـارف واملؤسّ 
(وغريهم

32F

2(. 

 وسوق األوراق المالية اإلسالمية  : الهيــــئة العـــامة لسوق المالسادًسا

 سات كما يلي:املؤسّ ميكن توضيح أمهية هذه         

ه مـن غـري املمكـن يف غايـة األمهيـة، إذ أنّـ وجود مثـل هـذه اهليئـة أمـرٌ  إنّ الهيئة العامة لسوق المال:  - 1
ات الرقابـة والتنظـيم والتشـريع واإلشـراف وحتـديث وتطـوير  مهّمـتسيري عمل األسـواق املاليـة بـدون هيئـة تتـوّىل 

ره مــن محايــة ورعايــة مــن خــال  مــا تــوفّ  ،املرجعيــة األساســية للمســتثمرل ا متثّــىل أّ�ــإهــذه األســواق، باإلضــافة 
(حلقوق املستثمرين ومجيع املشاركني يف السوق

33F

 ومن أهم وظائف هذه اهليئة:.  )3
 وق املالية؛زمة لتنظيم التعامل بالسّ نظيمية الّال وضع القواعد واإلجراءات التّ  -
(التزام اجلهات املختلفة بتنفيذ اإلجراءات املنصوص عليها متابعة مدى ل اجلهة الرقابية اليت تتوّىل متثّ  -

34F

4(. 
                                                           

 .01:ستوندارز، الكويت، ص منشورات شركة كابيتا  "،2، "التصنيف االئتماني وعالقته باتفاقية بازل أماين بورسلي - )1(
                                                                                                                 -www.Kantakji.Org متوفرة على: ،38ص: ،2006 سات البنية التحتية للصناعة المالية اإلسالمية"،،"مؤسّ سامر مظهر قنطقجي - )2(
 .24:نضا  السيد، مرجع سابق، ص - )3(
 .481:، ص2007جامعة املنصورة، مصر،  "إدارة األسواق والمؤسسات المالية"،سعد عبد احلميد مطاوع،  - )4(

http://www.kantakji.org-/
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 مة للشركات؛وضع قواعد وقوانني اإلفصاح والشفافية املالية وغري املالية امللزِ  -
 ل لتسيري أمورها؛سات سوق األوراق املالية واختيار فريق اإلدارة املؤهّ اإلشراف على إنشاء مؤسّ  -
 ؛صة واإليداع املركزيمراقبة أنشطة البورصات، وبيت املقا -
 اإلشراف على إدراج الشركات املسامهة العامة وتنظيم عمل بيوت السمسرة واالستثمار؛ -
(زمة ملنع كل أشكا  التالعبات املختلفةوضع القواعد الّال  -

35F

1(. 
ودور األجهـــزة واملؤسســـات  ،األعضـــاء والوســـطاء مـــن حيـــث شـــروط قبـــوهلم وبيـــان أعمـــاهلم وحقـــوقهم -

 ؛املساعدة كصناع السوق ومصارف االستثمار واملصارف واملؤسسات األخرى
 اإلجراءات التأديبية لألعضاء والوسطاء وملوظفي السوق وسائر املتعاملني فيه؛ -
وتنظـــيم التعامـــل بـــا وتســـجيلها وإعـــالن  الـــيت جيـــوز التعامـــل بـــا يف الســـوق شـــروط قبـــو  األوراق املاليـــة -

 سعار ..إخل؛األ
عقد الصفقات وأنظمة التسوية والتقاص إىل غـري ذلـك مـن إجـراءات تنظـيم العمـل بالسـوق مـن حيـث  -

(التعامل وشكل العمليات
36F

2(. 
ميكن إقامة سوق مالية على أس  شـرعية وعلميـة  ،ومن خال  إصدار هذا القانون ولوائحه املختلفة   
 حتفظ حقوق املتعاملني با وتساهم مسامهة واضحة يف عملية التنمية االقتصادية. ،سليمة

ومـن أجـل تـدعيم ومسـاندة اهليئـة العامـة لسـوق املـا ، ينبغـي أن حتتـوي السـوق املاليـة اإلسـالمية علــى   
 اإلجراءات اليت وتلتزم بكافة القوانني و  اهليئة العامة وتكون حتت إشرافهاختضع لسلطة  ،هيئة للرقابة الشرعية

أنشطة أدوات و ال تتعارض مع الشريعة واملوضوعة من قبل اهليئة العامة، ويكون من مهامها الرقابة على كافة 
 الشريعة اإلسالمية.ومبادئ د من مدى التزامها بأحكام للتأكّ  ،وتعامالت السوق املالية

وق اليت يتم فيها التقـاء اإلسالمية هي السّ سوق األوراق املالية سوق األوراق المالية اإلسالمية:  - 2
العرض والطلب لألوراق املالية اإلسالمية، وبالتايل فهي اجلهة اليت يتم فيها تنفيذ عمليات التـداو  لـألوراق 

 املالية اإلسالمية بني حامليها وبني الراغبني يف شرائها.

                                                           
 "نظرة عامة حول قطاع األوراق المالية  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر "الوظائف االقتصادية لقطاع األوراق المالية وعناصره"،فوزي بزاد،  - )1(

 .36:، ص2007اإلمارات العربية املتحدة،  ناته التنظيمية"،ومكوّ        
 .274:سامل مفتاح القماطي، مرجع سابق، ص - )2(
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 احملـور األساسـيميثّـل  الـذياإلسـالمي مـن أهـم مكّونـات النظـام املـايل  عترب السوق املالية اإلسـالميةتُ  
تووم يل  االلتاام الرعيي يف يي  هيااتا  سوقٌ  وهي ،لعملية التنمية االقتصادية خاصًة يف الدول اإلسالمية

بأمهيــة كبــرية نظــعًا ملااياهــا العديــدة ومنافعهــا  حتظــ و ، ومـسســاتا وتعامالتــا وصــاواتا وأدواتــا املتداولــة فيهــا
ـّدي إىل  إذالكثــرية،  تـــوفري اإلطـــار أّ�ـــا تلـــيب حاجـــة املســـتثمعين الـــذين يعفضــون التعامـــل بالاوائـــد العبويـــة، وتـــ

العديــد مــن الاــعص  هلــايتــيح  ممّــا ســات املاليــة اإلســالميةالرــعيي الــذي يالئــم طبيعــة يمــل املصــارف واملـسّ 
 املختلاة..   يف استثماراتايل  التوسّ  يسايدهاية و االستثمار 

ـّديهـا ةهّمـاملوظائف لنظعًا ل يف السنوات األخرية كثريًا  وقد تاايد االهتمام با  دوار األو  الـيت ميكـن أن ت

إيــادة توزيعهــا لتوــوم ب ،املــدخعات بكافــة أشــكاهلا وآجاهلــا إذ أّ�ــا تعمــل يلــ  جتميــ  ،الــيت توــوم بــا دةتعــدّ امل
مـشع  ، كما أّ�ا تعتربواملتوافوة وأحكام الرعيعة اإلسالمية واستثمارها يف خمتلف املراري  االقتصادية املنتجة

تنويـــ  اخليــارات االســـتثمارية باإلضـــافة إىل أّ�ــا تســمح ب ،لتحديــد األســعار وتوـــومي أداء الرــعكات اإلســالمية
     ..وتنريط سوقي اإلصدار والتداول

يــن غريهــا مــن األســواق خبصــائص يديــدة متّياهــا  ختــتصالســوق املاليــة اإلســالمية  اجلــديع بالــذكع أنّ و 
مــن كافــة احملظــورات  ايملياتــ ا ختضــ  هلياــة العقابــة الرــعيية لضــمان خلــو ييــ حيــث أّ�ــ، املاليــة التوليديــة

 ينبغــي حيــث ،بــاألدوات املاليــة املتوافوــة وأحكــام الرــعيعة اإلســالمية فوــط التعامــل، كمــا يــتم فيهــا الرــعيية
كل الصاوات واملعامالت الـيت تـتم تكون  و  ،عيية واألخالقيةبالضوابط الرّ  أن تلتام للسوق املالية اإلسالمية

ب أن تكـون يتوّجـولـذلك  فيها منضبطة بالضوابط الرعيية ومتوافوة مـ  معـايري األخـالق املاليـة اإلسـالمية،
  .ائدة يف األسواق املالية التوليديةالسّ أخالقية املمارسات الّال االحنعافات و  خالية من يي 

اليـة ووفـق مـا نرـاطها باعّ  ممارسةبدورها و  السوق املالية اإلسالمية من الويام نوحىت تتمكّ  ويف املوابل
هنـــاك العديـــد مـــن املوّومـــات  كمـــا أنّ ،  بـــا ســـات ال توـــوم إالّ ة يناصـــع ومـسّ ع هلـــا، ال بـــد مـــن تـــوفع يـــدّ ظِّـــنُ 

 واملتطّلبـــات واإلجـــعاءات الّالزمـــة التنايـــذ والتطبيـــق والـــيت تســـمح بتكـــوين وتاعيـــل الســـوق املاليـــة اإلســـالمية،
 .بكااءة ويل  النحو اّلذي ُسّطع هلا من أداء وظائاها ومتّكنها
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هـــي املـــرآة الـــيت تعكـــس احلالـــة االقتصـــادية لدولـــة مـــا، كـــان مـــن اإلســـالمية كانـــت الســـوق املاليـــة   ــــّمال       
وتــداول ل عمليــات تبــادل الضــروري تنظيمهــا بقــوانني ولــوائح وقواعــد حتكــم إجــراءات التعامــل فيهــا، وتســهّ 

ـــة ـــؤدّ فيهـــا، وذلـــك حـــىت ال تتعـــرّ  اإلســـالمية األوراق املالي ي إىل االحنـــراف ض للمقـــامرات واملضـــاربات الـــيت ت
 .يف الدول اإلسالمية باملدخرات عن االستثمار يف املشروعات اليت حتتاجها التنمية االقتصادية

 التالية: باحثإىل امل لفصليم هذا ام تقسسيتولتوضيح تنظيم وكيفية عمل السوق املالية اإلسالمية،        

 

 بحث امل؛سوق المالية اإلسالميةــــلظيم اإلداري لـــنالتّ :  ــــلاألو 

 ؛عامل في السوق المالية اإلسالميةـإجراءات الت  : انياملبحث الث 

 التــــــجارب العــــملية إلنـــــشاء سوق مالية إسالمية. ث :ـاملبحث الثال 
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 ل :األوّ بحث  الم
 المالية اإلسالميةسوق  لنظيم اإلداري لالتّ 

 

 إصـــدار القـــرارات والقواعـــد خمتلـــف التنظيمـــات الـــيت تتـــوّىل  ،املاليـــة وقنظيم اإلداري للّســـقصـــد بـــالتّ يُ  
االسـتمرارية واالنضـباط وسـري  املاليـة اإلسـالمية وائح وتنظيم العمـل، وكـل مـا مـن شـأنه أن يكفـل للسـوقواللّ 

 املعامالت بسهولة ويسر.

 

 :ق للعناصر التاليةمن خالل التطرّ  وميكن توضيح هذا التنظيم 

 

 

 

 

 

 
 

 سوق المالية اإلسالمية؛ــــــــــــــــــــــــإدارة ال :   المطلب األّول •

 ؛ضاء السوق المالية اإلسالميةــــــــــــــــــأع  المطلب الثاني  : •

 سوق المالية اإلسالمية.الابة على ـالرق  المطلب الثالث : •

 



 املبحث األول :  التنظيم اإلداري للسوق املالية اإلسالمية                                                        :  تنظيم وإدارة السوق املالية اإلسالمية الفصل الثاني
 اإلسالمية السوق املالية  إدارة    : املطلب األول 

 

61 
 

 سوق المالية اإلسالميةال: إدارة  المطلب األّول
 :ميكن توضيحها كما يلياألجهزة  العديد من واإلشراف عليهاسوق املالية اإلسالمية ال إدارة يتوّىل        

 

 

 لّسوق المالية اإلسالميةا ولجنةالجمعية العامة  أوالً :  

 ميكن توضيح مفهوم ومهام كل من اجلمعية العامة وجلنة السوق املالية اإلسالمية كما يلي:

 ،وق (السماسـرة)ن مـن األعضـاء العـاملني يف الّسـتتكـوّ  الجمعية العامة للسـوق الماليـة اإلسـالمية: -1
البنوك اإلسالمية وشركات التأمني التكافلي وصناديق االستثمار اإلسالمي  :لني يفواألعضاء املنضمني املتمثّ 

(سات املالية اإلسالمية العاملة يف السوقومؤسسات ترويج االكتتاب واملؤسّ 
0F

1(. 
 :التالية وق باملهاموختتص اجلمعية العامة للسّ  

 انتخاب جملس إدارة السوق؛ -
 على تقرير جملس اإلدارة اخلاص بعمل السوق خالل العام؛االطالع  -
(دراسة كل إمكانيات تطوير السوق وحتديد التوجهات املستقبلية لعمل السوق -

1F

2(. 
(التصديق على امليزانية وعلى حساب اإليرادات واملصروفات -

2F

3(. 
اإلسـالمية وكمـا هـو سـوق املاليـة الن جلنـة تتكـوّ  :لـجنة الّسوق المالية اإلسالمية (مجلـس اإلدارة) -2

 :عون على النحو التايلويتوزّ  عضو، يتم انتخابم ملدة سنتني 17معمول ب  يف نريهتا التقليدية من 
 ؛تسعة أعضاء من السماسرة -
 ؛األعضاء املنضمنيمخسة من  -

                                                           
 .84:عطية فياض، مرجع سابق، ص - )1(
 .69:، ص2009، منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، دمشق، "األسواق المالية"، علي كنعان -) 2(
 .84:عطية فياض، مرجع سابق، ص - )3(

  ً؛المالية اإلسالمية وقلسّ الجنة و معية العامة ـالج:  أوال 
 للّسوق المالية اإلسالمية فرعيةــــــــــــــــان الـــــــجاللّ  ا :نيً ثا. 
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جمــال ا مــا يكونــون مــن ذوي االختصــاص واخلــربة يف ثالثــة أعضــاء يعيــنهم الــوزير املخــتص، وغالبًــ -
(الية اإلسالميةاألسواق امل

3F

1(. 
 جنة باملهام التالية:ختتص هذه اللّ  :المالية اإلسالمية وقجنة السّ ـلاختصاصات  – أ  

وتتمتـع بسـلطات واسـعة لضـمان حتقيـق مصـلحة املتعـاملني  ،وقتضطلع مبسؤولية إدارة ومراقبة السّ  -
 فيها، وضمان حسن سه ومسعة السوق؛

(التزام األعضاء با ىللتعامل يف السوق، ومراقبة ومتابعة مدمة وائح املنريّ تنفيذ القوانني واللّ  -
4F

 ؛)2
 اإلشراف على األسعار، كتحديد جدول أسعار األوراق املالية واإلعالن عنها؛ -
 قبول السماسرة وشركات السمسرة للعمل لصاحل العمالء؛ -
 للشروط املعلن عنها؛وق أو رفضها يف حالة عدم استيفائها قبول األوراق املالية املتداولة يف السّ  -
(قبول طلبات املرشحني ألعضاء السوق -

5F

3(. 
 صندوق، نيرئيس، نائب رئيس، أم :جنة واإلشراف عليها مكتب يتكون من تنرييم أعمال اللّ ويتوّىل    

ا، أمــا بــاقي أعضــاء جنــة ليختــار الــوزير أحــدهم رئيًســويــتم اختيــار الــرئيس بعــد انتخــاب ثالثــة مــن أعضــاء اللّ 
(ختيارهم من قبل اللجنةاملكتب فيتم ا

6F

4(. 

ف يـتم تـرجيح الطـر القرارات تصدر بأغلبية األصوات، فإذا تساوت األصوات  وجتدر اإلشارة إىل أنّ     
 الذي من  الرئيس.

 ميكـن يف هـذا الصـدد عـرض تجارب بعض األسواق المالية العربية في تكوين مجلـس اإلدارة: -ب
 يلي:جتارب أهم األسواق املالية العربية كما 

ن مـن تسـعة أعضـاء، كوّ يتجملس إدارة  يةعودالسّ  اليةسوق املالدير يُ  :ةالسعودي المالية السوق -1 -ب
 ا ل ، وتكون العضوية كما يلي:ا للمجلس ونائبً خيتارون من بينهم رئيسً 

                                                           
 .89:، ص2009دار رسالن، سوريا،  ،"بورصة األوراق المالية"، مصطفى يوسف كايف  - )1(
 .315:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
 .85:سابق، صعطية فياض، مرجع   - )3(
 .90مصطفى كمال ط  وشريف مصطفى كمال ط ، مرجع سابق، ص:  - )4(
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 ل وزارة املالية؛ممثّ  -
 ل وزارة التجارة والصناعة؛ممثّ  -
 سة النقد العريب السعودي؛ل مؤسّ ممثّ  -
 ص هلا؛لون شركات الوساطة املرخّ أعضاء ميثّ أربعة  -
 عضوان ميثالن الشركات املسامهة املدرجة يف السوق. -

ا  جملس إدارة السوق مديرً ويعّني  ،وتكون مدة عضوية جملس إدارة السوق ثالث سنوات قابلة للتجديد   
أن تكـون لـ  مصـلحة أو ر على هذا املدير أن يقوم بأي عمل حكومي أو جتاري آخر، أو ا ل ، وحيضُ تنفيذيً 

(ملكية يف أي شركة وساطة يف السوق
7F

1(. 

 مبا يف ذلك: ،وقزمة لعمل السّ وائح والقواعد والتعليمات الّال وق اللّ يقرتح جملس إدارة السّ    

 شروط إدراج وتداول األوراق املالية؛ -
 احلد األدىن لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات املالية املطلوبة منها؛ -
 قة بالصفقات املنفذة لألوراق املالية املتداولة يف السوق؛املعلومات املتعلّ  نشر -
ق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء جملـس اإلدارة ومـوظفي معايه السلوك املهين اليت تطبّ  -

 ا اإلجراءات والعقوبات التأديبية حبق املخالفني؛السوق، وتشمل أيضً 
 بني األعضاء وعمالئهم؛تسوية املنازعات بني أعضاء السوق و  -
 بات عضوية السوق؛شروط ومتطلّ  -
 حتديد املقابل والعموالت اليت يتقاضاها الوسطاء لقاء اخلدمات اليت يقدمو�ا؛ -
(أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق ضرورتا حلماية املستثمرين -

8F

2(. 
املاليـة جملـس إدارة برئاسـة يقـوم بـإدارة سـوق البحـرين لـألوراق  سوق البحرين لألوراق المالية: -2 -ب

 وزير التجارة والزراعة، ويتم تشكيل إدارة السوق كما يلي:

 ل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائب لرئيس اللس؛عضو ميثّ  -

                                                           
 -www.cma.org.sa            ، متوفر على الرابط التايل:16:، اململكة العربية السعودية، ص"نظام السوق المالية" ،هيئة السوق املالية  - )1(
 .18:املرجع السابق، ص  - )2(
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 ل وزارة املالية واالقتصاد؛عضو ميثّ  -
 عضو ميّثل مؤّسسة نقد البحرين؛ -
 من ذوي اخلربة والكفاءة؛ثالثة أعضاء ختتارهم غرفة التجارة والصناعة البحرينية  -
 عضوان من البنوك الوطنية ومكاتب احملاسبة والتدقيق خيتارمها رئيس جملس اإلدارة. -

ة بالتـداول والقواعـد التنرييميـة اخلاّصـ ،ويقوم اللس بوضع السياسات واالسرتاتيجيات العامـة للسـوق   
وحتديد القواعد واإلجراءات والنريم اخلاصـة بإصـدار وإدراج وتـداول أدوات الـدين وأسـهم  ،يف األوراق املالية

 والنرير يف طلبات قيد الوسطاء وصانعي السوق. ،الشركات

من أحد  تكّون يقوم بإدارة سوق الكويت لألوراق املالية جلنة سوق الكويت لألوراق المالية: -3 -ب
 :لون اجلهات التاليةميثّ  ،اعشر عضوً 

 وزير التجارة والصناعة ويكون رئيسا للجنة؛ -
 مدير السوق ويكون نائبا للرئيس؛ -
 ممثل وزارة املالية واالقتصاد؛ -
 ممثل بنك الكويت املركزي؛ -
 ترشيح من وزير املالية واالقتصاد؛ ممثلني من ذوي اخلربة والكفاءة خيتارمها جملس الوزراء بناء على -
 اعة الكويت ويكون بينهم أحد الوسطاء.أربعة أعضاء ختتارهم غرفة جتارة وصن -

 وق بممارسة المهام التالية:وتقوم لجنة السّ    

ة بالتعامل يف األوراق املاليـة داخـل السـوق، والرقابـة علـى تطبيقهـا وضع القواعد التنشيطية اخلاصّ  -
 واإلشراف على عمليات تداول هذه األوراق؛

 ئحة الداخلية؛ا ألحكام الّال يف سالمتها طبقً  زمة حنو العمليات املشكوكاختاذ اإلجراءات الّال  -
 ة أوراق مالية أخرى؛النرير يف طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم الشركات املسامهة الكويتية أو أيّ  -
يف حالــة حــدوث ظــروف اســتثنائية ، وق أو يف أســهم شــركة أو أكثــرا يف الّســوقــف العمــل مؤقتًــ -

 د حسن سه العمل وانتريام .تدّ 
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 اللّجان الفرعية للّسوق المالية اإلسالمية: انيًـ ثا

تقــوم جلنــة الســوق فــور مباشــرتا ألعماهلــا بتشــكيل جلــان فرعيــة لتســاعدها يف تأديــة مهامهــا، وذلــك  
بشـرط أن  ،جـان مـن ثـالث أعضـاء كحـد أدىنن كل جلنة من هذه اللّ بقدر ما تستلزم  حاجة العمل، وتتكوّ 

(نة السوقيكون رئيس اللجنة الفرعية من أعضاء جل
9F

 :، ومن أهم هذه اللجان)1

جنــــة بالفصــــل فيمــــا يقــــع مــــن خمالفــــات ألحكــــام وقــــوانني الســــوق ختــــتص هــــذه اللّ : لجنــــة التأديــــب - 1
رير يف خمتلف املسائل اليت متس حسن سه العمل واستتباب النريام يف السوق، وذلك ولوائحها، وكذلك بالنّ 

 علــى الشــكاوى املرفوعــة إليهــا، وختتلــف العقوبــات التأديبيــة الــيت ميكــن أن تصــدرها اللجنــة مــن اإلنــذار ابنــاءً 
(الشطبو  الغرامة إىل الوقفو 

10F

2(. 
جنة بالفصل يف اخلالفات واملنازعات اليت حتدث بني أعضـاء السـوق ختتص هذه اللّ  لجنة التحكيم: - 2

(بينهم وبني عمالئهم، وتصدر قراراتا بأغلبية األصوات والوسطاء واملندوبني الرئيسيني فيما بينهم، أو
11F

3(. 
 وق، حيث تقوم مبا يلي:جنة مبراقبة أعمال السّ ختتص هذه اللّ  لجنة المراقبة: - 3

 وائح والقوانني؛ة تنفيذ القرارات واللّ جنة صحّ تراقب هذه اللّ  -
 تراقب نشاط التداول يف القاعة وتعمل على ضمان حسن سه العمل فيها؛ -
 التأكد من مدى التزام السماسرة بتنفيذ أوامر عمالئهم؛ -
 م والتسليم؛التأكد من جدية املعامالت واكتمال إجراءات التسلّ  -
ـــة لضـــبط النريـــاممتلـــك اللّ  - ـــة ســـلطات معين كـــإخراج املخـــل بالنريـــام أو فـــرض غرامـــة أو إحالـــة   ،جن

(زمةقوبات واإلجراءات الّال الختاذ الع ،جنة العليا للسوقاملخالف إىل جلنة التأديب أو إىل اللّ 
12F

4(. 
جنة بتحديد جدول األسعار ونشـره يف وسـائل اإلعـالم املختلفـة، فمـن تقوم هذه اللّ  لجنة التسعيرة: - 4

ن هـــذا دة بالســوق، ويتضــمّ فعلــي لــألوراق املاليــة املقيّـــالتـــداول المبوجبهــا  علــن عــن األســـعار الــيت متّ خاللــ  يُ 
 اجلدول عادة املعلومات التالية:

                                                           
 .85:سابق، صعطية فياض، مرجع   - )1(
 .86:سابق، صالرجع امل   - )2(
 .52:شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق، ص  - )3(
 .325:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )4(
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 أنواع األوراق املالية املتداولة؛ -
 حجم األوراق املالية املتداولة؛ -
 األسعار اليت يتم التداول با؛ -
(أسعار االفتتاح وأسعار اإلغالق -

13F

1(. 
نة، ومن مهامهـا جنة تقوم مبراجعة احلركة اليومية للعمليات وتقلبات األسعار املدوّ هذه اللّ  وعلي ، فإنّ    

ئحــة، كمــا ميكنهــا رفــض إجــراء العمليــات الــيت علــى خــالف مــا تقضــي بــ  الّال عقــد ا إلغــاء كــل عمليــة تُ أيًضــ
(يكون هدفها إفساد األسعار وإلغاء مجيع العمليات املشتب  فيها ورفض قيدها يف اجلدول

14F

2(. 

ة قبـول أو رفـض طلبـات الشـركات الـيت ترغـب يف جنة مبهمّ تقوم هذه اللّ  لجنة قيد األوراق المالية: - 5
ئحـة وذلك وفق ما تقتضي  املعايه والشروط املنصوص عليهـا يف الّال  ،املالية يف جدول األسعارإدراج أوراقها 

وذلـك إذا  ،ا بشـطب األوراق املاليـة مـن جـدول األسـعارالعامة للسوق، كما ميكن هلذه اللجنة أن تقوم أيضً 
(ب ذلكوجِ انطبق عليها شرط من الشروط اليت تُ 

15F

3(. 
وق املالية اإلسالمية أدق الشروط الواجب توافرها سّ الن قوانني ولوائح تتضمّ  لجنة قبول السماسرة: - 6

ا للشـروط الـيت وردت يف قـوانني ولـوائح ة قبـول السماسـرة وفًقـجنة مبهمّ هذه اللّ  ملقبول السماسرة، وعلي  تقو 
(السوق

16F

4(. 
ئعني واملشـرتين جنة يتم تسوية خمتلف املعـامالت الـيت تـتم بـني البـامن خالل هذه اللّ  لجنة المقاصة: - 7

إلجراءات التعامل  نة ومعتمدة، وذلك تسهيالً ويكون ذلك وفق قواعد ومناذج معيّ  ،أو بني الدائنني واملدينني
(ا ضد اخلالفات املتوقعةيف السوق واحتياطً 

17F

5(. 
ســوق املاليــة اإلســالمية تضــم مكاتــب ووحــدات وأجهــزة أخــرى، ال جــان، فــإنّ وباإلضــافة إىل هــذه اللّ        
لية، جان املالغرض تسهيل وتطوير ومحاية التعامل، مثل: وحدات البحوث والدراسات االقتصادية، اللّ  وذلك

 إخل.جلان اإلعالم واملعلومات ..

                                                           
 .322:سابق، صالمرجع أمحد حمي الدين أمحد،   - )1(
 .87:عطية فياض، مرجع سابق، ص  - )2(
 .324:سابق، صأمحد حمي الدين أمحد، مرجع   - )3(
 .52:شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق، ص  - )4(
 .326:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )5(
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 سوق المالية اإلسالميةال: إدارة  المطلب األّول
 :ميكن توضيحها كما يلياألجهزة  العديد من واإلشراف عليهاسوق املالية اإلسالمية ال إدارة يتوّىل        

 

 

 لّسوق المالية اإلسالميةا ولجنةالجمعية العامة  أوالً :  

 ميكن توضيح مفهوم ومهام كل من اجلمعية العامة وجلنة السوق املالية اإلسالمية كما يلي:

 ،وق (السماسـرة)ن مـن األعضـاء العـاملني يف الّسـتتكـوّ  الجمعية العامة للسـوق الماليـة اإلسـالمية: -1
البنوك اإلسالمية وشركات التأمني التكافلي وصناديق االستثمار اإلسالمي  :لني يفواألعضاء املنضمني املتمثّ 

(سات املالية اإلسالمية العاملة يف السوقومؤسسات ترويج االكتتاب واملؤسّ 
0F

1(. 
 :التالية وق باملهاموختتص اجلمعية العامة للسّ  

 انتخاب جملس إدارة السوق؛ -
 على تقرير جملس اإلدارة اخلاص بعمل السوق خالل العام؛االطالع  -
(دراسة كل إمكانيات تطوير السوق وحتديد التوجهات املستقبلية لعمل السوق -

1F

2(. 
(التصديق على امليزانية وعلى حساب اإليرادات واملصروفات -

2F

3(. 
اإلسـالمية وكمـا هـو سـوق املاليـة الن جلنـة تتكـوّ  :لـجنة الّسوق المالية اإلسالمية (مجلـس اإلدارة) -2

 :عون على النحو التايلويتوزّ  عضو، يتم انتخابم ملدة سنتني 17معمول ب  يف نريهتا التقليدية من 
 ؛تسعة أعضاء من السماسرة -
 ؛األعضاء املنضمنيمخسة من  -

                                                           
 .84:عطية فياض، مرجع سابق، ص - )1(
 .69:، ص2009، منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، دمشق، "األسواق المالية"، علي كنعان -) 2(
 .84:عطية فياض، مرجع سابق، ص - )3(

  ً؛المالية اإلسالمية وقلسّ الجنة و معية العامة ـالج:  أوال 
 للّسوق المالية اإلسالمية فرعيةــــــــــــــــان الـــــــجاللّ  ا :نيً ثا. 
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جمــال ا مــا يكونــون مــن ذوي االختصــاص واخلــربة يف ثالثــة أعضــاء يعيــنهم الــوزير املخــتص، وغالبًــ -
(الية اإلسالميةاألسواق امل

3F

1(. 
 جنة باملهام التالية:ختتص هذه اللّ  :المالية اإلسالمية وقجنة السّ ـلاختصاصات  – أ  

وتتمتـع بسـلطات واسـعة لضـمان حتقيـق مصـلحة املتعـاملني  ،وقتضطلع مبسؤولية إدارة ومراقبة السّ  -
 فيها، وضمان حسن سه ومسعة السوق؛

(التزام األعضاء با ىللتعامل يف السوق، ومراقبة ومتابعة مدمة وائح املنريّ تنفيذ القوانني واللّ  -
4F

 ؛)2
 اإلشراف على األسعار، كتحديد جدول أسعار األوراق املالية واإلعالن عنها؛ -
 قبول السماسرة وشركات السمسرة للعمل لصاحل العمالء؛ -
 للشروط املعلن عنها؛وق أو رفضها يف حالة عدم استيفائها قبول األوراق املالية املتداولة يف السّ  -
(قبول طلبات املرشحني ألعضاء السوق -

5F

3(. 
 صندوق، نيرئيس، نائب رئيس، أم :جنة واإلشراف عليها مكتب يتكون من تنرييم أعمال اللّ ويتوّىل    

ا، أمــا بــاقي أعضــاء جنــة ليختــار الــوزير أحــدهم رئيًســويــتم اختيــار الــرئيس بعــد انتخــاب ثالثــة مــن أعضــاء اللّ 
(ختيارهم من قبل اللجنةاملكتب فيتم ا

6F

4(. 

ف يـتم تـرجيح الطـر القرارات تصدر بأغلبية األصوات، فإذا تساوت األصوات  وجتدر اإلشارة إىل أنّ     
 الذي من  الرئيس.

 ميكـن يف هـذا الصـدد عـرض تجارب بعض األسواق المالية العربية في تكوين مجلـس اإلدارة: -ب
 يلي:جتارب أهم األسواق املالية العربية كما 

ن مـن تسـعة أعضـاء، كوّ يتجملس إدارة  يةعودالسّ  اليةسوق املالدير يُ  :ةالسعودي المالية السوق -1 -ب
 ا ل ، وتكون العضوية كما يلي:ا للمجلس ونائبً خيتارون من بينهم رئيسً 

                                                           
 .89:، ص2009دار رسالن، سوريا،  ،"بورصة األوراق المالية"، مصطفى يوسف كايف  - )1(
 .315:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
 .85:سابق، صعطية فياض، مرجع   - )3(
 .90مصطفى كمال ط  وشريف مصطفى كمال ط ، مرجع سابق، ص:  - )4(
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 ل وزارة املالية؛ممثّ  -
 ل وزارة التجارة والصناعة؛ممثّ  -
 سة النقد العريب السعودي؛ل مؤسّ ممثّ  -
 ص هلا؛لون شركات الوساطة املرخّ أعضاء ميثّ أربعة  -
 عضوان ميثالن الشركات املسامهة املدرجة يف السوق. -

ا  جملس إدارة السوق مديرً ويعّني  ،وتكون مدة عضوية جملس إدارة السوق ثالث سنوات قابلة للتجديد   
أن تكـون لـ  مصـلحة أو ر على هذا املدير أن يقوم بأي عمل حكومي أو جتاري آخر، أو ا ل ، وحيضُ تنفيذيً 

(ملكية يف أي شركة وساطة يف السوق
7F

1(. 

 مبا يف ذلك: ،وقزمة لعمل السّ وائح والقواعد والتعليمات الّال وق اللّ يقرتح جملس إدارة السّ    

 شروط إدراج وتداول األوراق املالية؛ -
 احلد األدىن لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات املالية املطلوبة منها؛ -
 قة بالصفقات املنفذة لألوراق املالية املتداولة يف السوق؛املعلومات املتعلّ  نشر -
ق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء جملـس اإلدارة ومـوظفي معايه السلوك املهين اليت تطبّ  -

 ا اإلجراءات والعقوبات التأديبية حبق املخالفني؛السوق، وتشمل أيضً 
 بني األعضاء وعمالئهم؛تسوية املنازعات بني أعضاء السوق و  -
 بات عضوية السوق؛شروط ومتطلّ  -
 حتديد املقابل والعموالت اليت يتقاضاها الوسطاء لقاء اخلدمات اليت يقدمو�ا؛ -
(أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق ضرورتا حلماية املستثمرين -

8F

2(. 
املاليـة جملـس إدارة برئاسـة يقـوم بـإدارة سـوق البحـرين لـألوراق  سوق البحرين لألوراق المالية: -2 -ب

 وزير التجارة والزراعة، ويتم تشكيل إدارة السوق كما يلي:

 ل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائب لرئيس اللس؛عضو ميثّ  -

                                                           
 -www.cma.org.sa            ، متوفر على الرابط التايل:16:، اململكة العربية السعودية، ص"نظام السوق المالية" ،هيئة السوق املالية  - )1(
 .18:املرجع السابق، ص  - )2(
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 ل وزارة املالية واالقتصاد؛عضو ميثّ  -
 عضو ميّثل مؤّسسة نقد البحرين؛ -
 من ذوي اخلربة والكفاءة؛ثالثة أعضاء ختتارهم غرفة التجارة والصناعة البحرينية  -
 عضوان من البنوك الوطنية ومكاتب احملاسبة والتدقيق خيتارمها رئيس جملس اإلدارة. -

ة بالتـداول والقواعـد التنرييميـة اخلاّصـ ،ويقوم اللس بوضع السياسات واالسرتاتيجيات العامـة للسـوق   
وحتديد القواعد واإلجراءات والنريم اخلاصـة بإصـدار وإدراج وتـداول أدوات الـدين وأسـهم  ،يف األوراق املالية

 والنرير يف طلبات قيد الوسطاء وصانعي السوق. ،الشركات

من أحد  تكّون يقوم بإدارة سوق الكويت لألوراق املالية جلنة سوق الكويت لألوراق المالية: -3 -ب
 :لون اجلهات التاليةميثّ  ،اعشر عضوً 

 وزير التجارة والصناعة ويكون رئيسا للجنة؛ -
 مدير السوق ويكون نائبا للرئيس؛ -
 ممثل وزارة املالية واالقتصاد؛ -
 ممثل بنك الكويت املركزي؛ -
 ترشيح من وزير املالية واالقتصاد؛ ممثلني من ذوي اخلربة والكفاءة خيتارمها جملس الوزراء بناء على -
 اعة الكويت ويكون بينهم أحد الوسطاء.أربعة أعضاء ختتارهم غرفة جتارة وصن -

 وق بممارسة المهام التالية:وتقوم لجنة السّ    

ة بالتعامل يف األوراق املاليـة داخـل السـوق، والرقابـة علـى تطبيقهـا وضع القواعد التنشيطية اخلاصّ  -
 واإلشراف على عمليات تداول هذه األوراق؛

 ئحة الداخلية؛ا ألحكام الّال يف سالمتها طبقً  زمة حنو العمليات املشكوكاختاذ اإلجراءات الّال  -
 ة أوراق مالية أخرى؛النرير يف طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم الشركات املسامهة الكويتية أو أيّ  -
يف حالــة حــدوث ظــروف اســتثنائية ، وق أو يف أســهم شــركة أو أكثــرا يف الّســوقــف العمــل مؤقتًــ -

 د حسن سه العمل وانتريام .تدّ 
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 اللّجان الفرعية للّسوق المالية اإلسالمية: انيًـ ثا

تقــوم جلنــة الســوق فــور مباشــرتا ألعماهلــا بتشــكيل جلــان فرعيــة لتســاعدها يف تأديــة مهامهــا، وذلــك  
بشـرط أن  ،جـان مـن ثـالث أعضـاء كحـد أدىنن كل جلنة من هذه اللّ بقدر ما تستلزم  حاجة العمل، وتتكوّ 

(نة السوقيكون رئيس اللجنة الفرعية من أعضاء جل
9F

 :، ومن أهم هذه اللجان)1

جنــــة بالفصــــل فيمــــا يقــــع مــــن خمالفــــات ألحكــــام وقــــوانني الســــوق ختــــتص هــــذه اللّ : لجنــــة التأديــــب - 1
رير يف خمتلف املسائل اليت متس حسن سه العمل واستتباب النريام يف السوق، وذلك ولوائحها، وكذلك بالنّ 

 علــى الشــكاوى املرفوعــة إليهــا، وختتلــف العقوبــات التأديبيــة الــيت ميكــن أن تصــدرها اللجنــة مــن اإلنــذار ابنــاءً 
(الشطبو  الغرامة إىل الوقفو 

10F

2(. 
جنة بالفصل يف اخلالفات واملنازعات اليت حتدث بني أعضـاء السـوق ختتص هذه اللّ  لجنة التحكيم: - 2

(بينهم وبني عمالئهم، وتصدر قراراتا بأغلبية األصوات والوسطاء واملندوبني الرئيسيني فيما بينهم، أو
11F

3(. 
 وق، حيث تقوم مبا يلي:جنة مبراقبة أعمال السّ ختتص هذه اللّ  لجنة المراقبة: - 3

 وائح والقوانني؛ة تنفيذ القرارات واللّ جنة صحّ تراقب هذه اللّ  -
 تراقب نشاط التداول يف القاعة وتعمل على ضمان حسن سه العمل فيها؛ -
 التأكد من مدى التزام السماسرة بتنفيذ أوامر عمالئهم؛ -
 م والتسليم؛التأكد من جدية املعامالت واكتمال إجراءات التسلّ  -
ـــة لضـــبط النريـــاممتلـــك اللّ  - ـــة ســـلطات معين كـــإخراج املخـــل بالنريـــام أو فـــرض غرامـــة أو إحالـــة   ،جن

(زمةقوبات واإلجراءات الّال الختاذ الع ،جنة العليا للسوقاملخالف إىل جلنة التأديب أو إىل اللّ 
12F

4(. 
جنة بتحديد جدول األسعار ونشـره يف وسـائل اإلعـالم املختلفـة، فمـن تقوم هذه اللّ  لجنة التسعيرة: - 4

ن هـــذا دة بالســوق، ويتضــمّ فعلــي لــألوراق املاليــة املقيّـــالتـــداول المبوجبهــا  علــن عــن األســـعار الــيت متّ خاللــ  يُ 
 اجلدول عادة املعلومات التالية:

                                                           
 .85:سابق، صعطية فياض، مرجع   - )1(
 .86:سابق، صالرجع امل   - )2(
 .52:شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق، ص  - )3(
 .325:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )4(
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 أنواع األوراق املالية املتداولة؛ -
 حجم األوراق املالية املتداولة؛ -
 األسعار اليت يتم التداول با؛ -
(أسعار االفتتاح وأسعار اإلغالق -

13F

1(. 
نة، ومن مهامهـا جنة تقوم مبراجعة احلركة اليومية للعمليات وتقلبات األسعار املدوّ هذه اللّ  وعلي ، فإنّ    

ئحــة، كمــا ميكنهــا رفــض إجــراء العمليــات الــيت علــى خــالف مــا تقضــي بــ  الّال عقــد ا إلغــاء كــل عمليــة تُ أيًضــ
(يكون هدفها إفساد األسعار وإلغاء مجيع العمليات املشتب  فيها ورفض قيدها يف اجلدول

14F

2(. 

ة قبـول أو رفـض طلبـات الشـركات الـيت ترغـب يف جنة مبهمّ تقوم هذه اللّ  لجنة قيد األوراق المالية: - 5
ئحـة وذلك وفق ما تقتضي  املعايه والشروط املنصوص عليهـا يف الّال  ،املالية يف جدول األسعارإدراج أوراقها 

وذلـك إذا  ،ا بشـطب األوراق املاليـة مـن جـدول األسـعارالعامة للسوق، كما ميكن هلذه اللجنة أن تقوم أيضً 
(ب ذلكوجِ انطبق عليها شرط من الشروط اليت تُ 

15F

3(. 
وق املالية اإلسالمية أدق الشروط الواجب توافرها سّ الن قوانني ولوائح تتضمّ  لجنة قبول السماسرة: - 6

ا للشـروط الـيت وردت يف قـوانني ولـوائح ة قبـول السماسـرة وفًقـجنة مبهمّ هذه اللّ  ملقبول السماسرة، وعلي  تقو 
(السوق

16F

4(. 
ئعني واملشـرتين جنة يتم تسوية خمتلف املعـامالت الـيت تـتم بـني البـامن خالل هذه اللّ  لجنة المقاصة: - 7

إلجراءات التعامل  نة ومعتمدة، وذلك تسهيالً ويكون ذلك وفق قواعد ومناذج معيّ  ،أو بني الدائنني واملدينني
(ا ضد اخلالفات املتوقعةيف السوق واحتياطً 

17F

5(. 
ســوق املاليــة اإلســالمية تضــم مكاتــب ووحــدات وأجهــزة أخــرى، ال جــان، فــإنّ وباإلضــافة إىل هــذه اللّ        
لية، جان املالغرض تسهيل وتطوير ومحاية التعامل، مثل: وحدات البحوث والدراسات االقتصادية، اللّ  وذلك

 إخل.جلان اإلعالم واملعلومات ..

                                                           
 .322:سابق، صالمرجع أمحد حمي الدين أمحد،   - )1(
 .87:عطية فياض، مرجع سابق، ص  - )2(
 .324:سابق، صأمحد حمي الدين أمحد، مرجع   - )3(
 .52:شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق، ص  - )4(
 .326:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )5(
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 سوق المالية اإلسالميةال: إدارة  المطلب األّول
 :ميكن توضيحها كما يلياألجهزة  العديد من واإلشراف عليهاسوق املالية اإلسالمية ال إدارة يتوّىل        

 

 

 لّسوق المالية اإلسالميةا ولجنةالجمعية العامة  أوالً :  

 ميكن توضيح مفهوم ومهام كل من اجلمعية العامة وجلنة السوق املالية اإلسالمية كما يلي:

 ،وق (السماسـرة)ن مـن األعضـاء العـاملني يف الّسـتتكـوّ  الجمعية العامة للسـوق الماليـة اإلسـالمية: -1
البنوك اإلسالمية وشركات التأمني التكافلي وصناديق االستثمار اإلسالمي  :لني يفواألعضاء املنضمني املتمثّ 

(سات املالية اإلسالمية العاملة يف السوقومؤسسات ترويج االكتتاب واملؤسّ 
0F

1(. 
 :التالية وق باملهاموختتص اجلمعية العامة للسّ  

 انتخاب جملس إدارة السوق؛ -
 على تقرير جملس اإلدارة اخلاص بعمل السوق خالل العام؛االطالع  -
(دراسة كل إمكانيات تطوير السوق وحتديد التوجهات املستقبلية لعمل السوق -

1F

2(. 
(التصديق على امليزانية وعلى حساب اإليرادات واملصروفات -

2F

3(. 
اإلسـالمية وكمـا هـو سـوق املاليـة الن جلنـة تتكـوّ  :لـجنة الّسوق المالية اإلسالمية (مجلـس اإلدارة) -2

 :عون على النحو التايلويتوزّ  عضو، يتم انتخابم ملدة سنتني 17معمول ب  يف نريهتا التقليدية من 
 ؛تسعة أعضاء من السماسرة -
 ؛األعضاء املنضمنيمخسة من  -

                                                           
 .84:عطية فياض، مرجع سابق، ص - )1(
 .69:، ص2009، منشورات جامعة دمشق، مطبعة الروضة، دمشق، "األسواق المالية"، علي كنعان -) 2(
 .84:عطية فياض، مرجع سابق، ص - )3(

  ً؛المالية اإلسالمية وقلسّ الجنة و معية العامة ـالج:  أوال 
 للّسوق المالية اإلسالمية فرعيةــــــــــــــــان الـــــــجاللّ  ا :نيً ثا. 
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جمــال ا مــا يكونــون مــن ذوي االختصــاص واخلــربة يف ثالثــة أعضــاء يعيــنهم الــوزير املخــتص، وغالبًــ -
(الية اإلسالميةاألسواق امل

3F

1(. 
 جنة باملهام التالية:ختتص هذه اللّ  :المالية اإلسالمية وقجنة السّ ـلاختصاصات  – أ  

وتتمتـع بسـلطات واسـعة لضـمان حتقيـق مصـلحة املتعـاملني  ،وقتضطلع مبسؤولية إدارة ومراقبة السّ  -
 فيها، وضمان حسن سه ومسعة السوق؛

(التزام األعضاء با ىللتعامل يف السوق، ومراقبة ومتابعة مدمة وائح املنريّ تنفيذ القوانني واللّ  -
4F

 ؛)2
 اإلشراف على األسعار، كتحديد جدول أسعار األوراق املالية واإلعالن عنها؛ -
 قبول السماسرة وشركات السمسرة للعمل لصاحل العمالء؛ -
 للشروط املعلن عنها؛وق أو رفضها يف حالة عدم استيفائها قبول األوراق املالية املتداولة يف السّ  -
(قبول طلبات املرشحني ألعضاء السوق -

5F

3(. 
 صندوق، نيرئيس، نائب رئيس، أم :جنة واإلشراف عليها مكتب يتكون من تنرييم أعمال اللّ ويتوّىل    

ا، أمــا بــاقي أعضــاء جنــة ليختــار الــوزير أحــدهم رئيًســويــتم اختيــار الــرئيس بعــد انتخــاب ثالثــة مــن أعضــاء اللّ 
(ختيارهم من قبل اللجنةاملكتب فيتم ا

6F

4(. 

ف يـتم تـرجيح الطـر القرارات تصدر بأغلبية األصوات، فإذا تساوت األصوات  وجتدر اإلشارة إىل أنّ     
 الذي من  الرئيس.

 ميكـن يف هـذا الصـدد عـرض تجارب بعض األسواق المالية العربية في تكوين مجلـس اإلدارة: -ب
 يلي:جتارب أهم األسواق املالية العربية كما 

ن مـن تسـعة أعضـاء، كوّ يتجملس إدارة  يةعودالسّ  اليةسوق املالدير يُ  :ةالسعودي المالية السوق -1 -ب
 ا ل ، وتكون العضوية كما يلي:ا للمجلس ونائبً خيتارون من بينهم رئيسً 

                                                           
 .89:، ص2009دار رسالن، سوريا،  ،"بورصة األوراق المالية"، مصطفى يوسف كايف  - )1(
 .315:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )2(
 .85:سابق، صعطية فياض، مرجع   - )3(
 .90مصطفى كمال ط  وشريف مصطفى كمال ط ، مرجع سابق، ص:  - )4(
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 ل وزارة املالية؛ممثّ  -
 ل وزارة التجارة والصناعة؛ممثّ  -
 سة النقد العريب السعودي؛ل مؤسّ ممثّ  -
 ص هلا؛لون شركات الوساطة املرخّ أعضاء ميثّ أربعة  -
 عضوان ميثالن الشركات املسامهة املدرجة يف السوق. -

ا  جملس إدارة السوق مديرً ويعّني  ،وتكون مدة عضوية جملس إدارة السوق ثالث سنوات قابلة للتجديد   
أن تكـون لـ  مصـلحة أو ر على هذا املدير أن يقوم بأي عمل حكومي أو جتاري آخر، أو ا ل ، وحيضُ تنفيذيً 

(ملكية يف أي شركة وساطة يف السوق
7F

1(. 

 مبا يف ذلك: ،وقزمة لعمل السّ وائح والقواعد والتعليمات الّال وق اللّ يقرتح جملس إدارة السّ    

 شروط إدراج وتداول األوراق املالية؛ -
 احلد األدىن لرؤوس أموال شركات الوساطة، والضمانات املالية املطلوبة منها؛ -
 قة بالصفقات املنفذة لألوراق املالية املتداولة يف السوق؛املعلومات املتعلّ  نشر -
ق على أعضاء السوق وموظفيهم، وأعضاء جملـس اإلدارة ومـوظفي معايه السلوك املهين اليت تطبّ  -

 ا اإلجراءات والعقوبات التأديبية حبق املخالفني؛السوق، وتشمل أيضً 
 بني األعضاء وعمالئهم؛تسوية املنازعات بني أعضاء السوق و  -
 بات عضوية السوق؛شروط ومتطلّ  -
 حتديد املقابل والعموالت اليت يتقاضاها الوسطاء لقاء اخلدمات اليت يقدمو�ا؛ -
(أي قواعد وتعليمات أخرى يرى السوق ضرورتا حلماية املستثمرين -

8F

2(. 
املاليـة جملـس إدارة برئاسـة يقـوم بـإدارة سـوق البحـرين لـألوراق  سوق البحرين لألوراق المالية: -2 -ب

 وزير التجارة والزراعة، ويتم تشكيل إدارة السوق كما يلي:

 ل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائب لرئيس اللس؛عضو ميثّ  -

                                                           
 -www.cma.org.sa            ، متوفر على الرابط التايل:16:، اململكة العربية السعودية، ص"نظام السوق المالية" ،هيئة السوق املالية  - )1(
 .18:املرجع السابق، ص  - )2(
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 ل وزارة املالية واالقتصاد؛عضو ميثّ  -
 عضو ميّثل مؤّسسة نقد البحرين؛ -
 من ذوي اخلربة والكفاءة؛ثالثة أعضاء ختتارهم غرفة التجارة والصناعة البحرينية  -
 عضوان من البنوك الوطنية ومكاتب احملاسبة والتدقيق خيتارمها رئيس جملس اإلدارة. -

ة بالتـداول والقواعـد التنرييميـة اخلاّصـ ،ويقوم اللس بوضع السياسات واالسرتاتيجيات العامـة للسـوق   
وحتديد القواعد واإلجراءات والنريم اخلاصـة بإصـدار وإدراج وتـداول أدوات الـدين وأسـهم  ،يف األوراق املالية

 والنرير يف طلبات قيد الوسطاء وصانعي السوق. ،الشركات

من أحد  تكّون يقوم بإدارة سوق الكويت لألوراق املالية جلنة سوق الكويت لألوراق المالية: -3 -ب
 :لون اجلهات التاليةميثّ  ،اعشر عضوً 

 وزير التجارة والصناعة ويكون رئيسا للجنة؛ -
 مدير السوق ويكون نائبا للرئيس؛ -
 ممثل وزارة املالية واالقتصاد؛ -
 ممثل بنك الكويت املركزي؛ -
 ترشيح من وزير املالية واالقتصاد؛ ممثلني من ذوي اخلربة والكفاءة خيتارمها جملس الوزراء بناء على -
 اعة الكويت ويكون بينهم أحد الوسطاء.أربعة أعضاء ختتارهم غرفة جتارة وصن -

 وق بممارسة المهام التالية:وتقوم لجنة السّ    

ة بالتعامل يف األوراق املاليـة داخـل السـوق، والرقابـة علـى تطبيقهـا وضع القواعد التنشيطية اخلاصّ  -
 واإلشراف على عمليات تداول هذه األوراق؛

 ئحة الداخلية؛ا ألحكام الّال يف سالمتها طبقً  زمة حنو العمليات املشكوكاختاذ اإلجراءات الّال  -
 ة أوراق مالية أخرى؛النرير يف طلبات قيد الوسطاء وقيد أسهم الشركات املسامهة الكويتية أو أيّ  -
يف حالــة حــدوث ظــروف اســتثنائية ، وق أو يف أســهم شــركة أو أكثــرا يف الّســوقــف العمــل مؤقتًــ -

 د حسن سه العمل وانتريام .تدّ 
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 اللّجان الفرعية للّسوق المالية اإلسالمية: انيًـ ثا

تقــوم جلنــة الســوق فــور مباشــرتا ألعماهلــا بتشــكيل جلــان فرعيــة لتســاعدها يف تأديــة مهامهــا، وذلــك  
بشـرط أن  ،جـان مـن ثـالث أعضـاء كحـد أدىنن كل جلنة من هذه اللّ بقدر ما تستلزم  حاجة العمل، وتتكوّ 

(نة السوقيكون رئيس اللجنة الفرعية من أعضاء جل
9F

 :، ومن أهم هذه اللجان)1

جنــــة بالفصــــل فيمــــا يقــــع مــــن خمالفــــات ألحكــــام وقــــوانني الســــوق ختــــتص هــــذه اللّ : لجنــــة التأديــــب - 1
رير يف خمتلف املسائل اليت متس حسن سه العمل واستتباب النريام يف السوق، وذلك ولوائحها، وكذلك بالنّ 

 علــى الشــكاوى املرفوعــة إليهــا، وختتلــف العقوبــات التأديبيــة الــيت ميكــن أن تصــدرها اللجنــة مــن اإلنــذار ابنــاءً 
(الشطبو  الغرامة إىل الوقفو 

10F

2(. 
جنة بالفصل يف اخلالفات واملنازعات اليت حتدث بني أعضـاء السـوق ختتص هذه اللّ  لجنة التحكيم: - 2

(بينهم وبني عمالئهم، وتصدر قراراتا بأغلبية األصوات والوسطاء واملندوبني الرئيسيني فيما بينهم، أو
11F

3(. 
 وق، حيث تقوم مبا يلي:جنة مبراقبة أعمال السّ ختتص هذه اللّ  لجنة المراقبة: - 3

 وائح والقوانني؛ة تنفيذ القرارات واللّ جنة صحّ تراقب هذه اللّ  -
 تراقب نشاط التداول يف القاعة وتعمل على ضمان حسن سه العمل فيها؛ -
 التأكد من مدى التزام السماسرة بتنفيذ أوامر عمالئهم؛ -
 م والتسليم؛التأكد من جدية املعامالت واكتمال إجراءات التسلّ  -
ـــة لضـــبط النريـــاممتلـــك اللّ  - ـــة ســـلطات معين كـــإخراج املخـــل بالنريـــام أو فـــرض غرامـــة أو إحالـــة   ،جن

(زمةقوبات واإلجراءات الّال الختاذ الع ،جنة العليا للسوقاملخالف إىل جلنة التأديب أو إىل اللّ 
12F

4(. 
جنة بتحديد جدول األسعار ونشـره يف وسـائل اإلعـالم املختلفـة، فمـن تقوم هذه اللّ  لجنة التسعيرة: - 4

ن هـــذا دة بالســوق، ويتضــمّ فعلــي لــألوراق املاليــة املقيّـــالتـــداول المبوجبهــا  علــن عــن األســـعار الــيت متّ خاللــ  يُ 
 اجلدول عادة املعلومات التالية:

                                                           
 .85:سابق، صعطية فياض، مرجع   - )1(
 .86:سابق، صالرجع امل   - )2(
 .52:شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق، ص  - )3(
 .325:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )4(
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 أنواع األوراق املالية املتداولة؛ -
 حجم األوراق املالية املتداولة؛ -
 األسعار اليت يتم التداول با؛ -
(أسعار االفتتاح وأسعار اإلغالق -

13F

1(. 
نة، ومن مهامهـا جنة تقوم مبراجعة احلركة اليومية للعمليات وتقلبات األسعار املدوّ هذه اللّ  وعلي ، فإنّ    

ئحــة، كمــا ميكنهــا رفــض إجــراء العمليــات الــيت علــى خــالف مــا تقضــي بــ  الّال عقــد ا إلغــاء كــل عمليــة تُ أيًضــ
(يكون هدفها إفساد األسعار وإلغاء مجيع العمليات املشتب  فيها ورفض قيدها يف اجلدول

14F

2(. 

ة قبـول أو رفـض طلبـات الشـركات الـيت ترغـب يف جنة مبهمّ تقوم هذه اللّ  لجنة قيد األوراق المالية: - 5
ئحـة وذلك وفق ما تقتضي  املعايه والشروط املنصوص عليهـا يف الّال  ،املالية يف جدول األسعارإدراج أوراقها 

وذلـك إذا  ،ا بشـطب األوراق املاليـة مـن جـدول األسـعارالعامة للسوق، كما ميكن هلذه اللجنة أن تقوم أيضً 
(ب ذلكوجِ انطبق عليها شرط من الشروط اليت تُ 

15F

3(. 
وق املالية اإلسالمية أدق الشروط الواجب توافرها سّ الن قوانني ولوائح تتضمّ  لجنة قبول السماسرة: - 6

ا للشـروط الـيت وردت يف قـوانني ولـوائح ة قبـول السماسـرة وفًقـجنة مبهمّ هذه اللّ  ملقبول السماسرة، وعلي  تقو 
(السوق

16F

4(. 
ئعني واملشـرتين جنة يتم تسوية خمتلف املعـامالت الـيت تـتم بـني البـامن خالل هذه اللّ  لجنة المقاصة: - 7

إلجراءات التعامل  نة ومعتمدة، وذلك تسهيالً ويكون ذلك وفق قواعد ومناذج معيّ  ،أو بني الدائنني واملدينني
(ا ضد اخلالفات املتوقعةيف السوق واحتياطً 

17F

5(. 
ســوق املاليــة اإلســالمية تضــم مكاتــب ووحــدات وأجهــزة أخــرى، ال جــان، فــإنّ وباإلضــافة إىل هــذه اللّ        
لية، جان املالغرض تسهيل وتطوير ومحاية التعامل، مثل: وحدات البحوث والدراسات االقتصادية، اللّ  وذلك

 إخل.جلان اإلعالم واملعلومات ..

                                                           
 .322:سابق، صالمرجع أمحد حمي الدين أمحد،   - )1(
 .87:عطية فياض، مرجع سابق، ص  - )2(
 .324:سابق، صأمحد حمي الدين أمحد، مرجع   - )3(
 .52:شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق، ص  - )4(
 .326:أمحد حمي الدين أمحد، مرجع سابق، ص  - )5(
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  المبحث الثاني:
 إجراءات التعامل في  السوق المالية اإلسالمية

 

مــن عمليــة قيــد األوراق  يتنــاول هــذا املبحــث إجــراءات التعامــل يف الســوق املاليــة اإلســالمية، ابتــداًءا       
املالية اإلسالمية ورروهاا ومااياها وإجراءاتا، مرورًا بأوامر السوق املالية اإلسالمية اليت تُعترب نقطة البدء يف 

كيفيـة وهـرق حتديـد األسـعار يف السـوق املاليـة   عمليات السوق املالية اإلسـالمية وأهـم رـروهاا وأنواعاـا، مثّ 
 اإلسالمية.

 

 هذا المبحث من خالل التطّرق للعناصر التالية: وسيتم معالجة

 

 

 

 

 

 

 
 

 يد األوراق المالية اإلسالمية؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمطلب األّول : ق •

  ؛سوق المالية اإلسالميةالر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوام المطلب الثاني : •

  .عار في السوق المالية اإلسالميةــتحديد األسالمطلب الثالث:  •
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 : قيد األوراق المالية اإلسالمية  المطلب األّول
التــزام  ة لســوق األوراق املاليــة، ويرتتــب عليــهإدراجهــا يف اجلــداول اخلاّصــ ،قصــد بقيــد األوراق املاليــةيُ  

صـدرها اهليئـة العامـة وائح التنفيذيـة والقـرارات الـيت تُ بهـا القـوانني واللّـاجلهة املصدرة بـالقيود والقواعـد الـيت تتطلّ 
 لسوق املال وإدارة السوق.

علـى طلـب مـن اجلهـة املصـدرة هلـذه األوراق،  ابنـاءً  ،األوراق املاليـة سـوقويتم قيـد األوراق املاليـة يف  
ا للقواعــد الــيت يضــعها جملــس إدارة هيئــة وفًقــ ،ويتوقــف قبــول قيــد األوراق أو شــطبها علــى قــرار إدارة الســوق

 .الرقابة الشرعيةالسوق املالية وفتاوى وتعليمات هيئة 

 ق للعناصر التالية:وللوقوف أكثر على خطوات وإجراءات وفوائد هذه العملية يتم التطرّ        

 

 

 

 دوافـــــــع ومزايـــــــــــــا قيد األوراق المالية في السوق: أوالً 

 هذه املزايا:هنا  العديد من املزايا واملناف  اليت تدف  الشركات للدخول إ  السوق وقيد أوراقها املالية با، ومن     

 :العناصر التالية ويتحقق ذلك من خالل :تحسين فعالية الشركة - 1
تيح هلـا الفرصـة وق سـيُ قيـام الشـركات بقيـد أوراقهـا املاليـة يف الّسـ إنّ  الترويج والدعاية ونمو الشـركة: -أ 

اليوميـة عاية عن نفسـها وعـن نشـاطاتا املختلفـة، وذلـك مـن خـالل الظهـور يف نشـرات التـداول دللرتويج وال
ـيـادة املعرفـة الوقيقـة بـا واملتابعـة املسـتمرة لنشـاطاتا مـن مجهـور وكافة مطبوعات السوق، وهو مـا يـؤدّ  إ إ  

(املســتثمرين واملتعــاملني
0F

ســات األخــرى، ا إمكانيــة سســني شــهرتا ومكانتهــا بــني املؤسّ تــاح هلــا أيًضــ، كمــا تُ )1
ــ حيــث أنّ  ورة الشــركة أمــام عمالئهــا ومورديهــا،صــن بــذلك فتتحّســ ل درجــة االنضــمام إ  الســوق املاليــة ميّث

(ر وكفاءة الشركةعالية من التطوّ 
1F

2(. 
                                                           

 .27، ص:2006اجلامعة اإلسالمية، فلسطني،  ،"محاضرات في األسواق المالية"ـعرب، محدإ شحدة  - )1(
(2)  - Maïr Fereres et Gérard Rivière,"  L’introduction en bourse" , Edition d’organisation, France, 1999, p:15.  

  ًا قيد األوراق المالية في السوق؛ـــــــــــــع ومزايـــــــدواف:  أوال 
  : روط ومتطلبات قيد األوراق المالية في السوق؛ــــشثانًيا 
 : ليق األوراق المالية في السوق.ــيد وتعـراءات قــــإج ثالثًا 
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 :من خاللويتحّقق ذلك  :دعم الطاقات الداخلية للشركة  -ب 
 د ملوارد الشركة ونشاطاتا؛وإقناعهم بضرورة التسيري اجليّ  ة كل موظفي ومسامهي الشركةتعبئ -
ـة وســـــائل إعــــالم فعّ  - عمليــــة دخـــــول الشــــركة يف الســـــوق، مــــن خـــــالل سديـــــد  الـــــة مبــــا تقتضـــــيهحيــــا

وهـو مـا يـدف  بالشـركة إ   ،اإلسرتاتيجية والوسائل اليت تتيح االسـتجابة ملصـداقية وسـرعة املعلومـات
(ضرورة احلصول على وسائل تسيري ومراقبة أكثر كفاءة ومالئمة

2F

1(. 

السـوق املاليـة إ  تـدعيم  إ دخـول الشـركات إ يـؤدّ  زيادة فرص وإمكانيـات التمويـل اإلضـافي: - 2
ـيـادة رأس ماهلــا دون اللّ  إ جــوء إ  التمويــل الربـوإ واالســتدانة، وهــو مــا يــؤدّ أمواهلـا اخلاصــة وتســهيل عمليــة 

(إ  مضـــاعفة إمكانيـــات متويلهـــا وحصـــوهلا علـــى أفضـــل الشـــروط للتمويـــل
3F

م وق املاليـــة تقـــدّ الّســـ ، ذلـــك أنّ )2
 ،ة بأســـــعار األوراق املاليـــــة للشـــــركات املدرجـــــةات اخلاّصـــــأحـــــدث التقنيـــــات واألســـــاليب إليصـــــال املعلومـــــ

ايل جـذب االسـتثمار لتلـك الشـركات واحلصـول وإفصـاحاتا ومؤشـرات التـداول للمهتمـني باالسـتثمار، وبالتّـ
 ـمة اليت ستاجها لرووس أمواهلا لرر  متويل نشاطاتا اإلنتاجية والتوسعية.على الزيادات الّال 

 الضرورية للشركات والمستثمرين:توفير المعلومات  - 3
 :حيثفبالنسبة للشركات يمكنها االستفادة من المعلومات التي تقدمها السوق المالية  -أ 

علــى  أداء هــذه الشــركات يــنعكس مباشــرةً  ا للشــركات املدرجــة، ألنّ ا دقيًقــر الســوق املــايل تقييًمــيــوفّ  -
 سعر الورقة املالية املدرجة؛

ة جبميـ  التـداوالت علـى مجيـ  املعلومـات احلديثـة والدقيقـة اخلاّصـميكن للشركات املدرجة أن سصل  -
ـمنية يف العاماليت متّ  ـمنية وجيزة وعن أإ فرتة   .ت على أوراقها املالية يف فرتة 

 :ا فيما يخص المستثمرينأمّ  -ب 
ـمــــة للمســــتثمرين والــــيت تســــاعدهم علــــى اختــــاذ القــــرارات االســــتثمارية ر الســــوق املعلومــــات الّال تــــوفّ  -

 .املناسبة
حصـــوهلم علـــى املعلومـــات احلديثـــة  مكانيـــةإلا تعزيـــز ققـــة املســـتثمرين بـــاألوراق املاليـــة املتداولـــة، نظـــرً  -

 دة وعن الشركة املصدرة هلا؛والصحيحة عن األوراق املالية املقيّ 

                                                           
(1) -  Ibid, p:16. 
(2)  - Bertrand  Jacquillat et bruno solnik, « L'introduction en bourse », Edition QUE SAIS-JE , 2ème Edition,   
      1994, p: 10. 
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ــ - مــن خــالل معرفــة املســتثمرين  ،دة إ  ســيولة أو العكــس وبســرعةإمكانيــة سويــل األوراق املاليــة املقّي
 دة وبصورة مستمرة.ألسعار األوراق املالية املقيّ 

ا، ويــتم ذلــك مــن خــالل وضــ  إســرتاتيجية ماليــة أكثــر اســتقرارً  تحســين الوضــعية الماليــة للشــركة: - 4
الشــركات املدرجــة يف السـوق تكــون أكثــر  وسقيـق منــو أفضــل مبـا يضــمن بقــاء الشـركة يف الســوق، وعليــه فـإنّ 

ـيـادة األربـاح، الوصـول فعّ    إالية من الشركات غري املدرجة، وذلك من حيث: القدرة على النمو، الشهرة، 
(اهليكل التمويلي األفضل

4F

1(. 
ملعرفــة مجهــور  باإلضــافة إ  أن األوراق املاليــة املقيــدة يف الســوق تزيــد مــن القــوة التمويليــة للشــركة نظــراً       

 قيدة.املستثمرين بالشركة وأوراقها امل

ـيــ  يــؤدّ توســيع دائــرة المســاهمين وتنويــع الخيــارات للمســتثمرين:  - 5 إ قيــد األوراق املاليــة إ  تو
ـيــادة اهتمــامهم فيمــا يتعلــق بالشــركة مــن حيــث ا يــؤدّ اإلصــدارات علــى نطــاق واســ  بــني اجلمهــور، ممّــ إ إ  

ـيادة املنافسة بني الشركات املدرجة على وبالتّ  ،ها وجناحهامنوّ   سسني األداء ورف  األرباح.ايل 
ا يف مساعدة املسـتثمرين علـى تنويـ  وتوسـي  قاعـدة االختيـارات كما يساهم قيد األوراق املالية أيضً  

 املتاحة الستثمار مدخراتم.

ر تفاعــل آليــة العــر  الســوق تــوفّ  حيــث أنّ  التقيــيم العــادل وتســهيل عمليــات النمــو الخــارجي: - 6
الضوابط  احلقيقية هلذه األوراق، كما أنّ السوقية دة مبا يعكس القيمة املالية املقيّ والطلب على أسعار األوراق 

سـد  ،نه من حدود دنيا وعليا لألسـعار اليوميـةالقانونية الشرعية والفنية اليت سكم عمليات التداول مبا تتضمّ 
(من املضاربات الضارة بالشركات املدرجة

5F

2(.  
: االنــدماج  ، مثــلا للشــركات املدرجــة بتســهيل متويــل عــدة عمليــاتًضــكمــا تســمح الســوق املاليــة أي      
  سقيـق إيـرادات ماليـة معتـربة وذات إدة م  األصول، باإلضـافة ك، تسهيل تبادل األوراق املالية املقيّ والتملّ 

 تكلفة منخفضة.

 شروط ومتطلبات قيد األوراق المالية في السوق: ثانيـًا

جمموعــة املتطلبــات الــيت تقــوم الشــركة بتحقيقهــا وتلبيتهــا حــىت تكــون قصــد بشــروط القيــد واإلدراج يُ  
بـات وضـ  شـروط ومتطلّ  يف أنّ  لتداول يف السوق املالية، وال شـكاألوراق املالية اليت تصدرها قابلة ومؤهلة ل

                                                           
(1)  - Mair Fereres et Gérard Rivière, op.cit, p:25. 

ـعرب، مرج  سابق، ص - )2(  .27:محدإ شحدة 
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قدمــة، ا كانـت ناشــئة أو متعـد مــن بــني األمـور األساســية يف أإ سـوق ماليــة أيّــلقيـد وإدراج األوراق املاليــة، يُ 
تكمــن يف تــوفري املعلومــات الضــرورية واملنتظمــة عــن الشــركات املدرجــة لعمــوم  ،وذلــك ملــا هلــا مــن أمهيــة كبــرية

ز املسـتثمرين ويسـاعدهم علـى التـداول ، وهو ما حيفّ واسرتاتيجيتهااملستثمرين سواء عن أنشطتها أو خططها 
املعلومات املالية واألخبار املنشورة عـن الشـركة، ا من استخدام ا عن املضاربة ويقرتب جدً بأسلوب يبتعد كثريً 

 وميكن توضيح هذه الشروط من خالل التطرق للعناصر التالية:

تــوافر  ضــرورة فــق معظــم األســواق علــىتتّ  زمــة لقيــد األوراق الماليــة:المعلومــات والبيانــات الّال  - 1
ا للسوق املالية جمموعة من املعلومات والبيانات الواجب اإلفصاح عنها لرر  عملية القيد، واليت ميكن أيضً 

(قها، ومنهااإلسالمية أن تفرضها وتطبّ 
6F

1(: 
: رأس املـال، طبيعـة رأس مـال الشـركة، وتشـمل رأس مـن حيـث ،ة عن الشركة المصدرةمعلومات عامّ  -أ 

 ؛ن منها رأس املال، تاريخ الشركةأنواع وعدد األسهم اليت يتكوّ ح به واملصدر، املال املصرّ 
: األرباح واخلسائر، األصول واخلصـوم، املركـز املـايل من حيث ،معلومات مالية عن الشركة المصدرة -ب 

 للشركة للسنوات املاضية؛
: طبيعتهــا وكيفيــة القيــام بــا، مكــان العمــل مــن حيــث ،معلومــات عــن العمليــات التجاريــة للشــركة -ج 

 التجارإ الرئيسي، املوق ، حجم املؤسسات الرئيسية، متوسط عدد العاملني فيها؛
: أمساوهم وعناوينهم، عملهم الوظيفي داخل من حيث ،معلومات عن أعضاء مجلس إدارة الشركة  -د 

 الشركة، تفاصيل عن حصة كل عضو يف األوراق املالية؛
عــن بنــود األدراج، مــدققي  لينالمســؤو  لة عــن الشــركة المصــدرة وعــن األشــخاصمعلومــات مفّصــ -ه 

 احلسابات وغريهم من املستشارين؛
 من حيث: ،المالية معلومات عن األوراق  -و 

: ســـعر اإلصـــدار، حقـــوق حصـــص أربـــاح األســـهم، وصـــف مـــن حيـــث ،طبيعـــة األوراق الماليـــة -
 األسهم املصدرة وعددها؛

ـيـ    الحقوق القانونية لألوراق الماليـة: - كحـق التصـويت، احلقـوق امللحقـة باألسـهم خبصـوص تو
 األرباح والتصفية؛

                                                           
 .397، األردن، ص:القانونينيالم  العريب للمحاسبني  "،اإلطار التنظيمي للمحاسبة"، نعيم حسين دمهش - )1(
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  عملية االكتتاب يف األوراق املالية.كتوضيح املصارف اليت تتوّ    :إدارة إصدار األوراق المالية -
شــروط قيــد األوراق املاليــة قــد ختتلــف  رغــم أنّ  :والمشــتركة لقيــد األوراق الماليــة الشــروط العامــة - 2

معظم األسواق قد  أنّ  دة يف بعض األسواق وسهلة يف البعض اآلخر، إالّ آلخر، فقد تكون متشدّ  من سوقٍ 
ضــي ســنة علــى األقــل مــن بعــد مُ  إالّ  عــدم قيــد أإ شــركة حديثــة مباشــرةً  بفــق علــى بعــض الشــروط كوجــو تتّ 

ط أن تكون الشركة بعض األسواق تشرت  باإلضافة إ  نشرها ميزانية أو ميزانيتني سنويتني، كما أنّ  ،تأسيسها
 وعــــدد ق حبقــــوق  شــــروط تتعلّــــضـــا والــــبعض اآلخــــر ال يشـــرتط سقيــــق الــــربح، باإلضــــافة إ  و قـــت رًحبــــحقّ 

 املسامهني ومعدل دوران السهم.
 فيما يلي: بات للقيد، تنحصر مواضيعها عادةً أغلب األسواق تض  شروط ومتطلّ  ا، فإنّ وعمومً        

 ؛ألحكام نظام الشركات ق مبطابقة تأسيس الشركةشروط تتعلّ  .أ 
 : رأس ماهلا، عدد أسهمها، قيمة األسهم املدفوعة؛ق حبجم الشركة من حيثشروط تتعلّ  .ب 
 ق بعدد املسامهني الذين ميلكون الشركة؛شروط تتعلّ  .ج 
 ؛ق بالفرتة اليت مضت على الشركة منذ تأسيسها إ  غاية تاريخ تقدمي طلب اإلدراجشروط تتعلّ  .د 
ـي  األرباح؛ كـ  كةق برحبية الشر شروط تتعلّ  .ه   : حقوق املسامهني، حجم املبيعات، صايف األرباح، تو
 ق بسيولة األسهم ومعدل دوران السهم؛شروط تتعلّ  .و 
ة معلومـات أو أخبـار ضـرورية الـيت تـؤقر علـى وق بأيّـق بالتزام الشركة باإلفصاح وإعالم السّ شروط تتعلّ  .ز 

(د هلار املالية يف الوقت احملدّ سعر سهم الشركة، باإلضافة إ  التزامها بنشر التقاري
7F

1(. 
بـات قيـد األوراق شروط ومتطلّ  ميكن القول أنّ  :المالية األوراققيد عملية  التزامات الشركة بعد - 3

 املالية تنقسم إ :
ق وتتعلّـلـة ومقبولـة يف السـوق املاليـة، هي الشروط اليت تسمح للشـركة بـأن تكـون مؤهّ  :يةـــــــــلشروط أوّ  -أ 

 ؛الشركة، األرباح وعدد املسامهني : حجمــــــب
حـىت  وهي الشـروط الـيت تسـاعد علـى اإلفصـاح عـن املعلومـات واألخبـار الضـرورية، شروط مستمرة: -ب 

ـات الشــركة وأوضــاعها املاليــة، مــن خــالل التــزام الشــركة  تكــون الســوق املاليــة علــى اطــالع ومعرفــة بإجنــا
                                                           

          مؤسسة  ، جريدة الريا ،"تعليق التداول في أسهم الشركات المخالفة خطوة هامة لتنظيم سوق األسهم السعودية"عبد العزيز الربعي،  - )1(

 .2005 اململكة العربية السعودية، ،13437:اليمامة الصحفية، العدد       
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الفــورإ عــن كــل األحــداث واحلقــائق واملعلومــات الــيت ميكــن أن ـمــة، واإلبــالغ بتقــدمي التقــارير املاليــة الّال 
 ر على سعر الشركة.تؤقّ 

 :الشركة تلتزم بشكل مستمر بما يلي نّ إوعليه ف 

وتعليمـات وفتـاوى هيئـة الرقابـة  ،ادرة مـن هيئـة السـوق املاليـةوائح الّصـجيب أن تلتزم جبمي  األنظمة واللّ  -
 الشرعية، وبأية مستندات إضافية يتم طلبها؛

ــــة الوقــــائق الرمسيــــة اخلاّصــــ - ة بالشــــركة : كامليزانيــــات أن ترســــل إ  جلنــــة الســــوق يف �ايــــة كــــل ســــنة مالي
 ؛...وحسابات األرباح واخلسائر وتقارير جمالس اإلدارة، ومراجعي احلسابات

 فة التعديالت اليت جرت على نظام وعقد تأسيس الشركة؛أن ترسل إ  جلنة السوق كا -
 قة بتحديد قيمة األرباح على األوراق املالية وتاريخ الدف ؛غ جلنة السوق بالقرارات املتعلّ أن تبلّ  -
ة معلومـة مـن شـأ�ا التـأقري علـى سـعر الورقـة ا عـن أيّـجيب أن تلتزم الشركة بإبالغ السوق واإلفصـاح فـورً  -

ة قرارات اإلضافة إ  أإ تريري يف املعلومات املذكورة يف طلب اإلدراج لدى السوق، وأيّ املالية للشركة، ب
 ختص املستثمرين؛

ب  أنظمة ولوائح هيئة السـوق املاليـة لإليقـاف مـن التـداول أو إلرـاء   الشركة املدرجة اليت ال تتّ قد تتعرّ  -
(قيدها

8F

1(. 

 السوق: إجراءات قـيد وتعــليق األوراق المالية في  ثالثـًا
ميكــن توضــيح إجــراءات قيــد األوراق املاليــة يف الســوق املاليــة اإلســالمية والشــروط واملخالفــات الــيت  

 :العناصر التاليةب تعليقها وشطبها فيها يف توجِ 

ر هلا علـى  على الشركة أن سضِّ وهي املرحلة اليت يتعّني  إجراءات قيد األوراق المالية في السوق: - 1
بات القيد يف السـوق املاليـة اإلسـالمية، العها ومعرفتها لكافة شروط ومتطلّ وذلك بعد اطّ األقل ملدة سنتني، 

 :ب على الشركة القيام مبا يليوأقناء فرتة التحضري يتوجّ 
: اإلفصاح ونشـر عملية القيد الفعلي، مبا يف ذلك حماولة تقدير كل املخاطر وااللتزامات اليت تأيت بعد .أ 

ـي  األرباح، سـة د من سقيق هذه العملية ألهداف املؤسّ مراقبة احلسابات، وينبري التأكّ  املعلومات، تو
 ة فيما يتعلق بالنمو؛خاصّ 

                                                           
 .33:، ص2002، دار الرضا، سوريا، "االستثمار في بورصات األوراق المالية بين النظرية والتطبيق"عصام فهد العربيد،  - )1(
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 هلــا وذلــك فــاق علــى سـعر معــّني قبـل االنطــالق يف عمليــة تـداول األوراق املاليــة يف الســوق، ينبرـي االتّ  .ب 
 املستثمرين من جهة أخرى؛ا على املسامهني القدامى من جهة، وأن تلقى رضا ر سلبً حىت ال تؤقّ 

من خالل تريري رأس  ق هلا ذلك إالّ األسهم وال يتحقّ  من ينبري للشركة احلصول على أكرب قدر ممكن .ج 
ـيادته من خالل دمج االحتياطيات، أو التقليـل مـن قيمـة األسـهم مـ   مال الشركة، ولذلك تلجأ إ  

(بات القيدحسب شروط ومتطلّ  القانون األساسي للشركة سيترّري  ـيادة عددها، وعليه فإنّ 
9F

 ؛)1
مـــ  تقـــدمي احلســـابات يف الوقيقـــة اإلعالميـــة بصـــورة  نوعيـــة وإجـــراءات الرقابـــة الداخليـــةالتحســـني مـــن  .د 

 مطابقة لشروط العملية؛
ة أقنــاء رها بدقّــاختيــار الشــركة لوســيط مــايل لرــر  مســاعدتا يف التحضــري لعمليــة القيــد ومتابعــة تصــوّ  .ه 

 وبعد عملية القيد الفعلي؛
(بها السوق لعملية القيدـمة اليت تتطلّ تقوم الشركة بتكوين وسضري املستندات الّال  .و 

10F

2(. 
بــات عمليــة التحضــري للــدخول يف الســوق وقيــد أوراقهــا وعليــه، وبعــد اســتيفاء الشــركة خلطــوات ومتطلّ    

إذا كانــت قــد وق خــالل ســنة علــى األكثــر مــن تــاريخ وقــف بــاب االكتتــاب فيهــا ا للّســم طلًبــاملاليــة بــا، تقــدّ 
طرحـــت لالكتتــــاب العــــام، وخــــالل األشـــهر الثالقــــة التاليــــة لنشــــر ميزانيـــة الســــنة الثالثــــة إذا كانــــت مل تطــــرح 

ـمـة للقيـد، م للجهات املختصـة مجيـ  الوقـائق واملسـتندات الّال لالكتتاب العام، وجيب على الشركات أن تقدّ 
 ح التنفيذية للسوق.رسوم االشرتا  واملبالغ املنصوص عليها باللوائتدف  وأن 

بـات دة شـروط ومتطلّ إذا خالفت الشركات املقيّـ :دة بالسوقوراق المالية المقيّ تعليق وشطب األ - 2
أنــواع  دة يف الســوق، وتنقســم طــرق التعليــق إ  قالقــة  لتعليــق وشــطب أوراقهــا املقّيــبعــة، قــد تتعــرّ القيــد املتّ 

 :حسب نوع املخالفة كما يلي
به وض  اسم الشـركة املخالفـة ألحـد شـروط القيـد يف سـجل خـاص للشـركات قصد يُ  التعليق المؤقت: -أ 

دها ة ســدّ وذلــك خــالل مــدّ  ،ملنحهــا فرصــة تعــديل أوضــاعها مبــا يتناســب والشــروط املوضــوعة ،وبصــفة مؤقتــة
   هذا التعليق على شاشة التداول؛إهيئة السوق املالية، وتتم اإلشارة 

وذلـك  ،  السـوق الثانيـةإقصد بـه سويـل قيـد أوراق الشـركة مـن السـوق األو  يُ  التعليق التدريجي: -ب 
 دة هلا؛ة احملدّ ت خالل املدّ بت هلا التعليق املؤقّ يف حالة عدم تصويب الشركة ألوضاعها اليت سبّ 

                                                           
(1)   - Bertrand Jacquillat et Solnik Bruno, op .cit، p:41. 

  أداءأثر "عمل مقدمة إ  ملتقى:  ورقةإجراءات الدخول والتمويل من خالل بورصة القيم المتداولة في الجزائر"، "بوعزة عبد القادر،  - )2(
 .14، ص: 2007، أدرار، "البورصة على فعالية التمويل في االقتصاد الجزائري      



 املبحث الثاني :  إجراءات التعامل يف السوق املالية اإلسالمية                                                                          الفصل الثاني : تنظيم وإدارة السوق املالية اإلسالمية 
 قيد األوراق املالية اإلسالمية :   املطلب األول                                                                                              

 

92 
 

 ويقصد به شطب قيد أوراق الشركة من التداول يف السوق. م:ــــــــــالتعليق الدائ -ج 
ة أسباب ر تعليق أو شطب تداول أسهم إحدى الشركات املدرجة لعدّ السوق املالية أن تقرّ وحيق هليئة       

 ها:أمهّ 

 يف احلاالت اليت يتم فيها ختفيض رأس مال الشركة؛ -
 يف احلاالت اليت يتم فيها اندماج الشركة أو تصفية الشركة وإعالن إفالسها؛ -
 %25دتا بعض األسـواق بــ نة، وقد حدّ معيّ  يف حالة اخنفا  صايف حقوق املسامهني إ  ما دون نسبة -

 من رأس املال املدفوع؛
 ر هذا التوقف؛أشهر دون ذكر األسباب اليت تربّ  03توقف النشاط الفعلي للشركة ملدة  -
أو وجـود تقصــري أو خلــل يف  ،ـمــة للمسـامهني بطريقــة صــحيحةعـدم قيــام الشــركة حبفـظ الســجالت الّال  -

 حلني تصحيح اخللل؛ هذه السجالت من قبل الشركة وذلك
 دة للنشر؛عدم قيام الشركة بتزويد هيئة السوق املالية بالتقارير املالية الدورية خالل الفرتة احملدّ  -
والــيت يعــود تقــديرها إ  هيئــة الســوق املاليــة وإدارة الســوق مبــا  ،بهــا ســالمة التعامــليف احلــاالت الــيت تتطلّ  -

 يكفل حقوق املسامهني واملستثمرين؛
بات وعدم التزامها بشروط ومتطلّ  ،قة من قبل اجلهة املشرفةم الشركة باألنظمة والتعليمات املطبّ عدم التزا -

 القيد واإلفصاح املعتمدة؛
اخلمـور، صـناعة أو بيـ  يف حالة قيام الشركة مبمارسـة أنشـطة تتعـار  وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية مثـل  -

(عائد الورقة يكون على أساس الربا ال على أساس الربح أو أنّ  ،القمار، املالهي واإلقرا  الربوإ
11F

1(. 
 على السوق املالية اإلسالمية تطبيق إجراءات التعليق والشطب واإللراء حسب كل حالة على ويتعّني    
: توجيـه إنـذار للشـركة مث يتبعـه  ب مـثالً ، ومبا تراه يف مصلحة السوق واملستثمرين، فبعض احلاالت تتطلّ حدا

ويف  ،إ  نقـــل أســـهم الشـــركة مـــن الســـوق األو  إ  الســـوق الثانيـــة ماليـــة حـــىت تصـــل العقوبـــةفـــر  غرامـــة 
ــ ،ة عــن الشــركة أو ممارســتها لنشــاط حمظــورق باإلفصــاح ووجــود أخبــار هاّمــا تتعّلــة جــدً حــاالت هاّمــ ب فيتطّل

 نشـاط الشـركة مث عـن املعلومـة أو تطهـري فصـاحدة حىت يـتم اإلاألمر إيقاف التداول بأسهم الشركة لفرتة حمدّ 
 ة أخرى.عاد التداول بأسهمها مرّ يُ 

                                                           
 عبد العزيز الربعي، مرج  سابق. - )1(
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 : قيد األوراق المالية اإلسالمية  المطلب األّول
التــزام  ة لســوق األوراق املاليــة، ويرتتــب عليــهإدراجهــا يف اجلــداول اخلاّصــ ،قصــد بقيــد األوراق املاليــةيُ  

صـدرها اهليئـة العامـة وائح التنفيذيـة والقـرارات الـيت تُ بهـا القـوانني واللّـاجلهة املصدرة بـالقيود والقواعـد الـيت تتطلّ 
 لسوق املال وإدارة السوق.

علـى طلـب مـن اجلهـة املصـدرة هلـذه األوراق،  ابنـاءً  ،األوراق املاليـة سـوقويتم قيـد األوراق املاليـة يف  
ا للقواعــد الــيت يضــعها جملــس إدارة هيئــة وفًقــ ،ويتوقــف قبــول قيــد األوراق أو شــطبها علــى قــرار إدارة الســوق

 .الرقابة الشرعيةالسوق املالية وفتاوى وتعليمات هيئة 

 ق للعناصر التالية:وللوقوف أكثر على خطوات وإجراءات وفوائد هذه العملية يتم التطرّ        

 

 

 

 دوافـــــــع ومزايـــــــــــــا قيد األوراق المالية في السوق: أوالً 

 هذه املزايا:هنا  العديد من املزايا واملناف  اليت تدف  الشركات للدخول إ  السوق وقيد أوراقها املالية با، ومن     

 :العناصر التالية ويتحقق ذلك من خالل :تحسين فعالية الشركة - 1
تيح هلـا الفرصـة وق سـيُ قيـام الشـركات بقيـد أوراقهـا املاليـة يف الّسـ إنّ  الترويج والدعاية ونمو الشـركة: -أ 

اليوميـة عاية عن نفسـها وعـن نشـاطاتا املختلفـة، وذلـك مـن خـالل الظهـور يف نشـرات التـداول دللرتويج وال
ـيـادة املعرفـة الوقيقـة بـا واملتابعـة املسـتمرة لنشـاطاتا مـن مجهـور وكافة مطبوعات السوق، وهو مـا يـؤدّ  إ إ  

(املســتثمرين واملتعــاملني
0F

ســات األخــرى، ا إمكانيــة سســني شــهرتا ومكانتهــا بــني املؤسّ تــاح هلــا أيًضــ، كمــا تُ )1
ــ حيــث أنّ  ورة الشــركة أمــام عمالئهــا ومورديهــا،صــن بــذلك فتتحّســ ل درجــة االنضــمام إ  الســوق املاليــة ميّث

(ر وكفاءة الشركةعالية من التطوّ 
1F

2(. 
                                                           

 .27، ص:2006اجلامعة اإلسالمية، فلسطني،  ،"محاضرات في األسواق المالية"ـعرب، محدإ شحدة  - )1(
(2)  - Maïr Fereres et Gérard Rivière,"  L’introduction en bourse" , Edition d’organisation, France, 1999, p:15.  

  ًا قيد األوراق المالية في السوق؛ـــــــــــــع ومزايـــــــدواف:  أوال 
  : روط ومتطلبات قيد األوراق المالية في السوق؛ــــشثانًيا 
 : ليق األوراق المالية في السوق.ــيد وتعـراءات قــــإج ثالثًا 
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 :من خاللويتحّقق ذلك  :دعم الطاقات الداخلية للشركة  -ب 
 د ملوارد الشركة ونشاطاتا؛وإقناعهم بضرورة التسيري اجليّ  ة كل موظفي ومسامهي الشركةتعبئ -
ـة وســـــائل إعــــالم فعّ  - عمليــــة دخـــــول الشــــركة يف الســـــوق، مــــن خـــــالل سديـــــد  الـــــة مبــــا تقتضـــــيهحيــــا

وهـو مـا يـدف  بالشـركة إ   ،اإلسرتاتيجية والوسائل اليت تتيح االسـتجابة ملصـداقية وسـرعة املعلومـات
(ضرورة احلصول على وسائل تسيري ومراقبة أكثر كفاءة ومالئمة

2F

1(. 

السـوق املاليـة إ  تـدعيم  إ دخـول الشـركات إ يـؤدّ  زيادة فرص وإمكانيـات التمويـل اإلضـافي: - 2
ـيـادة رأس ماهلــا دون اللّ  إ جــوء إ  التمويــل الربـوإ واالســتدانة، وهــو مــا يــؤدّ أمواهلـا اخلاصــة وتســهيل عمليــة 

(إ  مضـــاعفة إمكانيـــات متويلهـــا وحصـــوهلا علـــى أفضـــل الشـــروط للتمويـــل
3F

م وق املاليـــة تقـــدّ الّســـ ، ذلـــك أنّ )2
 ،ة بأســـــعار األوراق املاليـــــة للشـــــركات املدرجـــــةات اخلاّصـــــأحـــــدث التقنيـــــات واألســـــاليب إليصـــــال املعلومـــــ

ايل جـذب االسـتثمار لتلـك الشـركات واحلصـول وإفصـاحاتا ومؤشـرات التـداول للمهتمـني باالسـتثمار، وبالتّـ
 ـمة اليت ستاجها لرووس أمواهلا لرر  متويل نشاطاتا اإلنتاجية والتوسعية.على الزيادات الّال 

 الضرورية للشركات والمستثمرين:توفير المعلومات  - 3
 :حيثفبالنسبة للشركات يمكنها االستفادة من المعلومات التي تقدمها السوق المالية  -أ 

علــى  أداء هــذه الشــركات يــنعكس مباشــرةً  ا للشــركات املدرجــة، ألنّ ا دقيًقــر الســوق املــايل تقييًمــيــوفّ  -
 سعر الورقة املالية املدرجة؛

ة جبميـ  التـداوالت علـى مجيـ  املعلومـات احلديثـة والدقيقـة اخلاّصـميكن للشركات املدرجة أن سصل  -
ـمنية يف العاماليت متّ  ـمنية وجيزة وعن أإ فرتة   .ت على أوراقها املالية يف فرتة 

 :ا فيما يخص المستثمرينأمّ  -ب 
ـمــــة للمســــتثمرين والــــيت تســــاعدهم علــــى اختــــاذ القــــرارات االســــتثمارية ر الســــوق املعلومــــات الّال تــــوفّ  -

 .املناسبة
حصـــوهلم علـــى املعلومـــات احلديثـــة  مكانيـــةإلا تعزيـــز ققـــة املســـتثمرين بـــاألوراق املاليـــة املتداولـــة، نظـــرً  -

 دة وعن الشركة املصدرة هلا؛والصحيحة عن األوراق املالية املقيّ 

                                                           
(1) -  Ibid, p:16. 
(2)  - Bertrand  Jacquillat et bruno solnik, « L'introduction en bourse », Edition QUE SAIS-JE , 2ème Edition,   
      1994, p: 10. 
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ــ - مــن خــالل معرفــة املســتثمرين  ،دة إ  ســيولة أو العكــس وبســرعةإمكانيــة سويــل األوراق املاليــة املقّي
 دة وبصورة مستمرة.ألسعار األوراق املالية املقيّ 

ا، ويــتم ذلــك مــن خــالل وضــ  إســرتاتيجية ماليــة أكثــر اســتقرارً  تحســين الوضــعية الماليــة للشــركة: - 4
الشــركات املدرجــة يف السـوق تكــون أكثــر  وسقيـق منــو أفضــل مبـا يضــمن بقــاء الشـركة يف الســوق، وعليــه فـإنّ 

ـيـادة األربـاح، الوصـول فعّ    إالية من الشركات غري املدرجة، وذلك من حيث: القدرة على النمو، الشهرة، 
(اهليكل التمويلي األفضل

4F

1(. 
ملعرفــة مجهــور  باإلضــافة إ  أن األوراق املاليــة املقيــدة يف الســوق تزيــد مــن القــوة التمويليــة للشــركة نظــراً       

 قيدة.املستثمرين بالشركة وأوراقها امل

ـيــ  يــؤدّ توســيع دائــرة المســاهمين وتنويــع الخيــارات للمســتثمرين:  - 5 إ قيــد األوراق املاليــة إ  تو
ـيــادة اهتمــامهم فيمــا يتعلــق بالشــركة مــن حيــث ا يــؤدّ اإلصــدارات علــى نطــاق واســ  بــني اجلمهــور، ممّــ إ إ  

ـيادة املنافسة بني الشركات املدرجة على وبالتّ  ،ها وجناحهامنوّ   سسني األداء ورف  األرباح.ايل 
ا يف مساعدة املسـتثمرين علـى تنويـ  وتوسـي  قاعـدة االختيـارات كما يساهم قيد األوراق املالية أيضً  

 املتاحة الستثمار مدخراتم.

ر تفاعــل آليــة العــر  الســوق تــوفّ  حيــث أنّ  التقيــيم العــادل وتســهيل عمليــات النمــو الخــارجي: - 6
الضوابط  احلقيقية هلذه األوراق، كما أنّ السوقية دة مبا يعكس القيمة املالية املقيّ والطلب على أسعار األوراق 

سـد  ،نه من حدود دنيا وعليا لألسـعار اليوميـةالقانونية الشرعية والفنية اليت سكم عمليات التداول مبا تتضمّ 
(من املضاربات الضارة بالشركات املدرجة

5F

2(.  
: االنــدماج  ، مثــلا للشــركات املدرجــة بتســهيل متويــل عــدة عمليــاتًضــكمــا تســمح الســوق املاليــة أي      
  سقيـق إيـرادات ماليـة معتـربة وذات إدة م  األصول، باإلضـافة ك، تسهيل تبادل األوراق املالية املقيّ والتملّ 

 تكلفة منخفضة.

 شروط ومتطلبات قيد األوراق المالية في السوق: ثانيـًا

جمموعــة املتطلبــات الــيت تقــوم الشــركة بتحقيقهــا وتلبيتهــا حــىت تكــون قصــد بشــروط القيــد واإلدراج يُ  
بـات وضـ  شـروط ومتطلّ  يف أنّ  لتداول يف السوق املالية، وال شـكاألوراق املالية اليت تصدرها قابلة ومؤهلة ل

                                                           
(1)  - Mair Fereres et Gérard Rivière, op.cit, p:25. 

ـعرب، مرج  سابق، ص - )2(  .27:محدإ شحدة 
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قدمــة، ا كانـت ناشــئة أو متعـد مــن بــني األمـور األساســية يف أإ سـوق ماليــة أيّــلقيـد وإدراج األوراق املاليــة، يُ 
تكمــن يف تــوفري املعلومــات الضــرورية واملنتظمــة عــن الشــركات املدرجــة لعمــوم  ،وذلــك ملــا هلــا مــن أمهيــة كبــرية

ز املسـتثمرين ويسـاعدهم علـى التـداول ، وهو ما حيفّ واسرتاتيجيتهااملستثمرين سواء عن أنشطتها أو خططها 
املعلومات املالية واألخبار املنشورة عـن الشـركة، ا من استخدام ا عن املضاربة ويقرتب جدً بأسلوب يبتعد كثريً 

 وميكن توضيح هذه الشروط من خالل التطرق للعناصر التالية:

تــوافر  ضــرورة فــق معظــم األســواق علــىتتّ  زمــة لقيــد األوراق الماليــة:المعلومــات والبيانــات الّال  - 1
ا للسوق املالية جمموعة من املعلومات والبيانات الواجب اإلفصاح عنها لرر  عملية القيد، واليت ميكن أيضً 

(قها، ومنهااإلسالمية أن تفرضها وتطبّ 
6F

1(: 
: رأس املـال، طبيعـة رأس مـال الشـركة، وتشـمل رأس مـن حيـث ،ة عن الشركة المصدرةمعلومات عامّ  -أ 

 ؛ن منها رأس املال، تاريخ الشركةأنواع وعدد األسهم اليت يتكوّ ح به واملصدر، املال املصرّ 
: األرباح واخلسائر، األصول واخلصـوم، املركـز املـايل من حيث ،معلومات مالية عن الشركة المصدرة -ب 

 للشركة للسنوات املاضية؛
: طبيعتهــا وكيفيــة القيــام بــا، مكــان العمــل مــن حيــث ،معلومــات عــن العمليــات التجاريــة للشــركة -ج 

 التجارإ الرئيسي، املوق ، حجم املؤسسات الرئيسية، متوسط عدد العاملني فيها؛
: أمساوهم وعناوينهم، عملهم الوظيفي داخل من حيث ،معلومات عن أعضاء مجلس إدارة الشركة  -د 

 الشركة، تفاصيل عن حصة كل عضو يف األوراق املالية؛
عــن بنــود األدراج، مــدققي  لينالمســؤو  لة عــن الشــركة المصــدرة وعــن األشــخاصمعلومــات مفّصــ -ه 

 احلسابات وغريهم من املستشارين؛
 من حيث: ،المالية معلومات عن األوراق  -و 

: ســـعر اإلصـــدار، حقـــوق حصـــص أربـــاح األســـهم، وصـــف مـــن حيـــث ،طبيعـــة األوراق الماليـــة -
 األسهم املصدرة وعددها؛

ـيـ    الحقوق القانونية لألوراق الماليـة: - كحـق التصـويت، احلقـوق امللحقـة باألسـهم خبصـوص تو
 األرباح والتصفية؛

                                                           
 .397، األردن، ص:القانونينيالم  العريب للمحاسبني  "،اإلطار التنظيمي للمحاسبة"، نعيم حسين دمهش - )1(
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  عملية االكتتاب يف األوراق املالية.كتوضيح املصارف اليت تتوّ    :إدارة إصدار األوراق المالية -
شــروط قيــد األوراق املاليــة قــد ختتلــف  رغــم أنّ  :والمشــتركة لقيــد األوراق الماليــة الشــروط العامــة - 2

معظم األسواق قد  أنّ  دة يف بعض األسواق وسهلة يف البعض اآلخر، إالّ آلخر، فقد تكون متشدّ  من سوقٍ 
ضــي ســنة علــى األقــل مــن بعــد مُ  إالّ  عــدم قيــد أإ شــركة حديثــة مباشــرةً  بفــق علــى بعــض الشــروط كوجــو تتّ 

ط أن تكون الشركة بعض األسواق تشرت  باإلضافة إ  نشرها ميزانية أو ميزانيتني سنويتني، كما أنّ  ،تأسيسها
 وعــــدد ق حبقــــوق  شــــروط تتعلّــــضـــا والــــبعض اآلخــــر ال يشـــرتط سقيــــق الــــربح، باإلضــــافة إ  و قـــت رًحبــــحقّ 

 املسامهني ومعدل دوران السهم.
 فيما يلي: بات للقيد، تنحصر مواضيعها عادةً أغلب األسواق تض  شروط ومتطلّ  ا، فإنّ وعمومً        

 ؛ألحكام نظام الشركات ق مبطابقة تأسيس الشركةشروط تتعلّ  .أ 
 : رأس ماهلا، عدد أسهمها، قيمة األسهم املدفوعة؛ق حبجم الشركة من حيثشروط تتعلّ  .ب 
 ق بعدد املسامهني الذين ميلكون الشركة؛شروط تتعلّ  .ج 
 ؛ق بالفرتة اليت مضت على الشركة منذ تأسيسها إ  غاية تاريخ تقدمي طلب اإلدراجشروط تتعلّ  .د 
ـي  األرباح؛ كـ  كةق برحبية الشر شروط تتعلّ  .ه   : حقوق املسامهني، حجم املبيعات، صايف األرباح، تو
 ق بسيولة األسهم ومعدل دوران السهم؛شروط تتعلّ  .و 
ة معلومـات أو أخبـار ضـرورية الـيت تـؤقر علـى وق بأيّـق بالتزام الشركة باإلفصاح وإعالم السّ شروط تتعلّ  .ز 

(د هلار املالية يف الوقت احملدّ سعر سهم الشركة، باإلضافة إ  التزامها بنشر التقاري
7F

1(. 
بـات قيـد األوراق شروط ومتطلّ  ميكن القول أنّ  :المالية األوراققيد عملية  التزامات الشركة بعد - 3

 املالية تنقسم إ :
ق وتتعلّـلـة ومقبولـة يف السـوق املاليـة، هي الشروط اليت تسمح للشـركة بـأن تكـون مؤهّ  :يةـــــــــلشروط أوّ  -أ 

 ؛الشركة، األرباح وعدد املسامهني : حجمــــــب
حـىت  وهي الشـروط الـيت تسـاعد علـى اإلفصـاح عـن املعلومـات واألخبـار الضـرورية، شروط مستمرة: -ب 

ـات الشــركة وأوضــاعها املاليــة، مــن خــالل التــزام الشــركة  تكــون الســوق املاليــة علــى اطــالع ومعرفــة بإجنــا
                                                           

          مؤسسة  ، جريدة الريا ،"تعليق التداول في أسهم الشركات المخالفة خطوة هامة لتنظيم سوق األسهم السعودية"عبد العزيز الربعي،  - )1(

 .2005 اململكة العربية السعودية، ،13437:اليمامة الصحفية، العدد       
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الفــورإ عــن كــل األحــداث واحلقــائق واملعلومــات الــيت ميكــن أن ـمــة، واإلبــالغ بتقــدمي التقــارير املاليــة الّال 
 ر على سعر الشركة.تؤقّ 

 :الشركة تلتزم بشكل مستمر بما يلي نّ إوعليه ف 

وتعليمـات وفتـاوى هيئـة الرقابـة  ،ادرة مـن هيئـة السـوق املاليـةوائح الّصـجيب أن تلتزم جبمي  األنظمة واللّ  -
 الشرعية، وبأية مستندات إضافية يتم طلبها؛

ــــة الوقــــائق الرمسيــــة اخلاّصــــ - ة بالشــــركة : كامليزانيــــات أن ترســــل إ  جلنــــة الســــوق يف �ايــــة كــــل ســــنة مالي
 ؛...وحسابات األرباح واخلسائر وتقارير جمالس اإلدارة، ومراجعي احلسابات

 فة التعديالت اليت جرت على نظام وعقد تأسيس الشركة؛أن ترسل إ  جلنة السوق كا -
 قة بتحديد قيمة األرباح على األوراق املالية وتاريخ الدف ؛غ جلنة السوق بالقرارات املتعلّ أن تبلّ  -
ة معلومـة مـن شـأ�ا التـأقري علـى سـعر الورقـة ا عـن أيّـجيب أن تلتزم الشركة بإبالغ السوق واإلفصـاح فـورً  -

ة قرارات اإلضافة إ  أإ تريري يف املعلومات املذكورة يف طلب اإلدراج لدى السوق، وأيّ املالية للشركة، ب
 ختص املستثمرين؛

ب  أنظمة ولوائح هيئة السـوق املاليـة لإليقـاف مـن التـداول أو إلرـاء   الشركة املدرجة اليت ال تتّ قد تتعرّ  -
(قيدها

8F

1(. 

 السوق: إجراءات قـيد وتعــليق األوراق المالية في  ثالثـًا
ميكــن توضــيح إجــراءات قيــد األوراق املاليــة يف الســوق املاليــة اإلســالمية والشــروط واملخالفــات الــيت  

 :العناصر التاليةب تعليقها وشطبها فيها يف توجِ 

ر هلا علـى  على الشركة أن سضِّ وهي املرحلة اليت يتعّني  إجراءات قيد األوراق المالية في السوق: - 1
بات القيد يف السـوق املاليـة اإلسـالمية، العها ومعرفتها لكافة شروط ومتطلّ وذلك بعد اطّ األقل ملدة سنتني، 

 :ب على الشركة القيام مبا يليوأقناء فرتة التحضري يتوجّ 
: اإلفصاح ونشـر عملية القيد الفعلي، مبا يف ذلك حماولة تقدير كل املخاطر وااللتزامات اليت تأيت بعد .أ 

ـي  األرباح، سـة د من سقيق هذه العملية ألهداف املؤسّ مراقبة احلسابات، وينبري التأكّ  املعلومات، تو
 ة فيما يتعلق بالنمو؛خاصّ 

                                                           
 .33:، ص2002، دار الرضا، سوريا، "االستثمار في بورصات األوراق المالية بين النظرية والتطبيق"عصام فهد العربيد،  - )1(
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 هلــا وذلــك فــاق علــى سـعر معــّني قبـل االنطــالق يف عمليــة تـداول األوراق املاليــة يف الســوق، ينبرـي االتّ  .ب 
 املستثمرين من جهة أخرى؛ا على املسامهني القدامى من جهة، وأن تلقى رضا ر سلبً حىت ال تؤقّ 

من خالل تريري رأس  ق هلا ذلك إالّ األسهم وال يتحقّ  من ينبري للشركة احلصول على أكرب قدر ممكن .ج 
ـيادته من خالل دمج االحتياطيات، أو التقليـل مـن قيمـة األسـهم مـ   مال الشركة، ولذلك تلجأ إ  

(بات القيدحسب شروط ومتطلّ  القانون األساسي للشركة سيترّري  ـيادة عددها، وعليه فإنّ 
9F

 ؛)1
مـــ  تقـــدمي احلســـابات يف الوقيقـــة اإلعالميـــة بصـــورة  نوعيـــة وإجـــراءات الرقابـــة الداخليـــةالتحســـني مـــن  .د 

 مطابقة لشروط العملية؛
ة أقنــاء رها بدقّــاختيــار الشــركة لوســيط مــايل لرــر  مســاعدتا يف التحضــري لعمليــة القيــد ومتابعــة تصــوّ  .ه 

 وبعد عملية القيد الفعلي؛
(بها السوق لعملية القيدـمة اليت تتطلّ تقوم الشركة بتكوين وسضري املستندات الّال  .و 

10F

2(. 
بــات عمليــة التحضــري للــدخول يف الســوق وقيــد أوراقهــا وعليــه، وبعــد اســتيفاء الشــركة خلطــوات ومتطلّ    

إذا كانــت قــد وق خــالل ســنة علــى األكثــر مــن تــاريخ وقــف بــاب االكتتــاب فيهــا ا للّســم طلًبــاملاليــة بــا، تقــدّ 
طرحـــت لالكتتــــاب العــــام، وخــــالل األشـــهر الثالقــــة التاليــــة لنشــــر ميزانيـــة الســــنة الثالثــــة إذا كانــــت مل تطــــرح 

ـمـة للقيـد، م للجهات املختصـة مجيـ  الوقـائق واملسـتندات الّال لالكتتاب العام، وجيب على الشركات أن تقدّ 
 ح التنفيذية للسوق.رسوم االشرتا  واملبالغ املنصوص عليها باللوائتدف  وأن 

بـات دة شـروط ومتطلّ إذا خالفت الشركات املقيّـ :دة بالسوقوراق المالية المقيّ تعليق وشطب األ - 2
أنــواع  دة يف الســوق، وتنقســم طــرق التعليــق إ  قالقــة  لتعليــق وشــطب أوراقهــا املقّيــبعــة، قــد تتعــرّ القيــد املتّ 

 :حسب نوع املخالفة كما يلي
به وض  اسم الشـركة املخالفـة ألحـد شـروط القيـد يف سـجل خـاص للشـركات قصد يُ  التعليق المؤقت: -أ 

دها ة ســدّ وذلــك خــالل مــدّ  ،ملنحهــا فرصــة تعــديل أوضــاعها مبــا يتناســب والشــروط املوضــوعة ،وبصــفة مؤقتــة
   هذا التعليق على شاشة التداول؛إهيئة السوق املالية، وتتم اإلشارة 

وذلـك  ،  السـوق الثانيـةإقصد بـه سويـل قيـد أوراق الشـركة مـن السـوق األو  يُ  التعليق التدريجي: -ب 
 دة هلا؛ة احملدّ ت خالل املدّ بت هلا التعليق املؤقّ يف حالة عدم تصويب الشركة ألوضاعها اليت سبّ 

                                                           
(1)   - Bertrand Jacquillat et Solnik Bruno, op .cit، p:41. 

  أداءأثر "عمل مقدمة إ  ملتقى:  ورقةإجراءات الدخول والتمويل من خالل بورصة القيم المتداولة في الجزائر"، "بوعزة عبد القادر،  - )2(
 .14، ص: 2007، أدرار، "البورصة على فعالية التمويل في االقتصاد الجزائري      



 املبحث الثاني :  إجراءات التعامل يف السوق املالية اإلسالمية                                                                          الفصل الثاني : تنظيم وإدارة السوق املالية اإلسالمية 
 قيد األوراق املالية اإلسالمية :   املطلب األول                                                                                              

 

92 
 

 ويقصد به شطب قيد أوراق الشركة من التداول يف السوق. م:ــــــــــالتعليق الدائ -ج 
ة أسباب ر تعليق أو شطب تداول أسهم إحدى الشركات املدرجة لعدّ السوق املالية أن تقرّ وحيق هليئة       

 ها:أمهّ 

 يف احلاالت اليت يتم فيها ختفيض رأس مال الشركة؛ -
 يف احلاالت اليت يتم فيها اندماج الشركة أو تصفية الشركة وإعالن إفالسها؛ -
 %25دتا بعض األسـواق بــ نة، وقد حدّ معيّ  يف حالة اخنفا  صايف حقوق املسامهني إ  ما دون نسبة -

 من رأس املال املدفوع؛
 ر هذا التوقف؛أشهر دون ذكر األسباب اليت تربّ  03توقف النشاط الفعلي للشركة ملدة  -
أو وجـود تقصــري أو خلــل يف  ،ـمــة للمسـامهني بطريقــة صــحيحةعـدم قيــام الشــركة حبفـظ الســجالت الّال  -

 حلني تصحيح اخللل؛ هذه السجالت من قبل الشركة وذلك
 دة للنشر؛عدم قيام الشركة بتزويد هيئة السوق املالية بالتقارير املالية الدورية خالل الفرتة احملدّ  -
والــيت يعــود تقــديرها إ  هيئــة الســوق املاليــة وإدارة الســوق مبــا  ،بهــا ســالمة التعامــليف احلــاالت الــيت تتطلّ  -

 يكفل حقوق املسامهني واملستثمرين؛
بات وعدم التزامها بشروط ومتطلّ  ،قة من قبل اجلهة املشرفةم الشركة باألنظمة والتعليمات املطبّ عدم التزا -

 القيد واإلفصاح املعتمدة؛
اخلمـور، صـناعة أو بيـ  يف حالة قيام الشركة مبمارسـة أنشـطة تتعـار  وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية مثـل  -

(عائد الورقة يكون على أساس الربا ال على أساس الربح أو أنّ  ،القمار، املالهي واإلقرا  الربوإ
11F

1(. 
 على السوق املالية اإلسالمية تطبيق إجراءات التعليق والشطب واإللراء حسب كل حالة على ويتعّني    
: توجيـه إنـذار للشـركة مث يتبعـه  ب مـثالً ، ومبا تراه يف مصلحة السوق واملستثمرين، فبعض احلاالت تتطلّ حدا

ويف  ،إ  نقـــل أســـهم الشـــركة مـــن الســـوق األو  إ  الســـوق الثانيـــة ماليـــة حـــىت تصـــل العقوبـــةفـــر  غرامـــة 
ــ ،ة عــن الشــركة أو ممارســتها لنشــاط حمظــورق باإلفصــاح ووجــود أخبــار هاّمــا تتعّلــة جــدً حــاالت هاّمــ ب فيتطّل

 نشـاط الشـركة مث عـن املعلومـة أو تطهـري فصـاحدة حىت يـتم اإلاألمر إيقاف التداول بأسهم الشركة لفرتة حمدّ 
 ة أخرى.عاد التداول بأسهمها مرّ يُ 

                                                           
 عبد العزيز الربعي، مرج  سابق. - )1(
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 : قيد األوراق المالية اإلسالمية  المطلب األّول
التــزام  ة لســوق األوراق املاليــة، ويرتتــب عليــهإدراجهــا يف اجلــداول اخلاّصــ ،قصــد بقيــد األوراق املاليــةيُ  

صـدرها اهليئـة العامـة وائح التنفيذيـة والقـرارات الـيت تُ بهـا القـوانني واللّـاجلهة املصدرة بـالقيود والقواعـد الـيت تتطلّ 
 لسوق املال وإدارة السوق.

علـى طلـب مـن اجلهـة املصـدرة هلـذه األوراق،  ابنـاءً  ،األوراق املاليـة سـوقويتم قيـد األوراق املاليـة يف  
ا للقواعــد الــيت يضــعها جملــس إدارة هيئــة وفًقــ ،ويتوقــف قبــول قيــد األوراق أو شــطبها علــى قــرار إدارة الســوق

 .الرقابة الشرعيةالسوق املالية وفتاوى وتعليمات هيئة 

 ق للعناصر التالية:وللوقوف أكثر على خطوات وإجراءات وفوائد هذه العملية يتم التطرّ        

 

 

 

 دوافـــــــع ومزايـــــــــــــا قيد األوراق المالية في السوق: أوالً 

 هذه املزايا:هنا  العديد من املزايا واملناف  اليت تدف  الشركات للدخول إ  السوق وقيد أوراقها املالية با، ومن     

 :العناصر التالية ويتحقق ذلك من خالل :تحسين فعالية الشركة - 1
تيح هلـا الفرصـة وق سـيُ قيـام الشـركات بقيـد أوراقهـا املاليـة يف الّسـ إنّ  الترويج والدعاية ونمو الشـركة: -أ 

اليوميـة عاية عن نفسـها وعـن نشـاطاتا املختلفـة، وذلـك مـن خـالل الظهـور يف نشـرات التـداول دللرتويج وال
ـيـادة املعرفـة الوقيقـة بـا واملتابعـة املسـتمرة لنشـاطاتا مـن مجهـور وكافة مطبوعات السوق، وهو مـا يـؤدّ  إ إ  

(املســتثمرين واملتعــاملني
0F

ســات األخــرى، ا إمكانيــة سســني شــهرتا ومكانتهــا بــني املؤسّ تــاح هلــا أيًضــ، كمــا تُ )1
ــ حيــث أنّ  ورة الشــركة أمــام عمالئهــا ومورديهــا،صــن بــذلك فتتحّســ ل درجــة االنضــمام إ  الســوق املاليــة ميّث

(ر وكفاءة الشركةعالية من التطوّ 
1F

2(. 
                                                           

 .27، ص:2006اجلامعة اإلسالمية، فلسطني،  ،"محاضرات في األسواق المالية"ـعرب، محدإ شحدة  - )1(
(2)  - Maïr Fereres et Gérard Rivière,"  L’introduction en bourse" , Edition d’organisation, France, 1999, p:15.  

  ًا قيد األوراق المالية في السوق؛ـــــــــــــع ومزايـــــــدواف:  أوال 
  : روط ومتطلبات قيد األوراق المالية في السوق؛ــــشثانًيا 
 : ليق األوراق المالية في السوق.ــيد وتعـراءات قــــإج ثالثًا 
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 :من خاللويتحّقق ذلك  :دعم الطاقات الداخلية للشركة  -ب 
 د ملوارد الشركة ونشاطاتا؛وإقناعهم بضرورة التسيري اجليّ  ة كل موظفي ومسامهي الشركةتعبئ -
ـة وســـــائل إعــــالم فعّ  - عمليــــة دخـــــول الشــــركة يف الســـــوق، مــــن خـــــالل سديـــــد  الـــــة مبــــا تقتضـــــيهحيــــا

وهـو مـا يـدف  بالشـركة إ   ،اإلسرتاتيجية والوسائل اليت تتيح االسـتجابة ملصـداقية وسـرعة املعلومـات
(ضرورة احلصول على وسائل تسيري ومراقبة أكثر كفاءة ومالئمة

2F

1(. 

السـوق املاليـة إ  تـدعيم  إ دخـول الشـركات إ يـؤدّ  زيادة فرص وإمكانيـات التمويـل اإلضـافي: - 2
ـيـادة رأس ماهلــا دون اللّ  إ جــوء إ  التمويــل الربـوإ واالســتدانة، وهــو مــا يــؤدّ أمواهلـا اخلاصــة وتســهيل عمليــة 

(إ  مضـــاعفة إمكانيـــات متويلهـــا وحصـــوهلا علـــى أفضـــل الشـــروط للتمويـــل
3F

م وق املاليـــة تقـــدّ الّســـ ، ذلـــك أنّ )2
 ،ة بأســـــعار األوراق املاليـــــة للشـــــركات املدرجـــــةات اخلاّصـــــأحـــــدث التقنيـــــات واألســـــاليب إليصـــــال املعلومـــــ

ايل جـذب االسـتثمار لتلـك الشـركات واحلصـول وإفصـاحاتا ومؤشـرات التـداول للمهتمـني باالسـتثمار، وبالتّـ
 ـمة اليت ستاجها لرووس أمواهلا لرر  متويل نشاطاتا اإلنتاجية والتوسعية.على الزيادات الّال 

 الضرورية للشركات والمستثمرين:توفير المعلومات  - 3
 :حيثفبالنسبة للشركات يمكنها االستفادة من المعلومات التي تقدمها السوق المالية  -أ 

علــى  أداء هــذه الشــركات يــنعكس مباشــرةً  ا للشــركات املدرجــة، ألنّ ا دقيًقــر الســوق املــايل تقييًمــيــوفّ  -
 سعر الورقة املالية املدرجة؛

ة جبميـ  التـداوالت علـى مجيـ  املعلومـات احلديثـة والدقيقـة اخلاّصـميكن للشركات املدرجة أن سصل  -
ـمنية يف العاماليت متّ  ـمنية وجيزة وعن أإ فرتة   .ت على أوراقها املالية يف فرتة 

 :ا فيما يخص المستثمرينأمّ  -ب 
ـمــــة للمســــتثمرين والــــيت تســــاعدهم علــــى اختــــاذ القــــرارات االســــتثمارية ر الســــوق املعلومــــات الّال تــــوفّ  -

 .املناسبة
حصـــوهلم علـــى املعلومـــات احلديثـــة  مكانيـــةإلا تعزيـــز ققـــة املســـتثمرين بـــاألوراق املاليـــة املتداولـــة، نظـــرً  -

 دة وعن الشركة املصدرة هلا؛والصحيحة عن األوراق املالية املقيّ 

                                                           
(1) -  Ibid, p:16. 
(2)  - Bertrand  Jacquillat et bruno solnik, « L'introduction en bourse », Edition QUE SAIS-JE , 2ème Edition,   
      1994, p: 10. 
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ــ - مــن خــالل معرفــة املســتثمرين  ،دة إ  ســيولة أو العكــس وبســرعةإمكانيــة سويــل األوراق املاليــة املقّي
 دة وبصورة مستمرة.ألسعار األوراق املالية املقيّ 

ا، ويــتم ذلــك مــن خــالل وضــ  إســرتاتيجية ماليــة أكثــر اســتقرارً  تحســين الوضــعية الماليــة للشــركة: - 4
الشــركات املدرجــة يف السـوق تكــون أكثــر  وسقيـق منــو أفضــل مبـا يضــمن بقــاء الشـركة يف الســوق، وعليــه فـإنّ 

ـيـادة األربـاح، الوصـول فعّ    إالية من الشركات غري املدرجة، وذلك من حيث: القدرة على النمو، الشهرة، 
(اهليكل التمويلي األفضل

4F

1(. 
ملعرفــة مجهــور  باإلضــافة إ  أن األوراق املاليــة املقيــدة يف الســوق تزيــد مــن القــوة التمويليــة للشــركة نظــراً       

 قيدة.املستثمرين بالشركة وأوراقها امل

ـيــ  يــؤدّ توســيع دائــرة المســاهمين وتنويــع الخيــارات للمســتثمرين:  - 5 إ قيــد األوراق املاليــة إ  تو
ـيــادة اهتمــامهم فيمــا يتعلــق بالشــركة مــن حيــث ا يــؤدّ اإلصــدارات علــى نطــاق واســ  بــني اجلمهــور، ممّــ إ إ  

ـيادة املنافسة بني الشركات املدرجة على وبالتّ  ،ها وجناحهامنوّ   سسني األداء ورف  األرباح.ايل 
ا يف مساعدة املسـتثمرين علـى تنويـ  وتوسـي  قاعـدة االختيـارات كما يساهم قيد األوراق املالية أيضً  

 املتاحة الستثمار مدخراتم.

ر تفاعــل آليــة العــر  الســوق تــوفّ  حيــث أنّ  التقيــيم العــادل وتســهيل عمليــات النمــو الخــارجي: - 6
الضوابط  احلقيقية هلذه األوراق، كما أنّ السوقية دة مبا يعكس القيمة املالية املقيّ والطلب على أسعار األوراق 

سـد  ،نه من حدود دنيا وعليا لألسـعار اليوميـةالقانونية الشرعية والفنية اليت سكم عمليات التداول مبا تتضمّ 
(من املضاربات الضارة بالشركات املدرجة

5F

2(.  
: االنــدماج  ، مثــلا للشــركات املدرجــة بتســهيل متويــل عــدة عمليــاتًضــكمــا تســمح الســوق املاليــة أي      
  سقيـق إيـرادات ماليـة معتـربة وذات إدة م  األصول، باإلضـافة ك، تسهيل تبادل األوراق املالية املقيّ والتملّ 

 تكلفة منخفضة.

 شروط ومتطلبات قيد األوراق المالية في السوق: ثانيـًا

جمموعــة املتطلبــات الــيت تقــوم الشــركة بتحقيقهــا وتلبيتهــا حــىت تكــون قصــد بشــروط القيــد واإلدراج يُ  
بـات وضـ  شـروط ومتطلّ  يف أنّ  لتداول يف السوق املالية، وال شـكاألوراق املالية اليت تصدرها قابلة ومؤهلة ل

                                                           
(1)  - Mair Fereres et Gérard Rivière, op.cit, p:25. 

ـعرب، مرج  سابق، ص - )2(  .27:محدإ شحدة 
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قدمــة، ا كانـت ناشــئة أو متعـد مــن بــني األمـور األساســية يف أإ سـوق ماليــة أيّــلقيـد وإدراج األوراق املاليــة، يُ 
تكمــن يف تــوفري املعلومــات الضــرورية واملنتظمــة عــن الشــركات املدرجــة لعمــوم  ،وذلــك ملــا هلــا مــن أمهيــة كبــرية

ز املسـتثمرين ويسـاعدهم علـى التـداول ، وهو ما حيفّ واسرتاتيجيتهااملستثمرين سواء عن أنشطتها أو خططها 
املعلومات املالية واألخبار املنشورة عـن الشـركة، ا من استخدام ا عن املضاربة ويقرتب جدً بأسلوب يبتعد كثريً 

 وميكن توضيح هذه الشروط من خالل التطرق للعناصر التالية:

تــوافر  ضــرورة فــق معظــم األســواق علــىتتّ  زمــة لقيــد األوراق الماليــة:المعلومــات والبيانــات الّال  - 1
ا للسوق املالية جمموعة من املعلومات والبيانات الواجب اإلفصاح عنها لرر  عملية القيد، واليت ميكن أيضً 

(قها، ومنهااإلسالمية أن تفرضها وتطبّ 
6F

1(: 
: رأس املـال، طبيعـة رأس مـال الشـركة، وتشـمل رأس مـن حيـث ،ة عن الشركة المصدرةمعلومات عامّ  -أ 

 ؛ن منها رأس املال، تاريخ الشركةأنواع وعدد األسهم اليت يتكوّ ح به واملصدر، املال املصرّ 
: األرباح واخلسائر، األصول واخلصـوم، املركـز املـايل من حيث ،معلومات مالية عن الشركة المصدرة -ب 

 للشركة للسنوات املاضية؛
: طبيعتهــا وكيفيــة القيــام بــا، مكــان العمــل مــن حيــث ،معلومــات عــن العمليــات التجاريــة للشــركة -ج 

 التجارإ الرئيسي، املوق ، حجم املؤسسات الرئيسية، متوسط عدد العاملني فيها؛
: أمساوهم وعناوينهم، عملهم الوظيفي داخل من حيث ،معلومات عن أعضاء مجلس إدارة الشركة  -د 

 الشركة، تفاصيل عن حصة كل عضو يف األوراق املالية؛
عــن بنــود األدراج، مــدققي  لينالمســؤو  لة عــن الشــركة المصــدرة وعــن األشــخاصمعلومــات مفّصــ -ه 

 احلسابات وغريهم من املستشارين؛
 من حيث: ،المالية معلومات عن األوراق  -و 

: ســـعر اإلصـــدار، حقـــوق حصـــص أربـــاح األســـهم، وصـــف مـــن حيـــث ،طبيعـــة األوراق الماليـــة -
 األسهم املصدرة وعددها؛

ـيـ    الحقوق القانونية لألوراق الماليـة: - كحـق التصـويت، احلقـوق امللحقـة باألسـهم خبصـوص تو
 األرباح والتصفية؛

                                                           
 .397، األردن، ص:القانونينيالم  العريب للمحاسبني  "،اإلطار التنظيمي للمحاسبة"، نعيم حسين دمهش - )1(
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  عملية االكتتاب يف األوراق املالية.كتوضيح املصارف اليت تتوّ    :إدارة إصدار األوراق المالية -
شــروط قيــد األوراق املاليــة قــد ختتلــف  رغــم أنّ  :والمشــتركة لقيــد األوراق الماليــة الشــروط العامــة - 2

معظم األسواق قد  أنّ  دة يف بعض األسواق وسهلة يف البعض اآلخر، إالّ آلخر، فقد تكون متشدّ  من سوقٍ 
ضــي ســنة علــى األقــل مــن بعــد مُ  إالّ  عــدم قيــد أإ شــركة حديثــة مباشــرةً  بفــق علــى بعــض الشــروط كوجــو تتّ 

ط أن تكون الشركة بعض األسواق تشرت  باإلضافة إ  نشرها ميزانية أو ميزانيتني سنويتني، كما أنّ  ،تأسيسها
 وعــــدد ق حبقــــوق  شــــروط تتعلّــــضـــا والــــبعض اآلخــــر ال يشـــرتط سقيــــق الــــربح، باإلضــــافة إ  و قـــت رًحبــــحقّ 

 املسامهني ومعدل دوران السهم.
 فيما يلي: بات للقيد، تنحصر مواضيعها عادةً أغلب األسواق تض  شروط ومتطلّ  ا، فإنّ وعمومً        

 ؛ألحكام نظام الشركات ق مبطابقة تأسيس الشركةشروط تتعلّ  .أ 
 : رأس ماهلا، عدد أسهمها، قيمة األسهم املدفوعة؛ق حبجم الشركة من حيثشروط تتعلّ  .ب 
 ق بعدد املسامهني الذين ميلكون الشركة؛شروط تتعلّ  .ج 
 ؛ق بالفرتة اليت مضت على الشركة منذ تأسيسها إ  غاية تاريخ تقدمي طلب اإلدراجشروط تتعلّ  .د 
ـي  األرباح؛ كـ  كةق برحبية الشر شروط تتعلّ  .ه   : حقوق املسامهني، حجم املبيعات، صايف األرباح، تو
 ق بسيولة األسهم ومعدل دوران السهم؛شروط تتعلّ  .و 
ة معلومـات أو أخبـار ضـرورية الـيت تـؤقر علـى وق بأيّـق بالتزام الشركة باإلفصاح وإعالم السّ شروط تتعلّ  .ز 

(د هلار املالية يف الوقت احملدّ سعر سهم الشركة، باإلضافة إ  التزامها بنشر التقاري
7F

1(. 
بـات قيـد األوراق شروط ومتطلّ  ميكن القول أنّ  :المالية األوراققيد عملية  التزامات الشركة بعد - 3

 املالية تنقسم إ :
ق وتتعلّـلـة ومقبولـة يف السـوق املاليـة، هي الشروط اليت تسمح للشـركة بـأن تكـون مؤهّ  :يةـــــــــلشروط أوّ  -أ 

 ؛الشركة، األرباح وعدد املسامهني : حجمــــــب
حـىت  وهي الشـروط الـيت تسـاعد علـى اإلفصـاح عـن املعلومـات واألخبـار الضـرورية، شروط مستمرة: -ب 

ـات الشــركة وأوضــاعها املاليــة، مــن خــالل التــزام الشــركة  تكــون الســوق املاليــة علــى اطــالع ومعرفــة بإجنــا
                                                           

          مؤسسة  ، جريدة الريا ،"تعليق التداول في أسهم الشركات المخالفة خطوة هامة لتنظيم سوق األسهم السعودية"عبد العزيز الربعي،  - )1(

 .2005 اململكة العربية السعودية، ،13437:اليمامة الصحفية، العدد       
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الفــورإ عــن كــل األحــداث واحلقــائق واملعلومــات الــيت ميكــن أن ـمــة، واإلبــالغ بتقــدمي التقــارير املاليــة الّال 
 ر على سعر الشركة.تؤقّ 

 :الشركة تلتزم بشكل مستمر بما يلي نّ إوعليه ف 

وتعليمـات وفتـاوى هيئـة الرقابـة  ،ادرة مـن هيئـة السـوق املاليـةوائح الّصـجيب أن تلتزم جبمي  األنظمة واللّ  -
 الشرعية، وبأية مستندات إضافية يتم طلبها؛

ــــة الوقــــائق الرمسيــــة اخلاّصــــ - ة بالشــــركة : كامليزانيــــات أن ترســــل إ  جلنــــة الســــوق يف �ايــــة كــــل ســــنة مالي
 ؛...وحسابات األرباح واخلسائر وتقارير جمالس اإلدارة، ومراجعي احلسابات

 فة التعديالت اليت جرت على نظام وعقد تأسيس الشركة؛أن ترسل إ  جلنة السوق كا -
 قة بتحديد قيمة األرباح على األوراق املالية وتاريخ الدف ؛غ جلنة السوق بالقرارات املتعلّ أن تبلّ  -
ة معلومـة مـن شـأ�ا التـأقري علـى سـعر الورقـة ا عـن أيّـجيب أن تلتزم الشركة بإبالغ السوق واإلفصـاح فـورً  -

ة قرارات اإلضافة إ  أإ تريري يف املعلومات املذكورة يف طلب اإلدراج لدى السوق، وأيّ املالية للشركة، ب
 ختص املستثمرين؛

ب  أنظمة ولوائح هيئة السـوق املاليـة لإليقـاف مـن التـداول أو إلرـاء   الشركة املدرجة اليت ال تتّ قد تتعرّ  -
(قيدها

8F

1(. 

 السوق: إجراءات قـيد وتعــليق األوراق المالية في  ثالثـًا
ميكــن توضــيح إجــراءات قيــد األوراق املاليــة يف الســوق املاليــة اإلســالمية والشــروط واملخالفــات الــيت  

 :العناصر التاليةب تعليقها وشطبها فيها يف توجِ 

ر هلا علـى  على الشركة أن سضِّ وهي املرحلة اليت يتعّني  إجراءات قيد األوراق المالية في السوق: - 1
بات القيد يف السـوق املاليـة اإلسـالمية، العها ومعرفتها لكافة شروط ومتطلّ وذلك بعد اطّ األقل ملدة سنتني، 

 :ب على الشركة القيام مبا يليوأقناء فرتة التحضري يتوجّ 
: اإلفصاح ونشـر عملية القيد الفعلي، مبا يف ذلك حماولة تقدير كل املخاطر وااللتزامات اليت تأيت بعد .أ 

ـي  األرباح، سـة د من سقيق هذه العملية ألهداف املؤسّ مراقبة احلسابات، وينبري التأكّ  املعلومات، تو
 ة فيما يتعلق بالنمو؛خاصّ 

                                                           
 .33:، ص2002، دار الرضا، سوريا، "االستثمار في بورصات األوراق المالية بين النظرية والتطبيق"عصام فهد العربيد،  - )1(
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 هلــا وذلــك فــاق علــى سـعر معــّني قبـل االنطــالق يف عمليــة تـداول األوراق املاليــة يف الســوق، ينبرـي االتّ  .ب 
 املستثمرين من جهة أخرى؛ا على املسامهني القدامى من جهة، وأن تلقى رضا ر سلبً حىت ال تؤقّ 

من خالل تريري رأس  ق هلا ذلك إالّ األسهم وال يتحقّ  من ينبري للشركة احلصول على أكرب قدر ممكن .ج 
ـيادته من خالل دمج االحتياطيات، أو التقليـل مـن قيمـة األسـهم مـ   مال الشركة، ولذلك تلجأ إ  

(بات القيدحسب شروط ومتطلّ  القانون األساسي للشركة سيترّري  ـيادة عددها، وعليه فإنّ 
9F

 ؛)1
مـــ  تقـــدمي احلســـابات يف الوقيقـــة اإلعالميـــة بصـــورة  نوعيـــة وإجـــراءات الرقابـــة الداخليـــةالتحســـني مـــن  .د 

 مطابقة لشروط العملية؛
ة أقنــاء رها بدقّــاختيــار الشــركة لوســيط مــايل لرــر  مســاعدتا يف التحضــري لعمليــة القيــد ومتابعــة تصــوّ  .ه 

 وبعد عملية القيد الفعلي؛
(بها السوق لعملية القيدـمة اليت تتطلّ تقوم الشركة بتكوين وسضري املستندات الّال  .و 

10F

2(. 
بــات عمليــة التحضــري للــدخول يف الســوق وقيــد أوراقهــا وعليــه، وبعــد اســتيفاء الشــركة خلطــوات ومتطلّ    

إذا كانــت قــد وق خــالل ســنة علــى األكثــر مــن تــاريخ وقــف بــاب االكتتــاب فيهــا ا للّســم طلًبــاملاليــة بــا، تقــدّ 
طرحـــت لالكتتــــاب العــــام، وخــــالل األشـــهر الثالقــــة التاليــــة لنشــــر ميزانيـــة الســــنة الثالثــــة إذا كانــــت مل تطــــرح 

ـمـة للقيـد، م للجهات املختصـة مجيـ  الوقـائق واملسـتندات الّال لالكتتاب العام، وجيب على الشركات أن تقدّ 
 ح التنفيذية للسوق.رسوم االشرتا  واملبالغ املنصوص عليها باللوائتدف  وأن 

بـات دة شـروط ومتطلّ إذا خالفت الشركات املقيّـ :دة بالسوقوراق المالية المقيّ تعليق وشطب األ - 2
أنــواع  دة يف الســوق، وتنقســم طــرق التعليــق إ  قالقــة  لتعليــق وشــطب أوراقهــا املقّيــبعــة، قــد تتعــرّ القيــد املتّ 

 :حسب نوع املخالفة كما يلي
به وض  اسم الشـركة املخالفـة ألحـد شـروط القيـد يف سـجل خـاص للشـركات قصد يُ  التعليق المؤقت: -أ 

دها ة ســدّ وذلــك خــالل مــدّ  ،ملنحهــا فرصــة تعــديل أوضــاعها مبــا يتناســب والشــروط املوضــوعة ،وبصــفة مؤقتــة
   هذا التعليق على شاشة التداول؛إهيئة السوق املالية، وتتم اإلشارة 

وذلـك  ،  السـوق الثانيـةإقصد بـه سويـل قيـد أوراق الشـركة مـن السـوق األو  يُ  التعليق التدريجي: -ب 
 دة هلا؛ة احملدّ ت خالل املدّ بت هلا التعليق املؤقّ يف حالة عدم تصويب الشركة ألوضاعها اليت سبّ 

                                                           
(1)   - Bertrand Jacquillat et Solnik Bruno, op .cit، p:41. 

  أداءأثر "عمل مقدمة إ  ملتقى:  ورقةإجراءات الدخول والتمويل من خالل بورصة القيم المتداولة في الجزائر"، "بوعزة عبد القادر،  - )2(
 .14، ص: 2007، أدرار، "البورصة على فعالية التمويل في االقتصاد الجزائري      
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 ويقصد به شطب قيد أوراق الشركة من التداول يف السوق. م:ــــــــــالتعليق الدائ -ج 
ة أسباب ر تعليق أو شطب تداول أسهم إحدى الشركات املدرجة لعدّ السوق املالية أن تقرّ وحيق هليئة       

 ها:أمهّ 

 يف احلاالت اليت يتم فيها ختفيض رأس مال الشركة؛ -
 يف احلاالت اليت يتم فيها اندماج الشركة أو تصفية الشركة وإعالن إفالسها؛ -
 %25دتا بعض األسـواق بــ نة، وقد حدّ معيّ  يف حالة اخنفا  صايف حقوق املسامهني إ  ما دون نسبة -

 من رأس املال املدفوع؛
 ر هذا التوقف؛أشهر دون ذكر األسباب اليت تربّ  03توقف النشاط الفعلي للشركة ملدة  -
أو وجـود تقصــري أو خلــل يف  ،ـمــة للمسـامهني بطريقــة صــحيحةعـدم قيــام الشــركة حبفـظ الســجالت الّال  -

 حلني تصحيح اخللل؛ هذه السجالت من قبل الشركة وذلك
 دة للنشر؛عدم قيام الشركة بتزويد هيئة السوق املالية بالتقارير املالية الدورية خالل الفرتة احملدّ  -
والــيت يعــود تقــديرها إ  هيئــة الســوق املاليــة وإدارة الســوق مبــا  ،بهــا ســالمة التعامــليف احلــاالت الــيت تتطلّ  -

 يكفل حقوق املسامهني واملستثمرين؛
بات وعدم التزامها بشروط ومتطلّ  ،قة من قبل اجلهة املشرفةم الشركة باألنظمة والتعليمات املطبّ عدم التزا -

 القيد واإلفصاح املعتمدة؛
اخلمـور، صـناعة أو بيـ  يف حالة قيام الشركة مبمارسـة أنشـطة تتعـار  وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية مثـل  -

(عائد الورقة يكون على أساس الربا ال على أساس الربح أو أنّ  ،القمار، املالهي واإلقرا  الربوإ
11F

1(. 
 على السوق املالية اإلسالمية تطبيق إجراءات التعليق والشطب واإللراء حسب كل حالة على ويتعّني    
: توجيـه إنـذار للشـركة مث يتبعـه  ب مـثالً ، ومبا تراه يف مصلحة السوق واملستثمرين، فبعض احلاالت تتطلّ حدا

ويف  ،إ  نقـــل أســـهم الشـــركة مـــن الســـوق األو  إ  الســـوق الثانيـــة ماليـــة حـــىت تصـــل العقوبـــةفـــر  غرامـــة 
ــ ،ة عــن الشــركة أو ممارســتها لنشــاط حمظــورق باإلفصــاح ووجــود أخبــار هاّمــا تتعّلــة جــدً حــاالت هاّمــ ب فيتطّل

 نشـاط الشـركة مث عـن املعلومـة أو تطهـري فصـاحدة حىت يـتم اإلاألمر إيقاف التداول بأسهم الشركة لفرتة حمدّ 
 ة أخرى.عاد التداول بأسهمها مرّ يُ 

                                                           
 عبد العزيز الربعي، مرج  سابق. - )1(
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  :المبحث الثالث
 إسالميةتجارب العملية إلنشاء سوق مالية  ال

 
 ،وإجيابيــة يف ســبيل إنشــاء ســوق ماليــة إســالمية مهّمــةلقــد خطــت بعــض الــدول اإلســالمية خطــوات        

مـلهــا مـــل نظهتــا  التمــويلي والتنمــوي متــارس وظائفهــا وأنشــطتها علــى النحــو الــذي نُظّــر هلــا وتــؤّدي دورهــا
ا مـن ا مهّمـجـزءً الـذي يُعـد  التقليدية، تأيت يف مقدمتها ماليزيا اليت قامت بإنشـاء سـوق رأس املـال اإلسـالمي

، باإلضــافة إىل البحــرين الــيت قامــت وبالتعــاون مــع أطــراف عديــدة بإنشــاء الســوق املاليــة النظــام املــايل املــاليزي
ديب  باإلضـافة أيًضـا إىل إمـارةاإلسـالمية،  املاليـة السـوق يف العمـل وضبط بتنظيم اإلسالمية الدولية اليت تتم

 اليت  قامت بتحويل سوقها املايل إىل سوق مايل إسالمي عاملي يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 ولتوضيح أهم هذه المحاوالت والتجارب القائمة، يتم التطّرق للعناصر التالية:       

 

 

 

 

 

 

 

 ؛في إنشاء السوق المالية اإلسالمية يزياـــــــالتجربة م المطلب األّول: •

  ؛في إنشاء السوق المالية اإلسالمية تجربة البحرين ي:ـالمطلب الثان •

 .في إنشاء السوق المالية اإلسالمية يـــــــــــتجربة دبـ المطلب الثالث: •
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 في إنشاء السوق المالية اإلسالمية  : تجربة ماليزياولالمطلب األ

وسـوق رأس املـال يتكّون سوق رأس املال يف ماليزيا من سوقني أساسـيني: سـوق رأس املـال التقليـدي         
 اإلسالمي لألصول املالية متوسطة وطويلة األجل، وميكن توضيح ذلك كما يلي:

 

 : سوق رأس المال الماليزيأّوالً 
يشمل سوق رأس املال املاليزي السوق املنّظم مبا فيه البورصة املاليزيـة لـألوراق املاليـة والبورصـة املاليزيـة        

 للمشتقات، كما يضم أيًضا السوق غري املنّظم خاّصة سوق السندات.

ماليزيا إىل تعود بداية صناعة التعامل باألوراق املالية يف  مفهوم ونشأة سوق رأس المال الماليزي: - 1

أواخر القرن التاسع عشر، وذلك بظهور الشركات الربيطانية املتخّصصة يف الصناعات املطّاطية والقصديرية، 

تأســـيس مجعيـــة مساســـرة بورصـــة ســـنغافورة، كجمعيـــة منّظمـــة ورمسيـــة ختـــتص يف  1930ليـــتم بعـــدها ويف ســـنة 
 .1937مجعية مساسرة  بورصة ماليزيا سنة إجراءات التعامل باألوراق املالية، واليت أعيد تسجيلها باسم 

، وتطـّور تـدرجيًيا مـع مـرور الوقـت، لكـن تطـّوره  1960ويرجع ظهور سوق رأس املال املـاليزي إىل سـنة        

كان  ملحوظ وملفت خاّصًة يف أوائل الثمانينات، وذلك من خالل إصدار األوراق املالية احلكوميـة لغـرض 
       ،لتطـوير االقتصـاد املـاليزي والنهـوض بـه ومهًمـاسد احتياجات القطاع العام، الذي كان يُعد قطاًعـا أساسـًيا 

غـــري أّن االعتمـــاد والرتكيـــز علـــى القطـــاع العـــام لوحـــده مـــن قبـــل احلكومـــة املاليزيـــة مل يـــدم طـــويًال، بـــل أصـــبح 
االهتمــام ينصــب علــى كــال القطــاعني: العــام واخلــاص للنهــوض بســوق رأس املــال املــاليزي، ليــتم إصــدار أّول 

 .ةاليزيامل ندات من الشركات اخلاّصةبعدها إصدار سوتزايد وتواىل  ،1980سندات من القطاع اخلاص سنة 

ســـنة ومـــا ســـاهم أكثـــر يف تطـــوير ســـوق رأس املـــال املـــاليزي، هـــو تأســـيس هيئـــة األوراق املاليـــة املاليزيـــة       
، وتعتــرب اجلهــة الوحيــدة الــيت تنفــرد بتنظــيم وتــرخيص مجيــع إصــدارات األوراق املاليــة بنوعيهــا التقليــدي 1993

، باإلضــــافة إىل ســــوق املشــــتقات وســــوق الســــندات، 1994ور لألســــهم ســــنة واإلســـالمي، وبورصــــة كواالملبــــ
أصبح سوق رأس املال املاليزي مصـدرًا رئيًسـا للمـوارد املاليـة الّالزمـة لتمويـل التكـوين الرأمسـايل لكـال   وبذلك

  ً؛ـــــــــــاليزيــــــسوق رأس المال المـــــــــــــــ:  أوال 
  : سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي.ثانًيا 
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األجـل، القطاعني، يوّفر فرص وأشـكال االقـرتاض املتنّوعـة خاّصـة لتمويـل املشـاريع التنمويـة متوّسـطة وطويلـة 
 ممّا يساهم يف تطوير خمتلف القطاعات الصناعية واالقتصادية املاليزية.

 : ماليزيا إىل ثالثة أقسام رئيسةينقسم سوق رأس املال يف  أقسام سوق رأس المال الماليزي: - 2

املنتجات واخلدمات الـيت تتعلّـق ببيـع وشـراء أدوات امللكيـة   وق الذي تتوافر فيههو السّ  سوق الملكية:  -أ 

كاألســـهم، ووثـــائق صـــناديق االســـتثمار، وخـــدمات السمســـرة التقليديـــة واإلســـالمية، وهلـــذا الغـــرض أنشـــئت 

 ، وفيها يتم تداول األوراق املالية التالية:1973بورصة كواالملبور لألوراق املالية احملدودة سنة 

 األسهم العادية؛  -
 األسهم املمتازة؛ -
 وحدات استثمار للعقار؛ -
0Fشهادات الشراء من األسهم املوجودة -

 ؛ ∗
1Fشهادات الشراء من األسهم اجلديدة -

∗
2F

∗. 

لسـوق غـري املنّظمـة ويـتم فيهـا تـداول السـندات احلكوميـة واخلاّصـة يف اهي عبارة عـن  :سوق السندات -ب 
ويــتم إدارة الســوق وفــق نظــام إلكــرتوين خــاص يســّجل فيــه كــل مــا  ،ماليزيــا الــيت تزيــد فــرتة اســتحقاقها عــن الســنة

يتعّلق بتعامالت السندات بنوعيها التقليدي واإلسالمي، خاّصة معـامالت تـداول السـندات وتسـويتها، وخيضـع 
هذا النظام لرقابة وإشراف املصرف املركزي املاليزي، الذي يعترب مسؤوًال عن السوق الثانوية للسـندات، يف حـني 

 .توّىل هيئة األوراق املالية املاليزية مهّمة الرقابة واإلشراف على السوق األّولية لسوق السنداتت

لقـــد بـــدأت ســـوق املشــتقات يف ماليزيـــا بتأســـيس بورصــة كواالملبـــور للســـلع ســـنة  ســوق المشـــتقات: -ج 
وعقــــــود   ، وأّول أدوات املشـــــتقات الــــــيت ّمت تــــــداوهلا هـــــي عقــــــود املســــــتقبليات لزيـــــت النخيــــــل اخلــــــام،1980

املستقبليات للمطاط وعقود املستقبليات للتصـدير، وبعـدها عقـود املسـتقبليات لزيـت نـواة النخيـل اخلـام الـيت 
 تعترب من أنش  العقود املستقبلية ويستمر التداول با لغاية اآلن يف بورصة املشتقات املاليزية.

                                                           
  عّينة يف فرتة حمددة وبسعر معّني.متنح حاملها احلق وليس االلتزام يف شراء كمية معّينة من أسهم شركة م    ∗

 ة، يف فرتة حمددة تعطي حلاملها احلق وليس االلتزام يف شراء كمية معّينة من األسهم العادية اجلديدة اليت تصدرها الشركات املدرجة يف البورصة املاليزي ∗∗
  حلماية حقوق املسامهني القدامى يف حالة إصدار أسهم جديدة بقيمة أقل من القيمة املتداولة يف السوق. وبثمن حمّدد     
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وميكن أن يتم التـداول بـأدوات املشـتقات يف البورصـة املاليزيـة للمشـتقات، سـواء داخـل هـذه البورصـة 
أو خارجها، حيث يتم تداول عقود املستقبليات واخليارات يف البورصة أّما األدوات املتداولـة خـارج البورصـة 

 فهي عقود املبادالت والعقود اآلجلة ألسعار الفائدة.  

لغـرض ضـمان التـزام السـوق بكافـة القـوانني والتشـريعات املنّظمـة لـه  هيئة األوراق المالية الماليزية:  -3
من جهة، وحلماية حقوق املستثمرين يف سوق رأس املال من جهة أخرى، خيضع سوق رأس املال يف ماليزيـا 

تــرب اجلهــة الرقابيــة العليــا والوحيــدة تع ، الــيتهيئــة األوراق الماليــة الماليزيــة لرقابــة بعــض اجلهــات، مــن أّمههــا:
 :، تتمّثل أهم وظائفها يف ما يلي1993لسوق رأس املال املاليزي وترتب  مباشرة بوزارة املالية، أنشئت سنة 

 القيام بتسجيل نشرة االكتتاب لكل الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية لألوراق املالية؛ .أ 
 السماح بإصدار سندات الشركات؛ .ب 
 الرقابة واإلشراف على كل ما يتعّلق باألوراق املالية والعقود اآلجلة؛ .ج 
 تنظيم عمليات االستحواذ واالندماج بني الشركات؛ .د 
 الرقابة واإلشراف على صناديق االستثمار؛ .ه 
 ؛منح الرتخيص، واإلشراف على مجيع األشخاص املرخص هلم .و 

 اإلشراف على املبادالت وبيت املقاصة واإليداع املركزي. .ز 

وبغــــض النظــــر عــــن كافــــة املهــــام التنظيميــــة املوكلــــة هليئــــة األوراق املاليــــة املاليزيــــة، فضــــًال عــــن محايــــة         
 املستثمرين، فاهليئة ملزمة أيًضا بتشجيع تنمية سوق األوراق املالية وسوق املشتقات يف ماليزيا.

 سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي :ثانيـًا

 :اليت متّيزه له خصائصه ووظائفه وأقسامه ،ا من النظام املايل املاليزيا مهمّ جزءً  املال اإلسالمي رأسعترب سوق ي

سـوق الـيت تكـون مجيـع عملياتـا ه القصـد بـيُ  مفهوم ونشأة سوق رأس المال اإلسالمي المـاليزي: -1

  عين:يالشريعة اإلسالمية  ا ألحكامموافقً ومبادئها، وأن يكون السوق الشريعة ألحكام  ةونشاطاتا موافق

  ؛الفائدة أو الربا خلّوه من .أ 
  ؛كل نشاط البيع أو الشراء املنطوي على الغررخلّوه من   .ب 
 حنوه؛امليسر أو  خلّوه من .ج 
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 .)3F1(احترمي إنتاج أو بيع أو توفري أي خدمة حمرمة شرعً  .د 

طويــل الاالســتثمار والتمويــل املتوســ  و عّرفتــه هيئــة األوراق املاليــة املاليزيــة بأنّــه ســوق تتــوافر فيــه فــرص و       

األجــل، واملنتجــات واخلــدمات املتــوافرة فيــه تلتــزم التزاًمــا تاًمــا بأحكــام الشــريعة اإلســالمية، وتكــون خاليــة مــن  
 كافة األنشطة احملّرمة، مثل الربا، املقامرة، الغرر وما شابه ذلك.

وتعود البداية احلقيقية لسوق رأس املال اإلسالمي إىل أوائل التسعينيات، حيث قامـت شـركة شـيل أم        

، ّمث تــواىل إصــدار 1990دي إس اخلاّصــة احملــدودة بإصــدار أوىل الصــكوك اإلســالمية يف الســوق احملّلــي ســنة 
ســـوق رأس املـــال اإلســـالمي واتســـاعه، العديــد مـــن األدوات املاليـــة اإلســـالمية األخـــرى، ممّــا أّدى إىل تعميـــق 

 وبعدها ّمت تأسيس نوافذ السمسرة اإلسالمية ونظام صناديق االستثمار اإلسالمية يف ماليزيا.

لضــمان التــزام كافــة أنشــطة ســوق  :المــاليزي اإلســالمي المــال رأس ســوق الرقابــة الشــرعية علــى  -2

هـي ختضـع لرقابـة وإشـراف املستشـارين الشـرعيني رأس املال اإلسالمي مببـادئ وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية، ف

 واخلرباء املتخّصصني يف فقه املعامالت املالية اإلسالمية.

ولذلك، وإلضفاء املصداقية والتأكيد على التزام السوق بأحكـام الشـريعة اإلسـالمية ومبادئهـا، قامـت        

التـابع هليئـة األوراق املاليـة  مـال اإلسـالمي،قسـم سـوق البإنشـاء  1996هيئة األوراق املالية املاليزية يف سـنة 

املاليزيــة ملســاندة اهليئــة ومعاونتهــا يف إصــدار األوراق املاليــة اإلســالمية، ومــن ضــمن صــالحيات هــذا القســم 
، وللقسـم أن )Principal adviser(  التأكد من مجيع العروضات والتقـدميات الـيت قـّدمها املنسـق القائـدي

املتعّلقة بأحكام الشريعة اإلسالمية خصوًصا يف كل املعامالت اليت تتعلّـق بإصـدار األوراق يقّر جبميع األمور 
(املالية اإلسالمية

4F

2(.                                                                                

، والـــــيت حـــــّل حمّلهـــــا اللـــــس كمـــــا ّمت تأســـــيس الّلجنـــــة الشـــــرعية لدراســـــة األدوات املاليـــــة اإلســـــالمية         
ليمـــارس مهـــام ومســـؤوليات أوســـع وأمشـــل مـــن الّلجنـــة الســـابقة، يتشـــّكل  1996االستشـــاري الشـــرعي ســـنة 

أعضــاؤه مــن أفــراد مــؤهلني لــديهم خــربة واســـعة يف تطبيــق الشــريعة والســيما يف جمــاالت االقتصــاد والتمويـــل 
 .اإلسالمي

                                                           
  .13:، ص2008لبحوث الشرعية، ماليزيا، األكادميية العاملية ل ،"تطور سوق األوراق المالية اإلسالمية"حممد نور الدين غادمن،  - )1(
 .03ص: ،وراق المالية في ماليزيا""النظام القانوني إلصدار األحممد أكرم الل الدين،  - )2(
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يســاهم اللـــس  ســوق رأس المــال اإلســالمي:دور المجلــس االستشــاري الشــرعي فــي تطــوير  -أ
 :سوق رأس املال اإلسالمي والنهوض به، وذلك من خالليف تطوير  مسامهة كبرية

  ؛املالية اجلديدة األدواتتيسري وسائل تطوير وتنظيم  -

  ؛إزالة الشبهة وغرس الثقة يف نفوس املتعاملني من خالل نشر القرارات الشرعية -

ن من لتمكّ ل برأيهم ذألخوا نيالسوق املالية واخلرباء الشرعي ير ياملتعاملني ومدمناقشات دورية مع إجراء  -
  ؛املناسبالصائب و  إصدار القرار

املاليـة  باألسـواق الـيت تتعلّـقاملعلومـات  كـل  شرنتوعية و غرض الل ،دوليةالندوات الؤمترات و امليف  ةشاركامل -
  ومدى تطّورها؛ يف ماليزيا اإلسالمية

قائمـة األوراق املاليـة الـيت سـيتم قبوهلـا وإدراجهـا بـا، والـيت تتوافـق أنشـطتها وأحكـام ليزيا د بورصة ماحتدّ  -
(الشريعة اإلسالمية بناًء على املعايري اليت وضعها اللس االستشاري الشرعي

5F

1(. 

تتمثّــل املعــايري الــيت  الماليــة اإلســالمية: األوراق معــايير المجلــس االستشــاري الشــرعي لتقيــيم -ب
اإلسالمية يف خلو أنشطة  الشريعة مع املتوافقة املالية األوراق حالة وضعها اللس االستشاري الشرعي لتقييم

 :الشركات من أحد العناصر التالية

 ؛)الفائدة( الربا أساس اليت تكون على املالية اخلدمات -
 القمار وامليسر؛ -
 تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛املنتجات اليت ال  بيع أو تصنيع -
 التقليدي؛ التأمني -
 اإلسالمية؛ الشريعة ألحكام با والغري موافقة مسموح الغري الرتفيهية األنشطة -
 الصلة؛ ذات املنتجات أو التبغ والسجائر بيع أو تصنيع -
 اإلسالمية. الشريعة ألحكام املوافقة غري املالية األوراق يف املتاجرة -

ـــاركمـــا يأخـــذ يف     ـــة  نســـبة أيًضـــا االعتب ـــع الثابت ـــيت تلقتهـــا الشـــركة مـــن الودائ ـــد ال ـــرادات مـــن الفوائ اإلي
 .التقليدية أو غريها من الصكوك بفائدة مالية

                                                           
  .23ص:  ،"ماليزيا في المالية األوراق إلصدار القانوني النظام" الدين، الل أكرم حممد - )1(
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وقــد ّمت إصــدار قائمــة األوراق املاليــة املتوافقــة وأحكــام الشــريعة الــيت ســيتم إدراجهــا واملعتمــدة مــن قبــل    
ورقـة  817، وقـد بّينـت أّن هنـاك 2012 ديسـمربحيّـز التنفيـذ يف  اللس االستشـاري الشـرعي، والـيت دخلـت
ورقـة  942٪ مـن جممـوع األوراق املاليـة املدرجـة والبـالغ عـددها  89مالية موافقة للشريعة اإلسـالمية، تشـّكل 

(مدرجة يف بورصة ماليزيا
6F

االستثمار يف األوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ال واجلدير بالذكر أّن  ،)1
األوراق املاليــة  ألنّ  ، بــل علــى كــل املســتثمرين مهمــا كانــت ديــانتهم،املســلمني فقــ املســتثمرين يقتصــر علــى 

  .اياملتوافقة مع الشريعة هي جزء من األوراق املالية املدرجة يف بورصة ماليز 

 ميتاز سوق رأس املال اإلسالمي باخلصائص التالية: :الماليزي اإلسالمي سوق رأس المالخصائص  -3 

خيضــع ســوق رأس املــال املــاليزي لرقابــة اللــس االستشــاري الشــرعي، وذلــك بالتعــاون مــع قســم ســوق  .أ 
رأس املــال اإلســـالمي الـــذي يـــزّود اللـــس بكـــل املعلومـــات الـــيت ختـــص الســـوق، باعتبـــاره مســـؤوًال عـــن 

 أنشطة هذا السوق؛دراسة وحتليل 

 الربا، القمار..كخلو كافة عمليات ومعامالت سوق رأس املال املاليزي من كل احملظورات الشرعية   .ب 

التعامــــل بــــاألدوات املاليــــة اإلســــالمية الــــيت تتفــــق وأحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية، والــــيت أجازهــــا ومســــح  .ج 
 بإصدارها وتداوهلا اللس االستشاري الشرعي؛

اف اجلهـات املختلفـة املعنيـة السـيما هيئـة األوراق املاليـة املاليزيـة والبورصـة املاليزيـة اخلضوع لرقابة وإشـر  .د 
 طاملا أّ�ا مل تتناقض وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 يتكّون سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا، من: أقسام سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي: – 4

ــــة:-أ                          ويقصــــد بــــا أســــهم الشــــركات املدرجــــة يف البورصــــة املاليزيــــة والــــيت تتوافــــق أنشــــطتها  األســــهم العادي

 وأحكام الشريعة اإلسالمية؛

 )2012 -2011المتوافقة مع الشريعة في بورصة ماليزيا خالل الفترة (المدرجة و : األسهم )04(جدول رقم

 2012ديسمبر  2011ديسمبر   *األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 817 839 عدد األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المدرجة 

                                                           
 -corporate// www.bursamalaysia.com                     متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – )1(
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 923 946 إجمالي األسهم المدرجة 

 89 %89 نسبة األسهم المتوافقة مع الشريعة إلى إجمالي األسهم المتداولة% 

 942 806 يت)جالقيمة السوقية لألسهم المتوافقة مع الشريعة (مليار رين 

 1466 1285 يت)جإجمالي القيمة السوقية الكلية (مليار رين 

 64 %63 نسبة  القيمة السوقية لألسهم المتوافقة إلى إجمالي القيمة السوقية الكلية% 

 يتم اإلعالن عن قائمة األوراق املالية اإلسالمية مرتني يف السنة (ماي/ نوفمرب) * 

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

شـــركة متوافقـــة مـــع الشـــريعة االســـالمية مدرجـــة يف  817هنـــاك أّن  ،يّتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله
بلغـت مـن جممـوع األوراق املاليـة املدرجـة بقيمـة سـوقية  %89ل ميثّ  وهو ما ،2012 خالل سنةبورصة ماليزيا 

ل شـركة متثّـ 839مـع  وذلـك مقارنـةً  ،مجايل رمسلـة السـوقإمن  % 64 ي ما ميّثليت أجمليار رين 942 حوايل
 ســنةوراق املاليــة املدرجــة يف مــن األ %63، ونســبة يــتجمليــار رين 806 ســوقية تقــدر بـــــ بقيمــةو  %89حــوايل

ل حـوايل ثلثـي القيمـة املدرجـة حالًيـا يف بورصـة ماليزيـا متثّـو توافقـة مـع الشـريعة املاألسهم  نّ فإ وبالتايل، 2011
ـــوّع اخليـــارات أمـــام املســـتثمرين للوصـــول إىل تشـــكيلة واســـعة مـــن  الســـوقية يف ماليزيـــا، وهـــي بـــذلك تُعـــّدد وتُن

 .األسهم املتوافقة مع الشريعة يف مجيع القطاعات املتنّوعة حملافظ استثمارية أوسع وأعمق

ـــوّىل جتميـــع املـــدخرات مـــن املســـتثمرين  ســـالمية:صـــناديق االســـتثمار اإل - ب ـــارة عـــن صـــناديق تت هـــي عب
لتوظيفهــا واســتثمارها يف الشــركات الــيت جييزهــا اللــس االستشــاري الشــرعي، وتكــون وفــق األســاليب والصــيغ 

ُــــاإلســــالمية، و   املاليــــة واألدواتدار الصــــندوق حســــب املبــــادئ الشــــرعية ويســــتثمر يف األســــهم والصــــكوك ي
، كــــالتوظيف مــــثًال يف صــــناديق أســــهم الشــــركات اإلســــالمية املدرجــــة يف البورصــــة املاليزيــــة، فقــــ  اإلســــالمية

 صناديق الصكوك اإلسالمية...

 )2012-2011الفترة (: صناديق االستثمار اإلسالمية في ماليزيا خالل )05(جدول رقم

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  عدد الصناديق المعتمدة

 169 164 اإلسالميةالصناديق االستثمارية 

 589 587 اإلجمالي

 يت)جالقيمة الصافية لألصول (مليار رين

 35 28 الصناديق االستثمارية اإلسالمية

 295 249 اإلجمالي

 %12 %11 النسبة إلى اإلجمالي

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 
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تطـّور مسـتمر، فبعـد ماليزيـا يف صناديق االسـتثمار اإلسـالمية يف صناعة الحظ من اجلدول أعاله أّن يُ        
يـــت مليـــار رينج 28صـــندوق وصـــايف قيمـــة أصـــوهلا حـــوايل  164حـــوايل  2011 ديســـمربأن كـــان عـــددها يف 

 .2012يت سنة مليار رينج 35ندوق وبأصول قيمتها ص 169ارتفع عددها إىل  ماليزي،

 قيدال سـوق يف العـامل تـدرج صـنتعترب البورصـة املاليزيـة أوّ  :ةاإلسالمي ةالستثمار العقاريا قيداصن -ج 
يف أنـواع خمتلفـة مـن هذه الصـناديق بشـكل مباشـر تستثمر ، 1996وذلك سنة  ةاإلسالمي ةالستثمار العقاريا

للمســتثمرين فرصــة احلصــول علــى حقيبــة مــن األمــالك العقاريــة ا يتــيح ممّــ ،األصــول ذات العالقــة بالعقــارات
ك حصــص تســمح هيكلــة هــذه الصــناديق لصــغار املســتثمرين بتملّــحيــث  ،عــة واملــدارة بشــكل حمــرتفاملتنوّ 

 .صغرية يف املشروعات العقارية العمالقة

 )2012-2011(الفترة اإلسالمية في ماليزيا خالل العقارية : صناديق االستثمار )06جدول رقم(

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  عدد الصناديق المعتمدة

 03 03 صناديق االستثمار العقارية اإلسالمية

 16 15 اإلمجايل

 يت)ج(مليار رينالقيمة السوقية 

 03,5 02,9 صناديق االستثمار العقارية اإلسالمية

 24,6 16,3 اإلمجايل

 %14,2 %17,8 النسبة إلى اإلجمالي

 متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – :المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

اإلسالمية املاليزيـة قـد ارتفعـت صناديق االستثمار العقارية لرمسلة السوق يّتضح من خالل اجلدول أّن 
صـــناديق االســـتثمار  أنّ  كمـــا  ،2012مليـــار رينجيـــت ســـنة  03,5إىل  2011مليـــار رينجيـــت ســـنة  2,9مـــن 
السبب يف تزايد  ويرجع، % 20إىل  15مت عوائد بني قدّ  ة وخالل نفس الفرتة قداليزياملاإلسالمية  ةالعقاري
مت حـــوافز وضـــرائب مواتيـــة ونظـــام تنظيمـــي وتصـــديق قـــدّ قـــد احلكومـــة املاليزيـــة إىل أّن  عـــدد الصـــناديق ومنـــو

 .خاص للمستثمرين األجانب

 املاليـة األوراق مـن سـلة مـن نتتكـوّ هي صـناديق مدرجـة  :ةاإلسالمي المؤشرات المتداولة قيداصن -د 
 ."ياملؤشر اإلسالم"وتدف هذه الصناديق إىل تتبع حركة  ،البورصة يف املتداولة اإلسالمية

 )2012-2011اإلسالمية في ماليزيا خالل الفترة ( المؤشرات المتداولة: صناديق )07جدول رقم(

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  الصناديق المعتمدةعدد 
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 01 01 صناديق املؤشرات املتداولة اإلسالمية

 05 05 اإلمجايل

 يت)ج(مليار رينالقيمة الصافية لألصول 

 0.293 0.411 صناديق املؤشرات املتداولة اإلسالمية

 0,923 01.03 اإلمجايل

 %31,7 %39,9 النسبة إلى اإلجمالي

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

صـناديق مؤشـرات متداولــة يف البورصـة املاليزيـة يوجــد  05ه ومـن ضــمن أنّـ ،يالحـظ مـن اجلـدول أعــاله
مليــار  0.3حــوايل  يبلــغ صــايف قيمــة أصــوله ،صــندوق واحــد متوافــق وأحكــام الشــريعة 2012وحــىت ديســمرب 

 من إمجايل صايف قيمة أصول صناديق املؤشرات املدرجة بالبورصة املاليزية. %31,7متّثل  يت ماليزي،رينج

قد ّمت تشكيل مؤّشر الشريعة للوقـوف علـى أداء األسـهم اإلسـالمية املتوافقـة ل :عةمؤشـــــــــــر الشـــريــــ  -ه 
أّن أكثر من ثلثي الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية متوافقة حيث مع الشريعة واملدرجة بالبورصة املاليزية، 

ؤشـر الشـريعة  م طلـقأُ  قـدو وأحكام الشريعة حسب اللـس االستشـاري الشـرعي هليئـة األوراق املاليـة املاليزيـة، 
 وهو يقيس حركة أسعار مجيع أسهم الشركات اإلسالمية املدرجة بالبورصة املاليزية. ،1999 سنة كواالملبور

 كما يلي:  البورصة املاليزية الشرعية على أساس املعيار العامليوميكن توضيح أداء مؤشر كواالملبور ومؤشرات     

 )2012-2011خالل الفترة (: أداء مؤشر الشريعة ومؤشر كوااللمبور المركب )08( جدول رقم

 _           /www.sc.com.my متوفر على:عن سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي،  إحصائياتهيئة األوراق املالية املاليزية،  - المصدر: 

يســعون الــذين يرغبــون و  ،يــني واألجانــباملســتثمرين احمللّ لتلبيــة مطالــب قــد ُصــّممت هــذه املؤشــرات ل
اق املالية املتوافقة مبثابة مؤشر لتتبع أداء األور  ، فهيمبادئ الشريعةفق مع لالستثمار يف األوراق املالية اليت تتّ 

احلجـم بلـغ  ، حيـث2012 سـنةسـوق رأس املـال املـاليزي األداء األعلـى يف سّجل قد فوعموًما ، مع الشريعة
 ســنةيــت مــاليزي يف رجنتريليــون  2.1مقارنــة مــع  %16.4نســبة بيــت مــاليزي، بزيــادة تريليــون رجن 2.5الكلــي 

 المؤشرات الماليزية 2012ديسمبر 2011ديسمبر  نسبة التغّير

10% 1,530,73 1,688,95 KL Composite Index (KLCI) 

12% 10,300.29 11,520.73 FBM EMAS Shariah 

15% 11,022.63 12,674,93 FBM Hijrah Shariah 

13% 883,19 944,11 DJIM Malaysia Titans 25 

http://www.sc.com.my/
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مـن مجيـع قطاعـات السـوق،  %22.6و %14.1ويرجع أعلى مستوى مـن األداء إىل النمـو مـا بـني ، 2011
حافظـت  كمـا،  يـتتريليون رجن  1.4إىل%22.6ارتفعت بنسبة  اليت مبا يف ذلك أسواق رأس املال اإلسالمية

 اإلسالمية. ماليزيا على مكانتها كرائدة يف سوق الصكوك

يقصــد بــا الصــكوك الــيت يــتم إصــدارها وفًقــا ملبــادئ وأحكــام الشــريعة، وميكــن  الصــكوك اإلســالمية: -و
 تصنيفها باعتبار اجلهة اليت أصدرتا إىل:

هــي الصــكوك الــيت تصــدرها احلكومــة املاليزيــة، للحصــول علــى  الصــكوك الحكوميــة اإلســالمية: -1-و 
 التمويل الّالزم للمشاريع التنموية، وختضع هذه الصكوك لرقابة املصرف املركزي املاليزي؛

هـي عبـارة عـن الصـكوك الـيت تصـدرها الشـركات املاليزيـة اخلاّصـة،  :الصكوك اإلسـالمية للشـركات-2-و 
 وتصدر هذه الصـكوك وفًقـا ملبـادئ البيـع بـالثمن اآلجـل، االستصـناع، املضـاربة، املشـاركة، املراحبـة، اإلجـارة،

 وختضع هذه الصكوك لرقابة اللس االستشاري الشرعي هليئة األوراق املالية املاليزية.

 )2012-2011الفترة (في ماليزيا خالل والمدرجة المصدرة  لصكوكا: )09( جدول رقم

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  يت)جالصكوك المصدرة ( مليار رين

 41 44 عدد إصدارات الصكوك

 71,1 78,9 حجم الصكوك المصدرة 

 103,3 112 حجم السندات المصدرة

 %68,8 %70,4 نسبة الصكوك إلى إجمالي السندات 

 20 19 الصكوك المدرجة في بورصة ماليزياعدد 

 33,7 28,5 قيمة وحجم الصكوك المدرجة

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  –المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

 حيـث بلغـت قيمتهـا اإلسـالمية،الصـكوك  إصـدار يف العـامل جتدر اإلشـارة إىل أّن ماليزيـا تتصـّدر دول       
وقـد ، عامليًـااصـدارات الصـكوك  إمجـايل مـن % 68أكثـر مـن  متثـل رينجيـت مليـار 71 مـن أكثـر 2012سنة 

مـن حجـم  %28ل حنـو تشـكّ  %22ا بنسـبة بلغـت حنـو ا سـنويً ا مطـردً حققت صناعة الصكوك اإلسالمية منـوً 
الصــكوك اإلســالمية يف ســوق  ةحصــ ارتفعــت، كمــا ماليزيــاتـداوالت صــناعة التمويــل والصــريفة اإلســالمية يف 

ويعود ، 2012 سنةمن إمجايل السندات املستحقة �اية  %68,8إىل حنو  2000 سنة% 14.5السندات من 
يف  ماليزيــاا علــى ســوق الصــكوك املاليزيــة إىل النجاحــات الســابقة الــيت حققتهــا ا ودولًيــإقبــال املســتثمرين حملًيــ

علــى أكثــر مــن  تحوذحيــث ال تــزال تســ ،ا جعلهــا رائــدا يف هــذا الــالجمــال التمويــل والصــريفة اإلســالمية، ممّــ
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حيـث ارتفعـت قيمـة الصـكوك املدرجـة يف البورصـة املاليزيـة  ،ثلثي تـداوالت هـذه السـوق علـى مسـتوى العـامل
ما مييـز ماليزيـا عـن غريهـا  لعلّ ، و 2012مليار رينجيت سنة  33,7إىل  2011مليار رينجيت سنة  28,5من 

فالصـكوك املدرجـة ال تقتصـر علـى الشـركات  ،بالـدول األخـرى إجراءات اإلدراج مقارنةً  وسهولة هو سالسة
 .احمللية فحسب بل حىت األجنبية القادمة من خارج احلدود املاليزية

 املال اإلسالمي:توفرة يف سوق رأس من أهم أقسام الوسطاء واخلدمات امل الوسطاء والخدمات: -ي

يقــوم السماســرة بــدور هــام يف إدارة وتنظــيم عمليــات تــداول األوراق املاليــة اإلســالمية  السمســرة: -1-ي
تزويــــد البــــائعني واملشــــرتين باملعلومــــات الّالزمــــة، والقيــــام  ماملدرجــــة يف البورصــــة املاليزيــــة، ومــــن أهــــم خــــدمات

عــنهم، ويوجــد العديــد مــن شــركات السمســـرة  بعمليــات بيــع وشــراء األوراق املاليــة اإلســالمية املدرجــة نيابـــةً 
 .اإلسالمية يف ماليزيا باإلضافة إىل بعض نوافذ السمسرة اإلسالمية التابعة لشركات السمسرة التقليدية

ـــة تتـــوافر فيهـــا  االســـتثمار: إدارة -2-ي ـــة مـــن قبـــل شـــركات معّين ويقصـــد بـــا إدراة حمفظـــة األوراق املالي

 صفات وميزات معّينة وذلك نيابة عن عمالئها، مثل شركات صناديق االستثمار اإلسالمي؛

تعتـرب الرقابـة الشـرعية مـن أهـم اخلـدمات املتـوفرة يف سـوق رأس املـال اإلسـالمي  الرقابة الشرعية: -3-ي

املاليزي، حيث خيضع للرقابة الشرعية من قبل اللس االستشاري الشرعي التابع هليئة األوراق املالية املاليزية، 

 ويتعاون يف ذلك مع قسم سوق رأس املال اإلسالمي من خالل دراسة األدوات املالية اإلسالمية وحتليلها.

ة، يـدالـيت حـازت علـى جـوائز عامليـة عد »منصة سـوق السـلع«هناك أيًضا  ،وباإلضافة إىل كل ذلك       

ســهم منصــة تُ حيــث  ،ا لتيســري إدارة الســيولة اإلســالمية وعمليــات التمويــل اإلســالميةمت خصيًصــمّ ُصــوقــد 

فهي ترتكز على منتج  ،يف تسهيل تنفيذ صفقات املراحبة والتورق بطريقة متوافقة مع الشريعة» سوق السلع«
كمـا ،  ساهم تقدمي هذا املنتج يف تعزيز املكانة العاملية ملاليزيا يف الصناعةقد و  ،زيت النخيل من أجل التداول

وذلـك  2012سـنة  مليـار رينجيـت 566,3ارتفعت بشكل ملحوظ القيمة الكلية لصـفقات السـلع لتبلـغ حنـو
 . 2011مليار رينجيت سنة  298,6بـــمقارنة 

كبري يف تطوير سوق رأس املال   ساهم اىل حدٍ قد يف ماليزيا سوق رأس املال االسالمي  نّ فإ ،وبالتايل        

 االستثمارية أمام املستثمرين.نوّع اخليارات يُعّدد ويُ  كما  ويبقى مصدراً بديًال هاماً لزيادة رأس املال ،العام
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 في إنشاء السوق المالية اإلسالمية  : تجربة ماليزياولالمطلب األ

وسـوق رأس املـال يتكّون سوق رأس املال يف ماليزيا من سوقني أساسـيني: سـوق رأس املـال التقليـدي         
 اإلسالمي لألصول املالية متوسطة وطويلة األجل، وميكن توضيح ذلك كما يلي:

 

 : سوق رأس المال الماليزيأّوالً 
يشمل سوق رأس املال املاليزي السوق املنّظم مبا فيه البورصة املاليزيـة لـألوراق املاليـة والبورصـة املاليزيـة        

 للمشتقات، كما يضم أيًضا السوق غري املنّظم خاّصة سوق السندات.

ماليزيا إىل تعود بداية صناعة التعامل باألوراق املالية يف  مفهوم ونشأة سوق رأس المال الماليزي: - 1

أواخر القرن التاسع عشر، وذلك بظهور الشركات الربيطانية املتخّصصة يف الصناعات املطّاطية والقصديرية، 

تأســـيس مجعيـــة مساســـرة بورصـــة ســـنغافورة، كجمعيـــة منّظمـــة ورمسيـــة ختـــتص يف  1930ليـــتم بعـــدها ويف ســـنة 
 .1937مجعية مساسرة  بورصة ماليزيا سنة إجراءات التعامل باألوراق املالية، واليت أعيد تسجيلها باسم 

، وتطـّور تـدرجيًيا مـع مـرور الوقـت، لكـن تطـّوره  1960ويرجع ظهور سوق رأس املال املـاليزي إىل سـنة        

كان  ملحوظ وملفت خاّصًة يف أوائل الثمانينات، وذلك من خالل إصدار األوراق املالية احلكوميـة لغـرض 
       ،لتطـوير االقتصـاد املـاليزي والنهـوض بـه ومهًمـاسد احتياجات القطاع العام، الذي كان يُعد قطاًعـا أساسـًيا 

غـــري أّن االعتمـــاد والرتكيـــز علـــى القطـــاع العـــام لوحـــده مـــن قبـــل احلكومـــة املاليزيـــة مل يـــدم طـــويًال، بـــل أصـــبح 
االهتمــام ينصــب علــى كــال القطــاعني: العــام واخلــاص للنهــوض بســوق رأس املــال املــاليزي، ليــتم إصــدار أّول 

 .ةاليزيامل ندات من الشركات اخلاّصةبعدها إصدار سوتزايد وتواىل  ،1980سندات من القطاع اخلاص سنة 

ســـنة ومـــا ســـاهم أكثـــر يف تطـــوير ســـوق رأس املـــال املـــاليزي، هـــو تأســـيس هيئـــة األوراق املاليـــة املاليزيـــة       
، وتعتــرب اجلهــة الوحيــدة الــيت تنفــرد بتنظــيم وتــرخيص مجيــع إصــدارات األوراق املاليــة بنوعيهــا التقليــدي 1993

، باإلضــــافة إىل ســــوق املشــــتقات وســــوق الســــندات، 1994ور لألســــهم ســــنة واإلســـالمي، وبورصــــة كواالملبــــ
أصبح سوق رأس املال املاليزي مصـدرًا رئيًسـا للمـوارد املاليـة الّالزمـة لتمويـل التكـوين الرأمسـايل لكـال   وبذلك

  ً؛ـــــــــــاليزيــــــسوق رأس المال المـــــــــــــــ:  أوال 
  : سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي.ثانًيا 
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األجـل، القطاعني، يوّفر فرص وأشـكال االقـرتاض املتنّوعـة خاّصـة لتمويـل املشـاريع التنمويـة متوّسـطة وطويلـة 
 ممّا يساهم يف تطوير خمتلف القطاعات الصناعية واالقتصادية املاليزية.

 : ماليزيا إىل ثالثة أقسام رئيسةينقسم سوق رأس املال يف  أقسام سوق رأس المال الماليزي: - 2

املنتجات واخلدمات الـيت تتعلّـق ببيـع وشـراء أدوات امللكيـة   وق الذي تتوافر فيههو السّ  سوق الملكية:  -أ 

كاألســـهم، ووثـــائق صـــناديق االســـتثمار، وخـــدمات السمســـرة التقليديـــة واإلســـالمية، وهلـــذا الغـــرض أنشـــئت 

 ، وفيها يتم تداول األوراق املالية التالية:1973بورصة كواالملبور لألوراق املالية احملدودة سنة 

 األسهم العادية؛  -
 األسهم املمتازة؛ -
 وحدات استثمار للعقار؛ -
0Fشهادات الشراء من األسهم املوجودة -

 ؛ ∗
1Fشهادات الشراء من األسهم اجلديدة -

∗
2F

∗. 

لسـوق غـري املنّظمـة ويـتم فيهـا تـداول السـندات احلكوميـة واخلاّصـة يف اهي عبارة عـن  :سوق السندات -ب 
ويــتم إدارة الســوق وفــق نظــام إلكــرتوين خــاص يســّجل فيــه كــل مــا  ،ماليزيــا الــيت تزيــد فــرتة اســتحقاقها عــن الســنة

يتعّلق بتعامالت السندات بنوعيها التقليدي واإلسالمي، خاّصة معـامالت تـداول السـندات وتسـويتها، وخيضـع 
هذا النظام لرقابة وإشراف املصرف املركزي املاليزي، الذي يعترب مسؤوًال عن السوق الثانوية للسـندات، يف حـني 

 .توّىل هيئة األوراق املالية املاليزية مهّمة الرقابة واإلشراف على السوق األّولية لسوق السنداتت

لقـــد بـــدأت ســـوق املشــتقات يف ماليزيـــا بتأســـيس بورصــة كواالملبـــور للســـلع ســـنة  ســوق المشـــتقات: -ج 
وعقــــــود   ، وأّول أدوات املشـــــتقات الــــــيت ّمت تــــــداوهلا هـــــي عقــــــود املســــــتقبليات لزيـــــت النخيــــــل اخلــــــام،1980

املستقبليات للمطاط وعقود املستقبليات للتصـدير، وبعـدها عقـود املسـتقبليات لزيـت نـواة النخيـل اخلـام الـيت 
 تعترب من أنش  العقود املستقبلية ويستمر التداول با لغاية اآلن يف بورصة املشتقات املاليزية.

                                                           
  عّينة يف فرتة حمددة وبسعر معّني.متنح حاملها احلق وليس االلتزام يف شراء كمية معّينة من أسهم شركة م    ∗

 ة، يف فرتة حمددة تعطي حلاملها احلق وليس االلتزام يف شراء كمية معّينة من األسهم العادية اجلديدة اليت تصدرها الشركات املدرجة يف البورصة املاليزي ∗∗
  حلماية حقوق املسامهني القدامى يف حالة إصدار أسهم جديدة بقيمة أقل من القيمة املتداولة يف السوق. وبثمن حمّدد     
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وميكن أن يتم التـداول بـأدوات املشـتقات يف البورصـة املاليزيـة للمشـتقات، سـواء داخـل هـذه البورصـة 
أو خارجها، حيث يتم تداول عقود املستقبليات واخليارات يف البورصة أّما األدوات املتداولـة خـارج البورصـة 

 فهي عقود املبادالت والعقود اآلجلة ألسعار الفائدة.  

لغـرض ضـمان التـزام السـوق بكافـة القـوانني والتشـريعات املنّظمـة لـه  هيئة األوراق المالية الماليزية:  -3
من جهة، وحلماية حقوق املستثمرين يف سوق رأس املال من جهة أخرى، خيضع سوق رأس املال يف ماليزيـا 

تــرب اجلهــة الرقابيــة العليــا والوحيــدة تع ، الــيتهيئــة األوراق الماليــة الماليزيــة لرقابــة بعــض اجلهــات، مــن أّمههــا:
 :، تتمّثل أهم وظائفها يف ما يلي1993لسوق رأس املال املاليزي وترتب  مباشرة بوزارة املالية، أنشئت سنة 

 القيام بتسجيل نشرة االكتتاب لكل الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية لألوراق املالية؛ .أ 
 السماح بإصدار سندات الشركات؛ .ب 
 الرقابة واإلشراف على كل ما يتعّلق باألوراق املالية والعقود اآلجلة؛ .ج 
 تنظيم عمليات االستحواذ واالندماج بني الشركات؛ .د 
 الرقابة واإلشراف على صناديق االستثمار؛ .ه 
 ؛منح الرتخيص، واإلشراف على مجيع األشخاص املرخص هلم .و 

 اإلشراف على املبادالت وبيت املقاصة واإليداع املركزي. .ز 

وبغــــض النظــــر عــــن كافــــة املهــــام التنظيميــــة املوكلــــة هليئــــة األوراق املاليــــة املاليزيــــة، فضــــًال عــــن محايــــة         
 املستثمرين، فاهليئة ملزمة أيًضا بتشجيع تنمية سوق األوراق املالية وسوق املشتقات يف ماليزيا.

 سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي :ثانيـًا

 :اليت متّيزه له خصائصه ووظائفه وأقسامه ،ا من النظام املايل املاليزيا مهمّ جزءً  املال اإلسالمي رأسعترب سوق ي

سـوق الـيت تكـون مجيـع عملياتـا ه القصـد بـيُ  مفهوم ونشأة سوق رأس المال اإلسالمي المـاليزي: -1

  عين:يالشريعة اإلسالمية  ا ألحكامموافقً ومبادئها، وأن يكون السوق الشريعة ألحكام  ةونشاطاتا موافق

  ؛الفائدة أو الربا خلّوه من .أ 
  ؛كل نشاط البيع أو الشراء املنطوي على الغررخلّوه من   .ب 
 حنوه؛امليسر أو  خلّوه من .ج 
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 .)3F1(احترمي إنتاج أو بيع أو توفري أي خدمة حمرمة شرعً  .د 

طويــل الاالســتثمار والتمويــل املتوســ  و عّرفتــه هيئــة األوراق املاليــة املاليزيــة بأنّــه ســوق تتــوافر فيــه فــرص و       

األجــل، واملنتجــات واخلــدمات املتــوافرة فيــه تلتــزم التزاًمــا تاًمــا بأحكــام الشــريعة اإلســالمية، وتكــون خاليــة مــن  
 كافة األنشطة احملّرمة، مثل الربا، املقامرة، الغرر وما شابه ذلك.

وتعود البداية احلقيقية لسوق رأس املال اإلسالمي إىل أوائل التسعينيات، حيث قامـت شـركة شـيل أم        

، ّمث تــواىل إصــدار 1990دي إس اخلاّصــة احملــدودة بإصــدار أوىل الصــكوك اإلســالمية يف الســوق احملّلــي ســنة 
ســـوق رأس املـــال اإلســـالمي واتســـاعه، العديــد مـــن األدوات املاليـــة اإلســـالمية األخـــرى، ممّــا أّدى إىل تعميـــق 

 وبعدها ّمت تأسيس نوافذ السمسرة اإلسالمية ونظام صناديق االستثمار اإلسالمية يف ماليزيا.

لضــمان التــزام كافــة أنشــطة ســوق  :المــاليزي اإلســالمي المــال رأس ســوق الرقابــة الشــرعية علــى  -2

هـي ختضـع لرقابـة وإشـراف املستشـارين الشـرعيني رأس املال اإلسالمي مببـادئ وأحكـام الشـريعة اإلسـالمية، ف

 واخلرباء املتخّصصني يف فقه املعامالت املالية اإلسالمية.

ولذلك، وإلضفاء املصداقية والتأكيد على التزام السوق بأحكـام الشـريعة اإلسـالمية ومبادئهـا، قامـت        

التـابع هليئـة األوراق املاليـة  مـال اإلسـالمي،قسـم سـوق البإنشـاء  1996هيئة األوراق املالية املاليزية يف سـنة 

املاليزيــة ملســاندة اهليئــة ومعاونتهــا يف إصــدار األوراق املاليــة اإلســالمية، ومــن ضــمن صــالحيات هــذا القســم 
، وللقسـم أن )Principal adviser(  التأكد من مجيع العروضات والتقـدميات الـيت قـّدمها املنسـق القائـدي

املتعّلقة بأحكام الشريعة اإلسالمية خصوًصا يف كل املعامالت اليت تتعلّـق بإصـدار األوراق يقّر جبميع األمور 
(املالية اإلسالمية

4F

2(.                                                                                

، والـــــيت حـــــّل حمّلهـــــا اللـــــس كمـــــا ّمت تأســـــيس الّلجنـــــة الشـــــرعية لدراســـــة األدوات املاليـــــة اإلســـــالمية         
ليمـــارس مهـــام ومســـؤوليات أوســـع وأمشـــل مـــن الّلجنـــة الســـابقة، يتشـــّكل  1996االستشـــاري الشـــرعي ســـنة 

أعضــاؤه مــن أفــراد مــؤهلني لــديهم خــربة واســـعة يف تطبيــق الشــريعة والســيما يف جمــاالت االقتصــاد والتمويـــل 
 .اإلسالمي

                                                           
  .13:، ص2008لبحوث الشرعية، ماليزيا، األكادميية العاملية ل ،"تطور سوق األوراق المالية اإلسالمية"حممد نور الدين غادمن،  - )1(
 .03ص: ،وراق المالية في ماليزيا""النظام القانوني إلصدار األحممد أكرم الل الدين،  - )2(
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يســاهم اللـــس  ســوق رأس المــال اإلســالمي:دور المجلــس االستشــاري الشــرعي فــي تطــوير  -أ
 :سوق رأس املال اإلسالمي والنهوض به، وذلك من خالليف تطوير  مسامهة كبرية

  ؛املالية اجلديدة األدواتتيسري وسائل تطوير وتنظيم  -

  ؛إزالة الشبهة وغرس الثقة يف نفوس املتعاملني من خالل نشر القرارات الشرعية -

ن من لتمكّ ل برأيهم ذألخوا نيالسوق املالية واخلرباء الشرعي ير ياملتعاملني ومدمناقشات دورية مع إجراء  -
  ؛املناسبالصائب و  إصدار القرار

املاليـة  باألسـواق الـيت تتعلّـقاملعلومـات  كـل  شرنتوعية و غرض الل ،دوليةالندوات الؤمترات و امليف  ةشاركامل -
  ومدى تطّورها؛ يف ماليزيا اإلسالمية

قائمـة األوراق املاليـة الـيت سـيتم قبوهلـا وإدراجهـا بـا، والـيت تتوافـق أنشـطتها وأحكـام ليزيا د بورصة ماحتدّ  -
(الشريعة اإلسالمية بناًء على املعايري اليت وضعها اللس االستشاري الشرعي

5F

1(. 

تتمثّــل املعــايري الــيت  الماليــة اإلســالمية: األوراق معــايير المجلــس االستشــاري الشــرعي لتقيــيم -ب
اإلسالمية يف خلو أنشطة  الشريعة مع املتوافقة املالية األوراق حالة وضعها اللس االستشاري الشرعي لتقييم

 :الشركات من أحد العناصر التالية

 ؛)الفائدة( الربا أساس اليت تكون على املالية اخلدمات -
 القمار وامليسر؛ -
 تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية؛املنتجات اليت ال  بيع أو تصنيع -
 التقليدي؛ التأمني -
 اإلسالمية؛ الشريعة ألحكام با والغري موافقة مسموح الغري الرتفيهية األنشطة -
 الصلة؛ ذات املنتجات أو التبغ والسجائر بيع أو تصنيع -
 اإلسالمية. الشريعة ألحكام املوافقة غري املالية األوراق يف املتاجرة -

ـــاركمـــا يأخـــذ يف     ـــة  نســـبة أيًضـــا االعتب ـــع الثابت ـــيت تلقتهـــا الشـــركة مـــن الودائ ـــد ال ـــرادات مـــن الفوائ اإلي
 .التقليدية أو غريها من الصكوك بفائدة مالية

                                                           
  .23ص:  ،"ماليزيا في المالية األوراق إلصدار القانوني النظام" الدين، الل أكرم حممد - )1(
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وقــد ّمت إصــدار قائمــة األوراق املاليــة املتوافقــة وأحكــام الشــريعة الــيت ســيتم إدراجهــا واملعتمــدة مــن قبــل    
ورقـة  817، وقـد بّينـت أّن هنـاك 2012 ديسـمربحيّـز التنفيـذ يف  اللس االستشـاري الشـرعي، والـيت دخلـت
ورقـة  942٪ مـن جممـوع األوراق املاليـة املدرجـة والبـالغ عـددها  89مالية موافقة للشريعة اإلسـالمية، تشـّكل 

(مدرجة يف بورصة ماليزيا
6F

االستثمار يف األوراق املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ال واجلدير بالذكر أّن  ،)1
األوراق املاليــة  ألنّ  ، بــل علــى كــل املســتثمرين مهمــا كانــت ديــانتهم،املســلمني فقــ املســتثمرين يقتصــر علــى 

  .اياملتوافقة مع الشريعة هي جزء من األوراق املالية املدرجة يف بورصة ماليز 

 ميتاز سوق رأس املال اإلسالمي باخلصائص التالية: :الماليزي اإلسالمي سوق رأس المالخصائص  -3 

خيضــع ســوق رأس املــال املــاليزي لرقابــة اللــس االستشــاري الشــرعي، وذلــك بالتعــاون مــع قســم ســوق  .أ 
رأس املــال اإلســـالمي الـــذي يـــزّود اللـــس بكـــل املعلومـــات الـــيت ختـــص الســـوق، باعتبـــاره مســـؤوًال عـــن 

 أنشطة هذا السوق؛دراسة وحتليل 

 الربا، القمار..كخلو كافة عمليات ومعامالت سوق رأس املال املاليزي من كل احملظورات الشرعية   .ب 

التعامــــل بــــاألدوات املاليــــة اإلســــالمية الــــيت تتفــــق وأحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية، والــــيت أجازهــــا ومســــح  .ج 
 بإصدارها وتداوهلا اللس االستشاري الشرعي؛

اف اجلهـات املختلفـة املعنيـة السـيما هيئـة األوراق املاليـة املاليزيـة والبورصـة املاليزيـة اخلضوع لرقابة وإشـر  .د 
 طاملا أّ�ا مل تتناقض وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 يتكّون سوق رأس املال اإلسالمي يف ماليزيا، من: أقسام سوق رأس المال اإلسالمي الماليزي: – 4

ــــة:-أ                          ويقصــــد بــــا أســــهم الشــــركات املدرجــــة يف البورصــــة املاليزيــــة والــــيت تتوافــــق أنشــــطتها  األســــهم العادي

 وأحكام الشريعة اإلسالمية؛

 )2012 -2011المتوافقة مع الشريعة في بورصة ماليزيا خالل الفترة (المدرجة و : األسهم )04(جدول رقم

 2012ديسمبر  2011ديسمبر   *األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 817 839 عدد األسهم المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية المدرجة 

                                                           
 -corporate// www.bursamalaysia.com                     متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – )1(
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 923 946 إجمالي األسهم المدرجة 

 89 %89 نسبة األسهم المتوافقة مع الشريعة إلى إجمالي األسهم المتداولة% 

 942 806 يت)جالقيمة السوقية لألسهم المتوافقة مع الشريعة (مليار رين 

 1466 1285 يت)جإجمالي القيمة السوقية الكلية (مليار رين 

 64 %63 نسبة  القيمة السوقية لألسهم المتوافقة إلى إجمالي القيمة السوقية الكلية% 

 يتم اإلعالن عن قائمة األوراق املالية اإلسالمية مرتني يف السنة (ماي/ نوفمرب) * 

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

شـــركة متوافقـــة مـــع الشـــريعة االســـالمية مدرجـــة يف  817هنـــاك أّن  ،يّتضـــح مـــن خـــالل اجلـــدول أعـــاله
بلغـت مـن جممـوع األوراق املاليـة املدرجـة بقيمـة سـوقية  %89ل ميثّ  وهو ما ،2012 خالل سنةبورصة ماليزيا 

ل شـركة متثّـ 839مـع  وذلـك مقارنـةً  ،مجايل رمسلـة السـوقإمن  % 64 ي ما ميّثليت أجمليار رين 942 حوايل
 ســنةوراق املاليــة املدرجــة يف مــن األ %63، ونســبة يــتجمليــار رين 806 ســوقية تقــدر بـــــ بقيمــةو  %89حــوايل

ل حـوايل ثلثـي القيمـة املدرجـة حالًيـا يف بورصـة ماليزيـا متثّـو توافقـة مـع الشـريعة املاألسهم  نّ فإ وبالتايل، 2011
ـــوّع اخليـــارات أمـــام املســـتثمرين للوصـــول إىل تشـــكيلة واســـعة مـــن  الســـوقية يف ماليزيـــا، وهـــي بـــذلك تُعـــّدد وتُن

 .األسهم املتوافقة مع الشريعة يف مجيع القطاعات املتنّوعة حملافظ استثمارية أوسع وأعمق

ـــوّىل جتميـــع املـــدخرات مـــن املســـتثمرين  ســـالمية:صـــناديق االســـتثمار اإل - ب ـــارة عـــن صـــناديق تت هـــي عب
لتوظيفهــا واســتثمارها يف الشــركات الــيت جييزهــا اللــس االستشــاري الشــرعي، وتكــون وفــق األســاليب والصــيغ 

ُــــاإلســــالمية، و   املاليــــة واألدواتدار الصــــندوق حســــب املبــــادئ الشــــرعية ويســــتثمر يف األســــهم والصــــكوك ي
، كــــالتوظيف مــــثًال يف صــــناديق أســــهم الشــــركات اإلســــالمية املدرجــــة يف البورصــــة املاليزيــــة، فقــــ  اإلســــالمية

 صناديق الصكوك اإلسالمية...

 )2012-2011الفترة (: صناديق االستثمار اإلسالمية في ماليزيا خالل )05(جدول رقم

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  عدد الصناديق المعتمدة

 169 164 اإلسالميةالصناديق االستثمارية 

 589 587 اإلجمالي

 يت)جالقيمة الصافية لألصول (مليار رين

 35 28 الصناديق االستثمارية اإلسالمية

 295 249 اإلجمالي

 %12 %11 النسبة إلى اإلجمالي

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 
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تطـّور مسـتمر، فبعـد ماليزيـا يف صناديق االسـتثمار اإلسـالمية يف صناعة الحظ من اجلدول أعاله أّن يُ        
يـــت مليـــار رينج 28صـــندوق وصـــايف قيمـــة أصـــوهلا حـــوايل  164حـــوايل  2011 ديســـمربأن كـــان عـــددها يف 

 .2012يت سنة مليار رينج 35ندوق وبأصول قيمتها ص 169ارتفع عددها إىل  ماليزي،

 قيدال سـوق يف العـامل تـدرج صـنتعترب البورصـة املاليزيـة أوّ  :ةاإلسالمي ةالستثمار العقاريا قيداصن -ج 
يف أنـواع خمتلفـة مـن هذه الصـناديق بشـكل مباشـر تستثمر ، 1996وذلك سنة  ةاإلسالمي ةالستثمار العقاريا

للمســتثمرين فرصــة احلصــول علــى حقيبــة مــن األمــالك العقاريــة ا يتــيح ممّــ ،األصــول ذات العالقــة بالعقــارات
ك حصــص تســمح هيكلــة هــذه الصــناديق لصــغار املســتثمرين بتملّــحيــث  ،عــة واملــدارة بشــكل حمــرتفاملتنوّ 

 .صغرية يف املشروعات العقارية العمالقة

 )2012-2011(الفترة اإلسالمية في ماليزيا خالل العقارية : صناديق االستثمار )06جدول رقم(

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  عدد الصناديق المعتمدة

 03 03 صناديق االستثمار العقارية اإلسالمية

 16 15 اإلمجايل

 يت)ج(مليار رينالقيمة السوقية 

 03,5 02,9 صناديق االستثمار العقارية اإلسالمية

 24,6 16,3 اإلمجايل

 %14,2 %17,8 النسبة إلى اإلجمالي

 متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – :المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

اإلسالمية املاليزيـة قـد ارتفعـت صناديق االستثمار العقارية لرمسلة السوق يّتضح من خالل اجلدول أّن 
صـــناديق االســـتثمار  أنّ  كمـــا  ،2012مليـــار رينجيـــت ســـنة  03,5إىل  2011مليـــار رينجيـــت ســـنة  2,9مـــن 
السبب يف تزايد  ويرجع، % 20إىل  15مت عوائد بني قدّ  ة وخالل نفس الفرتة قداليزياملاإلسالمية  ةالعقاري
مت حـــوافز وضـــرائب مواتيـــة ونظـــام تنظيمـــي وتصـــديق قـــدّ قـــد احلكومـــة املاليزيـــة إىل أّن  عـــدد الصـــناديق ومنـــو

 .خاص للمستثمرين األجانب

 املاليـة األوراق مـن سـلة مـن نتتكـوّ هي صـناديق مدرجـة  :ةاإلسالمي المؤشرات المتداولة قيداصن -د 
 ."ياملؤشر اإلسالم"وتدف هذه الصناديق إىل تتبع حركة  ،البورصة يف املتداولة اإلسالمية

 )2012-2011اإلسالمية في ماليزيا خالل الفترة ( المؤشرات المتداولة: صناديق )07جدول رقم(

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  الصناديق المعتمدةعدد 
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 01 01 صناديق املؤشرات املتداولة اإلسالمية

 05 05 اإلمجايل

 يت)ج(مليار رينالقيمة الصافية لألصول 

 0.293 0.411 صناديق املؤشرات املتداولة اإلسالمية

 0,923 01.03 اإلمجايل

 %31,7 %39,9 النسبة إلى اإلجمالي

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  – المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

صـناديق مؤشـرات متداولــة يف البورصـة املاليزيـة يوجــد  05ه ومـن ضــمن أنّـ ،يالحـظ مـن اجلـدول أعــاله
مليــار  0.3حــوايل  يبلــغ صــايف قيمــة أصــوله ،صــندوق واحــد متوافــق وأحكــام الشــريعة 2012وحــىت ديســمرب 

 من إمجايل صايف قيمة أصول صناديق املؤشرات املدرجة بالبورصة املاليزية. %31,7متّثل  يت ماليزي،رينج

قد ّمت تشكيل مؤّشر الشريعة للوقـوف علـى أداء األسـهم اإلسـالمية املتوافقـة ل :عةمؤشـــــــــــر الشـــريــــ  -ه 
أّن أكثر من ثلثي الشركات املدرجة يف البورصة املاليزية متوافقة حيث مع الشريعة واملدرجة بالبورصة املاليزية، 

ؤشـر الشـريعة  م طلـقأُ  قـدو وأحكام الشريعة حسب اللـس االستشـاري الشـرعي هليئـة األوراق املاليـة املاليزيـة، 
 وهو يقيس حركة أسعار مجيع أسهم الشركات اإلسالمية املدرجة بالبورصة املاليزية. ،1999 سنة كواالملبور

 كما يلي:  البورصة املاليزية الشرعية على أساس املعيار العامليوميكن توضيح أداء مؤشر كواالملبور ومؤشرات     

 )2012-2011خالل الفترة (: أداء مؤشر الشريعة ومؤشر كوااللمبور المركب )08( جدول رقم

 _           /www.sc.com.my متوفر على:عن سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي،  إحصائياتهيئة األوراق املالية املاليزية،  - المصدر: 

يســعون الــذين يرغبــون و  ،يــني واألجانــباملســتثمرين احمللّ لتلبيــة مطالــب قــد ُصــّممت هــذه املؤشــرات ل
اق املالية املتوافقة مبثابة مؤشر لتتبع أداء األور  ، فهيمبادئ الشريعةفق مع لالستثمار يف األوراق املالية اليت تتّ 

احلجـم بلـغ  ، حيـث2012 سـنةسـوق رأس املـال املـاليزي األداء األعلـى يف سّجل قد فوعموًما ، مع الشريعة
 ســنةيــت مــاليزي يف رجنتريليــون  2.1مقارنــة مــع  %16.4نســبة بيــت مــاليزي، بزيــادة تريليــون رجن 2.5الكلــي 

 المؤشرات الماليزية 2012ديسمبر 2011ديسمبر  نسبة التغّير

10% 1,530,73 1,688,95 KL Composite Index (KLCI) 

12% 10,300.29 11,520.73 FBM EMAS Shariah 

15% 11,022.63 12,674,93 FBM Hijrah Shariah 

13% 883,19 944,11 DJIM Malaysia Titans 25 

http://www.sc.com.my/
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مـن مجيـع قطاعـات السـوق،  %22.6و %14.1ويرجع أعلى مستوى مـن األداء إىل النمـو مـا بـني ، 2011
حافظـت  كمـا،  يـتتريليون رجن  1.4إىل%22.6ارتفعت بنسبة  اليت مبا يف ذلك أسواق رأس املال اإلسالمية

 اإلسالمية. ماليزيا على مكانتها كرائدة يف سوق الصكوك

يقصــد بــا الصــكوك الــيت يــتم إصــدارها وفًقــا ملبــادئ وأحكــام الشــريعة، وميكــن  الصــكوك اإلســالمية: -و
 تصنيفها باعتبار اجلهة اليت أصدرتا إىل:

هــي الصــكوك الــيت تصــدرها احلكومــة املاليزيــة، للحصــول علــى  الصــكوك الحكوميــة اإلســالمية: -1-و 
 التمويل الّالزم للمشاريع التنموية، وختضع هذه الصكوك لرقابة املصرف املركزي املاليزي؛

هـي عبـارة عـن الصـكوك الـيت تصـدرها الشـركات املاليزيـة اخلاّصـة،  :الصكوك اإلسـالمية للشـركات-2-و 
 وتصدر هذه الصـكوك وفًقـا ملبـادئ البيـع بـالثمن اآلجـل، االستصـناع، املضـاربة، املشـاركة، املراحبـة، اإلجـارة،

 وختضع هذه الصكوك لرقابة اللس االستشاري الشرعي هليئة األوراق املالية املاليزية.

 )2012-2011الفترة (في ماليزيا خالل والمدرجة المصدرة  لصكوكا: )09( جدول رقم

 2012ديسمبر  2011ديسمبر  يت)جالصكوك المصدرة ( مليار رين

 41 44 عدد إصدارات الصكوك

 71,1 78,9 حجم الصكوك المصدرة 

 103,3 112 حجم السندات المصدرة

 %68,8 %70,4 نسبة الصكوك إلى إجمالي السندات 

 20 19 الصكوك المدرجة في بورصة ماليزياعدد 

 33,7 28,5 قيمة وحجم الصكوك المدرجة

 :متوفر على الراب : ،13ص:  ،2012بورصة ماليزيا، التقرير السنوي  –المصدر   corporate// www.bursamalaysia.com- 

 حيـث بلغـت قيمتهـا اإلسـالمية،الصـكوك  إصـدار يف العـامل جتدر اإلشـارة إىل أّن ماليزيـا تتصـّدر دول       
وقـد ، عامليًـااصـدارات الصـكوك  إمجـايل مـن % 68أكثـر مـن  متثـل رينجيـت مليـار 71 مـن أكثـر 2012سنة 

مـن حجـم  %28ل حنـو تشـكّ  %22ا بنسـبة بلغـت حنـو ا سـنويً ا مطـردً حققت صناعة الصكوك اإلسالمية منـوً 
الصــكوك اإلســالمية يف ســوق  ةحصــ ارتفعــت، كمــا ماليزيــاتـداوالت صــناعة التمويــل والصــريفة اإلســالمية يف 

ويعود ، 2012 سنةمن إمجايل السندات املستحقة �اية  %68,8إىل حنو  2000 سنة% 14.5السندات من 
يف  ماليزيــاا علــى ســوق الصــكوك املاليزيــة إىل النجاحــات الســابقة الــيت حققتهــا ا ودولًيــإقبــال املســتثمرين حملًيــ

علــى أكثــر مــن  تحوذحيــث ال تــزال تســ ،ا جعلهــا رائــدا يف هــذا الــالجمــال التمويــل والصــريفة اإلســالمية، ممّــ
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حيـث ارتفعـت قيمـة الصـكوك املدرجـة يف البورصـة املاليزيـة  ،ثلثي تـداوالت هـذه السـوق علـى مسـتوى العـامل
ما مييـز ماليزيـا عـن غريهـا  لعلّ ، و 2012مليار رينجيت سنة  33,7إىل  2011مليار رينجيت سنة  28,5من 

فالصـكوك املدرجـة ال تقتصـر علـى الشـركات  ،بالـدول األخـرى إجراءات اإلدراج مقارنةً  وسهولة هو سالسة
 .احمللية فحسب بل حىت األجنبية القادمة من خارج احلدود املاليزية

 املال اإلسالمي:توفرة يف سوق رأس من أهم أقسام الوسطاء واخلدمات امل الوسطاء والخدمات: -ي

يقــوم السماســرة بــدور هــام يف إدارة وتنظــيم عمليــات تــداول األوراق املاليــة اإلســالمية  السمســرة: -1-ي
تزويــــد البــــائعني واملشــــرتين باملعلومــــات الّالزمــــة، والقيــــام  ماملدرجــــة يف البورصــــة املاليزيــــة، ومــــن أهــــم خــــدمات

عــنهم، ويوجــد العديــد مــن شــركات السمســـرة  بعمليــات بيــع وشــراء األوراق املاليــة اإلســالمية املدرجــة نيابـــةً 
 .اإلسالمية يف ماليزيا باإلضافة إىل بعض نوافذ السمسرة اإلسالمية التابعة لشركات السمسرة التقليدية

ـــة تتـــوافر فيهـــا  االســـتثمار: إدارة -2-ي ـــة مـــن قبـــل شـــركات معّين ويقصـــد بـــا إدراة حمفظـــة األوراق املالي

 صفات وميزات معّينة وذلك نيابة عن عمالئها، مثل شركات صناديق االستثمار اإلسالمي؛

تعتـرب الرقابـة الشـرعية مـن أهـم اخلـدمات املتـوفرة يف سـوق رأس املـال اإلسـالمي  الرقابة الشرعية: -3-ي

املاليزي، حيث خيضع للرقابة الشرعية من قبل اللس االستشاري الشرعي التابع هليئة األوراق املالية املاليزية، 

 ويتعاون يف ذلك مع قسم سوق رأس املال اإلسالمي من خالل دراسة األدوات املالية اإلسالمية وحتليلها.

ة، يـدالـيت حـازت علـى جـوائز عامليـة عد »منصة سـوق السـلع«هناك أيًضا  ،وباإلضافة إىل كل ذلك       

ســهم منصــة تُ حيــث  ،ا لتيســري إدارة الســيولة اإلســالمية وعمليــات التمويــل اإلســالميةمت خصيًصــمّ ُصــوقــد 

فهي ترتكز على منتج  ،يف تسهيل تنفيذ صفقات املراحبة والتورق بطريقة متوافقة مع الشريعة» سوق السلع«
كمـا ،  ساهم تقدمي هذا املنتج يف تعزيز املكانة العاملية ملاليزيا يف الصناعةقد و  ،زيت النخيل من أجل التداول

وذلـك  2012سـنة  مليـار رينجيـت 566,3ارتفعت بشكل ملحوظ القيمة الكلية لصـفقات السـلع لتبلـغ حنـو
 . 2011مليار رينجيت سنة  298,6بـــمقارنة 

كبري يف تطوير سوق رأس املال   ساهم اىل حدٍ قد يف ماليزيا سوق رأس املال االسالمي  نّ فإ ،وبالتايل        

 االستثمارية أمام املستثمرين.نوّع اخليارات يُعّدد ويُ  كما  ويبقى مصدراً بديًال هاماً لزيادة رأس املال ،العام
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اجلمعيـة ، تـأيت يف مقـدمتها األجهـزةالعديد مـن  واإلشراف عليهاسوق املالية اإلسالمية ال إدارة يتوّىل 
ضــطلع مبســؤولية إدارة يكــون يف قمــة اهلــرم اإلداري و ي ذي انتخــاب جملــس إدارة الســوق الــالــيت تتــوّىل العامــة 

، ا يف تأديـة مهامهـاتسـاعدمل الّلجـان الفرعيـة للسـوق املاليـة اإلسـالمية  بتشكيل يقومكما  ،وقومراقبة السّ 
فهـــي ختضـــع لرقابـــة اهليئـــة العامـــة لســـوق املـــال  ،وق املاليـــة اإلســـالميةيـــه الّســـا ألمهيـــة الـــدور الـــذي تؤدّ نظـــرً و 

لفتـاوى وقـرارات وتعليمـات  كمـا ختضـع أيًضـاتـأيت علـى رأس اهلـرم يف قطـاع األوراق املاليـة،   اإلسالمي الـيت
 . اإلشراف على مجيع النواحي الشرعية بالسوقتوّىل اليت تلرقابة الشرعية اهيئة 

وقيـــد  املاليـــة اإلســالمية هنــاك العديــد مـــن املزايــا واملنــافع الـــيت تــدفع الشـــركات للــدخول إىل الســوقو 
حــىت تكــون يف الســوق قيــد واإلدراج بشــروط ال مقابــل ذلــك االلتــزامالــيت يتعــّني عليهــا ، و أوراقهــا املاليــة بــا

أو شـطبها علـى قـرار إدارة  املاليـة ويتوقف قبول قيد األوراق ها،األوراق املالية اليت تصدرها قابلة للتداول في
 .ا للقواعد اليت يضعها جملس إدارة السوق وفتاوى وتعليمات هيئة الرقابة الشرعيةوفقً  السوق

ســوق املاليــة اإلســالمية، تكــون مــن خــالل األوامــر النقطــة البــدء يف عمليــات  نّ وجتــدر اإلشــارة إىل أ
 علـى ويتعـّني ، عـةا العتبـارات متنوّ فقً عديدة و  إىل أنواعهذه األوامر ع تتنوّ و  ،مسارصدرها العميل للسّ اليت يُ 

ق املاليــــة العمليـــات الــــيت تـــتم يف الســــو ، ولـــذلك فــــإّن د بــــاأن يلتــــزم مبـــا جــــاء يف األوامـــر ويتقيّــــ سمســـارال
تتـوافر الـذين و ت عن طريق السماسرة املعتمدين من قبل جلنة السوق، إذا متّ  إالّ  صحيحةً عد ال تُ اإلسالمية 

 سمسـاروحيـق لل، اليت تضعها إدارة السوق كل القواعد والقوانني واإلجراءاتفيهم كافة الشروط ويلتزمون ب
ــ أن علــى عمولــة مقابــل ذلــك، ىومقابــل قيامــه بتنفيــذ أوامــر عمالئــه أن يتقاضــ ا مــع كــل ا صــادقً يكــون أميًن

 ب كل أشكال الكذب والغش واالحتيال والتدليس معهم.وأن يتجنّ  عمالئه

، ويــتم تالقــي أوامــر الشــراء والبيــع يف وقــت معــّني بد تتحــدّ  أســعار األوراق املاليــةاجلــدير بالــذكر أّن و 
 ه ويف أوقـاتغـري أنّـ ،جبملة من العوامل األخرى ذلك على أساس قانون العرض والطلب الذي يتأثر بدوره

 ،سـعاراألة يف ب حـدوث فـروق حـادّ تعيني حـد أعلـى وأدىن ألسـعار األوراق املاليـة لغـرض جتنّـ ميكن معّينة
ا ما يتم التمييـز بـني التسـعري وغالبً  ،وراق املاليةبعة لتحديد أسعار األهناك العديد من الطرق والتقنيات املتّ و 

 ..التسعري بالصندوق ،التسعري باملقارنة ،التسعري بالنداء :هأهم أنواع نالذي م التسعري الدوريو املستمر 



 اإلسالمية السوق املالية تطوير تنشيط و يف األسهم: دور ثالث الفصل ال

 حالة سوق الكويت لألوراق املالية 
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ُتصـــدرها الشـــركات ذات النشــاط احلـــالل والغـــرض املبـــاح، مـــن أهـــم  املشـــروعة الـــيتتُعــد األســـهم 

األووات املالوة املثداولة   السوق املالوة اسسالموة وأكمرها يووعاا ني  عرو  املسـثمررنن بـذه السـوق، 

نيغـا النرـر عـن كمكااـاتم املاونـة وقااــاتم االسـثمرارنة، كرـا أّ�ـا تشـكل   الوقـت ذاتـه أهــم أووات 

رأس املال   يركات املسامهة اسسالموة، حوث نعثرب وجوو هذه األسهم وجوو هلـذه الشـركات، متونل 

 ذلك أّ�ا تشكل حصصاا يائعة   رأس ماهلا.

وســوثم الثطــرق كىل حاواــة األســهم اسســالموة ومــدى مســامهثها   تطــونر األســواق املالوــة مــن  

 خالل املباحث الثالوة : 

  األســــهم؛ـواع  ـــــــــــــــــــــــــــــــوأنصائص  ـــــــــــــــــخـــــــ: املبحث األول 

  ــــــوابط إصـــــــــدار وتــــــــــــداول األسهم؛ــــضــــــ: املبحث الثاني  

  المية في تطوير  ـــــــركات اإلســـدور أسهم الش:املبحث الثالث 

 .لألوراق المالية سوق الكويت              
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 األسهم    مفهوم وخصائص: المطلب األّول
ما أ�ّ  إالّ  وجوهر عملما،طبيعتما وحقيقتما  عن حيث ق  اسالم  اسالمعية ع  ظريهتا التقليديةتتّ 

 : أكثر يت  التطرق للعناصر التاليةوللتوضيح ، اسخرى عورختتلقان يف بعض اس
 

 
 

 

 عريـــــف األســــــــــهمتـــــ: أولـاً 
 يلي:  يف االصطمح كما وعن مثّ ، غةإىل ععناها يف اللّ  لتوضيح عقموم اسالم  ينبغي التطرق أوالً 

: يـــدل أصـــمن ، غـــة: الســـني واهلـــاء واملـــي جـــاء يف ععجـــ  عقـــاييس اللّ : هملّســـالّلغـــوي لتعريـــف ال  - 1

(: حظ وظصيب وشيء عن أشياءواآلخر على ، يف لونأحدمها على تغّه 
0F

1(. 

م  علـى: مـ  الّسـوجيُ  ،ترج  مجيعما إىل هذين اسصـلني ،دةكثهة وعتعدّ   م  يف لغة العرب ععانٍ وللسّ  
(ا أو أكثرأالم  له: أعطاه الممً ، قال: أالم  بينم  أي أقرعيُ ، والمام والممان أالم 

1F

2(. 

ا عقدار التة م  أيضً والسّ ، م  على واحد السمام عن النبلطل  السّ ويُ ، أالم  يف الشيء: اشرتك فيه        
(أررع يف ععاعم  النا  وعساحات 

2F

3(. 

 ا: قال أيضً ويُ        
 قارعه وغالبه وباراه يف القوز بالسمام؛: الامهه عسامهة، والماًعا .أ 
 والامهه قامسه: أخذ المًما: أي ظصيًبا ععه؛ .ب 
(وعنه شركة املسامهة، والامهه فيه: شارك .ج 

3F

4(. 
 .م  (يف عل  االقتصاد): صك ميثل جزء عن رأ  عال الشركة يزيد وينقص تب  رواجماوالسّ 

                                                 
 .111عرج  الاب ، ص: "،معجم مقاييس اللغة"، أبو احلسني أمحد بن فار  بن زكرياء  - )1(

.459:، عرج  الاب ، ص"المعجم الوسيط" غة العربية،جمم  اللّ   -  (2)  
 .1014القهوز آبادي، عرج  الاب ، ص:  - )3(
 .459، عرج  الاب ، ص:"المعجم الوسيط"غة العربية، جمم  اللّ   - )4(

  ً؛تــــــــــــــــــــــــــــــــعريـــــــــــــــــــــــــف األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم:  أولـا 
  : ؛األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمــــــــــــصائــــــــــــــــــــص ــخــــــــــــــثانًيا 
 : منحها األسهم لمالكيها؛ ـــقوق التي تـــــــــــــالح ثالثًا 
 ـــيم األســـــــــــــــــــــــهم وأحـــــــــــــــــــــــــــــــكامهاــــــــــقــــ : رابًعا. 
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االقتصاد والقاظون التجاري بتعريقا  م  يف رف عصطلح السّ لقد عُ هم: لسّ االصطالحي لتعريف ال - 2

 : طل  على ععنيني اثنني مهام  يف االصطمح املايل يُ السّ  واحلقيقة أنّ  ،ا عتقاربة فيما بينماعديدة غه أ�ّ 

 حق المساهم في الشركة" النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة أو":ى األّولعنالم -أ 

 ،حصـة أو ظصـيب املسـاه  يف شـركة عـن شـركا  اسعـوال" ه:املعـىن، بأظّـا هلـذا م  وفًقـوقد عـرف الّسـ
للمسـاه  ليثبـت بـه حقوقـه يف  ىم  يف صك يعطل السّ ا عن رأ  عال الشركة، ويتمثّ وهذه احلصة متثل جزءً 

(الشــركة
4F

حصــة الشــريك يف الشــركة املتمثلــة بواالــطة صــك يكــون قــابم للتــداول وفقــا لقواعــد " ا:وهــو أيًضــ .)1
 .)5F2("التجاري القاظون

  الصك الذي يعطي للمساهم إثباتا لحقه"" :المعنى الثاني -ب 

ل فيـه حـ  املسـاه  وخيـول لـه الصـك املكتـوب والـذي يتمثّـ"ه :ا هلذا املعـىن، بأظّـم  وفقً ف السّ رِ وقد عُ 
(ممارالة احلقوق الناجتة عن هذا احل 

6F

3(. 

ا اجتاه م  يعطي حلاعله حقوقً حلقه، سّن السّ ا الصك أو الوثيقة اليت تعطى للمساه  إثباتً " ا:وهو أيضً 
 .)7F4("عليه التزاعا  حنوها ، كما يرّتبالشركة

هـو احلصـة أو النصـيب الـذي يشـرتك بـه املسـاه  يف م  الّسـ حيـث أنّ ، ى املعنيني واحـدفمؤدّ  ،وعليه
: كل جزء  عنماى  سمّ يُ ،   رأ  عال الشركة إىل أجزاء عتساوية القيمةحيث يقسَّ ، شركة عن شركا  اسعوال

الاليما حقـه يف احلصـول علـى  ،م  بصك يعطى للمساه  يثبت به حقوقه يف الشركةل هذا السّ ثَّ وميُ ، االممً 
 .ويكون هذا السم  غه قابل للتجزئة وقابل للتداول بالطرق التجارية ،اسرباح واختيار جملس إدارة الشركة

 ــــــــــــــــــهم: خـــــــــــــــــــصائـــــــص األســـــثانيـًا
ـــــــــ  ـــــــــا ز اسالـــــــــم تتمّي ـــــــــدة، ميكـــــــــن توضـــــــــيح   صـــــــــائصخب عموًع ـــــــــهة وعدي ـــــــــي أمهمـــــــــاكث ـــــــــا يل                      :يف ع

القيمــــة االمسيــــة لألالــــم  را   : "تســــاويقصــــد بتســــاوي قيمـــة اسالــــم يُ  :تســــاوي قيمــــة األســــهم - 1

                                                 
 .30حممد صربي هارون، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .265عرج  الاب ، ص:  "،أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية"مسه عبد احلميد رضوان،   - )2(
 .167عطية فياض، عرج  الاب ، ص:  - )3(
 .30عرج  الاب ، ص: حممد صربي هارون،  - )4(
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فـم  ،اآلخـر عنمـا يف ظقـس اسصـدارفم توجد لبعض اسالم  قيمة أعلى عن قيمة البعض ، اسصدار الواحد
 .)8F1("يكون هناك تقاو  يف قيمة اسالم  الواء عا طرح عنما لمكتتاب العام أو عا اكتتب به املؤالسون

 ، ا الســم بــ ا أدىن للقيمــة االمسيــة الــيت يصــدرا أعلــى وحــدً عت بعــض القــواظني التجاريــة حــدً َضــوقــد وَ 
هذه القيمة بني هذين احلدين كما هو احلال يف قواظني الشركا  ظريام الشركة عسؤولية حتديد  للعقد أو تاركةً 

(اسعارا  العربية املتحدة، قطر، الكويت، يف كل عن: الوريا
9F

2(. 
احلقوق اليت متنحما اسالم  حلاعليما عـن  ،بالضرورة ىاوَ سَ تَ ويعين تساوي القيمة االمسية لألالم  أن ت

أو  الــواء عــن حيــث توزيــ  أربــاح الشــركة، عــن جمــة أخــرى ب علــيم وااللتزاعــا  والواجبــا  الــيت ترتتّــ ،جمــة
 .بة على الشركةل االلتزاعا  املرتتّ أو يف التصويت أو يف حتمّ  عوجوداتا بعد التصقية

جتاه التزاعا  الشركة حمـدودة بقيمـة اسالـم  الـيت ميتلكو�ـا، وهـو اوعليه فمسؤولية الشركاء املسامهني  
مبقـدار  رب املال يف شركة املضاربة ال يسأل عن ديون الشـركة إالّ  ، إر أنّ ال يتعارض ع  أحكام الشريعة أعرٌ 

(وال يلتزم بغه رلك  عه فيمااملال الذي قدّ 
10F

3(. 
 وية القيمة هو: استواهلدف عن جعل اسالم  ع

 تسميل تقدير اسغلبية يف اجلمعية العاعة للشركة؛ .أ 
 تسميل عملية توزي  اسرباح على املسامهني؛ .ب 
 اسالم  يف بورصة اسوراق املالية؛تنريي  العر  .ج 
الـمولة جتزئـة رأ  املـال الّــذي يـؤدي إىل الـمولة االكتتــاب والتـداول وتوزيـ  عوجــودا   .د 

(الشركة بعد حّلما وتصقيتما
11F

4(. 
  بتساوي حاعليما يف احلقـوق وااللتزاعـا  ليسـت عـن بَ تْ ستَ تُ قاعدة تساوي قيمة اسالم  اليت  غه أنّ 

كنصــيب أكــرب يف الــربح أو يف   ،ةا متــنح حلاعليمــا عزايــا خاّصــشــركة أن تصــدر أالــممً إر جيــوز لل، النريــام العــام
 واحــد وإصــدارٍ  ه ينبغــي املســاواة بــني اسالــم  الــيت تنتمــي إىل ظــوعٍ القســمة الــيت تعقــب تصــقية الشــركة، لكنّــ

                                                 
   اسعارا  : " أسواق األوراق المالية والبورصات"،، ورقة عمل عقدعة إىل عؤمتر"دراسة قانونية شرعية البورصة واألسهم:"عبد السمم فيغو،   - )1(

 .15، ص:2005العربية املتحدة،         
 .73عبد الباالط كرمي عولود، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .50لطقي أمحد، عرج  الاب ، ص:أمحد حممد   - )3(
 .73عبد الباالط كرمي عولود، عرج  الاب ، ص:  - )4(
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(واحـــد
12F

 ، يـــز الققـــه اسالـــمعي أن تتســـاوى احلصـــة أو النصـــيب يف رأ  عـــال الشـــركة أو تتقاضـــلحيـــث جيُ  ،)1
(فيما مين  رلك عاداعت إعكاظية التقاضل قائمة بعدد اسالم  اليت يكتتب فيما الشريك صَّ حيث ال ظَ 

13F

2(. 

م  ال يقبــل التجزئــة واالظقســام، وعالــك الســم  الّســ ويعــين رلــك أنّ هم للتجزئــة: عــدم قابليــة الّســ  - 2

 ،السـم  الواحـد أعـام الشـركة لكود عـاا يف عواجمـة الشـركة، فـم جيـوز أن يتعـدّ ا واحـدً ينبغي أن يكون شخصً 

فمذه التجزئـة بيـنم  وإن كـان ، فإرا اظتقلت علكية السم  إىل أكثر عن شخص ظتيجة إرث أو هبة أو وصية
(قبل جتاه الشركةا ال تُ أ�ّ  صحيحة إالّ 

14F

 . د عالكوهواحد وإن تعدّ  ه ال يكون أعام الشركة الوى الم ٍ سظّ  ،)3

وهلـا ، فـاحلقوق الـيت خيأ بني عدة أشخاص عن حيـث ممارالـة احلقـوقزّ م  الواحد ال جيُ السّ  ولذلك فإنّ 
فـــم يكـــون لكـــل شـــخص عنقـــرد عـــنم  حقـــوق يف  ،اأ تبقـــى هلـــ  مجيًعـــم  بصـــقته وحـــدة واحـــدة ال تتجـــزّ الّســ

ـــاروا شخًصـــبـــل يتعـــّني  ،اجلمعيـــة العاعـــة ـــنم  أو عـــن الغـــها واحـــدً  علـــيم  أن خيت لم  يف اهليئـــا   ميـــثّ  ،ا عـــن بي
وإن كـاظوا عسـؤولني فيمـا بيـنم  بالتضـاعن  م  أعـام الشـركةويصـبح مبثابـة احلـائز الوحيـد للّسـ ،ركةاسدارية للشـ

(الشركة عن االلتزاعا  املرتتبة على
15F

4(. 
 :من اهلدف عن عدم جتزئة الّسم  إىلويك

 تسميل عمل الشركة؛      -أ 
 كــ : يُتصّور جتزئتما،تسميل عباشرة احلقوق اليت خيوهلا الّسم  حلاعليه يف الشركة واليت ال   -ب 

 ح  التصويت يف اجلمعية العاعة؛  -
 ؛تسميل تقدير اسغلبية -
(تسميل توزي  اسرباح على املسامهني -

16F

5(. 
فـإرا ، ا حلقـوق املشـرتكنيا حقريًـوال عـاظ  عنمـا شـرعً  ةجـائز  ،م  للتجزئـةعترب خاصية عدم قابلية السّ وتُ 

 ا.م عباحً ا أو حيرّ يبيح حمرعً ق  الشركاء على رلك فمو جائز باعتباره شرط ال اتّ 
                                                 

  دار القكر اجلاععي، عصر،   دراسة فقهية مقارنة"،: "مبدأ حرية تداول األسهم في شركات المساهمةعبد اسول عابدين حممد بسيوين،   - )1(
 .05، ص:2008        

 .240، ص:2008"، دار السمم، عصر، "االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميأشرف حممد دوابة،  -  )2(
   أسواق"ورقة عمل عقدعة إىل عؤمتر:  ،"–األسهم  -" األوراق المالية المتداولة في األسواق والبورصات ظزيه حممد الصادق املمدي،  -  )3(

 .26، ص:2005اسعارا  العربية املتحدة، "، األوراق المالية والبورصات        
 .07عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص: -  )4(
 .17عبد السمم فيغو، عرج  الاب ، ص: -  )5(
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ــة الّســ - 3 ــداول:قابلي ا صــكوك قابلــة للتــداول بــالطرق زا  وخصــائص اسالــم  أّ�ــعــن أهــ  مميّــ هم للت

آلخـر بـأي طريـ   م  عـن شـخصٍ إعكاظيـة اظتقـال علكيـة الّسـ" للتـداول: م د مببدأ قابلية السّ صق، ويُ التجارية

فبإعكـان أي عسـاه  أن يبيـ  كـل أو بعـض عـا ميلكـه  ،ة واسرثوالوصـي اظتقال امللكية كالبي  واهلبـة قعن طر 
فيمكنه رلـك  ،مبجرد رغبته يف رلك وإ�اء عمقته بالشركة وإحمل شريك أو شركاء آخرين حمله ،عن أالم 

                                           .)17F1("مل يكن يف ظرياعما عا يستوجب رلك دون أخذ إرن خاص عن الشركة أو الشركاء ورلك عا
عــن اخلصــائص اجلوهريــة يف الشــركا  املســامهة وعــن  ،م  للتــداول بــالطرق التجاريــةعتــرب قابليــة الّســوتُ  

ا يقضي حبرعـان املسـاه  ن ظريام الشركة ظصً فإرا تضمّ  ،احلقوق اسالاالية للمساه  اليت ال جيوز حرعاظه عنما
(ا عـن شـركا  اسشـخاصلتصـبح رّمبـ ،ة تققـد صـقتما كشـركة عسـامهةالشـرك فـإنّ  ،عن هذا احل 

18F

 حيـث أنّ  ،)2

(للتقرقة بني شركا  اسشخاص وشركا  اسعوال التداول هو املعيار اسكثر قبوالً 
19F

3(. 

 ثالثـًا: الحقوق التي تمنحها األسهم لمالكيها
لة اسالم  بصقة عتساوية، مح  با مجي  ويتمتّ ، م ا أالاالية عتمزعة ع  السّ م  حلاعله حقوقً مينح السّ 

 ،ايل فمذه احلقوق ال جيوز حرعاظه عنما أو املسا  باوبالتّ  ،عنم  بصقته شريك عساه  وهي عستمدة لكلٍ 

 .باسغلبية يف اجلمعية العاعة يف ظريام الشركة وال بقرارٍ  ال بنصٍ 
م  ا هلــذا الّســا عالًكــكوظــه شــريكً  م  ملالكــه مبجــردوعــن أهــ  هــذه احلقــوق اسالاالــية الــيت مينحمــا الّســ

 يلي: وتكون عتمزعة ع  صقته كشريك عا

  م  احل  يف احلصول على الربح املتحّقـملالك السّ حق الحصول على نصيبه من أرباح الشركة:   - 1
م حصــته يف رأ  عــال الشــركة بغــرض احلصــول علــى الــربح، فــم يصــح املســاه  يقــدّ  سنّ ، عــن ظشــاط الشــركة

ن عـــن االقتطاعـــا  عـــن قـــة أو عـــن االحتيـــاطي املتكـــوّ ذا احلـــ  الـــواء عنـــد توزيـــ  اسربـــاح احملقّ حرعاظـــه عـــن هـــ
بالقدر الـذي يـنص عليـه ظريـام الشـركة  د أرباحما يف خمتلف االحتياطا  إالّ حي  للشركة أن جتمّ  وال ،اسرباح
قــــة عــــن ظشــــاط املتحقّ كــــي ال حيــــرم املســــاه  عــــن ظصـــيبه املقــــروض عــــن اسربــــاح  ره اجلمعيــــة العاديــــة،أو تقـــرّ 
(الشركة

20F

4(. 
                                                 

 .267عرج  الاب ، ص: "،أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية"مسه عبد احلميد رضوان،   -  )1(
 .18السمم فيغو، عرج  الاب ، ص:عبد   -  )2(
 .111أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:  -  )3(
 .73ص: ،2005"، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، "األسهم والسندات وأحكامهما في الفقه اإلسالميليل، أمحد بن حممد اخل  - )4(
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 د على ح  املساه  يف احلصول على الربح بعض القيود عنما: رِ وتَ 

 ضرورة جتنيب ظسبة االحتياطي القاظوين عن صايف أرباح الشركة؛  .أ 

ميـــنح ظريـــام الشـــركا  للجمعيـــة العاعـــة حـــ  االـــتقطاع حّصـــة ععّينـــة عـــن اسربـــاح لتكـــوين عـــا يُعـــرف   .ب 

رم املسـاه  غه أّن هذا احل  ال يُباشر إالّ لضرورة تستدعي تكوينه حىت ال حيُ باالحتياطي االختياري، 
(عن الربح

21F

1(. 

تلتزم الشـركة مبـنح املسـاه  الشـريك حقـه وظصـيبه عـن الـربح املتحّقـ ، وينبغـي عليمـا أالّ تتصـّرف بـذه  .ج 
بإيــداعما لــدى اسربــاح حــىت ولــو مل يســحبما املســاه  عممــا طالــت املــدة، بــل يتعــّني عليمــا أن تقــوم 

(ق  عليهاملصرف اسالمعي املتّ 
22F

2(. 

سالـم  الشـركة  تكمـن حقـوق املسـاه  احلاعـل حق المساهم في توجيـه ومراقبـة نشـاط الشـركة: - 2

 يلي:  يف عا،   بإبداء رأيه وتوجيه وعراقبة أعمال وظشاط الشركةفيما يتعلّ 

أن يشارك يف إدارة الشركة ورلـك وعن خمله ميكن للمساه   :العموميةحق التصويت في الجمعية   -أ 

بنسبة عا ميلكـه عـن أالـم ، غـه أّن بعـض اسظريمـة حتـّدد احلـد اسدىن لألالـم  الـذي خيـول حلاعليمـا حضـور 

اجلمعيــة العاعـــة والتصـــويت فيمـــا، فتقريـــر حضـــور اجلمعيـــة العاعــة عـــرتوك لتقـــدير ظريـــام الشـــركة، ورلـــك علـــى 
أن حيضرها ولو كان حيمل المًما واحًدا، وميكن للمساه   خمف اجلمعية التأاليسية اليت حي  لكل عساه 

(أن ميار  حقه يف التصويت يف اجلمعية العموعية إّعا عن خمل احلضور القعلي أو بالربيد أو بالتوكيل
23F

3(. 

ميكن للمساه  أن ُميـار  حقـه يف عراقبـة أعمـال وظشـاط الشـركة حق الرقابة على أعمال الشركة:  -ب 

عـــن خـــمل عراجعـــة عيزاظيـــة الشـــركة، وتقـــارير جملـــس إدارة الشـــركة وكـــل الوثـــائ  اسخـــرى الـــيت تتعّلـــ  بنشـــاط 

 الشركة، بشرط كتمان أالرارها وعدم عرقلة ظشاطما؛ 

شـركة أن يقـوم برفـ  دعـوى ُميكـن للمسـاه  الشـريك احلاعـل سالـم  الحق رفع دعوى المسـؤولية:  -ج 
املسؤولية على أعضاء جملس اسدارة، ورلك يف حال تعّديم  أو تقصهه  يف أداء وظائقم  وأعمـاهل  املوكلـة 

 ؛ إليم ، بشرط تقدمي عا يُثبت رلك
                                                 

 .115أمحد حمي الدين أمحد،  عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .74ليل، عرج  الاب ، ص:أمحد بن حممد اخل  - )2(
 .89شعبان حممد إالمم الربواري، عرج  الاب ، ص:  - )3(
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يتمثّـل هـذا احلـ  يف إعكاظيـة املسـاه  طلـب اسعـر بـالتقتيش علـى  حق طلب التفتيش على الشركة: -د 

ال  الشك والريبة اليت تستدعي رلك، لكن ُيشرتط الالتعماله ضرورة عوافقة عـدد عـن الشركة ورلك يف حا

(كحد أدىن عن أالم  الشركة  %50املسامهني ميلكون 
24F

1(. 

عن احلقوق اليت ختوهلا اسالم   حق الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها: - 3

إرا عا تقّرر رلك، وه  ميتلكون هـذا احلـ  سّ�ـ  ملالكيما، ح  احلصول على ظصيبم  عن عوجودا  الشركة 
الامهوا وقـدعوا حصـتم  يف رأ  عـال الشـركة، فـإرا ُصـقيَيت الشـركة كـان حّقـه عتعّلًقـا يف عوجوداتـا سظّـه منـاء 

(رأ  املال، ويكون هذا احل  مبقدار حصته فيما
25F

2(. 

الشـركة زيـادة رأ  عاهلـا عـن خــمل ر  إرا قـرّ  حـق األولويـة فـي االكتتـاب فـي األســهم الجديـدة: -4

االكتتـاب يف هـذه اسالـم   حـ  اسولويـة يفمـا فينبغي أن يكون للمسـامهني القـداعى في ،طرح أالم  جديدة
 ؛تاح القرصة للمسامهني اجلددقتح الال بعدها وتُ ليُ  ،نةة ععيّ إرا عا أرادوا رلك، ورلك خمل عدّ  املصدرة

ــازل عــن األســهم:  - 5 ف فيمــا وظقــل علكيتمــا إىل مســاه  التنــازل عــن أالــممه والتصــرّ للحيــ  حــق التن

كــل تشــري  أو   عــد بــاطمً ويُ ، بيعمــا أو عنحمــا كمبــة أو غــه رلــكبا شــخص أو أشــخاص آخــرين ورلــك إّعــ
(تنريي  مين  عالك السم  عن ممارالة هذا احل 

26F

3(. 

فـم جيـوز  ،عـرتبط بإرادتـه ورضـاه وهـو حـ ٌ  ،حي  للمساه  البقاء يف الشـركةحق البقاء في الشركة:  - 6

 .)27F4(اكما ال جيوز فصله عنما وظزع علكيته سالممه دون ارتكابه عا يستوجب رلك ظرياعً   ،إلزاعه بالبقاء فيما

 : قيم األسهم وأحكامهارابًعا
عطـى للمسـاه  لكـي ل يف صـك يُ وهـو يتمثّـ، م  هو النصيب الذي يشرتك به املساه  يف الشـركةالسّ 

 :كما يلي  ماأمهّ  ميكن توضيح م  عدة قي وهلذا السّ  ،إثبا  حقوقه يف الشركة يكون واليلة يف

م  الــيت ن يف شــمادة الّســدوّ وتُــ ،م  عنــد إظشــاء الشــركةلّســد لدّ هــي القيمــة الــيت ُحتــ القيمــة االســمية: - 1 

ن جمموع القي  االمسية جلمي  اسالم  ا الشرتاكه يف رأ  عال الشركة، فمِ عطى للشريك الذي يدفعما الدادً تُ 
                                                 

 .116أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .74أمحد بن حممد اخلليل، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .118أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:   - )3(
 .89الربواري، عرج  الاب ، ص:شعبان حممد إالمم   - )4(
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د أغلــب دي ة بكــل شــركة، وُحتــة أو اخلاّصــا للقــواظني العاّعــد هــذه النســبة وفًقــوتتحــدّ ، ن رأ  عــال الشــركةيتكــوّ 
دينـــار   01دها قـــاظون الشـــركا  العراقـــي واسردين بـــــــ :حـــدّ  فمـــثمً  ،م الـــدول يف قواظينمـــا القيمـــة االمسيـــة للّســـ

 ع علـى املسـامهني محلـةسـبة الـربح املـوزّ ستخدم القيمة االمسيـة لغـرض حتديـد ظوتُ  ،الواحدم  كقيمة امسية للسّ 
(اسالم  العادية

28F

1(. 

ه ميكـن ختقيضـما عـن خـمل أظّـ إالّ  ،دها عقـد التأالـيسم  حيـدّ القيمة االمسيـة للّسـ وعلى الرغ  عن أنّ 

 م  كـاعمً م  أو الّسـعـن الّسـذي يعطـي للمسـتثمر حـ  احلصـول علـى جـزء " الّـ"اشـتقاق األسـهمى عا يسمّ 

والـذي يـت  عـن  ب عليه زيادة يف عدد اسالم  املتداولةوهو عا يرتتّ ، ميلكه ورلك على كل الم ٍ ، ورمبا أكثر
 م .طري  ختقيض القيمة االمسية للسّ 

هذه القيمة تعكس يف الواق  حصـة الشـريك يف  سنّ  ،اوإصدار اسالم  بذه القيمة ال عاظ  عنه شرعً 
، لت عليـه هـذه القيمـة يكـون مبثابـة وثيقـة سثبـا  املشـاركة بـذا القـدرجي والصك الذي ُالـ، الشركة رأ  عال

ا ع بنـاءً اسربـاح تـوزّ  سنّ  ،يف رأ  املـال ا للمبلـغ الـذي الـاه  بـه الشـريك فعـمً ولذلك ينبغي أن يكون عطابًقـ
(رباحد با عا يستحقه كل عساه  عن اسدَّ حَ فيُ  ،على القيمة االمسية لألالم 

29F

2(. 

 ،هــي القيمــة الــيت يصــدر بــا الســم  عنــد تأالــيس الشــركة أو عنــد زيــادة رأ  عاهلــا :اإلصــدارقيمــة  - 2
 طل  اسصدار على ععنيني: ويت  طرحما وبيعما وف  هذه القيمة، ويُ ، د عند اختار قرار إصدار اسالم وتتحدّ 

ممّـا يُـدف  لألالـم ، تتطّلبمـا الشـركة عنـد  % 05يُطل  اسصدار على ظسـبة حمـّددة عـثًم  :المعنى األّول  -أ 
 تأاليسما ملصاريف اسصدار اسدارية واحلكوعية والدعاية وغهها.

ا إليمـــا عصـــاريف وعـــموة اسصـــدار، م  عضـــافً صـــدارية هـــي القيمـــة االمسيـــة للّســـوبالّتـــايل، فالقيمـــة اس
عثل العموا   ،صاريف أخرى إضافيةم  عضيف إىل قيمة السّ ا عا تُ صدر اسالم  االمسية غالبً فالشركة اليت تُ 

(حىت تبقى اسالم  صافية لرأ  عال الشركة ،وظققا  الدعاية واسعمن
30F

3(. 
 ،ا إليما املصروفا  عن ظققا  حتتاجما الشركةم  بقيمته االمسية املعلن عنما عضافً إرا بي  السّ ، وعليه
(إر ال يوجد عا مين  عن إضافة عا حتتاجه الشركة عن عصروفا  إىل قيمة السم  شرًعا، هو أعر جائز

31F

4(. 
                                                 

 .250دريد كاعل آل شبيب، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .09عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .35عبد السمم فيغو، عرج  الاب ، ص:  - )3(
  ، دار اجلاععة اجلديدة، عصر،  "اإلسالمي"األسهم في سوق األوراق المالية: رؤية شرعية في ضوء الفقه حممد عبد القتاح النشار،   - )4(

 .101، ص: 2006        
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يُقصد با اسالم  اليت ُتصدرها الشركة عندعا تُريـد زيـادة رأ  عاهلـا لـدع  عشـاريعما  :المعنى الثاني -ب 

ل عــن القيمــة أو التوّالــ  يف أعماهلــا، وقــد تكــون عســاوية للقيمــة االمسيــة أو أعلــى عنمــا وقــد تكــون أحياظًــا أقــ

(االمسية ترغيًبا للمسامهني يف شرائما
32F

1(. 
 ورلك لألالباب التالية: ،اإصدار أالم  بأقل عن قيمتما االمسية غه جائز شرعً  غه أنّ 

ا واالتحقاق الربح إمنّ  ،اسالم  االصدارية تتساوى ع  اسالم  االمسية يف اقتسام اسرباح نّ أ -
والزيـادة الـيت يتقاضـاها صـاحب السـم  االصـداري، ال يكون باملال أو العمـل أو الضـمان، 

 ؛ضمان يقابلما ال عال وال عمل وال

ضــرار باملســامهني اسوائــل الــذين دفعــوا القيمــة االمسيــة  إإصــدار اسالــم  بــذه القيمــة فيــه  أنّ  -

يز ععري  اسظريمة جتولذلك ال  ،كاعلة، وع  رلك يتساوون يف الربح ع  عن دف  قيمة أقل

(مة االصدارية أقل عن القيمة االمسيةأن تكون القي
33F

2(. 

شـركة بعـد خصـ  م  يف صـايف أعـوال الذي يسـتحقه الّسـة أو النصيب الّـهي احلصّ  :يمة الحقيقيةالق - 3

 ا لألالعار اجلارية.ورلك عن طري  إعادة تقديرها وفقً  ديو�ا والتزاعاتا،

وعوجودا  الشركة وأرباحمـا بعـد تنزيـل فمذه القيمة تشمل مجي  أعوال الشركة عن رأ  املال املدفوع 
مــا ختتلــف بعــد رلــك  حبســب عــا تصــادفه ديو�ــا، وهــذه القيمــة هــي القيمــة االمسيــة عنــد ابتــداء الشــركة ولكنّ 

قـه قّ ا زيادًة أو ظقصاظًا ورلك حبسب عا حتولذلك فمي ختتلف عنما إعّ  ،الشركة عن جناح أو فشل يف أعماهلا
القيمـة احلقيقيــة تزيـد عــن  فــإنّ ، ا ومنـت أعماهلــا وأعواهلـاقــت الشـركة رًحبــحقّ فـإرا ، الشـركة عــن ربـح أو خســارة

مل حتق  الشركة خسر  الشركة فإّن القيمة احلقيقية التقل عن القيمة االمسية، أّعا إرا  ا إراأعّ  ،القيمة االمسية
(تعادل القيمة احلقيقية ع  القيمة االمسيةتخسارة فس ا والرحبً  ال

34F

3(. 

فمــي عبــارة عــن  ،ض للــربح واخلســارةالشــركة تتعــرّ  سنّ ، االقيمــة احلقيقيــة أعــر جــائز شــرعً تعتــرب ، وعليــه
 وهذا أعر عطلوب ملعرفة أرباح الشركة أو خسائرها.، املؤشر احلقيقي سرباح الشركة أو خسارتا

                                                 
 .231حممد صربي هارون، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .55أمحد حممد لطقي أمحد، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .11عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص:  - )3(
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العـرض ة حبسـب ظـروف وهي قيمـة عتغـهّ  ،م  يف الوق اسوراق املاليةهي قيمة السّ  القيمة السوقية: - 4

 والطلب اليت ختض  بدورها للعديد عن العواعل عن أمهما:

 المعة املركز املايل للشركة وجناحما يف أعماهلا وقدرتا على التطوير والتوّال ؛  .أ 

مـــا ازداد الطلــب عليـــه وارتقـــ  م  كلّ مـــا ازداد ربــح الّســـ، فكلّ ســـنةعـــة يف �ايــة الاسربــاح املوزّ  .ب 
  ؛العره

  ؛بليةخطة الشركة وتوجماتا املستق .ج 

 ؛عا  املضاربنيالنزول وتوقّ  املضاربا  على الصعود أو .د 

ا علــــى أالــــعار ا أو الــــلبً ا يــــنعكس إجيابًــــممّــــ ،ظــــروف االقتصــــاد الــــوطين عــــن رواج أو كســــاد .ه 
 ؛اسالم 

(الريروف واسزعا  املالية والسياالية .و 
35F

1(.  
للبيـ  بأقـل أو أكثـر إر جيـوز عـرض اسالـم  ، اال غبار عليه شرعً  وقية أعرٌ اسالم  بالقيمة السّ وتداول 

لعة ختتلف قيمتما حبسب العرض والطلب وكذلك حبسب املركز املـايل للشـركة فمي كالسّ ، عن قيمتما االمسية
بــل هــو املطلــوب لدقــة  ،م  احلــ  يف بيــ  عالــه حســب أالــعار الســوقوعوجوداتــا وجناحمــا، ولصــاحب الّســ

(حتديد السعر به
36F

2(. 

                                                 
 .47علي كنعان، عرج  الاب ، ص:  -  )1(
 .102حممد إالمم الربواري، عرج  الاب ، ص: شعبان   -  )2(
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 األسهم    مفهوم وخصائص: المطلب األّول
ما أ�ّ  إالّ  وجوهر عملما،طبيعتما وحقيقتما  عن حيث ق  اسالم  اسالمعية ع  ظريهتا التقليديةتتّ 

 : أكثر يت  التطرق للعناصر التاليةوللتوضيح ، اسخرى عورختتلقان يف بعض اس
 

 
 

 

 عريـــــف األســــــــــهمتـــــ: أولـاً 
 يلي:  يف االصطمح كما وعن مثّ ، غةإىل ععناها يف اللّ  لتوضيح عقموم اسالم  ينبغي التطرق أوالً 

: يـــدل أصـــمن ، غـــة: الســـني واهلـــاء واملـــي جـــاء يف ععجـــ  عقـــاييس اللّ : هملّســـالّلغـــوي لتعريـــف ال  - 1

(: حظ وظصيب وشيء عن أشياءواآلخر على ، يف لونأحدمها على تغّه 
0F

1(. 

م  علـى: مـ  الّسـوجيُ  ،ترج  مجيعما إىل هذين اسصـلني ،دةكثهة وعتعدّ   م  يف لغة العرب ععانٍ وللسّ  
(ا أو أكثرأالم  له: أعطاه الممً ، قال: أالم  بينم  أي أقرعيُ ، والمام والممان أالم 

1F

2(. 

ا عقدار التة م  أيضً والسّ ، م  على واحد السمام عن النبلطل  السّ ويُ ، أالم  يف الشيء: اشرتك فيه        
(أررع يف ععاعم  النا  وعساحات 

2F

3(. 

 ا: قال أيضً ويُ        
 قارعه وغالبه وباراه يف القوز بالسمام؛: الامهه عسامهة، والماًعا .أ 
 والامهه قامسه: أخذ المًما: أي ظصيًبا ععه؛ .ب 
(وعنه شركة املسامهة، والامهه فيه: شارك .ج 

3F

4(. 
 .م  (يف عل  االقتصاد): صك ميثل جزء عن رأ  عال الشركة يزيد وينقص تب  رواجماوالسّ 

                                                 
 .111عرج  الاب ، ص: "،معجم مقاييس اللغة"، أبو احلسني أمحد بن فار  بن زكرياء  - )1(

.459:، عرج  الاب ، ص"المعجم الوسيط" غة العربية،جمم  اللّ   -  (2)  
 .1014القهوز آبادي، عرج  الاب ، ص:  - )3(
 .459، عرج  الاب ، ص:"المعجم الوسيط"غة العربية، جمم  اللّ   - )4(

  ً؛تــــــــــــــــــــــــــــــــعريـــــــــــــــــــــــــف األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم:  أولـا 
  : ؛األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمــــــــــــصائــــــــــــــــــــص ــخــــــــــــــثانًيا 
 : منحها األسهم لمالكيها؛ ـــقوق التي تـــــــــــــالح ثالثًا 
 ـــيم األســـــــــــــــــــــــهم وأحـــــــــــــــــــــــــــــــكامهاــــــــــقــــ : رابًعا. 
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االقتصاد والقاظون التجاري بتعريقا  م  يف رف عصطلح السّ لقد عُ هم: لسّ االصطالحي لتعريف ال - 2

 : طل  على ععنيني اثنني مهام  يف االصطمح املايل يُ السّ  واحلقيقة أنّ  ،ا عتقاربة فيما بينماعديدة غه أ�ّ 

 حق المساهم في الشركة" النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة أو":ى األّولعنالم -أ 

 ،حصـة أو ظصـيب املسـاه  يف شـركة عـن شـركا  اسعـوال" ه:املعـىن، بأظّـا هلـذا م  وفًقـوقد عـرف الّسـ
للمسـاه  ليثبـت بـه حقوقـه يف  ىم  يف صك يعطل السّ ا عن رأ  عال الشركة، ويتمثّ وهذه احلصة متثل جزءً 

(الشــركة
4F

حصــة الشــريك يف الشــركة املتمثلــة بواالــطة صــك يكــون قــابم للتــداول وفقــا لقواعــد " ا:وهــو أيًضــ .)1
 .)5F2("التجاري القاظون

  الصك الذي يعطي للمساهم إثباتا لحقه"" :المعنى الثاني -ب 

ل فيـه حـ  املسـاه  وخيـول لـه الصـك املكتـوب والـذي يتمثّـ"ه :ا هلذا املعـىن، بأظّـم  وفقً ف السّ رِ وقد عُ 
(ممارالة احلقوق الناجتة عن هذا احل 

6F

3(. 

ا اجتاه م  يعطي حلاعله حقوقً حلقه، سّن السّ ا الصك أو الوثيقة اليت تعطى للمساه  إثباتً " ا:وهو أيضً 
 .)7F4("عليه التزاعا  حنوها ، كما يرّتبالشركة

هـو احلصـة أو النصـيب الـذي يشـرتك بـه املسـاه  يف م  الّسـ حيـث أنّ ، ى املعنيني واحـدفمؤدّ  ،وعليه
: كل جزء  عنماى  سمّ يُ ،   رأ  عال الشركة إىل أجزاء عتساوية القيمةحيث يقسَّ ، شركة عن شركا  اسعوال

الاليما حقـه يف احلصـول علـى  ،م  بصك يعطى للمساه  يثبت به حقوقه يف الشركةل هذا السّ ثَّ وميُ ، االممً 
 .ويكون هذا السم  غه قابل للتجزئة وقابل للتداول بالطرق التجارية ،اسرباح واختيار جملس إدارة الشركة

 ــــــــــــــــــهم: خـــــــــــــــــــصائـــــــص األســـــثانيـًا
ـــــــــ  ـــــــــا ز اسالـــــــــم تتمّي ـــــــــدة، ميكـــــــــن توضـــــــــيح   صـــــــــائصخب عموًع ـــــــــهة وعدي ـــــــــي أمهمـــــــــاكث ـــــــــا يل                      :يف ع

القيمــــة االمسيــــة لألالــــم  را   : "تســــاويقصــــد بتســــاوي قيمـــة اسالــــم يُ  :تســــاوي قيمــــة األســــهم - 1

                                                 
 .30حممد صربي هارون، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .265عرج  الاب ، ص:  "،أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية"مسه عبد احلميد رضوان،   - )2(
 .167عطية فياض، عرج  الاب ، ص:  - )3(
 .30عرج  الاب ، ص: حممد صربي هارون،  - )4(
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فـم  ،اآلخـر عنمـا يف ظقـس اسصـدارفم توجد لبعض اسالم  قيمة أعلى عن قيمة البعض ، اسصدار الواحد
 .)8F1("يكون هناك تقاو  يف قيمة اسالم  الواء عا طرح عنما لمكتتاب العام أو عا اكتتب به املؤالسون

 ، ا الســم بــ ا أدىن للقيمــة االمسيــة الــيت يصــدرا أعلــى وحــدً عت بعــض القــواظني التجاريــة حــدً َضــوقــد وَ 
هذه القيمة بني هذين احلدين كما هو احلال يف قواظني الشركا  ظريام الشركة عسؤولية حتديد  للعقد أو تاركةً 

(اسعارا  العربية املتحدة، قطر، الكويت، يف كل عن: الوريا
9F

2(. 
احلقوق اليت متنحما اسالم  حلاعليما عـن  ،بالضرورة ىاوَ سَ تَ ويعين تساوي القيمة االمسية لألالم  أن ت

أو  الــواء عــن حيــث توزيــ  أربــاح الشــركة، عــن جمــة أخــرى ب علــيم وااللتزاعــا  والواجبــا  الــيت ترتتّــ ،جمــة
 .بة على الشركةل االلتزاعا  املرتتّ أو يف التصويت أو يف حتمّ  عوجوداتا بعد التصقية

جتاه التزاعا  الشركة حمـدودة بقيمـة اسالـم  الـيت ميتلكو�ـا، وهـو اوعليه فمسؤولية الشركاء املسامهني  
مبقـدار  رب املال يف شركة املضاربة ال يسأل عن ديون الشـركة إالّ  ، إر أنّ ال يتعارض ع  أحكام الشريعة أعرٌ 

(وال يلتزم بغه رلك  عه فيمااملال الذي قدّ 
10F

3(. 
 وية القيمة هو: استواهلدف عن جعل اسالم  ع

 تسميل تقدير اسغلبية يف اجلمعية العاعة للشركة؛ .أ 
 تسميل عملية توزي  اسرباح على املسامهني؛ .ب 
 اسالم  يف بورصة اسوراق املالية؛تنريي  العر  .ج 
الـمولة جتزئـة رأ  املـال الّــذي يـؤدي إىل الـمولة االكتتــاب والتـداول وتوزيـ  عوجــودا   .د 

(الشركة بعد حّلما وتصقيتما
11F

4(. 
  بتساوي حاعليما يف احلقـوق وااللتزاعـا  ليسـت عـن بَ تْ ستَ تُ قاعدة تساوي قيمة اسالم  اليت  غه أنّ 

كنصــيب أكــرب يف الــربح أو يف   ،ةا متــنح حلاعليمــا عزايــا خاّصــشــركة أن تصــدر أالــممً إر جيــوز لل، النريــام العــام
 واحــد وإصــدارٍ  ه ينبغــي املســاواة بــني اسالــم  الــيت تنتمــي إىل ظــوعٍ القســمة الــيت تعقــب تصــقية الشــركة، لكنّــ

                                                 
   اسعارا  : " أسواق األوراق المالية والبورصات"،، ورقة عمل عقدعة إىل عؤمتر"دراسة قانونية شرعية البورصة واألسهم:"عبد السمم فيغو،   - )1(

 .15، ص:2005العربية املتحدة،         
 .73عبد الباالط كرمي عولود، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .50لطقي أمحد، عرج  الاب ، ص:أمحد حممد   - )3(
 .73عبد الباالط كرمي عولود، عرج  الاب ، ص:  - )4(
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(واحـــد
12F

 ، يـــز الققـــه اسالـــمعي أن تتســـاوى احلصـــة أو النصـــيب يف رأ  عـــال الشـــركة أو تتقاضـــلحيـــث جيُ  ،)1
(فيما مين  رلك عاداعت إعكاظية التقاضل قائمة بعدد اسالم  اليت يكتتب فيما الشريك صَّ حيث ال ظَ 

13F

2(. 

م  ال يقبــل التجزئــة واالظقســام، وعالــك الســم  الّســ ويعــين رلــك أنّ هم للتجزئــة: عــدم قابليــة الّســ  - 2

 ،السـم  الواحـد أعـام الشـركة لكود عـاا يف عواجمـة الشـركة، فـم جيـوز أن يتعـدّ ا واحـدً ينبغي أن يكون شخصً 

فمذه التجزئـة بيـنم  وإن كـان ، فإرا اظتقلت علكية السم  إىل أكثر عن شخص ظتيجة إرث أو هبة أو وصية
(قبل جتاه الشركةا ال تُ أ�ّ  صحيحة إالّ 

14F

 . د عالكوهواحد وإن تعدّ  ه ال يكون أعام الشركة الوى الم ٍ سظّ  ،)3

وهلـا ، فـاحلقوق الـيت خيأ بني عدة أشخاص عن حيـث ممارالـة احلقـوقزّ م  الواحد ال جيُ السّ  ولذلك فإنّ 
فـــم يكـــون لكـــل شـــخص عنقـــرد عـــنم  حقـــوق يف  ،اأ تبقـــى هلـــ  مجيًعـــم  بصـــقته وحـــدة واحـــدة ال تتجـــزّ الّســ

ـــاروا شخًصـــبـــل يتعـــّني  ،اجلمعيـــة العاعـــة ـــنم  أو عـــن الغـــها واحـــدً  علـــيم  أن خيت لم  يف اهليئـــا   ميـــثّ  ،ا عـــن بي
وإن كـاظوا عسـؤولني فيمـا بيـنم  بالتضـاعن  م  أعـام الشـركةويصـبح مبثابـة احلـائز الوحيـد للّسـ ،ركةاسدارية للشـ

(الشركة عن االلتزاعا  املرتتبة على
15F

4(. 
 :من اهلدف عن عدم جتزئة الّسم  إىلويك

 تسميل عمل الشركة؛      -أ 
 كــ : يُتصّور جتزئتما،تسميل عباشرة احلقوق اليت خيوهلا الّسم  حلاعليه يف الشركة واليت ال   -ب 

 ح  التصويت يف اجلمعية العاعة؛  -
 ؛تسميل تقدير اسغلبية -
(تسميل توزي  اسرباح على املسامهني -

16F

5(. 
فـإرا ، ا حلقـوق املشـرتكنيا حقريًـوال عـاظ  عنمـا شـرعً  ةجـائز  ،م  للتجزئـةعترب خاصية عدم قابلية السّ وتُ 

 ا.م عباحً ا أو حيرّ يبيح حمرعً ق  الشركاء على رلك فمو جائز باعتباره شرط ال اتّ 
                                                 

  دار القكر اجلاععي، عصر،   دراسة فقهية مقارنة"،: "مبدأ حرية تداول األسهم في شركات المساهمةعبد اسول عابدين حممد بسيوين،   - )1(
 .05، ص:2008        

 .240، ص:2008"، دار السمم، عصر، "االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميأشرف حممد دوابة،  -  )2(
   أسواق"ورقة عمل عقدعة إىل عؤمتر:  ،"–األسهم  -" األوراق المالية المتداولة في األسواق والبورصات ظزيه حممد الصادق املمدي،  -  )3(

 .26، ص:2005اسعارا  العربية املتحدة، "، األوراق المالية والبورصات        
 .07عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص: -  )4(
 .17عبد السمم فيغو، عرج  الاب ، ص: -  )5(
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ــة الّســ - 3 ــداول:قابلي ا صــكوك قابلــة للتــداول بــالطرق زا  وخصــائص اسالــم  أّ�ــعــن أهــ  مميّــ هم للت

آلخـر بـأي طريـ   م  عـن شـخصٍ إعكاظيـة اظتقـال علكيـة الّسـ" للتـداول: م د مببدأ قابلية السّ صق، ويُ التجارية

فبإعكـان أي عسـاه  أن يبيـ  كـل أو بعـض عـا ميلكـه  ،ة واسرثوالوصـي اظتقال امللكية كالبي  واهلبـة قعن طر 
فيمكنه رلـك  ،مبجرد رغبته يف رلك وإ�اء عمقته بالشركة وإحمل شريك أو شركاء آخرين حمله ،عن أالم 

                                           .)17F1("مل يكن يف ظرياعما عا يستوجب رلك دون أخذ إرن خاص عن الشركة أو الشركاء ورلك عا
عــن اخلصــائص اجلوهريــة يف الشــركا  املســامهة وعــن  ،م  للتــداول بــالطرق التجاريــةعتــرب قابليــة الّســوتُ  

ا يقضي حبرعـان املسـاه  ن ظريام الشركة ظصً فإرا تضمّ  ،احلقوق اسالاالية للمساه  اليت ال جيوز حرعاظه عنما
(ا عـن شـركا  اسشـخاصلتصـبح رّمبـ ،ة تققـد صـقتما كشـركة عسـامهةالشـرك فـإنّ  ،عن هذا احل 

18F

 حيـث أنّ  ،)2

(للتقرقة بني شركا  اسشخاص وشركا  اسعوال التداول هو املعيار اسكثر قبوالً 
19F

3(. 

 ثالثـًا: الحقوق التي تمنحها األسهم لمالكيها
لة اسالم  بصقة عتساوية، مح  با مجي  ويتمتّ ، م ا أالاالية عتمزعة ع  السّ م  حلاعله حقوقً مينح السّ 

 ،ايل فمذه احلقوق ال جيوز حرعاظه عنما أو املسا  باوبالتّ  ،عنم  بصقته شريك عساه  وهي عستمدة لكلٍ 

 .باسغلبية يف اجلمعية العاعة يف ظريام الشركة وال بقرارٍ  ال بنصٍ 
م  ا هلــذا الّســا عالًكــكوظــه شــريكً  م  ملالكــه مبجــردوعــن أهــ  هــذه احلقــوق اسالاالــية الــيت مينحمــا الّســ

 يلي: وتكون عتمزعة ع  صقته كشريك عا

  م  احل  يف احلصول على الربح املتحّقـملالك السّ حق الحصول على نصيبه من أرباح الشركة:   - 1
م حصــته يف رأ  عــال الشــركة بغــرض احلصــول علــى الــربح، فــم يصــح املســاه  يقــدّ  سنّ ، عــن ظشــاط الشــركة

ن عـــن االقتطاعـــا  عـــن قـــة أو عـــن االحتيـــاطي املتكـــوّ ذا احلـــ  الـــواء عنـــد توزيـــ  اسربـــاح احملقّ حرعاظـــه عـــن هـــ
بالقدر الـذي يـنص عليـه ظريـام الشـركة  د أرباحما يف خمتلف االحتياطا  إالّ حي  للشركة أن جتمّ  وال ،اسرباح
قــــة عــــن ظشــــاط املتحقّ كــــي ال حيــــرم املســــاه  عــــن ظصـــيبه املقــــروض عــــن اسربــــاح  ره اجلمعيــــة العاديــــة،أو تقـــرّ 
(الشركة

20F

4(. 
                                                 

 .267عرج  الاب ، ص: "،أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية"مسه عبد احلميد رضوان،   -  )1(
 .18السمم فيغو، عرج  الاب ، ص:عبد   -  )2(
 .111أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:  -  )3(
 .73ص: ،2005"، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، "األسهم والسندات وأحكامهما في الفقه اإلسالميليل، أمحد بن حممد اخل  - )4(
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 د على ح  املساه  يف احلصول على الربح بعض القيود عنما: رِ وتَ 

 ضرورة جتنيب ظسبة االحتياطي القاظوين عن صايف أرباح الشركة؛  .أ 

ميـــنح ظريـــام الشـــركا  للجمعيـــة العاعـــة حـــ  االـــتقطاع حّصـــة ععّينـــة عـــن اسربـــاح لتكـــوين عـــا يُعـــرف   .ب 

رم املسـاه  غه أّن هذا احل  ال يُباشر إالّ لضرورة تستدعي تكوينه حىت ال حيُ باالحتياطي االختياري، 
(عن الربح

21F

1(. 

تلتزم الشـركة مبـنح املسـاه  الشـريك حقـه وظصـيبه عـن الـربح املتحّقـ ، وينبغـي عليمـا أالّ تتصـّرف بـذه  .ج 
بإيــداعما لــدى اسربــاح حــىت ولــو مل يســحبما املســاه  عممــا طالــت املــدة، بــل يتعــّني عليمــا أن تقــوم 

(ق  عليهاملصرف اسالمعي املتّ 
22F

2(. 

سالـم  الشـركة  تكمـن حقـوق املسـاه  احلاعـل حق المساهم في توجيـه ومراقبـة نشـاط الشـركة: - 2

 يلي:  يف عا،   بإبداء رأيه وتوجيه وعراقبة أعمال وظشاط الشركةفيما يتعلّ 

أن يشارك يف إدارة الشركة ورلـك وعن خمله ميكن للمساه   :العموميةحق التصويت في الجمعية   -أ 

بنسبة عا ميلكـه عـن أالـم ، غـه أّن بعـض اسظريمـة حتـّدد احلـد اسدىن لألالـم  الـذي خيـول حلاعليمـا حضـور 

اجلمعيــة العاعـــة والتصـــويت فيمـــا، فتقريـــر حضـــور اجلمعيـــة العاعــة عـــرتوك لتقـــدير ظريـــام الشـــركة، ورلـــك علـــى 
أن حيضرها ولو كان حيمل المًما واحًدا، وميكن للمساه   خمف اجلمعية التأاليسية اليت حي  لكل عساه 

(أن ميار  حقه يف التصويت يف اجلمعية العموعية إّعا عن خمل احلضور القعلي أو بالربيد أو بالتوكيل
23F

3(. 

ميكن للمساه  أن ُميـار  حقـه يف عراقبـة أعمـال وظشـاط الشـركة حق الرقابة على أعمال الشركة:  -ب 

عـــن خـــمل عراجعـــة عيزاظيـــة الشـــركة، وتقـــارير جملـــس إدارة الشـــركة وكـــل الوثـــائ  اسخـــرى الـــيت تتعّلـــ  بنشـــاط 

 الشركة، بشرط كتمان أالرارها وعدم عرقلة ظشاطما؛ 

شـركة أن يقـوم برفـ  دعـوى ُميكـن للمسـاه  الشـريك احلاعـل سالـم  الحق رفع دعوى المسـؤولية:  -ج 
املسؤولية على أعضاء جملس اسدارة، ورلك يف حال تعّديم  أو تقصهه  يف أداء وظائقم  وأعمـاهل  املوكلـة 

 ؛ إليم ، بشرط تقدمي عا يُثبت رلك
                                                 

 .115أمحد حمي الدين أمحد،  عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .74ليل، عرج  الاب ، ص:أمحد بن حممد اخل  - )2(
 .89شعبان حممد إالمم الربواري، عرج  الاب ، ص:  - )3(
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يتمثّـل هـذا احلـ  يف إعكاظيـة املسـاه  طلـب اسعـر بـالتقتيش علـى  حق طلب التفتيش على الشركة: -د 

ال  الشك والريبة اليت تستدعي رلك، لكن ُيشرتط الالتعماله ضرورة عوافقة عـدد عـن الشركة ورلك يف حا

(كحد أدىن عن أالم  الشركة  %50املسامهني ميلكون 
24F

1(. 

عن احلقوق اليت ختوهلا اسالم   حق الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها: - 3

إرا عا تقّرر رلك، وه  ميتلكون هـذا احلـ  سّ�ـ  ملالكيما، ح  احلصول على ظصيبم  عن عوجودا  الشركة 
الامهوا وقـدعوا حصـتم  يف رأ  عـال الشـركة، فـإرا ُصـقيَيت الشـركة كـان حّقـه عتعّلًقـا يف عوجوداتـا سظّـه منـاء 

(رأ  املال، ويكون هذا احل  مبقدار حصته فيما
25F

2(. 

الشـركة زيـادة رأ  عاهلـا عـن خــمل ر  إرا قـرّ  حـق األولويـة فـي االكتتـاب فـي األســهم الجديـدة: -4

االكتتـاب يف هـذه اسالـم   حـ  اسولويـة يفمـا فينبغي أن يكون للمسـامهني القـداعى في ،طرح أالم  جديدة
 ؛تاح القرصة للمسامهني اجلددقتح الال بعدها وتُ ليُ  ،نةة ععيّ إرا عا أرادوا رلك، ورلك خمل عدّ  املصدرة

ــازل عــن األســهم:  - 5 ف فيمــا وظقــل علكيتمــا إىل مســاه  التنــازل عــن أالــممه والتصــرّ للحيــ  حــق التن

كــل تشــري  أو   عــد بــاطمً ويُ ، بيعمــا أو عنحمــا كمبــة أو غــه رلــكبا شــخص أو أشــخاص آخــرين ورلــك إّعــ
(تنريي  مين  عالك السم  عن ممارالة هذا احل 

26F

3(. 

فـم جيـوز  ،عـرتبط بإرادتـه ورضـاه وهـو حـ ٌ  ،حي  للمساه  البقاء يف الشـركةحق البقاء في الشركة:  - 6

 .)27F4(اكما ال جيوز فصله عنما وظزع علكيته سالممه دون ارتكابه عا يستوجب رلك ظرياعً   ،إلزاعه بالبقاء فيما

 : قيم األسهم وأحكامهارابًعا
عطـى للمسـاه  لكـي ل يف صـك يُ وهـو يتمثّـ، م  هو النصيب الذي يشرتك به املساه  يف الشـركةالسّ 

 :كما يلي  ماأمهّ  ميكن توضيح م  عدة قي وهلذا السّ  ،إثبا  حقوقه يف الشركة يكون واليلة يف

م  الــيت ن يف شــمادة الّســدوّ وتُــ ،م  عنــد إظشــاء الشــركةلّســد لدّ هــي القيمــة الــيت ُحتــ القيمــة االســمية: - 1 

ن جمموع القي  االمسية جلمي  اسالم  ا الشرتاكه يف رأ  عال الشركة، فمِ عطى للشريك الذي يدفعما الدادً تُ 
                                                 

 .116أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .74أمحد بن حممد اخلليل، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .118أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:   - )3(
 .89الربواري، عرج  الاب ، ص:شعبان حممد إالمم   - )4(
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د أغلــب دي ة بكــل شــركة، وُحتــة أو اخلاّصــا للقــواظني العاّعــد هــذه النســبة وفًقــوتتحــدّ ، ن رأ  عــال الشــركةيتكــوّ 
دينـــار   01دها قـــاظون الشـــركا  العراقـــي واسردين بـــــــ :حـــدّ  فمـــثمً  ،م الـــدول يف قواظينمـــا القيمـــة االمسيـــة للّســـ

 ع علـى املسـامهني محلـةسـبة الـربح املـوزّ ستخدم القيمة االمسيـة لغـرض حتديـد ظوتُ  ،الواحدم  كقيمة امسية للسّ 
(اسالم  العادية

28F

1(. 

ه ميكـن ختقيضـما عـن خـمل أظّـ إالّ  ،دها عقـد التأالـيسم  حيـدّ القيمة االمسيـة للّسـ وعلى الرغ  عن أنّ 

 م  كـاعمً م  أو الّسـعـن الّسـذي يعطـي للمسـتثمر حـ  احلصـول علـى جـزء " الّـ"اشـتقاق األسـهمى عا يسمّ 

والـذي يـت  عـن  ب عليه زيادة يف عدد اسالم  املتداولةوهو عا يرتتّ ، ميلكه ورلك على كل الم ٍ ، ورمبا أكثر
 م .طري  ختقيض القيمة االمسية للسّ 

هذه القيمة تعكس يف الواق  حصـة الشـريك يف  سنّ  ،اوإصدار اسالم  بذه القيمة ال عاظ  عنه شرعً 
، لت عليـه هـذه القيمـة يكـون مبثابـة وثيقـة سثبـا  املشـاركة بـذا القـدرجي والصك الذي ُالـ، الشركة رأ  عال

ا ع بنـاءً اسربـاح تـوزّ  سنّ  ،يف رأ  املـال ا للمبلـغ الـذي الـاه  بـه الشـريك فعـمً ولذلك ينبغي أن يكون عطابًقـ
(رباحد با عا يستحقه كل عساه  عن اسدَّ حَ فيُ  ،على القيمة االمسية لألالم 

29F

2(. 

 ،هــي القيمــة الــيت يصــدر بــا الســم  عنــد تأالــيس الشــركة أو عنــد زيــادة رأ  عاهلــا :اإلصــدارقيمــة  - 2
 طل  اسصدار على ععنيني: ويت  طرحما وبيعما وف  هذه القيمة، ويُ ، د عند اختار قرار إصدار اسالم وتتحدّ 

ممّـا يُـدف  لألالـم ، تتطّلبمـا الشـركة عنـد  % 05يُطل  اسصدار على ظسـبة حمـّددة عـثًم  :المعنى األّول  -أ 
 تأاليسما ملصاريف اسصدار اسدارية واحلكوعية والدعاية وغهها.

ا إليمـــا عصـــاريف وعـــموة اسصـــدار، م  عضـــافً صـــدارية هـــي القيمـــة االمسيـــة للّســـوبالّتـــايل، فالقيمـــة اس
عثل العموا   ،صاريف أخرى إضافيةم  عضيف إىل قيمة السّ ا عا تُ صدر اسالم  االمسية غالبً فالشركة اليت تُ 

(حىت تبقى اسالم  صافية لرأ  عال الشركة ،وظققا  الدعاية واسعمن
30F

3(. 
 ،ا إليما املصروفا  عن ظققا  حتتاجما الشركةم  بقيمته االمسية املعلن عنما عضافً إرا بي  السّ ، وعليه
(إر ال يوجد عا مين  عن إضافة عا حتتاجه الشركة عن عصروفا  إىل قيمة السم  شرًعا، هو أعر جائز

31F

4(. 
                                                 

 .250دريد كاعل آل شبيب، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .09عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .35عبد السمم فيغو، عرج  الاب ، ص:  - )3(
  ، دار اجلاععة اجلديدة، عصر،  "اإلسالمي"األسهم في سوق األوراق المالية: رؤية شرعية في ضوء الفقه حممد عبد القتاح النشار،   - )4(

 .101، ص: 2006        
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يُقصد با اسالم  اليت ُتصدرها الشركة عندعا تُريـد زيـادة رأ  عاهلـا لـدع  عشـاريعما  :المعنى الثاني -ب 

ل عــن القيمــة أو التوّالــ  يف أعماهلــا، وقــد تكــون عســاوية للقيمــة االمسيــة أو أعلــى عنمــا وقــد تكــون أحياظًــا أقــ

(االمسية ترغيًبا للمسامهني يف شرائما
32F

1(. 
 ورلك لألالباب التالية: ،اإصدار أالم  بأقل عن قيمتما االمسية غه جائز شرعً  غه أنّ 

ا واالتحقاق الربح إمنّ  ،اسالم  االصدارية تتساوى ع  اسالم  االمسية يف اقتسام اسرباح نّ أ -
والزيـادة الـيت يتقاضـاها صـاحب السـم  االصـداري، ال يكون باملال أو العمـل أو الضـمان، 

 ؛ضمان يقابلما ال عال وال عمل وال

ضــرار باملســامهني اسوائــل الــذين دفعــوا القيمــة االمسيــة  إإصــدار اسالــم  بــذه القيمــة فيــه  أنّ  -

يز ععري  اسظريمة جتولذلك ال  ،كاعلة، وع  رلك يتساوون يف الربح ع  عن دف  قيمة أقل

(مة االصدارية أقل عن القيمة االمسيةأن تكون القي
33F

2(. 

شـركة بعـد خصـ  م  يف صـايف أعـوال الذي يسـتحقه الّسـة أو النصيب الّـهي احلصّ  :يمة الحقيقيةالق - 3

 ا لألالعار اجلارية.ورلك عن طري  إعادة تقديرها وفقً  ديو�ا والتزاعاتا،

وعوجودا  الشركة وأرباحمـا بعـد تنزيـل فمذه القيمة تشمل مجي  أعوال الشركة عن رأ  املال املدفوع 
مــا ختتلــف بعــد رلــك  حبســب عــا تصــادفه ديو�ــا، وهــذه القيمــة هــي القيمــة االمسيــة عنــد ابتــداء الشــركة ولكنّ 

قـه قّ ا زيادًة أو ظقصاظًا ورلك حبسب عا حتولذلك فمي ختتلف عنما إعّ  ،الشركة عن جناح أو فشل يف أعماهلا
القيمـة احلقيقيــة تزيـد عــن  فــإنّ ، ا ومنـت أعماهلــا وأعواهلـاقــت الشـركة رًحبــحقّ فـإرا ، الشـركة عــن ربـح أو خســارة

مل حتق  الشركة خسر  الشركة فإّن القيمة احلقيقية التقل عن القيمة االمسية، أّعا إرا  ا إراأعّ  ،القيمة االمسية
(تعادل القيمة احلقيقية ع  القيمة االمسيةتخسارة فس ا والرحبً  ال

34F

3(. 

فمــي عبــارة عــن  ،ض للــربح واخلســارةالشــركة تتعــرّ  سنّ ، االقيمــة احلقيقيــة أعــر جــائز شــرعً تعتــرب ، وعليــه
 وهذا أعر عطلوب ملعرفة أرباح الشركة أو خسائرها.، املؤشر احلقيقي سرباح الشركة أو خسارتا

                                                 
 .231حممد صربي هارون، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .55أمحد حممد لطقي أمحد، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .11عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص:  - )3(
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العـرض ة حبسـب ظـروف وهي قيمـة عتغـهّ  ،م  يف الوق اسوراق املاليةهي قيمة السّ  القيمة السوقية: - 4

 والطلب اليت ختض  بدورها للعديد عن العواعل عن أمهما:

 المعة املركز املايل للشركة وجناحما يف أعماهلا وقدرتا على التطوير والتوّال ؛  .أ 

مـــا ازداد الطلــب عليـــه وارتقـــ  م  كلّ مـــا ازداد ربــح الّســـ، فكلّ ســـنةعـــة يف �ايــة الاسربــاح املوزّ  .ب 
  ؛العره

  ؛بليةخطة الشركة وتوجماتا املستق .ج 

 ؛عا  املضاربنيالنزول وتوقّ  املضاربا  على الصعود أو .د 

ا علــــى أالــــعار ا أو الــــلبً ا يــــنعكس إجيابًــــممّــــ ،ظــــروف االقتصــــاد الــــوطين عــــن رواج أو كســــاد .ه 
 ؛اسالم 

(الريروف واسزعا  املالية والسياالية .و 
35F

1(.  
للبيـ  بأقـل أو أكثـر إر جيـوز عـرض اسالـم  ، اال غبار عليه شرعً  وقية أعرٌ اسالم  بالقيمة السّ وتداول 

لعة ختتلف قيمتما حبسب العرض والطلب وكذلك حبسب املركز املـايل للشـركة فمي كالسّ ، عن قيمتما االمسية
بــل هــو املطلــوب لدقــة  ،م  احلــ  يف بيــ  عالــه حســب أالــعار الســوقوعوجوداتــا وجناحمــا، ولصــاحب الّســ

(حتديد السعر به
36F

2(. 

                                                 
 .47علي كنعان، عرج  الاب ، ص:  -  )1(
 .102حممد إالمم الربواري، عرج  الاب ، ص: شعبان   -  )2(
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 األسهم    مفهوم وخصائص: المطلب األّول
ما أ�ّ  إالّ  وجوهر عملما،طبيعتما وحقيقتما  عن حيث ق  اسالم  اسالمعية ع  ظريهتا التقليديةتتّ 

 : أكثر يت  التطرق للعناصر التاليةوللتوضيح ، اسخرى عورختتلقان يف بعض اس
 

 
 

 

 عريـــــف األســــــــــهمتـــــ: أولـاً 
 يلي:  يف االصطمح كما وعن مثّ ، غةإىل ععناها يف اللّ  لتوضيح عقموم اسالم  ينبغي التطرق أوالً 

: يـــدل أصـــمن ، غـــة: الســـني واهلـــاء واملـــي جـــاء يف ععجـــ  عقـــاييس اللّ : هملّســـالّلغـــوي لتعريـــف ال  - 1

(: حظ وظصيب وشيء عن أشياءواآلخر على ، يف لونأحدمها على تغّه 
0F

1(. 

م  علـى: مـ  الّسـوجيُ  ،ترج  مجيعما إىل هذين اسصـلني ،دةكثهة وعتعدّ   م  يف لغة العرب ععانٍ وللسّ  
(ا أو أكثرأالم  له: أعطاه الممً ، قال: أالم  بينم  أي أقرعيُ ، والمام والممان أالم 

1F

2(. 

ا عقدار التة م  أيضً والسّ ، م  على واحد السمام عن النبلطل  السّ ويُ ، أالم  يف الشيء: اشرتك فيه        
(أررع يف ععاعم  النا  وعساحات 

2F

3(. 

 ا: قال أيضً ويُ        
 قارعه وغالبه وباراه يف القوز بالسمام؛: الامهه عسامهة، والماًعا .أ 
 والامهه قامسه: أخذ المًما: أي ظصيًبا ععه؛ .ب 
(وعنه شركة املسامهة، والامهه فيه: شارك .ج 

3F

4(. 
 .م  (يف عل  االقتصاد): صك ميثل جزء عن رأ  عال الشركة يزيد وينقص تب  رواجماوالسّ 

                                                 
 .111عرج  الاب ، ص: "،معجم مقاييس اللغة"، أبو احلسني أمحد بن فار  بن زكرياء  - )1(

.459:، عرج  الاب ، ص"المعجم الوسيط" غة العربية،جمم  اللّ   -  (2)  
 .1014القهوز آبادي، عرج  الاب ، ص:  - )3(
 .459، عرج  الاب ، ص:"المعجم الوسيط"غة العربية، جمم  اللّ   - )4(

  ً؛تــــــــــــــــــــــــــــــــعريـــــــــــــــــــــــــف األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم:  أولـا 
  : ؛األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمــــــــــــصائــــــــــــــــــــص ــخــــــــــــــثانًيا 
 : منحها األسهم لمالكيها؛ ـــقوق التي تـــــــــــــالح ثالثًا 
 ـــيم األســـــــــــــــــــــــهم وأحـــــــــــــــــــــــــــــــكامهاــــــــــقــــ : رابًعا. 
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االقتصاد والقاظون التجاري بتعريقا  م  يف رف عصطلح السّ لقد عُ هم: لسّ االصطالحي لتعريف ال - 2

 : طل  على ععنيني اثنني مهام  يف االصطمح املايل يُ السّ  واحلقيقة أنّ  ،ا عتقاربة فيما بينماعديدة غه أ�ّ 

 حق المساهم في الشركة" النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة أو":ى األّولعنالم -أ 

 ،حصـة أو ظصـيب املسـاه  يف شـركة عـن شـركا  اسعـوال" ه:املعـىن، بأظّـا هلـذا م  وفًقـوقد عـرف الّسـ
للمسـاه  ليثبـت بـه حقوقـه يف  ىم  يف صك يعطل السّ ا عن رأ  عال الشركة، ويتمثّ وهذه احلصة متثل جزءً 

(الشــركة
4F

حصــة الشــريك يف الشــركة املتمثلــة بواالــطة صــك يكــون قــابم للتــداول وفقــا لقواعــد " ا:وهــو أيًضــ .)1
 .)5F2("التجاري القاظون

  الصك الذي يعطي للمساهم إثباتا لحقه"" :المعنى الثاني -ب 

ل فيـه حـ  املسـاه  وخيـول لـه الصـك املكتـوب والـذي يتمثّـ"ه :ا هلذا املعـىن، بأظّـم  وفقً ف السّ رِ وقد عُ 
(ممارالة احلقوق الناجتة عن هذا احل 

6F

3(. 

ا اجتاه م  يعطي حلاعله حقوقً حلقه، سّن السّ ا الصك أو الوثيقة اليت تعطى للمساه  إثباتً " ا:وهو أيضً 
 .)7F4("عليه التزاعا  حنوها ، كما يرّتبالشركة

هـو احلصـة أو النصـيب الـذي يشـرتك بـه املسـاه  يف م  الّسـ حيـث أنّ ، ى املعنيني واحـدفمؤدّ  ،وعليه
: كل جزء  عنماى  سمّ يُ ،   رأ  عال الشركة إىل أجزاء عتساوية القيمةحيث يقسَّ ، شركة عن شركا  اسعوال

الاليما حقـه يف احلصـول علـى  ،م  بصك يعطى للمساه  يثبت به حقوقه يف الشركةل هذا السّ ثَّ وميُ ، االممً 
 .ويكون هذا السم  غه قابل للتجزئة وقابل للتداول بالطرق التجارية ،اسرباح واختيار جملس إدارة الشركة

 ــــــــــــــــــهم: خـــــــــــــــــــصائـــــــص األســـــثانيـًا
ـــــــــ  ـــــــــا ز اسالـــــــــم تتمّي ـــــــــدة، ميكـــــــــن توضـــــــــيح   صـــــــــائصخب عموًع ـــــــــهة وعدي ـــــــــي أمهمـــــــــاكث ـــــــــا يل                      :يف ع

القيمــــة االمسيــــة لألالــــم  را   : "تســــاويقصــــد بتســــاوي قيمـــة اسالــــم يُ  :تســــاوي قيمــــة األســــهم - 1

                                                 
 .30حممد صربي هارون، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .265عرج  الاب ، ص:  "،أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية"مسه عبد احلميد رضوان،   - )2(
 .167عطية فياض، عرج  الاب ، ص:  - )3(
 .30عرج  الاب ، ص: حممد صربي هارون،  - )4(
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فـم  ،اآلخـر عنمـا يف ظقـس اسصـدارفم توجد لبعض اسالم  قيمة أعلى عن قيمة البعض ، اسصدار الواحد
 .)8F1("يكون هناك تقاو  يف قيمة اسالم  الواء عا طرح عنما لمكتتاب العام أو عا اكتتب به املؤالسون

 ، ا الســم بــ ا أدىن للقيمــة االمسيــة الــيت يصــدرا أعلــى وحــدً عت بعــض القــواظني التجاريــة حــدً َضــوقــد وَ 
هذه القيمة بني هذين احلدين كما هو احلال يف قواظني الشركا  ظريام الشركة عسؤولية حتديد  للعقد أو تاركةً 

(اسعارا  العربية املتحدة، قطر، الكويت، يف كل عن: الوريا
9F

2(. 
احلقوق اليت متنحما اسالم  حلاعليما عـن  ،بالضرورة ىاوَ سَ تَ ويعين تساوي القيمة االمسية لألالم  أن ت

أو  الــواء عــن حيــث توزيــ  أربــاح الشــركة، عــن جمــة أخــرى ب علــيم وااللتزاعــا  والواجبــا  الــيت ترتتّــ ،جمــة
 .بة على الشركةل االلتزاعا  املرتتّ أو يف التصويت أو يف حتمّ  عوجوداتا بعد التصقية

جتاه التزاعا  الشركة حمـدودة بقيمـة اسالـم  الـيت ميتلكو�ـا، وهـو اوعليه فمسؤولية الشركاء املسامهني  
مبقـدار  رب املال يف شركة املضاربة ال يسأل عن ديون الشـركة إالّ  ، إر أنّ ال يتعارض ع  أحكام الشريعة أعرٌ 

(وال يلتزم بغه رلك  عه فيمااملال الذي قدّ 
10F

3(. 
 وية القيمة هو: استواهلدف عن جعل اسالم  ع

 تسميل تقدير اسغلبية يف اجلمعية العاعة للشركة؛ .أ 
 تسميل عملية توزي  اسرباح على املسامهني؛ .ب 
 اسالم  يف بورصة اسوراق املالية؛تنريي  العر  .ج 
الـمولة جتزئـة رأ  املـال الّــذي يـؤدي إىل الـمولة االكتتــاب والتـداول وتوزيـ  عوجــودا   .د 

(الشركة بعد حّلما وتصقيتما
11F

4(. 
  بتساوي حاعليما يف احلقـوق وااللتزاعـا  ليسـت عـن بَ تْ ستَ تُ قاعدة تساوي قيمة اسالم  اليت  غه أنّ 

كنصــيب أكــرب يف الــربح أو يف   ،ةا متــنح حلاعليمــا عزايــا خاّصــشــركة أن تصــدر أالــممً إر جيــوز لل، النريــام العــام
 واحــد وإصــدارٍ  ه ينبغــي املســاواة بــني اسالــم  الــيت تنتمــي إىل ظــوعٍ القســمة الــيت تعقــب تصــقية الشــركة، لكنّــ

                                                 
   اسعارا  : " أسواق األوراق المالية والبورصات"،، ورقة عمل عقدعة إىل عؤمتر"دراسة قانونية شرعية البورصة واألسهم:"عبد السمم فيغو،   - )1(

 .15، ص:2005العربية املتحدة،         
 .73عبد الباالط كرمي عولود، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .50لطقي أمحد، عرج  الاب ، ص:أمحد حممد   - )3(
 .73عبد الباالط كرمي عولود، عرج  الاب ، ص:  - )4(
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(واحـــد
12F

 ، يـــز الققـــه اسالـــمعي أن تتســـاوى احلصـــة أو النصـــيب يف رأ  عـــال الشـــركة أو تتقاضـــلحيـــث جيُ  ،)1
(فيما مين  رلك عاداعت إعكاظية التقاضل قائمة بعدد اسالم  اليت يكتتب فيما الشريك صَّ حيث ال ظَ 

13F

2(. 

م  ال يقبــل التجزئــة واالظقســام، وعالــك الســم  الّســ ويعــين رلــك أنّ هم للتجزئــة: عــدم قابليــة الّســ  - 2

 ،السـم  الواحـد أعـام الشـركة لكود عـاا يف عواجمـة الشـركة، فـم جيـوز أن يتعـدّ ا واحـدً ينبغي أن يكون شخصً 

فمذه التجزئـة بيـنم  وإن كـان ، فإرا اظتقلت علكية السم  إىل أكثر عن شخص ظتيجة إرث أو هبة أو وصية
(قبل جتاه الشركةا ال تُ أ�ّ  صحيحة إالّ 

14F

 . د عالكوهواحد وإن تعدّ  ه ال يكون أعام الشركة الوى الم ٍ سظّ  ،)3

وهلـا ، فـاحلقوق الـيت خيأ بني عدة أشخاص عن حيـث ممارالـة احلقـوقزّ م  الواحد ال جيُ السّ  ولذلك فإنّ 
فـــم يكـــون لكـــل شـــخص عنقـــرد عـــنم  حقـــوق يف  ،اأ تبقـــى هلـــ  مجيًعـــم  بصـــقته وحـــدة واحـــدة ال تتجـــزّ الّســ

ـــاروا شخًصـــبـــل يتعـــّني  ،اجلمعيـــة العاعـــة ـــنم  أو عـــن الغـــها واحـــدً  علـــيم  أن خيت لم  يف اهليئـــا   ميـــثّ  ،ا عـــن بي
وإن كـاظوا عسـؤولني فيمـا بيـنم  بالتضـاعن  م  أعـام الشـركةويصـبح مبثابـة احلـائز الوحيـد للّسـ ،ركةاسدارية للشـ

(الشركة عن االلتزاعا  املرتتبة على
15F

4(. 
 :من اهلدف عن عدم جتزئة الّسم  إىلويك

 تسميل عمل الشركة؛      -أ 
 كــ : يُتصّور جتزئتما،تسميل عباشرة احلقوق اليت خيوهلا الّسم  حلاعليه يف الشركة واليت ال   -ب 

 ح  التصويت يف اجلمعية العاعة؛  -
 ؛تسميل تقدير اسغلبية -
(تسميل توزي  اسرباح على املسامهني -

16F

5(. 
فـإرا ، ا حلقـوق املشـرتكنيا حقريًـوال عـاظ  عنمـا شـرعً  ةجـائز  ،م  للتجزئـةعترب خاصية عدم قابلية السّ وتُ 

 ا.م عباحً ا أو حيرّ يبيح حمرعً ق  الشركاء على رلك فمو جائز باعتباره شرط ال اتّ 
                                                 

  دار القكر اجلاععي، عصر،   دراسة فقهية مقارنة"،: "مبدأ حرية تداول األسهم في شركات المساهمةعبد اسول عابدين حممد بسيوين،   - )1(
 .05، ص:2008        

 .240، ص:2008"، دار السمم، عصر، "االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميأشرف حممد دوابة،  -  )2(
   أسواق"ورقة عمل عقدعة إىل عؤمتر:  ،"–األسهم  -" األوراق المالية المتداولة في األسواق والبورصات ظزيه حممد الصادق املمدي،  -  )3(

 .26، ص:2005اسعارا  العربية املتحدة، "، األوراق المالية والبورصات        
 .07عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص: -  )4(
 .17عبد السمم فيغو، عرج  الاب ، ص: -  )5(
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ــة الّســ - 3 ــداول:قابلي ا صــكوك قابلــة للتــداول بــالطرق زا  وخصــائص اسالــم  أّ�ــعــن أهــ  مميّــ هم للت

آلخـر بـأي طريـ   م  عـن شـخصٍ إعكاظيـة اظتقـال علكيـة الّسـ" للتـداول: م د مببدأ قابلية السّ صق، ويُ التجارية

فبإعكـان أي عسـاه  أن يبيـ  كـل أو بعـض عـا ميلكـه  ،ة واسرثوالوصـي اظتقال امللكية كالبي  واهلبـة قعن طر 
فيمكنه رلـك  ،مبجرد رغبته يف رلك وإ�اء عمقته بالشركة وإحمل شريك أو شركاء آخرين حمله ،عن أالم 

                                           .)17F1("مل يكن يف ظرياعما عا يستوجب رلك دون أخذ إرن خاص عن الشركة أو الشركاء ورلك عا
عــن اخلصــائص اجلوهريــة يف الشــركا  املســامهة وعــن  ،م  للتــداول بــالطرق التجاريــةعتــرب قابليــة الّســوتُ  

ا يقضي حبرعـان املسـاه  ن ظريام الشركة ظصً فإرا تضمّ  ،احلقوق اسالاالية للمساه  اليت ال جيوز حرعاظه عنما
(ا عـن شـركا  اسشـخاصلتصـبح رّمبـ ،ة تققـد صـقتما كشـركة عسـامهةالشـرك فـإنّ  ،عن هذا احل 

18F

 حيـث أنّ  ،)2

(للتقرقة بني شركا  اسشخاص وشركا  اسعوال التداول هو املعيار اسكثر قبوالً 
19F

3(. 

 ثالثـًا: الحقوق التي تمنحها األسهم لمالكيها
لة اسالم  بصقة عتساوية، مح  با مجي  ويتمتّ ، م ا أالاالية عتمزعة ع  السّ م  حلاعله حقوقً مينح السّ 

 ،ايل فمذه احلقوق ال جيوز حرعاظه عنما أو املسا  باوبالتّ  ،عنم  بصقته شريك عساه  وهي عستمدة لكلٍ 

 .باسغلبية يف اجلمعية العاعة يف ظريام الشركة وال بقرارٍ  ال بنصٍ 
م  ا هلــذا الّســا عالًكــكوظــه شــريكً  م  ملالكــه مبجــردوعــن أهــ  هــذه احلقــوق اسالاالــية الــيت مينحمــا الّســ

 يلي: وتكون عتمزعة ع  صقته كشريك عا

  م  احل  يف احلصول على الربح املتحّقـملالك السّ حق الحصول على نصيبه من أرباح الشركة:   - 1
م حصــته يف رأ  عــال الشــركة بغــرض احلصــول علــى الــربح، فــم يصــح املســاه  يقــدّ  سنّ ، عــن ظشــاط الشــركة

ن عـــن االقتطاعـــا  عـــن قـــة أو عـــن االحتيـــاطي املتكـــوّ ذا احلـــ  الـــواء عنـــد توزيـــ  اسربـــاح احملقّ حرعاظـــه عـــن هـــ
بالقدر الـذي يـنص عليـه ظريـام الشـركة  د أرباحما يف خمتلف االحتياطا  إالّ حي  للشركة أن جتمّ  وال ،اسرباح
قــــة عــــن ظشــــاط املتحقّ كــــي ال حيــــرم املســــاه  عــــن ظصـــيبه املقــــروض عــــن اسربــــاح  ره اجلمعيــــة العاديــــة،أو تقـــرّ 
(الشركة

20F

4(. 
                                                 

 .267عرج  الاب ، ص: "،أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية"مسه عبد احلميد رضوان،   -  )1(
 .18السمم فيغو، عرج  الاب ، ص:عبد   -  )2(
 .111أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:  -  )3(
 .73ص: ،2005"، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، "األسهم والسندات وأحكامهما في الفقه اإلسالميليل، أمحد بن حممد اخل  - )4(
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 د على ح  املساه  يف احلصول على الربح بعض القيود عنما: رِ وتَ 

 ضرورة جتنيب ظسبة االحتياطي القاظوين عن صايف أرباح الشركة؛  .أ 

ميـــنح ظريـــام الشـــركا  للجمعيـــة العاعـــة حـــ  االـــتقطاع حّصـــة ععّينـــة عـــن اسربـــاح لتكـــوين عـــا يُعـــرف   .ب 

رم املسـاه  غه أّن هذا احل  ال يُباشر إالّ لضرورة تستدعي تكوينه حىت ال حيُ باالحتياطي االختياري، 
(عن الربح

21F

1(. 

تلتزم الشـركة مبـنح املسـاه  الشـريك حقـه وظصـيبه عـن الـربح املتحّقـ ، وينبغـي عليمـا أالّ تتصـّرف بـذه  .ج 
بإيــداعما لــدى اسربــاح حــىت ولــو مل يســحبما املســاه  عممــا طالــت املــدة، بــل يتعــّني عليمــا أن تقــوم 

(ق  عليهاملصرف اسالمعي املتّ 
22F

2(. 

سالـم  الشـركة  تكمـن حقـوق املسـاه  احلاعـل حق المساهم في توجيـه ومراقبـة نشـاط الشـركة: - 2

 يلي:  يف عا،   بإبداء رأيه وتوجيه وعراقبة أعمال وظشاط الشركةفيما يتعلّ 

أن يشارك يف إدارة الشركة ورلـك وعن خمله ميكن للمساه   :العموميةحق التصويت في الجمعية   -أ 

بنسبة عا ميلكـه عـن أالـم ، غـه أّن بعـض اسظريمـة حتـّدد احلـد اسدىن لألالـم  الـذي خيـول حلاعليمـا حضـور 

اجلمعيــة العاعـــة والتصـــويت فيمـــا، فتقريـــر حضـــور اجلمعيـــة العاعــة عـــرتوك لتقـــدير ظريـــام الشـــركة، ورلـــك علـــى 
أن حيضرها ولو كان حيمل المًما واحًدا، وميكن للمساه   خمف اجلمعية التأاليسية اليت حي  لكل عساه 

(أن ميار  حقه يف التصويت يف اجلمعية العموعية إّعا عن خمل احلضور القعلي أو بالربيد أو بالتوكيل
23F

3(. 

ميكن للمساه  أن ُميـار  حقـه يف عراقبـة أعمـال وظشـاط الشـركة حق الرقابة على أعمال الشركة:  -ب 

عـــن خـــمل عراجعـــة عيزاظيـــة الشـــركة، وتقـــارير جملـــس إدارة الشـــركة وكـــل الوثـــائ  اسخـــرى الـــيت تتعّلـــ  بنشـــاط 

 الشركة، بشرط كتمان أالرارها وعدم عرقلة ظشاطما؛ 

شـركة أن يقـوم برفـ  دعـوى ُميكـن للمسـاه  الشـريك احلاعـل سالـم  الحق رفع دعوى المسـؤولية:  -ج 
املسؤولية على أعضاء جملس اسدارة، ورلك يف حال تعّديم  أو تقصهه  يف أداء وظائقم  وأعمـاهل  املوكلـة 

 ؛ إليم ، بشرط تقدمي عا يُثبت رلك
                                                 

 .115أمحد حمي الدين أمحد،  عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .74ليل، عرج  الاب ، ص:أمحد بن حممد اخل  - )2(
 .89شعبان حممد إالمم الربواري، عرج  الاب ، ص:  - )3(
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يتمثّـل هـذا احلـ  يف إعكاظيـة املسـاه  طلـب اسعـر بـالتقتيش علـى  حق طلب التفتيش على الشركة: -د 

ال  الشك والريبة اليت تستدعي رلك، لكن ُيشرتط الالتعماله ضرورة عوافقة عـدد عـن الشركة ورلك يف حا

(كحد أدىن عن أالم  الشركة  %50املسامهني ميلكون 
24F

1(. 

عن احلقوق اليت ختوهلا اسالم   حق الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها: - 3

إرا عا تقّرر رلك، وه  ميتلكون هـذا احلـ  سّ�ـ  ملالكيما، ح  احلصول على ظصيبم  عن عوجودا  الشركة 
الامهوا وقـدعوا حصـتم  يف رأ  عـال الشـركة، فـإرا ُصـقيَيت الشـركة كـان حّقـه عتعّلًقـا يف عوجوداتـا سظّـه منـاء 

(رأ  املال، ويكون هذا احل  مبقدار حصته فيما
25F

2(. 

الشـركة زيـادة رأ  عاهلـا عـن خــمل ر  إرا قـرّ  حـق األولويـة فـي االكتتـاب فـي األســهم الجديـدة: -4

االكتتـاب يف هـذه اسالـم   حـ  اسولويـة يفمـا فينبغي أن يكون للمسـامهني القـداعى في ،طرح أالم  جديدة
 ؛تاح القرصة للمسامهني اجلددقتح الال بعدها وتُ ليُ  ،نةة ععيّ إرا عا أرادوا رلك، ورلك خمل عدّ  املصدرة

ــازل عــن األســهم:  - 5 ف فيمــا وظقــل علكيتمــا إىل مســاه  التنــازل عــن أالــممه والتصــرّ للحيــ  حــق التن

كــل تشــري  أو   عــد بــاطمً ويُ ، بيعمــا أو عنحمــا كمبــة أو غــه رلــكبا شــخص أو أشــخاص آخــرين ورلــك إّعــ
(تنريي  مين  عالك السم  عن ممارالة هذا احل 

26F

3(. 

فـم جيـوز  ،عـرتبط بإرادتـه ورضـاه وهـو حـ ٌ  ،حي  للمساه  البقاء يف الشـركةحق البقاء في الشركة:  - 6

 .)27F4(اكما ال جيوز فصله عنما وظزع علكيته سالممه دون ارتكابه عا يستوجب رلك ظرياعً   ،إلزاعه بالبقاء فيما

 : قيم األسهم وأحكامهارابًعا
عطـى للمسـاه  لكـي ل يف صـك يُ وهـو يتمثّـ، م  هو النصيب الذي يشرتك به املساه  يف الشـركةالسّ 

 :كما يلي  ماأمهّ  ميكن توضيح م  عدة قي وهلذا السّ  ،إثبا  حقوقه يف الشركة يكون واليلة يف

م  الــيت ن يف شــمادة الّســدوّ وتُــ ،م  عنــد إظشــاء الشــركةلّســد لدّ هــي القيمــة الــيت ُحتــ القيمــة االســمية: - 1 

ن جمموع القي  االمسية جلمي  اسالم  ا الشرتاكه يف رأ  عال الشركة، فمِ عطى للشريك الذي يدفعما الدادً تُ 
                                                 

 .116أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .74أمحد بن حممد اخلليل، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .118أمحد حمي الدين أمحد، عرج  الاب ، ص:   - )3(
 .89الربواري، عرج  الاب ، ص:شعبان حممد إالمم   - )4(
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د أغلــب دي ة بكــل شــركة، وُحتــة أو اخلاّصــا للقــواظني العاّعــد هــذه النســبة وفًقــوتتحــدّ ، ن رأ  عــال الشــركةيتكــوّ 
دينـــار   01دها قـــاظون الشـــركا  العراقـــي واسردين بـــــــ :حـــدّ  فمـــثمً  ،م الـــدول يف قواظينمـــا القيمـــة االمسيـــة للّســـ

 ع علـى املسـامهني محلـةسـبة الـربح املـوزّ ستخدم القيمة االمسيـة لغـرض حتديـد ظوتُ  ،الواحدم  كقيمة امسية للسّ 
(اسالم  العادية

28F

1(. 

ه ميكـن ختقيضـما عـن خـمل أظّـ إالّ  ،دها عقـد التأالـيسم  حيـدّ القيمة االمسيـة للّسـ وعلى الرغ  عن أنّ 

 م  كـاعمً م  أو الّسـعـن الّسـذي يعطـي للمسـتثمر حـ  احلصـول علـى جـزء " الّـ"اشـتقاق األسـهمى عا يسمّ 

والـذي يـت  عـن  ب عليه زيادة يف عدد اسالم  املتداولةوهو عا يرتتّ ، ميلكه ورلك على كل الم ٍ ، ورمبا أكثر
 م .طري  ختقيض القيمة االمسية للسّ 

هذه القيمة تعكس يف الواق  حصـة الشـريك يف  سنّ  ،اوإصدار اسالم  بذه القيمة ال عاظ  عنه شرعً 
، لت عليـه هـذه القيمـة يكـون مبثابـة وثيقـة سثبـا  املشـاركة بـذا القـدرجي والصك الذي ُالـ، الشركة رأ  عال

ا ع بنـاءً اسربـاح تـوزّ  سنّ  ،يف رأ  املـال ا للمبلـغ الـذي الـاه  بـه الشـريك فعـمً ولذلك ينبغي أن يكون عطابًقـ
(رباحد با عا يستحقه كل عساه  عن اسدَّ حَ فيُ  ،على القيمة االمسية لألالم 

29F

2(. 

 ،هــي القيمــة الــيت يصــدر بــا الســم  عنــد تأالــيس الشــركة أو عنــد زيــادة رأ  عاهلــا :اإلصــدارقيمــة  - 2
 طل  اسصدار على ععنيني: ويت  طرحما وبيعما وف  هذه القيمة، ويُ ، د عند اختار قرار إصدار اسالم وتتحدّ 

ممّـا يُـدف  لألالـم ، تتطّلبمـا الشـركة عنـد  % 05يُطل  اسصدار على ظسـبة حمـّددة عـثًم  :المعنى األّول  -أ 
 تأاليسما ملصاريف اسصدار اسدارية واحلكوعية والدعاية وغهها.

ا إليمـــا عصـــاريف وعـــموة اسصـــدار، م  عضـــافً صـــدارية هـــي القيمـــة االمسيـــة للّســـوبالّتـــايل، فالقيمـــة اس
عثل العموا   ،صاريف أخرى إضافيةم  عضيف إىل قيمة السّ ا عا تُ صدر اسالم  االمسية غالبً فالشركة اليت تُ 

(حىت تبقى اسالم  صافية لرأ  عال الشركة ،وظققا  الدعاية واسعمن
30F

3(. 
 ،ا إليما املصروفا  عن ظققا  حتتاجما الشركةم  بقيمته االمسية املعلن عنما عضافً إرا بي  السّ ، وعليه
(إر ال يوجد عا مين  عن إضافة عا حتتاجه الشركة عن عصروفا  إىل قيمة السم  شرًعا، هو أعر جائز

31F

4(. 
                                                 

 .250دريد كاعل آل شبيب، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .09عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .35عبد السمم فيغو، عرج  الاب ، ص:  - )3(
  ، دار اجلاععة اجلديدة، عصر،  "اإلسالمي"األسهم في سوق األوراق المالية: رؤية شرعية في ضوء الفقه حممد عبد القتاح النشار،   - )4(

 .101، ص: 2006        
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يُقصد با اسالم  اليت ُتصدرها الشركة عندعا تُريـد زيـادة رأ  عاهلـا لـدع  عشـاريعما  :المعنى الثاني -ب 

ل عــن القيمــة أو التوّالــ  يف أعماهلــا، وقــد تكــون عســاوية للقيمــة االمسيــة أو أعلــى عنمــا وقــد تكــون أحياظًــا أقــ

(االمسية ترغيًبا للمسامهني يف شرائما
32F

1(. 
 ورلك لألالباب التالية: ،اإصدار أالم  بأقل عن قيمتما االمسية غه جائز شرعً  غه أنّ 

ا واالتحقاق الربح إمنّ  ،اسالم  االصدارية تتساوى ع  اسالم  االمسية يف اقتسام اسرباح نّ أ -
والزيـادة الـيت يتقاضـاها صـاحب السـم  االصـداري، ال يكون باملال أو العمـل أو الضـمان، 

 ؛ضمان يقابلما ال عال وال عمل وال

ضــرار باملســامهني اسوائــل الــذين دفعــوا القيمــة االمسيــة  إإصــدار اسالــم  بــذه القيمــة فيــه  أنّ  -

يز ععري  اسظريمة جتولذلك ال  ،كاعلة، وع  رلك يتساوون يف الربح ع  عن دف  قيمة أقل

(مة االصدارية أقل عن القيمة االمسيةأن تكون القي
33F

2(. 

شـركة بعـد خصـ  م  يف صـايف أعـوال الذي يسـتحقه الّسـة أو النصيب الّـهي احلصّ  :يمة الحقيقيةالق - 3

 ا لألالعار اجلارية.ورلك عن طري  إعادة تقديرها وفقً  ديو�ا والتزاعاتا،

وعوجودا  الشركة وأرباحمـا بعـد تنزيـل فمذه القيمة تشمل مجي  أعوال الشركة عن رأ  املال املدفوع 
مــا ختتلــف بعــد رلــك  حبســب عــا تصــادفه ديو�ــا، وهــذه القيمــة هــي القيمــة االمسيــة عنــد ابتــداء الشــركة ولكنّ 

قـه قّ ا زيادًة أو ظقصاظًا ورلك حبسب عا حتولذلك فمي ختتلف عنما إعّ  ،الشركة عن جناح أو فشل يف أعماهلا
القيمـة احلقيقيــة تزيـد عــن  فــإنّ ، ا ومنـت أعماهلــا وأعواهلـاقــت الشـركة رًحبــحقّ فـإرا ، الشـركة عــن ربـح أو خســارة

مل حتق  الشركة خسر  الشركة فإّن القيمة احلقيقية التقل عن القيمة االمسية، أّعا إرا  ا إراأعّ  ،القيمة االمسية
(تعادل القيمة احلقيقية ع  القيمة االمسيةتخسارة فس ا والرحبً  ال

34F

3(. 

فمــي عبــارة عــن  ،ض للــربح واخلســارةالشــركة تتعــرّ  سنّ ، االقيمــة احلقيقيــة أعــر جــائز شــرعً تعتــرب ، وعليــه
 وهذا أعر عطلوب ملعرفة أرباح الشركة أو خسائرها.، املؤشر احلقيقي سرباح الشركة أو خسارتا

                                                 
 .231حممد صربي هارون، عرج  الاب ، ص:  - )1(
 .55أمحد حممد لطقي أمحد، عرج  الاب ، ص:  - )2(
 .11عبد اسول عابدين حممد بسيوين، عرج  الاب ، ص:  - )3(
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العـرض ة حبسـب ظـروف وهي قيمـة عتغـهّ  ،م  يف الوق اسوراق املاليةهي قيمة السّ  القيمة السوقية: - 4

 والطلب اليت ختض  بدورها للعديد عن العواعل عن أمهما:

 المعة املركز املايل للشركة وجناحما يف أعماهلا وقدرتا على التطوير والتوّال ؛  .أ 

مـــا ازداد الطلــب عليـــه وارتقـــ  م  كلّ مـــا ازداد ربــح الّســـ، فكلّ ســـنةعـــة يف �ايــة الاسربــاح املوزّ  .ب 
  ؛العره

  ؛بليةخطة الشركة وتوجماتا املستق .ج 

 ؛عا  املضاربنيالنزول وتوقّ  املضاربا  على الصعود أو .د 

ا علــــى أالــــعار ا أو الــــلبً ا يــــنعكس إجيابًــــممّــــ ،ظــــروف االقتصــــاد الــــوطين عــــن رواج أو كســــاد .ه 
 ؛اسالم 

(الريروف واسزعا  املالية والسياالية .و 
35F

1(.  
للبيـ  بأقـل أو أكثـر إر جيـوز عـرض اسالـم  ، اال غبار عليه شرعً  وقية أعرٌ اسالم  بالقيمة السّ وتداول 

لعة ختتلف قيمتما حبسب العرض والطلب وكذلك حبسب املركز املـايل للشـركة فمي كالسّ ، عن قيمتما االمسية
بــل هــو املطلــوب لدقــة  ،م  احلــ  يف بيــ  عالــه حســب أالــعار الســوقوعوجوداتــا وجناحمــا، ولصــاحب الّســ

(حتديد السعر به
36F

2(. 

                                                 
 .47علي كنعان، عرج  الاب ، ص:  -  )1(
 .102حممد إالمم الربواري، عرج  الاب ، ص: شعبان   -  )2(
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 : المبحث الثاني
 ضوابط إصدار وتداول األسهم  

 

عتــرب األســهم أداة التمويــل األساســية لتكــوين رأس املــال يف الشــركات املســامهة اإلســالمية، إذ تقــوم تُ  
وذلـك وفـق شـروط وطـرق وقيـود  ،هذه الشركات بإصدار األسهم لالكتتاب فيها مـن خـالل سـوق اإلصـدار

ا عملية اإلصدار، ومـن خـالل سـوق التـداول ميكـن شـراء وبيـع هـذه األسـهم إّمـنة قانونية وشرعية تضبط معيّ 
 .ا وفق قيود وضوابط قانونية وشرعيةلمتاجرة فيها، وذلك أيضً للغرض االستثمار أو 

 

 : ثر سيتم التطّرق للمطالب التاليةوألجل توضيح ضوابط إصدار وتداول األسهم أك 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛همــــــــــــــدار األســـــــإصضــــوابط  :   المطلب األّول •
 هم.ــــــــــــــداول األســـــــــوابط تــــض  المطلب الثاني  : •
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 : ضوابط إصدار األسهم  المطلب األول
ـــة تُ  ـــة إصـــدار األســـهم املنضـــبطة بالضـــوابط الشـــرعية أســـاس التعامـــل املـــايل يف الســـوق املالي عتـــرب عملي

 هم ضوابطها الشرعية من خالل العناصر التالية: أاإلسالمية، وعليه سيتم تسليط الضوء على هذه العملية و 

 
 

 
 

 الــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامــــــــة لإلصـــــــدارأولـاً :  
ميكن توضـيح عريه، و سحجمه وتو صة مببادئ وشروط اإلصدار وقيوده ونوعيته الصواعد املتعلّ  اصدد بيُ  

  كما يلي:  ذلك

املاليـة يف بعـض ميكـن االسرتشـاد يف ذلـك بصواعـد وقـوانني إصـدار األوراق  :قواعد إصدار األسـهم  - 1

 :يلي األسواق املالية العربية كما
يُصّسم رأس مال شركة املسامهة إىل أسهم متساوية الصيمة يف كل إصدار، وجيوز أن ينص نظام الشركة  -أ 

على إصدار أسهم حلاملها وجيب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نصًدا، وحيّدد نظام الشركة قيمـة الّسـهم 
حصوق والتزامات  االمسية، كما جيوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس مال الشركة تكون هلا نفس

 أسهم اإلصدارات السابصة؛ 
ر اهليئة بذلك، فإذا مل تعرتض اهليئـة خـالل ثالثـة طِ على كل شركة ترغب يف إصدار أوراق مالية أن ختُ  -ب 

ق اإلخطـــار رفَـــيُ  أن أســـابيع مـــن تـــاريخ اإلخطـــار كـــان للشـــركة الســـري يف إجـــراءات اإلصـــدار، وجيـــب
(ئةدها اهليبالبيانات واملستندات اليت حتدّ 

0F

1(. 
أن  ،ينبغـي علـى مجيـع شـركات املسـامهة العامـة عنـد قيامهـا بطـرح أوراق ماليـة باكتتـاب عـام أو خـاص -ج 

ر  رّ تصوم بإعداد نشرة إصدار تصدمها إىل اهليئة العامة لسوق املال العتمادها قبـل الطـرح، وجيـب أن ُحتـ
(ها اهليئةا للنماذج اليت تُعدّ صً نشرة اإلصدار وف

1F

2(. 
                                                 

 ، 1992لسنة  95إصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال الدادر بالصانون رقم ، 135من الصرار رقم :  01،02،07املواد رقم:  -  )1(
 .1993-81جريدة الوقائع املدرية، العدد:        

 .2001،مان، سلطنة عُ 695، اجلريدة الرمسية، العدد:4/2001وزاري بإصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال، رقم: ، قرار02املادة: -  )2(

  ً؛ـة لإلصـــــــدارالــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامّــ :  أولـا 
  : ؛تصـريف اإلصدار قنـــظام االكــــتــتاب وطــــر ثانًيا 
 : ـــــــــهم؛ ـالضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األسـ ثالثًا 
 اليزيا. ـــاألوراق المالية اإلسالمية في م: إصدار رابًعا 
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ق مـــن مـــدى مطابصـــة هـــذه النشـــرة للتحّصـــ ،راجعـــة نشـــرة اإلصـــدار واملعلومـــات املرفصـــة بـــاتصـــوم اهليئـــة مب -د 
بــات الصــانون والتعليمــات والصــرارات الدــادرة مبوجبــه، وللمجلــس رفــض نشــرة اإلصــدار أو تعليــق ملتطلّ 

 نفاذها، وذلك إذا كانت: 
ّـــ - ـــواردة ال تتفـــق نشـــرة اإلصـــدار أو أي فـــق مـــع الصـــانون أو ال تتّ بـــات ا ملتطلّ بـــا مـــن املعلومـــات ال

 ؛بات املدلحة العامة ومحاية املستثمرينمتطلّ 
بيانات غري صحيحة أو غري دقيصة  ،ا من املعلومات الواردة بات نشرة اإلصدار أو أيّ نضمّ إذا ت -

(ن املستثمر من إجياد قراره االستثماريكِّ ن معلومات جوهرية متُ ا ال تتضمّ أو أ�ّ  ،لةأو مضلّ 
2F

1(. 
عـن دراسـة اجلـدوى االقتدـادية لألعمـال الـيت  ركات املسامهة العامة تصـدمي ملخـص وافٍ جيب على ش -ه 

 ؛ا لطرح أوراقها املالية لالكتتاب العاموذلك شرطً  ،ستمارسها
  نشـــر أي معلومـــات إيضـــاحية حـــول  ،حيـــق للســـوق أن تطلـــب مـــن شـــركات املســـامهة العامـــة األعضـــاء -و 

 التعامل واطمئنان املستثمرين على نفصة الشركة؛أوضاع هذه الشركات، مبا يكفل سالمة 
  ؛بنوك االستثمار والشركات املالية والوكالءبينحدر حق تغطية إصدارات األوراق املالية  -ز 
تستمر عملية االكتتاب يف أسهم الشركات املسامهة العامـة ملـدة ال تصـل عـن شـهر وال تزيـد عـن ثالثـة  -ح 

(أشهر
3F

2(. 
ن عـدد املكتتبـني وجنسـياتم  نـاء فـرتة الطـرح حـول نتـائج االكتتـاب، يتضـمّ تزويد اهليئة بتصـارير دوريـة أث -ط 

البيانــات  نوغريهــا مــ ،واألســهم املكتتــب بــا وطلبــات االكتتــاب املرفوضــة مــع توضــيح أســباب الــرفض
دها نشرة اإلصدار، وعليه اقرتاح البدائل املناسبة صة بذلك خالل الفرتات الزمنية اليت حتدّ املتعلّ  ىاألخر 
ف باألسـهم غـري ديص األسهم يف حالة وجود فائض يف االكتتـاب العـام، أو اقـرتاح كيفيـة التدـرّ لتخ

 ؛املكتتب با حسب الشروط الواردة يف نشرة اإلصدار
مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــاب مســؤولني جتــاه اجلهــة املدــدرة لــألوراق املاليــة واملكتتبــني عــن  عــديُ  -ي 

دة مبوجـــــب هـــــذه وواجبـــــاتم احملـــــدّ  مرتكبونـــــه يف أداء مهـــــامهجـــــرب األضـــــرار الناجتـــــة عـــــن أي إمهـــــال ي
ا ندوًصــ ،ن االتفاقيــات املربمــة بــني مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــابالتعليمــات، وجيــوز أن تتضــمّ 

ق بفــرض غرامـــات ماليــة علــى مدـــارف االكتتــاب الــيت تتـــأخر عــن االنتهــاء مـــن معاجلــة طلبـــات تتعلّــ
(الواردة بنشرة اإلصداراالكتتاب خالل الفرتات الزمنية 

4F

3(. 
                                                 

 .2002 ،، األردن6280 ، اجلريدة الرمسية، العدد:76رقم  ، قانون األوراق املالية41 :املادة رقم  -  )1(
 .1994اخلرطوم لألوراق املالية لسنة ، قانون سوق 45،47،69: املواد رقم  -  )2(
 .11، ص:2005"، مان"متطلبات وشروط إصدار األسهم في سلطنة عُ  ،12/2005 :الصرار اإلداري رقم  -  )3(
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 يلي:  ذلك كما وميكن توضيح :تحديد نوع وحجم اإلصدار وتسعيره - 2

واملصدود هنا حتديد نـوع األسـهم املزمـع إصـدارها مـن قبـل الشـركة، ذلـك أّن األسـهم  :نوعية اإلصدار  -أ 

األســهم  للّتدــنيف، فمنهــا:وكمــا ســبق ذكــره تتنــوّع إىل أنــواٍع عديــدة حســب وجهــة النظــر املّتخــذة أساًســا 
 .ية أو اإلذنية أو...اخلالنصدية أو العينية، األسهم االمس

ر إصــدارها، ففــي الصــانون د نوعيــة األســهم املصــرّ ومــن املهــم حتديــد الســلطة أو اهليئــة أو اجلهــة الــيت حتــدّ 
أو حلاملهـا، أو جيـوز د مـا إذا كانـت األسـهم امسيـة ذي حيـدّ نظام الشركة هـو الّـ الفرنسي، فالصاعدة العامة أنّ 

(أن يفرض النظام أن تكون مجيع األسهم امسية يف حني ال ميكن أن تكون مجيع أسهم الشركة حلاملها
5F

1(. 
حظـــر  كمـــا متّ   ،يف حالـــة إصــدار أســـهم عينيـــة ةكمــا فـــرض الصـــانون املدـــري الصيــود واحلـــدود املفروضـــ

"يشرتط  مدة سنتني كاملتني، حيث: نئر عاألرباح واخلسا بتداول احلدص العينية قبل نشر امليزانية وحسا
أن تكـون قيمـة هـذه األسـهم مطابصـة لصيمـة احلدـة  ،إلصدار أسهم مصابل حدـة عينيـة أو مبناسـبة االنـدماج

م لــدى حبــق أصــحاب الشــأن يف الــتظلّ  دون إخــاللٍ  ،دتا جلنــة التصيــيم املختدــةحــدّ  اأو احلصــوق املندجمــة كمــ
ا كمــا جيـوز لــه أن ينســحب، ويف ي الفــرق نصـدً ملصــدم احلدـة العينيــة أن يـؤدّ مــات، ومـع ذلــك جيـوز جلنـة التظلّ 

)م أو البث فيهبعد فوات ميعاد التظلّ  مجيع األحوال ال جيوز إصدار هذه األسهم إالّ 
6F

2). 

قامـــت أغلـــب قـــوانني األســـواق املاليـــة املعاصـــرة بتحديـــد حجـــم اإلصـــدار، وذلـــك  حجـــم اإلصـــدار: -ب 

ة بإصـدارات زائـدة تـؤثّر علـى الصيمـة السـوقية لـألوراق املاليـة املدـدرة، حبيـث لغرض عدم إغـراق السـوق املاليـ
)جيب أن يتم اإلصدار يف احلدود اليت ميتّدها السوق

7F

3). 

م يف حتديــده أمــور عديــدة يــتم آلخــر، ويــتحكّ  حجــم إصــدار األســهم خيتلــف مــن ســوقٍ  ولــذلك فــإنّ  
 مبنح ترخيص اإلصدار، ومن هذه االعتبارات: ةقبل جهات السوق املالية املختد نتصديرها م

 ؛نوع األسهم املزمع إصدارها -
  ؛اإلصدار يكون مبناسبة تأسيس الشركة أم عند زيادة رأس ماهلا -
 أم ال. ماكتتاب عا طرح هذا اإلصدار يف -

                                                 
 .13ص: نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق،  -  )1(
 .1992، مدر، 25اجلريدة الرمسية، العدد: ،95"، قانون ر قم: المال "إصدار قانون سوق رأس، 03املادة:   -  )2(
 .14مرجع سابق، ص: حممد الدادق املهدي، نزيه  -  )3(
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 راعاة هذه االعتبارات. األسواق املختلفة حسب مدى مُ  وهلذا خيتلف حجم اإلصدار يف

هم للجمهـور يف حتديـد السـعر الـذي سـيتم بـه بيـع الّسـ" :صدـد بتسـعري اإلصـداريُ  تسعير اإلصـدار: -ج 

ا علــى مــا يســتطيع د هــذا الســعر أساًســب مصابــل كــل ســهم، ويتحــدّ طلَ ليــة، أي الســعر الــذي ســيُ الســوق األوّ 
( يتناسب واألهداف املوضوعةزم حّىت يكون أعلى أو أقل من الّال  له، وجيب أالّ السوق حتمّ 

8F

1(. 

العوامــل الــيت حتكــم التســعري ســواء يف حالــة اإلصــدارات األصــلية عنــد تأســيس الشــركة أم يف وختتلــف 
(يلي حصة عند زيادة رأس ماهلا، كمااإلصدارات الّال 

9F

2( : 

د النظـــام األساســـي للشـــركة يف هـــذه احلالـــة حيـــدّ  اإلصـــدارات األصـــلية عنـــد تأســـيس الشـــركة: -1-ج

ذين يفرضـهما الصـانون، وحتـرص الشـركة علـى األدىن واألقدى اللّ وتكون بني احلدين  ،الصيمة االمسية لألسهم

لة ه ولغـرض محايـة مجهــور املكتبـني مـن الـرتويج والدعايـة املضــلّ غـري مبـالغ فيــه، كمـا أنّـ ا معصـوالً أن يكـون سـعرً 
التشريعات والصـوانني العديـد مـن الصيـود  سيني لتسويق اإلصدار، فصد فرضت خمتلفاليت تكون من قبل املؤسّ 

 ؛د من املركز املايل للشركةألسهم قبل التأكّ ا حتظر تداول ليتا

يف هــذه احلالــة يكــون الســعر مــن الناحيــة  :حقــة فــي حالــة زيــادة رأس المــالاإلصــدارات الّال  -2-ج

العمليــة قريــب مــن الصيمــة الســوقية لألســهم األصــلية الســابصة، وذلــك بســبب تفــادي حــدوث اضــطراب يف 
 لتسعري األسهم اجلديدة باالعتماد على قيمتها يف السوق. ا عادالً ذلك يعترب أسلوبً  وألنّ  ،األسواق املالية

 ثانيـًا: نظام االكتتاب وطرق تصريف اإلصدار
 وطرق تدريف اإلصدار، كما يلي: االكتتابميكن توضيح إجراءات 

قيمـة امسيـة متسـاوية عند تأسيس شركة املسامهة، فإّ�ا تصسِّـم رأس ماهلـا إىل أسـهم ذات  نظام االكتتاب: -1
 مث تطرح األسهم لالكتتاب العام، وإذا كانت الشركة قائمة فإّ�ا تطرح أسهمها اجلديدة لالكتتاب اخلاص.

ذي تصوم به الشركة مصابـل دفـع حدـة يف وعليه فاالكتتاب هو: "إعالن رغبة االشرتاك يف املشروع الّ  
(رأس ماهلا"

10F

3(. 
                                                 

 "، الدار الدولية للنشر دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العالم "االكتتاب:ون شولتز، ور  وراجيمس يب أركب - )1(
 .221، ص:1999والتوزيع، مدر،        

 .15نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: - )2(
 ،2000 ،مدر مؤسسة شباب اجلامعة، "،اإلسالمي،" شركات االستثمار في االقتصاد  خلف بن سليمان بن صاحل بن سليمان النمري - )3(

 .259ص:       
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د ح، مــع التعّهــِر اإلرادة يف االشــرتاك يف مشــروع الشــركة الــذي طُــ "إعــالن ه:فــه الــبعض اآلخــر بأنّــويعرّ  
11Fل يف عدد من األسهم املطروح شراؤها"بتصدمي حدة يف رأس املال تتمثّ 

1.  

ا أّمــ ،وعليــه فاالكتتــاب ميــنح املكتتــب صــفة املســاهم إذا اكتتــب يف رأس مــال الشــركة بعــد تأسيســها
فإذا انتهت إجراءات التأسيس وأعلن االكتتاب  سون،م املؤسّ املكتتبون يف رأس مال الشركة قبل تأسيسها فه

 ي املكتتبون املسامهون يف رأس مال الشركة.العام مسّ 
ه الوســيلة املثلــى ألنّــ ،ولــذلك يعتــرب االكتتــاب العــام مــن أهــم اإلجــراءات األساســية يف تأســيس الشــركة

رين الــذين يصبلــون علــى هــذا ر املــدخلشــركة، مــن خــالل التوّجــه جلمهــو لتجميــع اجلــزء األكــرب مــن رأس مــال ا
 يلي: ومن أهم شروط االكتتاب ما ،سيهيف املشروع ويف مؤسّ  االكتتاب ثصةً 

أن يكون االكتتاب جديًا وحصيصًيا وال جيوز أن يكون صوريًا، ولذلك ينبغـي بـأن تسـّدد قيمـة األسـهم  .أ 
 فعلًيا للشركة؛

أو تعليصه علـى شـرط أو أجـل، ومـىت ّمت االكتتـاب أن يكون االكتتاب باتًا منجزًا وال جيوز الرجوع فيه  .ب 
(يف رأس مال الشركة انتصل املؤّسسون إىل متام املرحلة األخرى من التأسيس

12F

2(. 
 ويمكن لهذا االكتتاب أن يتعّلق بما يلي:

 االكتتاب يف شركات حتت التأسيس تطرح أسهمها لالكتتاب العام ألّول مرّة؛ .أ 
 قائمة بالفعل من شركات االكتتاب العام؛ االكتتاب يف زيادة رأس مال شركات .ب 
ويصتدر االكتتاب يف ، االكتتاب  يف زيادة رأس مال شركات قائمة بالفعل من شركات االكتتاب املغلق .ج 

(هذه احلالة فصط على املؤّسسني واملسامهني الصدامى واحلاليني يف الشركة
13F

3(. 
يتم تدريف األسـهم يف السـوق األّوليـة مـن قبـل الشـركات املدـدرة وفـق  طرق تصريف اإلصدارات: -2

 الطرق واألساليب التالية: 

ويــتم مــن خــالل قيــام الشــركات املدــدرة باالتدــال باملســتثمرين احملتملــني لتســويق  األســلوب المباشــر: -أ 

(إصدارها وبيع أسهمهما دون تدخل وسطاء
14F

4(. 

                                                 
 .17نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: -   (1)

 .260ص: صاحل بن سليمان النمري، مرجع سابق،خلف بن سليمان بن   -  )2(
 .131السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 240حممود حممد الداغر، مرجع سابق، ص:  -  )4(
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سـون أو ويكون ذلك يف الشركات املغلصـة الـيت ال تطـرح أسـهمها يف اكتتـاب عـام، حيـث يصـوم املؤسّ  
 ،ي اكتتابـــات املســـتثمرين وتســـليمهم شـــهادات األســـهمبتدـــريف اإلصـــدار وتلّصـــ ،جلنـــة مـــنهم وتنـــوب عـــنهم

(ص هلا بذلكحد املدارف املرخّ أل عليها يف سني إيداع املبالغ احملدّ وجيب على املؤسّ 
15F

1(. 
قد يأخذ األسلوب املباشر أيًضا طريصة املزايدة، حيث يتم من خالل هذا األسلوب  أسلوب المزاد:  -ب 

دعــــوة املســــتثمرين احملتملــــني لتصــــدمي عطــــاءات تتضــــّمن الكميــــات املــــراد شــــراؤها وســــعر الشــــراء، فيــــتم قبــــول 
(العطاءات بالتدرج تنازلًيا من السعر األعلى إىل األقل حىت يتم تدريف وبيع كامل اإلصدار

16F

2(. 
عمليــة  وّيل بتــ ،عــن الشــركة ويــتم ذلــك مــن خــالل قيــام طــرف ثالــث نيابــةً  مباشــر:الألســلوب غيــر ا -ج 

ة  مدارف االستثمار هذه املهمّ ا ما تتوّىل االكتتاب وتسويق األسهم اليت أصدرتا الشركة للمستثمرين، وغالبً 
ورة شــا يف احلدــول علــى املعتمــد عليهــكبــري مــن اخلــربة، ويُ   ع بصــدرٍ دــة تتمّتــســات ماليــة متخدّ باعتبارهــا مؤسّ 
(زمة حيال معامالت الشركة باإلضافة إىل املشاركة يف اإلصداروالنديحة الّال 

17F

3(. 
عــن  ة، فضــالً وميكــن للشــركات اإلســالمية العاملــة يف جمــال األوراق املاليــة الصيــام بــذه اخلــدمات املهّمــ

ا للصيـام بـذا النـوع مـن ا جيـدً ا عمليًـذلك مشروط بتدريب العاملني لديها تـدريبً  غري أنّ  ،املدارف اإلسالمية
دــرف علــى أســاس إحــدى ويــتم تدــريف األســهم املدــدرة مــن خــالل االتفــاق بــني الشــركة وامل، اخلــدمات

 : الطرق التالية

وذلك بأحد  ،د مدرف االستثمار بتدريف كامل اإلصدارحيث يتعهّ  التعهد بتغطية اإلصدار: -1-ج

 الطرق التالية:

ا ميثـل  يلتزم املدرف بشراء مجيع األسهم املددرة ويصوم بإعادة بيعهـا للجمهـور بسـعر أعلـى ليحصـق رحبًـ -
فاملدرف يصوم هنا بدور التاجر الذي حيدل علـى الكميـة املدـدرة  ،الفرق بني سعر الشراء وسعر البيع

 ؛بسعر يصل عن سعر بيعها
ا بشراء األسهم اليت مل يتم االكتتـاب عليهـا األسهم املددرة للجمهور، ويكون ملزمً يصوم املدرف ببيع  -

(رةدا للجهة املدحلسابه اخلاص، أي يكون أحد املكتتبني وشريكً 
18F

4(. 

                                                 
 .23نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص:  -  )1(
 .72مدطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 :" دور األسواق المالية في "، ورقة عمل مصدمة  إىل ندوة"دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق األوراق المالية ،الكيالينعادل عبد اهللا   -  )3(

 .08، ص:2005 ،ليبيا ،"–تجارب ورؤى مستقبلية  –التنمية االقتصادية          
 .188ص: ،2000مدر، ، دار الكتب، " إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية"طارق طه،  -  )4(
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 .قدري ع من املستثمرين يف وقتٍ يصوم ببيع األوراق املالية لعدد كبري ومنوّ  -
بـــذل أقدـــى جهـــد ممكـــن بد املدـــرف للشـــركة حيـــث يتعّهـــ طريقـــة بـــذل أقصـــى جهـــد ممكـــن: -2-ج

ى جزء مـن األسـهم مل يـتم تدـريفه يصـوم بـرده إىل الشـركة املدـدرة، لتدريف كمية األسهم املددرة، وإذا تبصّ 

 ،اطر اإلصــدارخمــل أي  تدــريف الكميــة املدــدرة دون أن يتحّمــذي يتــوّىل مســار الّــفاملدــرف يصــوم بــدور السّ 
 .)19F1(ابصً فق عليها مسوذلك مصابل عمولة متّ 

نـني يصوم املدرف برتتيب عملية تدريف اإلصـدار اجلديـد إىل مسـتثمرين معيّ  :الترتيبات الخاصة -3-ج

(وذلك مصابل عمولة يتصاضاها من اجلهة املددرة مصابل إجراء هذه الرتتيبات ،دينحمدّ و 
20F

2(. 

 : الضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األســــــــــــــــــهمثالثـًا
 يلي:  د با، ومن هذه الضوابط ماضوابط شرعية ينبغي االلتزام والتصيّ  اك األسهم هلإصدار ومتلّ  عملية نّ إ   

ق ا وحيّصـونشـاطها مشـروعً  اجيوز إصدار األسهم إذا كان الغرض الذي من أجله أنشـئت الشـركة مباًحـ -1

ـــاء واملـــاء وشـــركات   ،مثـــل الشـــركات اإلنتاجيـــة للســـلع واخلـــدمات ،مدـــلحة التمـــع كشـــركات الكهرب
غري مباح كشركات إنتاج اخلمور وحلم اخلنزير واملخدرات والصمار ا إذا كان غرضها األدوية وغريها، أمّ 

(ن منهــا هــذه الشــركةا لــذلك إصــدار األســهم الــيت تتكــوّ م تبًعــرِّ م إنشــاء الشــركة وُحــرِّ ُحــ ،والربــا وحنــوه
21F

3( ،
 يلي: ر ماالذي قرّ  خذ بذلك جممع الفصه اإلسالميأوقد 

تأســــيس شـــركة مســــامهة ذات أغـــراض وأنشــــطة  فـــإنّ  ،لاألصــــل يف املعـــامالت احلِــــ مبـــا أنّ  .أ 
 ا؛مشروعة جائز شرعً 

م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
(مات أو املتاجرة بااحملرّ 

22F

4(. 

                                                 
 .518، ص:2002 لبنان، -"، دار الكلم الطيب، سوريا"الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،عالء الدين زعرتي  -  )1(
 .134ص: السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق،  -  )2(
 .12عبد السالم فيغو، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 .1273، ص:02، اجلزء :06، جملة جممع الفصه اإلسالمي، العدد :(1/7) 63: املالية رقمقرار بشأن األسواق   -  )4(
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ضـــح ســـالمة تعاملهـــا حبيـــث تتّ  ،معروفـــة ومعلومـــة لـــدى النـــاسأن تكـــون األســـهم صـــادرة عـــن شـــركة   -2
(ونزاهتــه، فــال جيــوز التعامــل يف أســهم شــركات جيهــل املســاهم فيهــا حصيصــة الشــركة

23F

ا قــد تظهــر ألّ�ــ .)1

(م وغري مباحنشاطها حمرّ  ضح أنّ شركات ومهية ليس هلا نشاط خدمي أو إنتاج معلوم أو يتّ 
24F

2(. 
ـــة وأكـــل أمـــوال النـــاس أن ال يرتتـــب علـــى التعامـــل  -3 باألســـهم أي حمظـــور شـــرعي كالربـــا والغـــرر واجلهال

ثابـت سـواء رحبـت  بالباطل، فال جيوز قبول األسهم املمتازة اليت متنح حاملهـا حـق احلدـول علـى ربـحٍ 
"ال  :هر جممـع الفصـه اإلسـالمي مـا نّدـهذا الربح هو الربا بعينه، ويف ذلـك قـرّ  ، ألنّ خسرت الشركة أم

ي إىل ضمان رأس املال أو ضـمان قـدر مـن الـربح أو أسهم ممتازة هلا خدائص مالية تؤدّ جيوز إصدار 
(تصـــدميها عنـــد التدـــفية أو عنـــد توزيـــع األربـــاح"

25F

ع الـــيت متـــنح ا قبـــول أســـهم التمّتـــكمـــا ال جيـــوز أيًضـــ،  )3

عــد مــن قبيــل ذلــك يُ  ا يف املــال والعمــل، ألنّ حاملهــا حــق احلدــول علــى األربــاح دون أن يكــون شــريكً 
(أكل أموال الناس بالباطل

26F

4(. 

ة شـائعة يف الشـركة، وجيـوز أن تكـون هـذه الوثيصـة ثبت ملكية املساهم حلدّ هم وثيصة تُ عد شهادة السّ تُ  -4
ة شـائعة يف هم حلاملـه هـو حّدـاملبيـع يف الّسـ باسم مالكها أو ألمره، وال مانع أن تكون حلاملها، ألنّ 

 ة؛االستحصاق يف احلدّ هم وثيصة إلثبات هذا الشركة، وشهادة السّ 
ا إّمـ ،صـدرت بالصيمـة العادلـة لألسـهم الصدميـةجيوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مـال الشـركة إذا أُ  -5

(كان بعالوة إصدار أم بدو�اسواء   ا بالصيمة السوقيةحسب تصومي اخلرباء ملوجودات الشركة، وإمّ 
27F

5(. 
هم تعــرف نــة إىل قيمــة الّســنســبة معيّ تصــوم بعــض الشــركات عنــد طــرح أســهمهما لالكتتــاب بإضــافة   -6

ا إذا كــان وهــذا ال مــانع منــه شــرعً  ،ألســهمالغــرض تغطيــة تكــاليف إجــراءات إصــدار  برســم اإلصــدار

(كـاليف الفعليـة لإلصـدارا يتوافق مـع التّ ا مناسبً ا تصديرً رً رسم اإلصدار مصدّ 
28F

يف قـرار جممـع  وقـد جـاء .)6

                                                 
 ورقة عمل  ،""أحكام الربح الناشئ عن المساهمة في الشركات التي فيها شبهة من حيث التصرف واالمتالك ،عباس أمحد حممد الباز  -  )1(

 .11، ص:2007"، اإلمارات العربية املتحدة، والبورصاتاألوراق المالية  " أسواقمصدمة إىل مؤمتر:          
 .46أمحد السعد، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 بشأن األسواق املالية، مرجع سابق. )7/1( 63 قرار جممع الفصه اإلسالمي رقم:  -  )3(
 .172، ص:1998األردن، "، دار النفائس، ، "المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميريشبحممد عثمان   -  )4(
 الرابط التايل:                                                                                        ، متوفر على 17/03/2010 بتاريخ: ،19قرار رقم  "،"الضوابط الشرعية لألسهم ،اهليئة الشرعية لبنك البالد  -  )5(

                                                                                                 http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx -     
 .31مرجع سابق، ص: والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالمي"،"االستثمار أشرف حممد دوابة،   -  )6(

http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx_
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ال مــانع منهــا  ،هم لتغطيــة مدــاريف اإلصــدارقيمــة الّســنــة مــع "إضــافة نســبة معيّ  :الفصــه اإلســالمي أنّ 
 .)29F1("اا مناسبً رة تصديرً ا ما دامت هذه النسبة مصدّ شرعً 

  :جيوز قيام جهة ما بضمان اإلصدار إذا كـان بـدون مصابـل لصـاء الضـمان، ويصدـد بضـمان اإلصـدار  -7
و جــزء مــن ذلــك "االتفــاق عنــد تأســيس الشــركة مــع مــن يلتــزم بضــمان مجيــع اإلصــدار مــن األســهم، أ

وهذا ال مـانع منـه  "،ب فيه غريهتا مل يكتى ممّ د من امللتزم باالكتتاب يف كل ما تبصّ اإلصدار، وهو تعهّ 
د، وجيــوز أن حيدــل د امللتــزم باالكتتــاب بالصيمــة االمسيــة بــدون مصابــل لصــاء التعّهــا، إذا كــان تعّهــشــرعً 

 د الدراسات أو تسويق األسهم.مثل إعدا ،يه غري الضمانامللتزم على مصابل عن عمل يؤدّ 
هم الّســجيـوز أن تصــوم الشــركة بتصســيط قيمــة الّســهم للمكتتبــني، فيصـوم املكتتــب بــأداء قســط مــن قيمــة  -8

ا بزيـادة رأس دفعـه وملتزًمـ عّجـل ا مبـافيعترب املكتتب مشـرتكً  ،املكتتب فيه وتأجيل سداد بصية األقساط
مجيـع األسـهم، وتظـل مسـؤولية الشـركة بكامـل رأس ماله يف الشركة، شـرط أن يكـون التصسـيط يشـمل 

(ه هو الصدر الذي حدل العلم والرضا به من املتعاملني مع الشركةماهلا املعلن بالنسبة للغري، ألنّ 
30F

2(. 
ل ينبغــي أن تكــون األســهم صــادرة عــن شــركة تتــوافر فيهــا قواعــد الشــركة مــن املشــاركة يف األعبــاء وحتّمــ -9

(املخـاطر
31F

تعاقــد، فــإن  يكـون مصــدار الــربح لكــل واحـد مــن الشــركاء مـذكور عنــد ال، ولــذلك ينبغــي أن )3
 فسد العصد.اجلهالة تُ  ألنّ  كان جمهوال فسد العصد

 رابًعا: إصدار األوراق المالية اإلسالمية في ماليزيا
املاليــة اق ص إصــدار األور م وتــرخّ تعتــرب هيئــة األوراق املاليــة املاليزيــة اجلهــة املســؤولة والوحيــدة الــيت تــنظّ 

قســم ســوق املـال اإلســالمي لغــرض مســاعدة اهليئــة يف  1996يئـة ســنة اهلت أَ نَشــوقــد أَ  ،اإلسـالمية يف ماليزيــا
ا بإنشـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية، وذلـك بـدف إصدار األوراق املاليـة اإلسـالمية، باإلضـافة إىل قيـام اهليئـة أيًضـ

ســاعدة قســم ســوق املــال اإلســالمي مــن جهــة أخــرى ومل ،تنظــيم إصــدار األوراق املاليــة اإلســالمية مــن جهــة
 وذلك يف األمور التالية:

 ق باألوراق املالية اإلسالمية؛إصدار الفتاوى الشرعية يف األمور اليت تتعلّ  -
                                                 

 .1273بشأن األسواق املالية، جملة جممع الفصه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: )7/1( 63قرار رقم :   -  )1(
 .33ص: مرجع سابق، "،،" االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميابةو أشرف حممد د  -  )2(
 .106ص: شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق،  -  )3(
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 توثيق مجيع الصواعد والصوانني اليت تتعّلق بإصدار األوراق املالية اإلسالمية، قبل عرضها على اجلمهور؛ -

(ق بالصضايا الشرعيةوالتوجيهات لصسم سوق املال اإلسالمي فيما يتعلّ تصدمي الندائح  -
32F

1(. 
(هذا، ويتوّجب على الشركة التي تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية أن تقوم بتعيين 

33F

2(: 

  تتوافر فيه الصفات التالية: ،مستشار شرعي مستقل ومعتمد من قبل هيئة األوراق المالية الماليزية -1

 أعلن إفالسه من قبل؛يكون قد  أالّ  .أ 
 ؛مل يرتكب أي جرمية تستوجب العصوبة اجلنائية .ب 
  ؛معة الطيبةع باألخالق احلسنة والسّ يتمتّ  .ج 
مــع خــربة ال تصـــل عــن ثـــالث  ،لديــه املــؤهالت العلميـــة يف جمــال فصــه املعـــامالت وأصــول الفصـــه .د 

 سنوات يف جمال أعمال املدارف اإلسالمية.
 ص مـن قبـل البنـك المركـزي المـاليزيف تقليـدي مـرخّ تعيين مصـرف إسـالمي معـّين أو أي مصـر  -2

 ة من خالل فتح النوافذ اإلسالمية:للتعامل بمعامالت البنوك اإلسالمي

ق بإصـدار والغرض من هذا التعيني هـو تصـدمي الندـح واملشـورة والتوجيـه للشـركة املدـدرة يف كـل مـا يتعلّـ     
الوثـــائق وامللفـــات املطلوبـــة، تعليمـــات اإلصـــدار، وكـــل اإلجـــراءات اإلداريـــة  األوراق املاليـــة اإلســـالمية، مثـــل:

 مجيع اإلجراءات تتوافق وأحكام الشريعة. د من أنّ باإلضافة إىل التأكّ  ،ق باإلصدارالتنفيذية اليت تتعلّ و 
الشرعية التابعـة ا اهليئة تصرير شرعية اإلصدار هو من مهام املستشار الشرعي فصط، أمّ  واجلدير بالذكر أنّ     

عصـد جديـد مل يكـن بيف حالـة إصـدار أوراق ماليـة إسـالمية  ا إالّ دً ل جمـدّ هليئة األوراق املالية املاليزية فال تتـدخّ 
 أو إذا كانت هناك بعض اإلشكاليات العالصة اليت حتتاج إىل قرار �ائي وحاسم من قبل اهليئة.، من قبل

شــبكة  ليزيــة علــى وضــع مجيــع مصرتحــات اإلصــدار علــى موقعهــا علــىوقــد عملــت هيئــة األوراق املاليــة املا    

34Fتاالنرتنــ

 هلــا االســتفادة مــن مجيــع مالحظــاتم  يتســّىن حــّىت  ،األمــر هطــالع عليــه مــن قبــل كــل مــن يهّمــلإل ∗

 واقرتاحاتم بذا الشأن.

                                                 
        ،10/09/2011 ، بتاريخ:األكادميية العاملية للبحوث الشرعية ار األوراق المالية في ماليزيا"،صدالنظام القانوني إل"حممد أكرم ال لدين،   -  )1(

  - www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html                                     :التايل متوفر على الرابط        
(2) -  Securities commission Malaysia,"  Guidelines on the Offering of Islamic Securities”, 2004 ,exists on the   
       link :  -  www.sc.com.my/main.asp? Papied : 249 &Menuid : 278 & newsid :& kinkind /& type 
∗ www.se.com.my/htm/Bondmkt/fr-bondmkt.htm 
 

http://www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html%20-
http://www.sc.com.my/main.asp
http://www.se.com/
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 : ضوابط إصدار األسهم  المطلب األول
ـــة تُ  ـــة إصـــدار األســـهم املنضـــبطة بالضـــوابط الشـــرعية أســـاس التعامـــل املـــايل يف الســـوق املالي عتـــرب عملي

 هم ضوابطها الشرعية من خالل العناصر التالية: أاإلسالمية، وعليه سيتم تسليط الضوء على هذه العملية و 

 
 

 
 

 الــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامــــــــة لإلصـــــــدارأولـاً :  
ميكن توضـيح عريه، و سحجمه وتو صة مببادئ وشروط اإلصدار وقيوده ونوعيته الصواعد املتعلّ  اصدد بيُ  

  كما يلي:  ذلك

املاليـة يف بعـض ميكـن االسرتشـاد يف ذلـك بصواعـد وقـوانني إصـدار األوراق  :قواعد إصدار األسـهم  - 1

 :يلي األسواق املالية العربية كما
يُصّسم رأس مال شركة املسامهة إىل أسهم متساوية الصيمة يف كل إصدار، وجيوز أن ينص نظام الشركة  -أ 

على إصدار أسهم حلاملها وجيب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نصًدا، وحيّدد نظام الشركة قيمـة الّسـهم 
حصوق والتزامات  االمسية، كما جيوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس مال الشركة تكون هلا نفس

 أسهم اإلصدارات السابصة؛ 
ر اهليئة بذلك، فإذا مل تعرتض اهليئـة خـالل ثالثـة طِ على كل شركة ترغب يف إصدار أوراق مالية أن ختُ  -ب 

ق اإلخطـــار رفَـــيُ  أن أســـابيع مـــن تـــاريخ اإلخطـــار كـــان للشـــركة الســـري يف إجـــراءات اإلصـــدار، وجيـــب
(ئةدها اهليبالبيانات واملستندات اليت حتدّ 

0F

1(. 
أن  ،ينبغـي علـى مجيـع شـركات املسـامهة العامـة عنـد قيامهـا بطـرح أوراق ماليـة باكتتـاب عـام أو خـاص -ج 

ر  رّ تصوم بإعداد نشرة إصدار تصدمها إىل اهليئة العامة لسوق املال العتمادها قبـل الطـرح، وجيـب أن ُحتـ
(ها اهليئةا للنماذج اليت تُعدّ صً نشرة اإلصدار وف

1F

2(. 
                                                 

 ، 1992لسنة  95إصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال الدادر بالصانون رقم ، 135من الصرار رقم :  01،02،07املواد رقم:  -  )1(
 .1993-81جريدة الوقائع املدرية، العدد:        

 .2001،مان، سلطنة عُ 695، اجلريدة الرمسية، العدد:4/2001وزاري بإصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال، رقم: ، قرار02املادة: -  )2(

  ً؛ـة لإلصـــــــدارالــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامّــ :  أولـا 
  : ؛تصـريف اإلصدار قنـــظام االكــــتــتاب وطــــر ثانًيا 
 : ـــــــــهم؛ ـالضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األسـ ثالثًا 
 اليزيا. ـــاألوراق المالية اإلسالمية في م: إصدار رابًعا 
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ق مـــن مـــدى مطابصـــة هـــذه النشـــرة للتحّصـــ ،راجعـــة نشـــرة اإلصـــدار واملعلومـــات املرفصـــة بـــاتصـــوم اهليئـــة مب -د 
بــات الصــانون والتعليمــات والصــرارات الدــادرة مبوجبــه، وللمجلــس رفــض نشــرة اإلصــدار أو تعليــق ملتطلّ 

 نفاذها، وذلك إذا كانت: 
ّـــ - ـــواردة ال تتفـــق نشـــرة اإلصـــدار أو أي فـــق مـــع الصـــانون أو ال تتّ بـــات ا ملتطلّ بـــا مـــن املعلومـــات ال

 ؛بات املدلحة العامة ومحاية املستثمرينمتطلّ 
بيانات غري صحيحة أو غري دقيصة  ،ا من املعلومات الواردة بات نشرة اإلصدار أو أيّ نضمّ إذا ت -

(ن املستثمر من إجياد قراره االستثماريكِّ ن معلومات جوهرية متُ ا ال تتضمّ أو أ�ّ  ،لةأو مضلّ 
2F

1(. 
عـن دراسـة اجلـدوى االقتدـادية لألعمـال الـيت  ركات املسامهة العامة تصـدمي ملخـص وافٍ جيب على ش -ه 

 ؛ا لطرح أوراقها املالية لالكتتاب العاموذلك شرطً  ،ستمارسها
  نشـــر أي معلومـــات إيضـــاحية حـــول  ،حيـــق للســـوق أن تطلـــب مـــن شـــركات املســـامهة العامـــة األعضـــاء -و 

 التعامل واطمئنان املستثمرين على نفصة الشركة؛أوضاع هذه الشركات، مبا يكفل سالمة 
  ؛بنوك االستثمار والشركات املالية والوكالءبينحدر حق تغطية إصدارات األوراق املالية  -ز 
تستمر عملية االكتتاب يف أسهم الشركات املسامهة العامـة ملـدة ال تصـل عـن شـهر وال تزيـد عـن ثالثـة  -ح 

(أشهر
3F

2(. 
ن عـدد املكتتبـني وجنسـياتم  نـاء فـرتة الطـرح حـول نتـائج االكتتـاب، يتضـمّ تزويد اهليئة بتصـارير دوريـة أث -ط 

البيانــات  نوغريهــا مــ ،واألســهم املكتتــب بــا وطلبــات االكتتــاب املرفوضــة مــع توضــيح أســباب الــرفض
دها نشرة اإلصدار، وعليه اقرتاح البدائل املناسبة صة بذلك خالل الفرتات الزمنية اليت حتدّ املتعلّ  ىاألخر 
ف باألسـهم غـري ديص األسهم يف حالة وجود فائض يف االكتتـاب العـام، أو اقـرتاح كيفيـة التدـرّ لتخ

 ؛املكتتب با حسب الشروط الواردة يف نشرة اإلصدار
مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــاب مســؤولني جتــاه اجلهــة املدــدرة لــألوراق املاليــة واملكتتبــني عــن  عــديُ  -ي 

دة مبوجـــــب هـــــذه وواجبـــــاتم احملـــــدّ  مرتكبونـــــه يف أداء مهـــــامهجـــــرب األضـــــرار الناجتـــــة عـــــن أي إمهـــــال ي
ا ندوًصــ ،ن االتفاقيــات املربمــة بــني مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــابالتعليمــات، وجيــوز أن تتضــمّ 

ق بفــرض غرامـــات ماليــة علــى مدـــارف االكتتــاب الــيت تتـــأخر عــن االنتهــاء مـــن معاجلــة طلبـــات تتعلّــ
(الواردة بنشرة اإلصداراالكتتاب خالل الفرتات الزمنية 

4F

3(. 
                                                 

 .2002 ،، األردن6280 ، اجلريدة الرمسية، العدد:76رقم  ، قانون األوراق املالية41 :املادة رقم  -  )1(
 .1994اخلرطوم لألوراق املالية لسنة ، قانون سوق 45،47،69: املواد رقم  -  )2(
 .11، ص:2005"، مان"متطلبات وشروط إصدار األسهم في سلطنة عُ  ،12/2005 :الصرار اإلداري رقم  -  )3(
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 يلي:  ذلك كما وميكن توضيح :تحديد نوع وحجم اإلصدار وتسعيره - 2

واملصدود هنا حتديد نـوع األسـهم املزمـع إصـدارها مـن قبـل الشـركة، ذلـك أّن األسـهم  :نوعية اإلصدار  -أ 

األســهم  للّتدــنيف، فمنهــا:وكمــا ســبق ذكــره تتنــوّع إىل أنــواٍع عديــدة حســب وجهــة النظــر املّتخــذة أساًســا 
 .ية أو اإلذنية أو...اخلالنصدية أو العينية، األسهم االمس

ر إصــدارها، ففــي الصــانون د نوعيــة األســهم املصــرّ ومــن املهــم حتديــد الســلطة أو اهليئــة أو اجلهــة الــيت حتــدّ 
أو حلاملهـا، أو جيـوز د مـا إذا كانـت األسـهم امسيـة ذي حيـدّ نظام الشركة هـو الّـ الفرنسي، فالصاعدة العامة أنّ 

(أن يفرض النظام أن تكون مجيع األسهم امسية يف حني ال ميكن أن تكون مجيع أسهم الشركة حلاملها
5F

1(. 
حظـــر  كمـــا متّ   ،يف حالـــة إصــدار أســـهم عينيـــة ةكمــا فـــرض الصـــانون املدـــري الصيــود واحلـــدود املفروضـــ

"يشرتط  مدة سنتني كاملتني، حيث: نئر عاألرباح واخلسا بتداول احلدص العينية قبل نشر امليزانية وحسا
أن تكـون قيمـة هـذه األسـهم مطابصـة لصيمـة احلدـة  ،إلصدار أسهم مصابل حدـة عينيـة أو مبناسـبة االنـدماج

م لــدى حبــق أصــحاب الشــأن يف الــتظلّ  دون إخــاللٍ  ،دتا جلنــة التصيــيم املختدــةحــدّ  اأو احلصــوق املندجمــة كمــ
ا كمــا جيـوز لــه أن ينســحب، ويف ي الفــرق نصـدً ملصــدم احلدـة العينيــة أن يـؤدّ مــات، ومـع ذلــك جيـوز جلنـة التظلّ 

)م أو البث فيهبعد فوات ميعاد التظلّ  مجيع األحوال ال جيوز إصدار هذه األسهم إالّ 
6F

2). 

قامـــت أغلـــب قـــوانني األســـواق املاليـــة املعاصـــرة بتحديـــد حجـــم اإلصـــدار، وذلـــك  حجـــم اإلصـــدار: -ب 

ة بإصـدارات زائـدة تـؤثّر علـى الصيمـة السـوقية لـألوراق املاليـة املدـدرة، حبيـث لغرض عدم إغـراق السـوق املاليـ
)جيب أن يتم اإلصدار يف احلدود اليت ميتّدها السوق

7F

3). 

م يف حتديــده أمــور عديــدة يــتم آلخــر، ويــتحكّ  حجــم إصــدار األســهم خيتلــف مــن ســوقٍ  ولــذلك فــإنّ  
 مبنح ترخيص اإلصدار، ومن هذه االعتبارات: ةقبل جهات السوق املالية املختد نتصديرها م

 ؛نوع األسهم املزمع إصدارها -
  ؛اإلصدار يكون مبناسبة تأسيس الشركة أم عند زيادة رأس ماهلا -
 أم ال. ماكتتاب عا طرح هذا اإلصدار يف -

                                                 
 .13ص: نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق،  -  )1(
 .1992، مدر، 25اجلريدة الرمسية، العدد: ،95"، قانون ر قم: المال "إصدار قانون سوق رأس، 03املادة:   -  )2(
 .14مرجع سابق، ص: حممد الدادق املهدي، نزيه  -  )3(
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 راعاة هذه االعتبارات. األسواق املختلفة حسب مدى مُ  وهلذا خيتلف حجم اإلصدار يف

هم للجمهـور يف حتديـد السـعر الـذي سـيتم بـه بيـع الّسـ" :صدـد بتسـعري اإلصـداريُ  تسعير اإلصـدار: -ج 

ا علــى مــا يســتطيع د هــذا الســعر أساًســب مصابــل كــل ســهم، ويتحــدّ طلَ ليــة، أي الســعر الــذي ســيُ الســوق األوّ 
( يتناسب واألهداف املوضوعةزم حّىت يكون أعلى أو أقل من الّال  له، وجيب أالّ السوق حتمّ 

8F

1(. 

العوامــل الــيت حتكــم التســعري ســواء يف حالــة اإلصــدارات األصــلية عنــد تأســيس الشــركة أم يف وختتلــف 
(يلي حصة عند زيادة رأس ماهلا، كمااإلصدارات الّال 

9F

2( : 

د النظـــام األساســـي للشـــركة يف هـــذه احلالـــة حيـــدّ  اإلصـــدارات األصـــلية عنـــد تأســـيس الشـــركة: -1-ج

ذين يفرضـهما الصـانون، وحتـرص الشـركة علـى األدىن واألقدى اللّ وتكون بني احلدين  ،الصيمة االمسية لألسهم

لة ه ولغـرض محايـة مجهــور املكتبـني مـن الـرتويج والدعايـة املضــلّ غـري مبـالغ فيــه، كمـا أنّـ ا معصـوالً أن يكـون سـعرً 
التشريعات والصـوانني العديـد مـن الصيـود  سيني لتسويق اإلصدار، فصد فرضت خمتلفاليت تكون من قبل املؤسّ 

 ؛د من املركز املايل للشركةألسهم قبل التأكّ ا حتظر تداول ليتا

يف هــذه احلالــة يكــون الســعر مــن الناحيــة  :حقــة فــي حالــة زيــادة رأس المــالاإلصــدارات الّال  -2-ج

العمليــة قريــب مــن الصيمــة الســوقية لألســهم األصــلية الســابصة، وذلــك بســبب تفــادي حــدوث اضــطراب يف 
 لتسعري األسهم اجلديدة باالعتماد على قيمتها يف السوق. ا عادالً ذلك يعترب أسلوبً  وألنّ  ،األسواق املالية

 ثانيـًا: نظام االكتتاب وطرق تصريف اإلصدار
 وطرق تدريف اإلصدار، كما يلي: االكتتابميكن توضيح إجراءات 

قيمـة امسيـة متسـاوية عند تأسيس شركة املسامهة، فإّ�ا تصسِّـم رأس ماهلـا إىل أسـهم ذات  نظام االكتتاب: -1
 مث تطرح األسهم لالكتتاب العام، وإذا كانت الشركة قائمة فإّ�ا تطرح أسهمها اجلديدة لالكتتاب اخلاص.

ذي تصوم به الشركة مصابـل دفـع حدـة يف وعليه فاالكتتاب هو: "إعالن رغبة االشرتاك يف املشروع الّ  
(رأس ماهلا"

10F

3(. 
                                                 

 "، الدار الدولية للنشر دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العالم "االكتتاب:ون شولتز، ور  وراجيمس يب أركب - )1(
 .221، ص:1999والتوزيع، مدر،        

 .15نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: - )2(
 ،2000 ،مدر مؤسسة شباب اجلامعة، "،اإلسالمي،" شركات االستثمار في االقتصاد  خلف بن سليمان بن صاحل بن سليمان النمري - )3(

 .259ص:       
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د ح، مــع التعّهــِر اإلرادة يف االشــرتاك يف مشــروع الشــركة الــذي طُــ "إعــالن ه:فــه الــبعض اآلخــر بأنّــويعرّ  
11Fل يف عدد من األسهم املطروح شراؤها"بتصدمي حدة يف رأس املال تتمثّ 

1.  

ا أّمــ ،وعليــه فاالكتتــاب ميــنح املكتتــب صــفة املســاهم إذا اكتتــب يف رأس مــال الشــركة بعــد تأسيســها
فإذا انتهت إجراءات التأسيس وأعلن االكتتاب  سون،م املؤسّ املكتتبون يف رأس مال الشركة قبل تأسيسها فه

 ي املكتتبون املسامهون يف رأس مال الشركة.العام مسّ 
ه الوســيلة املثلــى ألنّــ ،ولــذلك يعتــرب االكتتــاب العــام مــن أهــم اإلجــراءات األساســية يف تأســيس الشــركة

رين الــذين يصبلــون علــى هــذا ر املــدخلشــركة، مــن خــالل التوّجــه جلمهــو لتجميــع اجلــزء األكــرب مــن رأس مــال ا
 يلي: ومن أهم شروط االكتتاب ما ،سيهيف املشروع ويف مؤسّ  االكتتاب ثصةً 

أن يكون االكتتاب جديًا وحصيصًيا وال جيوز أن يكون صوريًا، ولذلك ينبغـي بـأن تسـّدد قيمـة األسـهم  .أ 
 فعلًيا للشركة؛

أو تعليصه علـى شـرط أو أجـل، ومـىت ّمت االكتتـاب أن يكون االكتتاب باتًا منجزًا وال جيوز الرجوع فيه  .ب 
(يف رأس مال الشركة انتصل املؤّسسون إىل متام املرحلة األخرى من التأسيس

12F

2(. 
 ويمكن لهذا االكتتاب أن يتعّلق بما يلي:

 االكتتاب يف شركات حتت التأسيس تطرح أسهمها لالكتتاب العام ألّول مرّة؛ .أ 
 قائمة بالفعل من شركات االكتتاب العام؛ االكتتاب يف زيادة رأس مال شركات .ب 
ويصتدر االكتتاب يف ، االكتتاب  يف زيادة رأس مال شركات قائمة بالفعل من شركات االكتتاب املغلق .ج 

(هذه احلالة فصط على املؤّسسني واملسامهني الصدامى واحلاليني يف الشركة
13F

3(. 
يتم تدريف األسـهم يف السـوق األّوليـة مـن قبـل الشـركات املدـدرة وفـق  طرق تصريف اإلصدارات: -2

 الطرق واألساليب التالية: 

ويــتم مــن خــالل قيــام الشــركات املدــدرة باالتدــال باملســتثمرين احملتملــني لتســويق  األســلوب المباشــر: -أ 

(إصدارها وبيع أسهمهما دون تدخل وسطاء
14F

4(. 

                                                 
 .17نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: -   (1)

 .260ص: صاحل بن سليمان النمري، مرجع سابق،خلف بن سليمان بن   -  )2(
 .131السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 240حممود حممد الداغر، مرجع سابق، ص:  -  )4(
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سـون أو ويكون ذلك يف الشركات املغلصـة الـيت ال تطـرح أسـهمها يف اكتتـاب عـام، حيـث يصـوم املؤسّ  
 ،ي اكتتابـــات املســـتثمرين وتســـليمهم شـــهادات األســـهمبتدـــريف اإلصـــدار وتلّصـــ ،جلنـــة مـــنهم وتنـــوب عـــنهم

(ص هلا بذلكحد املدارف املرخّ أل عليها يف سني إيداع املبالغ احملدّ وجيب على املؤسّ 
15F

1(. 
قد يأخذ األسلوب املباشر أيًضا طريصة املزايدة، حيث يتم من خالل هذا األسلوب  أسلوب المزاد:  -ب 

دعــــوة املســــتثمرين احملتملــــني لتصــــدمي عطــــاءات تتضــــّمن الكميــــات املــــراد شــــراؤها وســــعر الشــــراء، فيــــتم قبــــول 
(العطاءات بالتدرج تنازلًيا من السعر األعلى إىل األقل حىت يتم تدريف وبيع كامل اإلصدار

16F

2(. 
عمليــة  وّيل بتــ ،عــن الشــركة ويــتم ذلــك مــن خــالل قيــام طــرف ثالــث نيابــةً  مباشــر:الألســلوب غيــر ا -ج 

ة  مدارف االستثمار هذه املهمّ ا ما تتوّىل االكتتاب وتسويق األسهم اليت أصدرتا الشركة للمستثمرين، وغالبً 
ورة شــا يف احلدــول علــى املعتمــد عليهــكبــري مــن اخلــربة، ويُ   ع بصــدرٍ دــة تتمّتــســات ماليــة متخدّ باعتبارهــا مؤسّ 
(زمة حيال معامالت الشركة باإلضافة إىل املشاركة يف اإلصداروالنديحة الّال 

17F

3(. 
عــن  ة، فضــالً وميكــن للشــركات اإلســالمية العاملــة يف جمــال األوراق املاليــة الصيــام بــذه اخلــدمات املهّمــ

ا للصيـام بـذا النـوع مـن ا جيـدً ا عمليًـذلك مشروط بتدريب العاملني لديها تـدريبً  غري أنّ  ،املدارف اإلسالمية
دــرف علــى أســاس إحــدى ويــتم تدــريف األســهم املدــدرة مــن خــالل االتفــاق بــني الشــركة وامل، اخلــدمات

 : الطرق التالية

وذلك بأحد  ،د مدرف االستثمار بتدريف كامل اإلصدارحيث يتعهّ  التعهد بتغطية اإلصدار: -1-ج

 الطرق التالية:

ا ميثـل  يلتزم املدرف بشراء مجيع األسهم املددرة ويصوم بإعادة بيعهـا للجمهـور بسـعر أعلـى ليحصـق رحبًـ -
فاملدرف يصوم هنا بدور التاجر الذي حيدل علـى الكميـة املدـدرة  ،الفرق بني سعر الشراء وسعر البيع

 ؛بسعر يصل عن سعر بيعها
ا بشراء األسهم اليت مل يتم االكتتـاب عليهـا األسهم املددرة للجمهور، ويكون ملزمً يصوم املدرف ببيع  -

(رةدا للجهة املدحلسابه اخلاص، أي يكون أحد املكتتبني وشريكً 
18F

4(. 

                                                 
 .23نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص:  -  )1(
 .72مدطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 :" دور األسواق المالية في "، ورقة عمل مصدمة  إىل ندوة"دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق األوراق المالية ،الكيالينعادل عبد اهللا   -  )3(

 .08، ص:2005 ،ليبيا ،"–تجارب ورؤى مستقبلية  –التنمية االقتصادية          
 .188ص: ،2000مدر، ، دار الكتب، " إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية"طارق طه،  -  )4(



 :  ضوابط  إصدار و تداول  األسهمثانيلاملبحث ا                                                                 .. تطوير السوق املالية اإلسالميةتنشيط و ثالث :  دور األسهم  يف الفصل ال
 همــــــــــــــــــدار  األســـــــــــوابط إصــــــــــض  : املطلب األول                            

 

169 
 

 .قدري ع من املستثمرين يف وقتٍ يصوم ببيع األوراق املالية لعدد كبري ومنوّ  -
بـــذل أقدـــى جهـــد ممكـــن بد املدـــرف للشـــركة حيـــث يتعّهـــ طريقـــة بـــذل أقصـــى جهـــد ممكـــن: -2-ج

ى جزء مـن األسـهم مل يـتم تدـريفه يصـوم بـرده إىل الشـركة املدـدرة، لتدريف كمية األسهم املددرة، وإذا تبصّ 

 ،اطر اإلصــدارخمــل أي  تدــريف الكميــة املدــدرة دون أن يتحّمــذي يتــوّىل مســار الّــفاملدــرف يصــوم بــدور السّ 
 .)19F1(ابصً فق عليها مسوذلك مصابل عمولة متّ 

نـني يصوم املدرف برتتيب عملية تدريف اإلصـدار اجلديـد إىل مسـتثمرين معيّ  :الترتيبات الخاصة -3-ج

(وذلك مصابل عمولة يتصاضاها من اجلهة املددرة مصابل إجراء هذه الرتتيبات ،دينحمدّ و 
20F

2(. 

 : الضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األســــــــــــــــــهمثالثـًا
 يلي:  د با، ومن هذه الضوابط ماضوابط شرعية ينبغي االلتزام والتصيّ  اك األسهم هلإصدار ومتلّ  عملية نّ إ   

ق ا وحيّصـونشـاطها مشـروعً  اجيوز إصدار األسهم إذا كان الغرض الذي من أجله أنشـئت الشـركة مباًحـ -1

ـــاء واملـــاء وشـــركات   ،مثـــل الشـــركات اإلنتاجيـــة للســـلع واخلـــدمات ،مدـــلحة التمـــع كشـــركات الكهرب
غري مباح كشركات إنتاج اخلمور وحلم اخلنزير واملخدرات والصمار ا إذا كان غرضها األدوية وغريها، أمّ 

(ن منهــا هــذه الشــركةا لــذلك إصــدار األســهم الــيت تتكــوّ م تبًعــرِّ م إنشــاء الشــركة وُحــرِّ ُحــ ،والربــا وحنــوه
21F

3( ،
 يلي: ر ماالذي قرّ  خذ بذلك جممع الفصه اإلسالميأوقد 

تأســــيس شـــركة مســــامهة ذات أغـــراض وأنشــــطة  فـــإنّ  ،لاألصــــل يف املعـــامالت احلِــــ مبـــا أنّ  .أ 
 ا؛مشروعة جائز شرعً 

م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
(مات أو املتاجرة بااحملرّ 

22F

4(. 

                                                 
 .518، ص:2002 لبنان، -"، دار الكلم الطيب، سوريا"الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،عالء الدين زعرتي  -  )1(
 .134ص: السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق،  -  )2(
 .12عبد السالم فيغو، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 .1273، ص:02، اجلزء :06، جملة جممع الفصه اإلسالمي، العدد :(1/7) 63: املالية رقمقرار بشأن األسواق   -  )4(
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ضـــح ســـالمة تعاملهـــا حبيـــث تتّ  ،معروفـــة ومعلومـــة لـــدى النـــاسأن تكـــون األســـهم صـــادرة عـــن شـــركة   -2
(ونزاهتــه، فــال جيــوز التعامــل يف أســهم شــركات جيهــل املســاهم فيهــا حصيصــة الشــركة

23F

ا قــد تظهــر ألّ�ــ .)1

(م وغري مباحنشاطها حمرّ  ضح أنّ شركات ومهية ليس هلا نشاط خدمي أو إنتاج معلوم أو يتّ 
24F

2(. 
ـــة وأكـــل أمـــوال النـــاس أن ال يرتتـــب علـــى التعامـــل  -3 باألســـهم أي حمظـــور شـــرعي كالربـــا والغـــرر واجلهال

ثابـت سـواء رحبـت  بالباطل، فال جيوز قبول األسهم املمتازة اليت متنح حاملهـا حـق احلدـول علـى ربـحٍ 
"ال  :هر جممـع الفصـه اإلسـالمي مـا نّدـهذا الربح هو الربا بعينه، ويف ذلـك قـرّ  ، ألنّ خسرت الشركة أم

ي إىل ضمان رأس املال أو ضـمان قـدر مـن الـربح أو أسهم ممتازة هلا خدائص مالية تؤدّ جيوز إصدار 
(تصـــدميها عنـــد التدـــفية أو عنـــد توزيـــع األربـــاح"

25F

ع الـــيت متـــنح ا قبـــول أســـهم التمّتـــكمـــا ال جيـــوز أيًضـــ،  )3

عــد مــن قبيــل ذلــك يُ  ا يف املــال والعمــل، ألنّ حاملهــا حــق احلدــول علــى األربــاح دون أن يكــون شــريكً 
(أكل أموال الناس بالباطل

26F

4(. 

ة شـائعة يف الشـركة، وجيـوز أن تكـون هـذه الوثيصـة ثبت ملكية املساهم حلدّ هم وثيصة تُ عد شهادة السّ تُ  -4
ة شـائعة يف هم حلاملـه هـو حّدـاملبيـع يف الّسـ باسم مالكها أو ألمره، وال مانع أن تكون حلاملها، ألنّ 

 ة؛االستحصاق يف احلدّ هم وثيصة إلثبات هذا الشركة، وشهادة السّ 
ا إّمـ ،صـدرت بالصيمـة العادلـة لألسـهم الصدميـةجيوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مـال الشـركة إذا أُ  -5

(كان بعالوة إصدار أم بدو�اسواء   ا بالصيمة السوقيةحسب تصومي اخلرباء ملوجودات الشركة، وإمّ 
27F

5(. 
هم تعــرف نــة إىل قيمــة الّســنســبة معيّ تصــوم بعــض الشــركات عنــد طــرح أســهمهما لالكتتــاب بإضــافة   -6

ا إذا كــان وهــذا ال مــانع منــه شــرعً  ،ألســهمالغــرض تغطيــة تكــاليف إجــراءات إصــدار  برســم اإلصــدار

(كـاليف الفعليـة لإلصـدارا يتوافق مـع التّ ا مناسبً ا تصديرً رً رسم اإلصدار مصدّ 
28F

يف قـرار جممـع  وقـد جـاء .)6

                                                 
 ورقة عمل  ،""أحكام الربح الناشئ عن المساهمة في الشركات التي فيها شبهة من حيث التصرف واالمتالك ،عباس أمحد حممد الباز  -  )1(

 .11، ص:2007"، اإلمارات العربية املتحدة، والبورصاتاألوراق المالية  " أسواقمصدمة إىل مؤمتر:          
 .46أمحد السعد، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 بشأن األسواق املالية، مرجع سابق. )7/1( 63 قرار جممع الفصه اإلسالمي رقم:  -  )3(
 .172، ص:1998األردن، "، دار النفائس، ، "المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميريشبحممد عثمان   -  )4(
 الرابط التايل:                                                                                        ، متوفر على 17/03/2010 بتاريخ: ،19قرار رقم  "،"الضوابط الشرعية لألسهم ،اهليئة الشرعية لبنك البالد  -  )5(

                                                                                                 http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx -     
 .31مرجع سابق، ص: والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالمي"،"االستثمار أشرف حممد دوابة،   -  )6(

http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx_
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ال مــانع منهــا  ،هم لتغطيــة مدــاريف اإلصــدارقيمــة الّســنــة مــع "إضــافة نســبة معيّ  :الفصــه اإلســالمي أنّ 
 .)29F1("اا مناسبً رة تصديرً ا ما دامت هذه النسبة مصدّ شرعً 

  :جيوز قيام جهة ما بضمان اإلصدار إذا كـان بـدون مصابـل لصـاء الضـمان، ويصدـد بضـمان اإلصـدار  -7
و جــزء مــن ذلــك "االتفــاق عنــد تأســيس الشــركة مــع مــن يلتــزم بضــمان مجيــع اإلصــدار مــن األســهم، أ

وهذا ال مـانع منـه  "،ب فيه غريهتا مل يكتى ممّ د من امللتزم باالكتتاب يف كل ما تبصّ اإلصدار، وهو تعهّ 
د، وجيــوز أن حيدــل د امللتــزم باالكتتــاب بالصيمــة االمسيــة بــدون مصابــل لصــاء التعّهــا، إذا كــان تعّهــشــرعً 

 د الدراسات أو تسويق األسهم.مثل إعدا ،يه غري الضمانامللتزم على مصابل عن عمل يؤدّ 
هم الّســجيـوز أن تصــوم الشــركة بتصســيط قيمــة الّســهم للمكتتبــني، فيصـوم املكتتــب بــأداء قســط مــن قيمــة  -8

ا بزيـادة رأس دفعـه وملتزًمـ عّجـل ا مبـافيعترب املكتتب مشـرتكً  ،املكتتب فيه وتأجيل سداد بصية األقساط
مجيـع األسـهم، وتظـل مسـؤولية الشـركة بكامـل رأس ماله يف الشركة، شـرط أن يكـون التصسـيط يشـمل 

(ه هو الصدر الذي حدل العلم والرضا به من املتعاملني مع الشركةماهلا املعلن بالنسبة للغري، ألنّ 
30F

2(. 
ل ينبغــي أن تكــون األســهم صــادرة عــن شــركة تتــوافر فيهــا قواعــد الشــركة مــن املشــاركة يف األعبــاء وحتّمــ -9

(املخـاطر
31F

تعاقــد، فــإن  يكـون مصــدار الــربح لكــل واحـد مــن الشــركاء مـذكور عنــد ال، ولــذلك ينبغــي أن )3
 فسد العصد.اجلهالة تُ  ألنّ  كان جمهوال فسد العصد

 رابًعا: إصدار األوراق المالية اإلسالمية في ماليزيا
املاليــة اق ص إصــدار األور م وتــرخّ تعتــرب هيئــة األوراق املاليــة املاليزيــة اجلهــة املســؤولة والوحيــدة الــيت تــنظّ 

قســم ســوق املـال اإلســالمي لغــرض مســاعدة اهليئــة يف  1996يئـة ســنة اهلت أَ نَشــوقــد أَ  ،اإلسـالمية يف ماليزيــا
ا بإنشـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية، وذلـك بـدف إصدار األوراق املاليـة اإلسـالمية، باإلضـافة إىل قيـام اهليئـة أيًضـ

ســاعدة قســم ســوق املــال اإلســالمي مــن جهــة أخــرى ومل ،تنظــيم إصــدار األوراق املاليــة اإلســالمية مــن جهــة
 وذلك يف األمور التالية:

 ق باألوراق املالية اإلسالمية؛إصدار الفتاوى الشرعية يف األمور اليت تتعلّ  -
                                                 

 .1273بشأن األسواق املالية، جملة جممع الفصه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: )7/1( 63قرار رقم :   -  )1(
 .33ص: مرجع سابق، "،،" االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميابةو أشرف حممد د  -  )2(
 .106ص: شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق،  -  )3(
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 توثيق مجيع الصواعد والصوانني اليت تتعّلق بإصدار األوراق املالية اإلسالمية، قبل عرضها على اجلمهور؛ -

(ق بالصضايا الشرعيةوالتوجيهات لصسم سوق املال اإلسالمي فيما يتعلّ تصدمي الندائح  -
32F

1(. 
(هذا، ويتوّجب على الشركة التي تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية أن تقوم بتعيين 

33F

2(: 

  تتوافر فيه الصفات التالية: ،مستشار شرعي مستقل ومعتمد من قبل هيئة األوراق المالية الماليزية -1

 أعلن إفالسه من قبل؛يكون قد  أالّ  .أ 
 ؛مل يرتكب أي جرمية تستوجب العصوبة اجلنائية .ب 
  ؛معة الطيبةع باألخالق احلسنة والسّ يتمتّ  .ج 
مــع خــربة ال تصـــل عــن ثـــالث  ،لديــه املــؤهالت العلميـــة يف جمــال فصــه املعـــامالت وأصــول الفصـــه .د 

 سنوات يف جمال أعمال املدارف اإلسالمية.
 ص مـن قبـل البنـك المركـزي المـاليزيف تقليـدي مـرخّ تعيين مصـرف إسـالمي معـّين أو أي مصـر  -2

 ة من خالل فتح النوافذ اإلسالمية:للتعامل بمعامالت البنوك اإلسالمي

ق بإصـدار والغرض من هذا التعيني هـو تصـدمي الندـح واملشـورة والتوجيـه للشـركة املدـدرة يف كـل مـا يتعلّـ     
الوثـــائق وامللفـــات املطلوبـــة، تعليمـــات اإلصـــدار، وكـــل اإلجـــراءات اإلداريـــة  األوراق املاليـــة اإلســـالمية، مثـــل:

 مجيع اإلجراءات تتوافق وأحكام الشريعة. د من أنّ باإلضافة إىل التأكّ  ،ق باإلصدارالتنفيذية اليت تتعلّ و 
الشرعية التابعـة ا اهليئة تصرير شرعية اإلصدار هو من مهام املستشار الشرعي فصط، أمّ  واجلدير بالذكر أنّ     

عصـد جديـد مل يكـن بيف حالـة إصـدار أوراق ماليـة إسـالمية  ا إالّ دً ل جمـدّ هليئة األوراق املالية املاليزية فال تتـدخّ 
 أو إذا كانت هناك بعض اإلشكاليات العالصة اليت حتتاج إىل قرار �ائي وحاسم من قبل اهليئة.، من قبل

شــبكة  ليزيــة علــى وضــع مجيــع مصرتحــات اإلصــدار علــى موقعهــا علــىوقــد عملــت هيئــة األوراق املاليــة املا    

34Fتاالنرتنــ

 هلــا االســتفادة مــن مجيــع مالحظــاتم  يتســّىن حــّىت  ،األمــر هطــالع عليــه مــن قبــل كــل مــن يهّمــلإل ∗

 واقرتاحاتم بذا الشأن.

                                                 
        ،10/09/2011 ، بتاريخ:األكادميية العاملية للبحوث الشرعية ار األوراق المالية في ماليزيا"،صدالنظام القانوني إل"حممد أكرم ال لدين،   -  )1(

  - www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html                                     :التايل متوفر على الرابط        
(2) -  Securities commission Malaysia,"  Guidelines on the Offering of Islamic Securities”, 2004 ,exists on the   
       link :  -  www.sc.com.my/main.asp? Papied : 249 &Menuid : 278 & newsid :& kinkind /& type 
∗ www.se.com.my/htm/Bondmkt/fr-bondmkt.htm 
 

http://www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html%20-
http://www.sc.com.my/main.asp
http://www.se.com/
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 : ضوابط إصدار األسهم  المطلب األول
ـــة تُ  ـــة إصـــدار األســـهم املنضـــبطة بالضـــوابط الشـــرعية أســـاس التعامـــل املـــايل يف الســـوق املالي عتـــرب عملي

 هم ضوابطها الشرعية من خالل العناصر التالية: أاإلسالمية، وعليه سيتم تسليط الضوء على هذه العملية و 

 
 

 
 

 الــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامــــــــة لإلصـــــــدارأولـاً :  
ميكن توضـيح عريه، و سحجمه وتو صة مببادئ وشروط اإلصدار وقيوده ونوعيته الصواعد املتعلّ  اصدد بيُ  

  كما يلي:  ذلك

املاليـة يف بعـض ميكـن االسرتشـاد يف ذلـك بصواعـد وقـوانني إصـدار األوراق  :قواعد إصدار األسـهم  - 1

 :يلي األسواق املالية العربية كما
يُصّسم رأس مال شركة املسامهة إىل أسهم متساوية الصيمة يف كل إصدار، وجيوز أن ينص نظام الشركة  -أ 

على إصدار أسهم حلاملها وجيب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نصًدا، وحيّدد نظام الشركة قيمـة الّسـهم 
حصوق والتزامات  االمسية، كما جيوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس مال الشركة تكون هلا نفس

 أسهم اإلصدارات السابصة؛ 
ر اهليئة بذلك، فإذا مل تعرتض اهليئـة خـالل ثالثـة طِ على كل شركة ترغب يف إصدار أوراق مالية أن ختُ  -ب 

ق اإلخطـــار رفَـــيُ  أن أســـابيع مـــن تـــاريخ اإلخطـــار كـــان للشـــركة الســـري يف إجـــراءات اإلصـــدار، وجيـــب
(ئةدها اهليبالبيانات واملستندات اليت حتدّ 

0F

1(. 
أن  ،ينبغـي علـى مجيـع شـركات املسـامهة العامـة عنـد قيامهـا بطـرح أوراق ماليـة باكتتـاب عـام أو خـاص -ج 

ر  رّ تصوم بإعداد نشرة إصدار تصدمها إىل اهليئة العامة لسوق املال العتمادها قبـل الطـرح، وجيـب أن ُحتـ
(ها اهليئةا للنماذج اليت تُعدّ صً نشرة اإلصدار وف

1F

2(. 
                                                 

 ، 1992لسنة  95إصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال الدادر بالصانون رقم ، 135من الصرار رقم :  01،02،07املواد رقم:  -  )1(
 .1993-81جريدة الوقائع املدرية، العدد:        

 .2001،مان، سلطنة عُ 695، اجلريدة الرمسية، العدد:4/2001وزاري بإصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال، رقم: ، قرار02املادة: -  )2(

  ً؛ـة لإلصـــــــدارالــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامّــ :  أولـا 
  : ؛تصـريف اإلصدار قنـــظام االكــــتــتاب وطــــر ثانًيا 
 : ـــــــــهم؛ ـالضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األسـ ثالثًا 
 اليزيا. ـــاألوراق المالية اإلسالمية في م: إصدار رابًعا 
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ق مـــن مـــدى مطابصـــة هـــذه النشـــرة للتحّصـــ ،راجعـــة نشـــرة اإلصـــدار واملعلومـــات املرفصـــة بـــاتصـــوم اهليئـــة مب -د 
بــات الصــانون والتعليمــات والصــرارات الدــادرة مبوجبــه، وللمجلــس رفــض نشــرة اإلصــدار أو تعليــق ملتطلّ 

 نفاذها، وذلك إذا كانت: 
ّـــ - ـــواردة ال تتفـــق نشـــرة اإلصـــدار أو أي فـــق مـــع الصـــانون أو ال تتّ بـــات ا ملتطلّ بـــا مـــن املعلومـــات ال

 ؛بات املدلحة العامة ومحاية املستثمرينمتطلّ 
بيانات غري صحيحة أو غري دقيصة  ،ا من املعلومات الواردة بات نشرة اإلصدار أو أيّ نضمّ إذا ت -

(ن املستثمر من إجياد قراره االستثماريكِّ ن معلومات جوهرية متُ ا ال تتضمّ أو أ�ّ  ،لةأو مضلّ 
2F

1(. 
عـن دراسـة اجلـدوى االقتدـادية لألعمـال الـيت  ركات املسامهة العامة تصـدمي ملخـص وافٍ جيب على ش -ه 

 ؛ا لطرح أوراقها املالية لالكتتاب العاموذلك شرطً  ،ستمارسها
  نشـــر أي معلومـــات إيضـــاحية حـــول  ،حيـــق للســـوق أن تطلـــب مـــن شـــركات املســـامهة العامـــة األعضـــاء -و 

 التعامل واطمئنان املستثمرين على نفصة الشركة؛أوضاع هذه الشركات، مبا يكفل سالمة 
  ؛بنوك االستثمار والشركات املالية والوكالءبينحدر حق تغطية إصدارات األوراق املالية  -ز 
تستمر عملية االكتتاب يف أسهم الشركات املسامهة العامـة ملـدة ال تصـل عـن شـهر وال تزيـد عـن ثالثـة  -ح 

(أشهر
3F

2(. 
ن عـدد املكتتبـني وجنسـياتم  نـاء فـرتة الطـرح حـول نتـائج االكتتـاب، يتضـمّ تزويد اهليئة بتصـارير دوريـة أث -ط 

البيانــات  نوغريهــا مــ ،واألســهم املكتتــب بــا وطلبــات االكتتــاب املرفوضــة مــع توضــيح أســباب الــرفض
دها نشرة اإلصدار، وعليه اقرتاح البدائل املناسبة صة بذلك خالل الفرتات الزمنية اليت حتدّ املتعلّ  ىاألخر 
ف باألسـهم غـري ديص األسهم يف حالة وجود فائض يف االكتتـاب العـام، أو اقـرتاح كيفيـة التدـرّ لتخ

 ؛املكتتب با حسب الشروط الواردة يف نشرة اإلصدار
مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــاب مســؤولني جتــاه اجلهــة املدــدرة لــألوراق املاليــة واملكتتبــني عــن  عــديُ  -ي 

دة مبوجـــــب هـــــذه وواجبـــــاتم احملـــــدّ  مرتكبونـــــه يف أداء مهـــــامهجـــــرب األضـــــرار الناجتـــــة عـــــن أي إمهـــــال ي
ا ندوًصــ ،ن االتفاقيــات املربمــة بــني مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــابالتعليمــات، وجيــوز أن تتضــمّ 

ق بفــرض غرامـــات ماليــة علــى مدـــارف االكتتــاب الــيت تتـــأخر عــن االنتهــاء مـــن معاجلــة طلبـــات تتعلّــ
(الواردة بنشرة اإلصداراالكتتاب خالل الفرتات الزمنية 

4F

3(. 
                                                 

 .2002 ،، األردن6280 ، اجلريدة الرمسية، العدد:76رقم  ، قانون األوراق املالية41 :املادة رقم  -  )1(
 .1994اخلرطوم لألوراق املالية لسنة ، قانون سوق 45،47،69: املواد رقم  -  )2(
 .11، ص:2005"، مان"متطلبات وشروط إصدار األسهم في سلطنة عُ  ،12/2005 :الصرار اإلداري رقم  -  )3(
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 يلي:  ذلك كما وميكن توضيح :تحديد نوع وحجم اإلصدار وتسعيره - 2

واملصدود هنا حتديد نـوع األسـهم املزمـع إصـدارها مـن قبـل الشـركة، ذلـك أّن األسـهم  :نوعية اإلصدار  -أ 

األســهم  للّتدــنيف، فمنهــا:وكمــا ســبق ذكــره تتنــوّع إىل أنــواٍع عديــدة حســب وجهــة النظــر املّتخــذة أساًســا 
 .ية أو اإلذنية أو...اخلالنصدية أو العينية، األسهم االمس

ر إصــدارها، ففــي الصــانون د نوعيــة األســهم املصــرّ ومــن املهــم حتديــد الســلطة أو اهليئــة أو اجلهــة الــيت حتــدّ 
أو حلاملهـا، أو جيـوز د مـا إذا كانـت األسـهم امسيـة ذي حيـدّ نظام الشركة هـو الّـ الفرنسي، فالصاعدة العامة أنّ 

(أن يفرض النظام أن تكون مجيع األسهم امسية يف حني ال ميكن أن تكون مجيع أسهم الشركة حلاملها
5F

1(. 
حظـــر  كمـــا متّ   ،يف حالـــة إصــدار أســـهم عينيـــة ةكمــا فـــرض الصـــانون املدـــري الصيــود واحلـــدود املفروضـــ

"يشرتط  مدة سنتني كاملتني، حيث: نئر عاألرباح واخلسا بتداول احلدص العينية قبل نشر امليزانية وحسا
أن تكـون قيمـة هـذه األسـهم مطابصـة لصيمـة احلدـة  ،إلصدار أسهم مصابل حدـة عينيـة أو مبناسـبة االنـدماج

م لــدى حبــق أصــحاب الشــأن يف الــتظلّ  دون إخــاللٍ  ،دتا جلنــة التصيــيم املختدــةحــدّ  اأو احلصــوق املندجمــة كمــ
ا كمــا جيـوز لــه أن ينســحب، ويف ي الفــرق نصـدً ملصــدم احلدـة العينيــة أن يـؤدّ مــات، ومـع ذلــك جيـوز جلنـة التظلّ 

)م أو البث فيهبعد فوات ميعاد التظلّ  مجيع األحوال ال جيوز إصدار هذه األسهم إالّ 
6F

2). 

قامـــت أغلـــب قـــوانني األســـواق املاليـــة املعاصـــرة بتحديـــد حجـــم اإلصـــدار، وذلـــك  حجـــم اإلصـــدار: -ب 

ة بإصـدارات زائـدة تـؤثّر علـى الصيمـة السـوقية لـألوراق املاليـة املدـدرة، حبيـث لغرض عدم إغـراق السـوق املاليـ
)جيب أن يتم اإلصدار يف احلدود اليت ميتّدها السوق

7F

3). 

م يف حتديــده أمــور عديــدة يــتم آلخــر، ويــتحكّ  حجــم إصــدار األســهم خيتلــف مــن ســوقٍ  ولــذلك فــإنّ  
 مبنح ترخيص اإلصدار، ومن هذه االعتبارات: ةقبل جهات السوق املالية املختد نتصديرها م

 ؛نوع األسهم املزمع إصدارها -
  ؛اإلصدار يكون مبناسبة تأسيس الشركة أم عند زيادة رأس ماهلا -
 أم ال. ماكتتاب عا طرح هذا اإلصدار يف -

                                                 
 .13ص: نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق،  -  )1(
 .1992، مدر، 25اجلريدة الرمسية، العدد: ،95"، قانون ر قم: المال "إصدار قانون سوق رأس، 03املادة:   -  )2(
 .14مرجع سابق، ص: حممد الدادق املهدي، نزيه  -  )3(



 :  ضوابط  إصدار و تداول  األسهمثانيلاملبحث ا                                                                 .. تطوير السوق املالية اإلسالميةتنشيط و ثالث :  دور األسهم  يف الفصل ال
 همــــــــــــــــــدار  األســـــــــــوابط إصــــــــــض  : املطلب األول                            

 

166 
 

 راعاة هذه االعتبارات. األسواق املختلفة حسب مدى مُ  وهلذا خيتلف حجم اإلصدار يف

هم للجمهـور يف حتديـد السـعر الـذي سـيتم بـه بيـع الّسـ" :صدـد بتسـعري اإلصـداريُ  تسعير اإلصـدار: -ج 

ا علــى مــا يســتطيع د هــذا الســعر أساًســب مصابــل كــل ســهم، ويتحــدّ طلَ ليــة، أي الســعر الــذي ســيُ الســوق األوّ 
( يتناسب واألهداف املوضوعةزم حّىت يكون أعلى أو أقل من الّال  له، وجيب أالّ السوق حتمّ 

8F

1(. 

العوامــل الــيت حتكــم التســعري ســواء يف حالــة اإلصــدارات األصــلية عنــد تأســيس الشــركة أم يف وختتلــف 
(يلي حصة عند زيادة رأس ماهلا، كمااإلصدارات الّال 

9F

2( : 

د النظـــام األساســـي للشـــركة يف هـــذه احلالـــة حيـــدّ  اإلصـــدارات األصـــلية عنـــد تأســـيس الشـــركة: -1-ج

ذين يفرضـهما الصـانون، وحتـرص الشـركة علـى األدىن واألقدى اللّ وتكون بني احلدين  ،الصيمة االمسية لألسهم

لة ه ولغـرض محايـة مجهــور املكتبـني مـن الـرتويج والدعايـة املضــلّ غـري مبـالغ فيــه، كمـا أنّـ ا معصـوالً أن يكـون سـعرً 
التشريعات والصـوانني العديـد مـن الصيـود  سيني لتسويق اإلصدار، فصد فرضت خمتلفاليت تكون من قبل املؤسّ 

 ؛د من املركز املايل للشركةألسهم قبل التأكّ ا حتظر تداول ليتا

يف هــذه احلالــة يكــون الســعر مــن الناحيــة  :حقــة فــي حالــة زيــادة رأس المــالاإلصــدارات الّال  -2-ج

العمليــة قريــب مــن الصيمــة الســوقية لألســهم األصــلية الســابصة، وذلــك بســبب تفــادي حــدوث اضــطراب يف 
 لتسعري األسهم اجلديدة باالعتماد على قيمتها يف السوق. ا عادالً ذلك يعترب أسلوبً  وألنّ  ،األسواق املالية

 ثانيـًا: نظام االكتتاب وطرق تصريف اإلصدار
 وطرق تدريف اإلصدار، كما يلي: االكتتابميكن توضيح إجراءات 

قيمـة امسيـة متسـاوية عند تأسيس شركة املسامهة، فإّ�ا تصسِّـم رأس ماهلـا إىل أسـهم ذات  نظام االكتتاب: -1
 مث تطرح األسهم لالكتتاب العام، وإذا كانت الشركة قائمة فإّ�ا تطرح أسهمها اجلديدة لالكتتاب اخلاص.

ذي تصوم به الشركة مصابـل دفـع حدـة يف وعليه فاالكتتاب هو: "إعالن رغبة االشرتاك يف املشروع الّ  
(رأس ماهلا"

10F

3(. 
                                                 

 "، الدار الدولية للنشر دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العالم "االكتتاب:ون شولتز، ور  وراجيمس يب أركب - )1(
 .221، ص:1999والتوزيع، مدر،        

 .15نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: - )2(
 ،2000 ،مدر مؤسسة شباب اجلامعة، "،اإلسالمي،" شركات االستثمار في االقتصاد  خلف بن سليمان بن صاحل بن سليمان النمري - )3(

 .259ص:       
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د ح، مــع التعّهــِر اإلرادة يف االشــرتاك يف مشــروع الشــركة الــذي طُــ "إعــالن ه:فــه الــبعض اآلخــر بأنّــويعرّ  
11Fل يف عدد من األسهم املطروح شراؤها"بتصدمي حدة يف رأس املال تتمثّ 

1.  

ا أّمــ ،وعليــه فاالكتتــاب ميــنح املكتتــب صــفة املســاهم إذا اكتتــب يف رأس مــال الشــركة بعــد تأسيســها
فإذا انتهت إجراءات التأسيس وأعلن االكتتاب  سون،م املؤسّ املكتتبون يف رأس مال الشركة قبل تأسيسها فه

 ي املكتتبون املسامهون يف رأس مال الشركة.العام مسّ 
ه الوســيلة املثلــى ألنّــ ،ولــذلك يعتــرب االكتتــاب العــام مــن أهــم اإلجــراءات األساســية يف تأســيس الشــركة

رين الــذين يصبلــون علــى هــذا ر املــدخلشــركة، مــن خــالل التوّجــه جلمهــو لتجميــع اجلــزء األكــرب مــن رأس مــال ا
 يلي: ومن أهم شروط االكتتاب ما ،سيهيف املشروع ويف مؤسّ  االكتتاب ثصةً 

أن يكون االكتتاب جديًا وحصيصًيا وال جيوز أن يكون صوريًا، ولذلك ينبغـي بـأن تسـّدد قيمـة األسـهم  .أ 
 فعلًيا للشركة؛

أو تعليصه علـى شـرط أو أجـل، ومـىت ّمت االكتتـاب أن يكون االكتتاب باتًا منجزًا وال جيوز الرجوع فيه  .ب 
(يف رأس مال الشركة انتصل املؤّسسون إىل متام املرحلة األخرى من التأسيس

12F

2(. 
 ويمكن لهذا االكتتاب أن يتعّلق بما يلي:

 االكتتاب يف شركات حتت التأسيس تطرح أسهمها لالكتتاب العام ألّول مرّة؛ .أ 
 قائمة بالفعل من شركات االكتتاب العام؛ االكتتاب يف زيادة رأس مال شركات .ب 
ويصتدر االكتتاب يف ، االكتتاب  يف زيادة رأس مال شركات قائمة بالفعل من شركات االكتتاب املغلق .ج 

(هذه احلالة فصط على املؤّسسني واملسامهني الصدامى واحلاليني يف الشركة
13F

3(. 
يتم تدريف األسـهم يف السـوق األّوليـة مـن قبـل الشـركات املدـدرة وفـق  طرق تصريف اإلصدارات: -2

 الطرق واألساليب التالية: 

ويــتم مــن خــالل قيــام الشــركات املدــدرة باالتدــال باملســتثمرين احملتملــني لتســويق  األســلوب المباشــر: -أ 

(إصدارها وبيع أسهمهما دون تدخل وسطاء
14F

4(. 

                                                 
 .17نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: -   (1)

 .260ص: صاحل بن سليمان النمري، مرجع سابق،خلف بن سليمان بن   -  )2(
 .131السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 240حممود حممد الداغر، مرجع سابق، ص:  -  )4(
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سـون أو ويكون ذلك يف الشركات املغلصـة الـيت ال تطـرح أسـهمها يف اكتتـاب عـام، حيـث يصـوم املؤسّ  
 ،ي اكتتابـــات املســـتثمرين وتســـليمهم شـــهادات األســـهمبتدـــريف اإلصـــدار وتلّصـــ ،جلنـــة مـــنهم وتنـــوب عـــنهم

(ص هلا بذلكحد املدارف املرخّ أل عليها يف سني إيداع املبالغ احملدّ وجيب على املؤسّ 
15F

1(. 
قد يأخذ األسلوب املباشر أيًضا طريصة املزايدة، حيث يتم من خالل هذا األسلوب  أسلوب المزاد:  -ب 

دعــــوة املســــتثمرين احملتملــــني لتصــــدمي عطــــاءات تتضــــّمن الكميــــات املــــراد شــــراؤها وســــعر الشــــراء، فيــــتم قبــــول 
(العطاءات بالتدرج تنازلًيا من السعر األعلى إىل األقل حىت يتم تدريف وبيع كامل اإلصدار

16F

2(. 
عمليــة  وّيل بتــ ،عــن الشــركة ويــتم ذلــك مــن خــالل قيــام طــرف ثالــث نيابــةً  مباشــر:الألســلوب غيــر ا -ج 

ة  مدارف االستثمار هذه املهمّ ا ما تتوّىل االكتتاب وتسويق األسهم اليت أصدرتا الشركة للمستثمرين، وغالبً 
ورة شــا يف احلدــول علــى املعتمــد عليهــكبــري مــن اخلــربة، ويُ   ع بصــدرٍ دــة تتمّتــســات ماليــة متخدّ باعتبارهــا مؤسّ 
(زمة حيال معامالت الشركة باإلضافة إىل املشاركة يف اإلصداروالنديحة الّال 

17F

3(. 
عــن  ة، فضــالً وميكــن للشــركات اإلســالمية العاملــة يف جمــال األوراق املاليــة الصيــام بــذه اخلــدمات املهّمــ

ا للصيـام بـذا النـوع مـن ا جيـدً ا عمليًـذلك مشروط بتدريب العاملني لديها تـدريبً  غري أنّ  ،املدارف اإلسالمية
دــرف علــى أســاس إحــدى ويــتم تدــريف األســهم املدــدرة مــن خــالل االتفــاق بــني الشــركة وامل، اخلــدمات

 : الطرق التالية

وذلك بأحد  ،د مدرف االستثمار بتدريف كامل اإلصدارحيث يتعهّ  التعهد بتغطية اإلصدار: -1-ج

 الطرق التالية:

ا ميثـل  يلتزم املدرف بشراء مجيع األسهم املددرة ويصوم بإعادة بيعهـا للجمهـور بسـعر أعلـى ليحصـق رحبًـ -
فاملدرف يصوم هنا بدور التاجر الذي حيدل علـى الكميـة املدـدرة  ،الفرق بني سعر الشراء وسعر البيع

 ؛بسعر يصل عن سعر بيعها
ا بشراء األسهم اليت مل يتم االكتتـاب عليهـا األسهم املددرة للجمهور، ويكون ملزمً يصوم املدرف ببيع  -

(رةدا للجهة املدحلسابه اخلاص، أي يكون أحد املكتتبني وشريكً 
18F

4(. 

                                                 
 .23نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص:  -  )1(
 .72مدطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 :" دور األسواق المالية في "، ورقة عمل مصدمة  إىل ندوة"دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق األوراق المالية ،الكيالينعادل عبد اهللا   -  )3(

 .08، ص:2005 ،ليبيا ،"–تجارب ورؤى مستقبلية  –التنمية االقتصادية          
 .188ص: ،2000مدر، ، دار الكتب، " إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية"طارق طه،  -  )4(
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 .قدري ع من املستثمرين يف وقتٍ يصوم ببيع األوراق املالية لعدد كبري ومنوّ  -
بـــذل أقدـــى جهـــد ممكـــن بد املدـــرف للشـــركة حيـــث يتعّهـــ طريقـــة بـــذل أقصـــى جهـــد ممكـــن: -2-ج

ى جزء مـن األسـهم مل يـتم تدـريفه يصـوم بـرده إىل الشـركة املدـدرة، لتدريف كمية األسهم املددرة، وإذا تبصّ 

 ،اطر اإلصــدارخمــل أي  تدــريف الكميــة املدــدرة دون أن يتحّمــذي يتــوّىل مســار الّــفاملدــرف يصــوم بــدور السّ 
 .)19F1(ابصً فق عليها مسوذلك مصابل عمولة متّ 

نـني يصوم املدرف برتتيب عملية تدريف اإلصـدار اجلديـد إىل مسـتثمرين معيّ  :الترتيبات الخاصة -3-ج

(وذلك مصابل عمولة يتصاضاها من اجلهة املددرة مصابل إجراء هذه الرتتيبات ،دينحمدّ و 
20F

2(. 

 : الضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األســــــــــــــــــهمثالثـًا
 يلي:  د با، ومن هذه الضوابط ماضوابط شرعية ينبغي االلتزام والتصيّ  اك األسهم هلإصدار ومتلّ  عملية نّ إ   

ق ا وحيّصـونشـاطها مشـروعً  اجيوز إصدار األسهم إذا كان الغرض الذي من أجله أنشـئت الشـركة مباًحـ -1

ـــاء واملـــاء وشـــركات   ،مثـــل الشـــركات اإلنتاجيـــة للســـلع واخلـــدمات ،مدـــلحة التمـــع كشـــركات الكهرب
غري مباح كشركات إنتاج اخلمور وحلم اخلنزير واملخدرات والصمار ا إذا كان غرضها األدوية وغريها، أمّ 

(ن منهــا هــذه الشــركةا لــذلك إصــدار األســهم الــيت تتكــوّ م تبًعــرِّ م إنشــاء الشــركة وُحــرِّ ُحــ ،والربــا وحنــوه
21F

3( ،
 يلي: ر ماالذي قرّ  خذ بذلك جممع الفصه اإلسالميأوقد 

تأســــيس شـــركة مســــامهة ذات أغـــراض وأنشــــطة  فـــإنّ  ،لاألصــــل يف املعـــامالت احلِــــ مبـــا أنّ  .أ 
 ا؛مشروعة جائز شرعً 

م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
(مات أو املتاجرة بااحملرّ 

22F

4(. 

                                                 
 .518، ص:2002 لبنان، -"، دار الكلم الطيب، سوريا"الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،عالء الدين زعرتي  -  )1(
 .134ص: السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق،  -  )2(
 .12عبد السالم فيغو، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 .1273، ص:02، اجلزء :06، جملة جممع الفصه اإلسالمي، العدد :(1/7) 63: املالية رقمقرار بشأن األسواق   -  )4(



 :  ضوابط  إصدار و تداول  األسهمثانيلاملبحث ا                                                                 .. تطوير السوق املالية اإلسالميةتنشيط و ثالث :  دور األسهم  يف الفصل ال
 همــــــــــــــــــدار  األســـــــــــوابط إصــــــــــض  : املطلب األول                            

 

170 
 

ضـــح ســـالمة تعاملهـــا حبيـــث تتّ  ،معروفـــة ومعلومـــة لـــدى النـــاسأن تكـــون األســـهم صـــادرة عـــن شـــركة   -2
(ونزاهتــه، فــال جيــوز التعامــل يف أســهم شــركات جيهــل املســاهم فيهــا حصيصــة الشــركة

23F

ا قــد تظهــر ألّ�ــ .)1

(م وغري مباحنشاطها حمرّ  ضح أنّ شركات ومهية ليس هلا نشاط خدمي أو إنتاج معلوم أو يتّ 
24F

2(. 
ـــة وأكـــل أمـــوال النـــاس أن ال يرتتـــب علـــى التعامـــل  -3 باألســـهم أي حمظـــور شـــرعي كالربـــا والغـــرر واجلهال

ثابـت سـواء رحبـت  بالباطل، فال جيوز قبول األسهم املمتازة اليت متنح حاملهـا حـق احلدـول علـى ربـحٍ 
"ال  :هر جممـع الفصـه اإلسـالمي مـا نّدـهذا الربح هو الربا بعينه، ويف ذلـك قـرّ  ، ألنّ خسرت الشركة أم

ي إىل ضمان رأس املال أو ضـمان قـدر مـن الـربح أو أسهم ممتازة هلا خدائص مالية تؤدّ جيوز إصدار 
(تصـــدميها عنـــد التدـــفية أو عنـــد توزيـــع األربـــاح"

25F

ع الـــيت متـــنح ا قبـــول أســـهم التمّتـــكمـــا ال جيـــوز أيًضـــ،  )3

عــد مــن قبيــل ذلــك يُ  ا يف املــال والعمــل، ألنّ حاملهــا حــق احلدــول علــى األربــاح دون أن يكــون شــريكً 
(أكل أموال الناس بالباطل

26F

4(. 

ة شـائعة يف الشـركة، وجيـوز أن تكـون هـذه الوثيصـة ثبت ملكية املساهم حلدّ هم وثيصة تُ عد شهادة السّ تُ  -4
ة شـائعة يف هم حلاملـه هـو حّدـاملبيـع يف الّسـ باسم مالكها أو ألمره، وال مانع أن تكون حلاملها، ألنّ 

 ة؛االستحصاق يف احلدّ هم وثيصة إلثبات هذا الشركة، وشهادة السّ 
ا إّمـ ،صـدرت بالصيمـة العادلـة لألسـهم الصدميـةجيوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مـال الشـركة إذا أُ  -5

(كان بعالوة إصدار أم بدو�اسواء   ا بالصيمة السوقيةحسب تصومي اخلرباء ملوجودات الشركة، وإمّ 
27F

5(. 
هم تعــرف نــة إىل قيمــة الّســنســبة معيّ تصــوم بعــض الشــركات عنــد طــرح أســهمهما لالكتتــاب بإضــافة   -6

ا إذا كــان وهــذا ال مــانع منــه شــرعً  ،ألســهمالغــرض تغطيــة تكــاليف إجــراءات إصــدار  برســم اإلصــدار

(كـاليف الفعليـة لإلصـدارا يتوافق مـع التّ ا مناسبً ا تصديرً رً رسم اإلصدار مصدّ 
28F

يف قـرار جممـع  وقـد جـاء .)6

                                                 
 ورقة عمل  ،""أحكام الربح الناشئ عن المساهمة في الشركات التي فيها شبهة من حيث التصرف واالمتالك ،عباس أمحد حممد الباز  -  )1(

 .11، ص:2007"، اإلمارات العربية املتحدة، والبورصاتاألوراق المالية  " أسواقمصدمة إىل مؤمتر:          
 .46أمحد السعد، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 بشأن األسواق املالية، مرجع سابق. )7/1( 63 قرار جممع الفصه اإلسالمي رقم:  -  )3(
 .172، ص:1998األردن، "، دار النفائس، ، "المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميريشبحممد عثمان   -  )4(
 الرابط التايل:                                                                                        ، متوفر على 17/03/2010 بتاريخ: ،19قرار رقم  "،"الضوابط الشرعية لألسهم ،اهليئة الشرعية لبنك البالد  -  )5(

                                                                                                 http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx -     
 .31مرجع سابق، ص: والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالمي"،"االستثمار أشرف حممد دوابة،   -  )6(

http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx_
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ال مــانع منهــا  ،هم لتغطيــة مدــاريف اإلصــدارقيمــة الّســنــة مــع "إضــافة نســبة معيّ  :الفصــه اإلســالمي أنّ 
 .)29F1("اا مناسبً رة تصديرً ا ما دامت هذه النسبة مصدّ شرعً 

  :جيوز قيام جهة ما بضمان اإلصدار إذا كـان بـدون مصابـل لصـاء الضـمان، ويصدـد بضـمان اإلصـدار  -7
و جــزء مــن ذلــك "االتفــاق عنــد تأســيس الشــركة مــع مــن يلتــزم بضــمان مجيــع اإلصــدار مــن األســهم، أ

وهذا ال مـانع منـه  "،ب فيه غريهتا مل يكتى ممّ د من امللتزم باالكتتاب يف كل ما تبصّ اإلصدار، وهو تعهّ 
د، وجيــوز أن حيدــل د امللتــزم باالكتتــاب بالصيمــة االمسيــة بــدون مصابــل لصــاء التعّهــا، إذا كــان تعّهــشــرعً 

 د الدراسات أو تسويق األسهم.مثل إعدا ،يه غري الضمانامللتزم على مصابل عن عمل يؤدّ 
هم الّســجيـوز أن تصــوم الشــركة بتصســيط قيمــة الّســهم للمكتتبــني، فيصـوم املكتتــب بــأداء قســط مــن قيمــة  -8

ا بزيـادة رأس دفعـه وملتزًمـ عّجـل ا مبـافيعترب املكتتب مشـرتكً  ،املكتتب فيه وتأجيل سداد بصية األقساط
مجيـع األسـهم، وتظـل مسـؤولية الشـركة بكامـل رأس ماله يف الشركة، شـرط أن يكـون التصسـيط يشـمل 

(ه هو الصدر الذي حدل العلم والرضا به من املتعاملني مع الشركةماهلا املعلن بالنسبة للغري، ألنّ 
30F

2(. 
ل ينبغــي أن تكــون األســهم صــادرة عــن شــركة تتــوافر فيهــا قواعــد الشــركة مــن املشــاركة يف األعبــاء وحتّمــ -9

(املخـاطر
31F

تعاقــد، فــإن  يكـون مصــدار الــربح لكــل واحـد مــن الشــركاء مـذكور عنــد ال، ولــذلك ينبغــي أن )3
 فسد العصد.اجلهالة تُ  ألنّ  كان جمهوال فسد العصد

 رابًعا: إصدار األوراق المالية اإلسالمية في ماليزيا
املاليــة اق ص إصــدار األور م وتــرخّ تعتــرب هيئــة األوراق املاليــة املاليزيــة اجلهــة املســؤولة والوحيــدة الــيت تــنظّ 

قســم ســوق املـال اإلســالمي لغــرض مســاعدة اهليئــة يف  1996يئـة ســنة اهلت أَ نَشــوقــد أَ  ،اإلسـالمية يف ماليزيــا
ا بإنشـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية، وذلـك بـدف إصدار األوراق املاليـة اإلسـالمية، باإلضـافة إىل قيـام اهليئـة أيًضـ

ســاعدة قســم ســوق املــال اإلســالمي مــن جهــة أخــرى ومل ،تنظــيم إصــدار األوراق املاليــة اإلســالمية مــن جهــة
 وذلك يف األمور التالية:

 ق باألوراق املالية اإلسالمية؛إصدار الفتاوى الشرعية يف األمور اليت تتعلّ  -
                                                 

 .1273بشأن األسواق املالية، جملة جممع الفصه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: )7/1( 63قرار رقم :   -  )1(
 .33ص: مرجع سابق، "،،" االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميابةو أشرف حممد د  -  )2(
 .106ص: شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق،  -  )3(
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 توثيق مجيع الصواعد والصوانني اليت تتعّلق بإصدار األوراق املالية اإلسالمية، قبل عرضها على اجلمهور؛ -

(ق بالصضايا الشرعيةوالتوجيهات لصسم سوق املال اإلسالمي فيما يتعلّ تصدمي الندائح  -
32F

1(. 
(هذا، ويتوّجب على الشركة التي تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية أن تقوم بتعيين 

33F

2(: 

  تتوافر فيه الصفات التالية: ،مستشار شرعي مستقل ومعتمد من قبل هيئة األوراق المالية الماليزية -1

 أعلن إفالسه من قبل؛يكون قد  أالّ  .أ 
 ؛مل يرتكب أي جرمية تستوجب العصوبة اجلنائية .ب 
  ؛معة الطيبةع باألخالق احلسنة والسّ يتمتّ  .ج 
مــع خــربة ال تصـــل عــن ثـــالث  ،لديــه املــؤهالت العلميـــة يف جمــال فصــه املعـــامالت وأصــول الفصـــه .د 

 سنوات يف جمال أعمال املدارف اإلسالمية.
 ص مـن قبـل البنـك المركـزي المـاليزيف تقليـدي مـرخّ تعيين مصـرف إسـالمي معـّين أو أي مصـر  -2

 ة من خالل فتح النوافذ اإلسالمية:للتعامل بمعامالت البنوك اإلسالمي

ق بإصـدار والغرض من هذا التعيني هـو تصـدمي الندـح واملشـورة والتوجيـه للشـركة املدـدرة يف كـل مـا يتعلّـ     
الوثـــائق وامللفـــات املطلوبـــة، تعليمـــات اإلصـــدار، وكـــل اإلجـــراءات اإلداريـــة  األوراق املاليـــة اإلســـالمية، مثـــل:

 مجيع اإلجراءات تتوافق وأحكام الشريعة. د من أنّ باإلضافة إىل التأكّ  ،ق باإلصدارالتنفيذية اليت تتعلّ و 
الشرعية التابعـة ا اهليئة تصرير شرعية اإلصدار هو من مهام املستشار الشرعي فصط، أمّ  واجلدير بالذكر أنّ     

عصـد جديـد مل يكـن بيف حالـة إصـدار أوراق ماليـة إسـالمية  ا إالّ دً ل جمـدّ هليئة األوراق املالية املاليزية فال تتـدخّ 
 أو إذا كانت هناك بعض اإلشكاليات العالصة اليت حتتاج إىل قرار �ائي وحاسم من قبل اهليئة.، من قبل

شــبكة  ليزيــة علــى وضــع مجيــع مصرتحــات اإلصــدار علــى موقعهــا علــىوقــد عملــت هيئــة األوراق املاليــة املا    

34Fتاالنرتنــ

 هلــا االســتفادة مــن مجيــع مالحظــاتم  يتســّىن حــّىت  ،األمــر هطــالع عليــه مــن قبــل كــل مــن يهّمــلإل ∗

 واقرتاحاتم بذا الشأن.

                                                 
        ،10/09/2011 ، بتاريخ:األكادميية العاملية للبحوث الشرعية ار األوراق المالية في ماليزيا"،صدالنظام القانوني إل"حممد أكرم ال لدين،   -  )1(

  - www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html                                     :التايل متوفر على الرابط        
(2) -  Securities commission Malaysia,"  Guidelines on the Offering of Islamic Securities”, 2004 ,exists on the   
       link :  -  www.sc.com.my/main.asp? Papied : 249 &Menuid : 278 & newsid :& kinkind /& type 
∗ www.se.com.my/htm/Bondmkt/fr-bondmkt.htm 
 

http://www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html%20-
http://www.sc.com.my/main.asp
http://www.se.com/
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 : ضوابط إصدار األسهم  المطلب األول
ـــة تُ  ـــة إصـــدار األســـهم املنضـــبطة بالضـــوابط الشـــرعية أســـاس التعامـــل املـــايل يف الســـوق املالي عتـــرب عملي

 هم ضوابطها الشرعية من خالل العناصر التالية: أاإلسالمية، وعليه سيتم تسليط الضوء على هذه العملية و 

 
 

 
 

 الــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامــــــــة لإلصـــــــدارأولـاً :  
ميكن توضـيح عريه، و سحجمه وتو صة مببادئ وشروط اإلصدار وقيوده ونوعيته الصواعد املتعلّ  اصدد بيُ  

  كما يلي:  ذلك

املاليـة يف بعـض ميكـن االسرتشـاد يف ذلـك بصواعـد وقـوانني إصـدار األوراق  :قواعد إصدار األسـهم  - 1

 :يلي األسواق املالية العربية كما
يُصّسم رأس مال شركة املسامهة إىل أسهم متساوية الصيمة يف كل إصدار، وجيوز أن ينص نظام الشركة  -أ 

على إصدار أسهم حلاملها وجيب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نصًدا، وحيّدد نظام الشركة قيمـة الّسـهم 
حصوق والتزامات  االمسية، كما جيوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس مال الشركة تكون هلا نفس

 أسهم اإلصدارات السابصة؛ 
ر اهليئة بذلك، فإذا مل تعرتض اهليئـة خـالل ثالثـة طِ على كل شركة ترغب يف إصدار أوراق مالية أن ختُ  -ب 

ق اإلخطـــار رفَـــيُ  أن أســـابيع مـــن تـــاريخ اإلخطـــار كـــان للشـــركة الســـري يف إجـــراءات اإلصـــدار، وجيـــب
(ئةدها اهليبالبيانات واملستندات اليت حتدّ 

0F

1(. 
أن  ،ينبغـي علـى مجيـع شـركات املسـامهة العامـة عنـد قيامهـا بطـرح أوراق ماليـة باكتتـاب عـام أو خـاص -ج 

ر  رّ تصوم بإعداد نشرة إصدار تصدمها إىل اهليئة العامة لسوق املال العتمادها قبـل الطـرح، وجيـب أن ُحتـ
(ها اهليئةا للنماذج اليت تُعدّ صً نشرة اإلصدار وف

1F

2(. 
                                                 

 ، 1992لسنة  95إصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال الدادر بالصانون رقم ، 135من الصرار رقم :  01،02،07املواد رقم:  -  )1(
 .1993-81جريدة الوقائع املدرية، العدد:        

 .2001،مان، سلطنة عُ 695، اجلريدة الرمسية، العدد:4/2001وزاري بإصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال، رقم: ، قرار02املادة: -  )2(

  ً؛ـة لإلصـــــــدارالــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامّــ :  أولـا 
  : ؛تصـريف اإلصدار قنـــظام االكــــتــتاب وطــــر ثانًيا 
 : ـــــــــهم؛ ـالضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األسـ ثالثًا 
 اليزيا. ـــاألوراق المالية اإلسالمية في م: إصدار رابًعا 
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ق مـــن مـــدى مطابصـــة هـــذه النشـــرة للتحّصـــ ،راجعـــة نشـــرة اإلصـــدار واملعلومـــات املرفصـــة بـــاتصـــوم اهليئـــة مب -د 
بــات الصــانون والتعليمــات والصــرارات الدــادرة مبوجبــه، وللمجلــس رفــض نشــرة اإلصــدار أو تعليــق ملتطلّ 

 نفاذها، وذلك إذا كانت: 
ّـــ - ـــواردة ال تتفـــق نشـــرة اإلصـــدار أو أي فـــق مـــع الصـــانون أو ال تتّ بـــات ا ملتطلّ بـــا مـــن املعلومـــات ال

 ؛بات املدلحة العامة ومحاية املستثمرينمتطلّ 
بيانات غري صحيحة أو غري دقيصة  ،ا من املعلومات الواردة بات نشرة اإلصدار أو أيّ نضمّ إذا ت -

(ن املستثمر من إجياد قراره االستثماريكِّ ن معلومات جوهرية متُ ا ال تتضمّ أو أ�ّ  ،لةأو مضلّ 
2F

1(. 
عـن دراسـة اجلـدوى االقتدـادية لألعمـال الـيت  ركات املسامهة العامة تصـدمي ملخـص وافٍ جيب على ش -ه 

 ؛ا لطرح أوراقها املالية لالكتتاب العاموذلك شرطً  ،ستمارسها
  نشـــر أي معلومـــات إيضـــاحية حـــول  ،حيـــق للســـوق أن تطلـــب مـــن شـــركات املســـامهة العامـــة األعضـــاء -و 

 التعامل واطمئنان املستثمرين على نفصة الشركة؛أوضاع هذه الشركات، مبا يكفل سالمة 
  ؛بنوك االستثمار والشركات املالية والوكالءبينحدر حق تغطية إصدارات األوراق املالية  -ز 
تستمر عملية االكتتاب يف أسهم الشركات املسامهة العامـة ملـدة ال تصـل عـن شـهر وال تزيـد عـن ثالثـة  -ح 

(أشهر
3F

2(. 
ن عـدد املكتتبـني وجنسـياتم  نـاء فـرتة الطـرح حـول نتـائج االكتتـاب، يتضـمّ تزويد اهليئة بتصـارير دوريـة أث -ط 

البيانــات  نوغريهــا مــ ،واألســهم املكتتــب بــا وطلبــات االكتتــاب املرفوضــة مــع توضــيح أســباب الــرفض
دها نشرة اإلصدار، وعليه اقرتاح البدائل املناسبة صة بذلك خالل الفرتات الزمنية اليت حتدّ املتعلّ  ىاألخر 
ف باألسـهم غـري ديص األسهم يف حالة وجود فائض يف االكتتـاب العـام، أو اقـرتاح كيفيـة التدـرّ لتخ

 ؛املكتتب با حسب الشروط الواردة يف نشرة اإلصدار
مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــاب مســؤولني جتــاه اجلهــة املدــدرة لــألوراق املاليــة واملكتتبــني عــن  عــديُ  -ي 

دة مبوجـــــب هـــــذه وواجبـــــاتم احملـــــدّ  مرتكبونـــــه يف أداء مهـــــامهجـــــرب األضـــــرار الناجتـــــة عـــــن أي إمهـــــال ي
ا ندوًصــ ،ن االتفاقيــات املربمــة بــني مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــابالتعليمــات، وجيــوز أن تتضــمّ 

ق بفــرض غرامـــات ماليــة علــى مدـــارف االكتتــاب الــيت تتـــأخر عــن االنتهــاء مـــن معاجلــة طلبـــات تتعلّــ
(الواردة بنشرة اإلصداراالكتتاب خالل الفرتات الزمنية 

4F

3(. 
                                                 

 .2002 ،، األردن6280 ، اجلريدة الرمسية، العدد:76رقم  ، قانون األوراق املالية41 :املادة رقم  -  )1(
 .1994اخلرطوم لألوراق املالية لسنة ، قانون سوق 45،47،69: املواد رقم  -  )2(
 .11، ص:2005"، مان"متطلبات وشروط إصدار األسهم في سلطنة عُ  ،12/2005 :الصرار اإلداري رقم  -  )3(
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 يلي:  ذلك كما وميكن توضيح :تحديد نوع وحجم اإلصدار وتسعيره - 2

واملصدود هنا حتديد نـوع األسـهم املزمـع إصـدارها مـن قبـل الشـركة، ذلـك أّن األسـهم  :نوعية اإلصدار  -أ 

األســهم  للّتدــنيف، فمنهــا:وكمــا ســبق ذكــره تتنــوّع إىل أنــواٍع عديــدة حســب وجهــة النظــر املّتخــذة أساًســا 
 .ية أو اإلذنية أو...اخلالنصدية أو العينية، األسهم االمس

ر إصــدارها، ففــي الصــانون د نوعيــة األســهم املصــرّ ومــن املهــم حتديــد الســلطة أو اهليئــة أو اجلهــة الــيت حتــدّ 
أو حلاملهـا، أو جيـوز د مـا إذا كانـت األسـهم امسيـة ذي حيـدّ نظام الشركة هـو الّـ الفرنسي، فالصاعدة العامة أنّ 

(أن يفرض النظام أن تكون مجيع األسهم امسية يف حني ال ميكن أن تكون مجيع أسهم الشركة حلاملها
5F

1(. 
حظـــر  كمـــا متّ   ،يف حالـــة إصــدار أســـهم عينيـــة ةكمــا فـــرض الصـــانون املدـــري الصيــود واحلـــدود املفروضـــ

"يشرتط  مدة سنتني كاملتني، حيث: نئر عاألرباح واخلسا بتداول احلدص العينية قبل نشر امليزانية وحسا
أن تكـون قيمـة هـذه األسـهم مطابصـة لصيمـة احلدـة  ،إلصدار أسهم مصابل حدـة عينيـة أو مبناسـبة االنـدماج

م لــدى حبــق أصــحاب الشــأن يف الــتظلّ  دون إخــاللٍ  ،دتا جلنــة التصيــيم املختدــةحــدّ  اأو احلصــوق املندجمــة كمــ
ا كمــا جيـوز لــه أن ينســحب، ويف ي الفــرق نصـدً ملصــدم احلدـة العينيــة أن يـؤدّ مــات، ومـع ذلــك جيـوز جلنـة التظلّ 

)م أو البث فيهبعد فوات ميعاد التظلّ  مجيع األحوال ال جيوز إصدار هذه األسهم إالّ 
6F

2). 

قامـــت أغلـــب قـــوانني األســـواق املاليـــة املعاصـــرة بتحديـــد حجـــم اإلصـــدار، وذلـــك  حجـــم اإلصـــدار: -ب 

ة بإصـدارات زائـدة تـؤثّر علـى الصيمـة السـوقية لـألوراق املاليـة املدـدرة، حبيـث لغرض عدم إغـراق السـوق املاليـ
)جيب أن يتم اإلصدار يف احلدود اليت ميتّدها السوق

7F

3). 

م يف حتديــده أمــور عديــدة يــتم آلخــر، ويــتحكّ  حجــم إصــدار األســهم خيتلــف مــن ســوقٍ  ولــذلك فــإنّ  
 مبنح ترخيص اإلصدار، ومن هذه االعتبارات: ةقبل جهات السوق املالية املختد نتصديرها م

 ؛نوع األسهم املزمع إصدارها -
  ؛اإلصدار يكون مبناسبة تأسيس الشركة أم عند زيادة رأس ماهلا -
 أم ال. ماكتتاب عا طرح هذا اإلصدار يف -

                                                 
 .13ص: نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق،  -  )1(
 .1992، مدر، 25اجلريدة الرمسية، العدد: ،95"، قانون ر قم: المال "إصدار قانون سوق رأس، 03املادة:   -  )2(
 .14مرجع سابق، ص: حممد الدادق املهدي، نزيه  -  )3(
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 راعاة هذه االعتبارات. األسواق املختلفة حسب مدى مُ  وهلذا خيتلف حجم اإلصدار يف

هم للجمهـور يف حتديـد السـعر الـذي سـيتم بـه بيـع الّسـ" :صدـد بتسـعري اإلصـداريُ  تسعير اإلصـدار: -ج 

ا علــى مــا يســتطيع د هــذا الســعر أساًســب مصابــل كــل ســهم، ويتحــدّ طلَ ليــة، أي الســعر الــذي ســيُ الســوق األوّ 
( يتناسب واألهداف املوضوعةزم حّىت يكون أعلى أو أقل من الّال  له، وجيب أالّ السوق حتمّ 

8F

1(. 

العوامــل الــيت حتكــم التســعري ســواء يف حالــة اإلصــدارات األصــلية عنــد تأســيس الشــركة أم يف وختتلــف 
(يلي حصة عند زيادة رأس ماهلا، كمااإلصدارات الّال 

9F

2( : 

د النظـــام األساســـي للشـــركة يف هـــذه احلالـــة حيـــدّ  اإلصـــدارات األصـــلية عنـــد تأســـيس الشـــركة: -1-ج

ذين يفرضـهما الصـانون، وحتـرص الشـركة علـى األدىن واألقدى اللّ وتكون بني احلدين  ،الصيمة االمسية لألسهم

لة ه ولغـرض محايـة مجهــور املكتبـني مـن الـرتويج والدعايـة املضــلّ غـري مبـالغ فيــه، كمـا أنّـ ا معصـوالً أن يكـون سـعرً 
التشريعات والصـوانني العديـد مـن الصيـود  سيني لتسويق اإلصدار، فصد فرضت خمتلفاليت تكون من قبل املؤسّ 

 ؛د من املركز املايل للشركةألسهم قبل التأكّ ا حتظر تداول ليتا

يف هــذه احلالــة يكــون الســعر مــن الناحيــة  :حقــة فــي حالــة زيــادة رأس المــالاإلصــدارات الّال  -2-ج

العمليــة قريــب مــن الصيمــة الســوقية لألســهم األصــلية الســابصة، وذلــك بســبب تفــادي حــدوث اضــطراب يف 
 لتسعري األسهم اجلديدة باالعتماد على قيمتها يف السوق. ا عادالً ذلك يعترب أسلوبً  وألنّ  ،األسواق املالية

 ثانيـًا: نظام االكتتاب وطرق تصريف اإلصدار
 وطرق تدريف اإلصدار، كما يلي: االكتتابميكن توضيح إجراءات 

قيمـة امسيـة متسـاوية عند تأسيس شركة املسامهة، فإّ�ا تصسِّـم رأس ماهلـا إىل أسـهم ذات  نظام االكتتاب: -1
 مث تطرح األسهم لالكتتاب العام، وإذا كانت الشركة قائمة فإّ�ا تطرح أسهمها اجلديدة لالكتتاب اخلاص.

ذي تصوم به الشركة مصابـل دفـع حدـة يف وعليه فاالكتتاب هو: "إعالن رغبة االشرتاك يف املشروع الّ  
(رأس ماهلا"

10F

3(. 
                                                 

 "، الدار الدولية للنشر دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العالم "االكتتاب:ون شولتز، ور  وراجيمس يب أركب - )1(
 .221، ص:1999والتوزيع، مدر،        

 .15نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: - )2(
 ،2000 ،مدر مؤسسة شباب اجلامعة، "،اإلسالمي،" شركات االستثمار في االقتصاد  خلف بن سليمان بن صاحل بن سليمان النمري - )3(

 .259ص:       
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د ح، مــع التعّهــِر اإلرادة يف االشــرتاك يف مشــروع الشــركة الــذي طُــ "إعــالن ه:فــه الــبعض اآلخــر بأنّــويعرّ  
11Fل يف عدد من األسهم املطروح شراؤها"بتصدمي حدة يف رأس املال تتمثّ 

1.  

ا أّمــ ،وعليــه فاالكتتــاب ميــنح املكتتــب صــفة املســاهم إذا اكتتــب يف رأس مــال الشــركة بعــد تأسيســها
فإذا انتهت إجراءات التأسيس وأعلن االكتتاب  سون،م املؤسّ املكتتبون يف رأس مال الشركة قبل تأسيسها فه

 ي املكتتبون املسامهون يف رأس مال الشركة.العام مسّ 
ه الوســيلة املثلــى ألنّــ ،ولــذلك يعتــرب االكتتــاب العــام مــن أهــم اإلجــراءات األساســية يف تأســيس الشــركة

رين الــذين يصبلــون علــى هــذا ر املــدخلشــركة، مــن خــالل التوّجــه جلمهــو لتجميــع اجلــزء األكــرب مــن رأس مــال ا
 يلي: ومن أهم شروط االكتتاب ما ،سيهيف املشروع ويف مؤسّ  االكتتاب ثصةً 

أن يكون االكتتاب جديًا وحصيصًيا وال جيوز أن يكون صوريًا، ولذلك ينبغـي بـأن تسـّدد قيمـة األسـهم  .أ 
 فعلًيا للشركة؛

أو تعليصه علـى شـرط أو أجـل، ومـىت ّمت االكتتـاب أن يكون االكتتاب باتًا منجزًا وال جيوز الرجوع فيه  .ب 
(يف رأس مال الشركة انتصل املؤّسسون إىل متام املرحلة األخرى من التأسيس

12F

2(. 
 ويمكن لهذا االكتتاب أن يتعّلق بما يلي:

 االكتتاب يف شركات حتت التأسيس تطرح أسهمها لالكتتاب العام ألّول مرّة؛ .أ 
 قائمة بالفعل من شركات االكتتاب العام؛ االكتتاب يف زيادة رأس مال شركات .ب 
ويصتدر االكتتاب يف ، االكتتاب  يف زيادة رأس مال شركات قائمة بالفعل من شركات االكتتاب املغلق .ج 

(هذه احلالة فصط على املؤّسسني واملسامهني الصدامى واحلاليني يف الشركة
13F

3(. 
يتم تدريف األسـهم يف السـوق األّوليـة مـن قبـل الشـركات املدـدرة وفـق  طرق تصريف اإلصدارات: -2

 الطرق واألساليب التالية: 

ويــتم مــن خــالل قيــام الشــركات املدــدرة باالتدــال باملســتثمرين احملتملــني لتســويق  األســلوب المباشــر: -أ 

(إصدارها وبيع أسهمهما دون تدخل وسطاء
14F

4(. 

                                                 
 .17نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: -   (1)

 .260ص: صاحل بن سليمان النمري، مرجع سابق،خلف بن سليمان بن   -  )2(
 .131السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 240حممود حممد الداغر، مرجع سابق، ص:  -  )4(
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سـون أو ويكون ذلك يف الشركات املغلصـة الـيت ال تطـرح أسـهمها يف اكتتـاب عـام، حيـث يصـوم املؤسّ  
 ،ي اكتتابـــات املســـتثمرين وتســـليمهم شـــهادات األســـهمبتدـــريف اإلصـــدار وتلّصـــ ،جلنـــة مـــنهم وتنـــوب عـــنهم

(ص هلا بذلكحد املدارف املرخّ أل عليها يف سني إيداع املبالغ احملدّ وجيب على املؤسّ 
15F

1(. 
قد يأخذ األسلوب املباشر أيًضا طريصة املزايدة، حيث يتم من خالل هذا األسلوب  أسلوب المزاد:  -ب 

دعــــوة املســــتثمرين احملتملــــني لتصــــدمي عطــــاءات تتضــــّمن الكميــــات املــــراد شــــراؤها وســــعر الشــــراء، فيــــتم قبــــول 
(العطاءات بالتدرج تنازلًيا من السعر األعلى إىل األقل حىت يتم تدريف وبيع كامل اإلصدار

16F

2(. 
عمليــة  وّيل بتــ ،عــن الشــركة ويــتم ذلــك مــن خــالل قيــام طــرف ثالــث نيابــةً  مباشــر:الألســلوب غيــر ا -ج 

ة  مدارف االستثمار هذه املهمّ ا ما تتوّىل االكتتاب وتسويق األسهم اليت أصدرتا الشركة للمستثمرين، وغالبً 
ورة شــا يف احلدــول علــى املعتمــد عليهــكبــري مــن اخلــربة، ويُ   ع بصــدرٍ دــة تتمّتــســات ماليــة متخدّ باعتبارهــا مؤسّ 
(زمة حيال معامالت الشركة باإلضافة إىل املشاركة يف اإلصداروالنديحة الّال 

17F

3(. 
عــن  ة، فضــالً وميكــن للشــركات اإلســالمية العاملــة يف جمــال األوراق املاليــة الصيــام بــذه اخلــدمات املهّمــ

ا للصيـام بـذا النـوع مـن ا جيـدً ا عمليًـذلك مشروط بتدريب العاملني لديها تـدريبً  غري أنّ  ،املدارف اإلسالمية
دــرف علــى أســاس إحــدى ويــتم تدــريف األســهم املدــدرة مــن خــالل االتفــاق بــني الشــركة وامل، اخلــدمات

 : الطرق التالية

وذلك بأحد  ،د مدرف االستثمار بتدريف كامل اإلصدارحيث يتعهّ  التعهد بتغطية اإلصدار: -1-ج

 الطرق التالية:

ا ميثـل  يلتزم املدرف بشراء مجيع األسهم املددرة ويصوم بإعادة بيعهـا للجمهـور بسـعر أعلـى ليحصـق رحبًـ -
فاملدرف يصوم هنا بدور التاجر الذي حيدل علـى الكميـة املدـدرة  ،الفرق بني سعر الشراء وسعر البيع

 ؛بسعر يصل عن سعر بيعها
ا بشراء األسهم اليت مل يتم االكتتـاب عليهـا األسهم املددرة للجمهور، ويكون ملزمً يصوم املدرف ببيع  -

(رةدا للجهة املدحلسابه اخلاص، أي يكون أحد املكتتبني وشريكً 
18F

4(. 

                                                 
 .23نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص:  -  )1(
 .72مدطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 :" دور األسواق المالية في "، ورقة عمل مصدمة  إىل ندوة"دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق األوراق المالية ،الكيالينعادل عبد اهللا   -  )3(

 .08، ص:2005 ،ليبيا ،"–تجارب ورؤى مستقبلية  –التنمية االقتصادية          
 .188ص: ،2000مدر، ، دار الكتب، " إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية"طارق طه،  -  )4(
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 .قدري ع من املستثمرين يف وقتٍ يصوم ببيع األوراق املالية لعدد كبري ومنوّ  -
بـــذل أقدـــى جهـــد ممكـــن بد املدـــرف للشـــركة حيـــث يتعّهـــ طريقـــة بـــذل أقصـــى جهـــد ممكـــن: -2-ج

ى جزء مـن األسـهم مل يـتم تدـريفه يصـوم بـرده إىل الشـركة املدـدرة، لتدريف كمية األسهم املددرة، وإذا تبصّ 

 ،اطر اإلصــدارخمــل أي  تدــريف الكميــة املدــدرة دون أن يتحّمــذي يتــوّىل مســار الّــفاملدــرف يصــوم بــدور السّ 
 .)19F1(ابصً فق عليها مسوذلك مصابل عمولة متّ 

نـني يصوم املدرف برتتيب عملية تدريف اإلصـدار اجلديـد إىل مسـتثمرين معيّ  :الترتيبات الخاصة -3-ج

(وذلك مصابل عمولة يتصاضاها من اجلهة املددرة مصابل إجراء هذه الرتتيبات ،دينحمدّ و 
20F

2(. 

 : الضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األســــــــــــــــــهمثالثـًا
 يلي:  د با، ومن هذه الضوابط ماضوابط شرعية ينبغي االلتزام والتصيّ  اك األسهم هلإصدار ومتلّ  عملية نّ إ   

ق ا وحيّصـونشـاطها مشـروعً  اجيوز إصدار األسهم إذا كان الغرض الذي من أجله أنشـئت الشـركة مباًحـ -1

ـــاء واملـــاء وشـــركات   ،مثـــل الشـــركات اإلنتاجيـــة للســـلع واخلـــدمات ،مدـــلحة التمـــع كشـــركات الكهرب
غري مباح كشركات إنتاج اخلمور وحلم اخلنزير واملخدرات والصمار ا إذا كان غرضها األدوية وغريها، أمّ 

(ن منهــا هــذه الشــركةا لــذلك إصــدار األســهم الــيت تتكــوّ م تبًعــرِّ م إنشــاء الشــركة وُحــرِّ ُحــ ،والربــا وحنــوه
21F

3( ،
 يلي: ر ماالذي قرّ  خذ بذلك جممع الفصه اإلسالميأوقد 

تأســــيس شـــركة مســــامهة ذات أغـــراض وأنشــــطة  فـــإنّ  ،لاألصــــل يف املعـــامالت احلِــــ مبـــا أنّ  .أ 
 ا؛مشروعة جائز شرعً 

م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
(مات أو املتاجرة بااحملرّ 

22F

4(. 

                                                 
 .518، ص:2002 لبنان، -"، دار الكلم الطيب، سوريا"الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،عالء الدين زعرتي  -  )1(
 .134ص: السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق،  -  )2(
 .12عبد السالم فيغو، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 .1273، ص:02، اجلزء :06، جملة جممع الفصه اإلسالمي، العدد :(1/7) 63: املالية رقمقرار بشأن األسواق   -  )4(
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ضـــح ســـالمة تعاملهـــا حبيـــث تتّ  ،معروفـــة ومعلومـــة لـــدى النـــاسأن تكـــون األســـهم صـــادرة عـــن شـــركة   -2
(ونزاهتــه، فــال جيــوز التعامــل يف أســهم شــركات جيهــل املســاهم فيهــا حصيصــة الشــركة

23F

ا قــد تظهــر ألّ�ــ .)1

(م وغري مباحنشاطها حمرّ  ضح أنّ شركات ومهية ليس هلا نشاط خدمي أو إنتاج معلوم أو يتّ 
24F

2(. 
ـــة وأكـــل أمـــوال النـــاس أن ال يرتتـــب علـــى التعامـــل  -3 باألســـهم أي حمظـــور شـــرعي كالربـــا والغـــرر واجلهال

ثابـت سـواء رحبـت  بالباطل، فال جيوز قبول األسهم املمتازة اليت متنح حاملهـا حـق احلدـول علـى ربـحٍ 
"ال  :هر جممـع الفصـه اإلسـالمي مـا نّدـهذا الربح هو الربا بعينه، ويف ذلـك قـرّ  ، ألنّ خسرت الشركة أم

ي إىل ضمان رأس املال أو ضـمان قـدر مـن الـربح أو أسهم ممتازة هلا خدائص مالية تؤدّ جيوز إصدار 
(تصـــدميها عنـــد التدـــفية أو عنـــد توزيـــع األربـــاح"

25F

ع الـــيت متـــنح ا قبـــول أســـهم التمّتـــكمـــا ال جيـــوز أيًضـــ،  )3

عــد مــن قبيــل ذلــك يُ  ا يف املــال والعمــل، ألنّ حاملهــا حــق احلدــول علــى األربــاح دون أن يكــون شــريكً 
(أكل أموال الناس بالباطل

26F

4(. 

ة شـائعة يف الشـركة، وجيـوز أن تكـون هـذه الوثيصـة ثبت ملكية املساهم حلدّ هم وثيصة تُ عد شهادة السّ تُ  -4
ة شـائعة يف هم حلاملـه هـو حّدـاملبيـع يف الّسـ باسم مالكها أو ألمره، وال مانع أن تكون حلاملها، ألنّ 

 ة؛االستحصاق يف احلدّ هم وثيصة إلثبات هذا الشركة، وشهادة السّ 
ا إّمـ ،صـدرت بالصيمـة العادلـة لألسـهم الصدميـةجيوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مـال الشـركة إذا أُ  -5

(كان بعالوة إصدار أم بدو�اسواء   ا بالصيمة السوقيةحسب تصومي اخلرباء ملوجودات الشركة، وإمّ 
27F

5(. 
هم تعــرف نــة إىل قيمــة الّســنســبة معيّ تصــوم بعــض الشــركات عنــد طــرح أســهمهما لالكتتــاب بإضــافة   -6

ا إذا كــان وهــذا ال مــانع منــه شــرعً  ،ألســهمالغــرض تغطيــة تكــاليف إجــراءات إصــدار  برســم اإلصــدار

(كـاليف الفعليـة لإلصـدارا يتوافق مـع التّ ا مناسبً ا تصديرً رً رسم اإلصدار مصدّ 
28F

يف قـرار جممـع  وقـد جـاء .)6

                                                 
 ورقة عمل  ،""أحكام الربح الناشئ عن المساهمة في الشركات التي فيها شبهة من حيث التصرف واالمتالك ،عباس أمحد حممد الباز  -  )1(

 .11، ص:2007"، اإلمارات العربية املتحدة، والبورصاتاألوراق المالية  " أسواقمصدمة إىل مؤمتر:          
 .46أمحد السعد، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 بشأن األسواق املالية، مرجع سابق. )7/1( 63 قرار جممع الفصه اإلسالمي رقم:  -  )3(
 .172، ص:1998األردن، "، دار النفائس، ، "المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميريشبحممد عثمان   -  )4(
 الرابط التايل:                                                                                        ، متوفر على 17/03/2010 بتاريخ: ،19قرار رقم  "،"الضوابط الشرعية لألسهم ،اهليئة الشرعية لبنك البالد  -  )5(

                                                                                                 http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx -     
 .31مرجع سابق، ص: والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالمي"،"االستثمار أشرف حممد دوابة،   -  )6(

http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx_
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ال مــانع منهــا  ،هم لتغطيــة مدــاريف اإلصــدارقيمــة الّســنــة مــع "إضــافة نســبة معيّ  :الفصــه اإلســالمي أنّ 
 .)29F1("اا مناسبً رة تصديرً ا ما دامت هذه النسبة مصدّ شرعً 

  :جيوز قيام جهة ما بضمان اإلصدار إذا كـان بـدون مصابـل لصـاء الضـمان، ويصدـد بضـمان اإلصـدار  -7
و جــزء مــن ذلــك "االتفــاق عنــد تأســيس الشــركة مــع مــن يلتــزم بضــمان مجيــع اإلصــدار مــن األســهم، أ

وهذا ال مـانع منـه  "،ب فيه غريهتا مل يكتى ممّ د من امللتزم باالكتتاب يف كل ما تبصّ اإلصدار، وهو تعهّ 
د، وجيــوز أن حيدــل د امللتــزم باالكتتــاب بالصيمــة االمسيــة بــدون مصابــل لصــاء التعّهــا، إذا كــان تعّهــشــرعً 

 د الدراسات أو تسويق األسهم.مثل إعدا ،يه غري الضمانامللتزم على مصابل عن عمل يؤدّ 
هم الّســجيـوز أن تصــوم الشــركة بتصســيط قيمــة الّســهم للمكتتبــني، فيصـوم املكتتــب بــأداء قســط مــن قيمــة  -8

ا بزيـادة رأس دفعـه وملتزًمـ عّجـل ا مبـافيعترب املكتتب مشـرتكً  ،املكتتب فيه وتأجيل سداد بصية األقساط
مجيـع األسـهم، وتظـل مسـؤولية الشـركة بكامـل رأس ماله يف الشركة، شـرط أن يكـون التصسـيط يشـمل 

(ه هو الصدر الذي حدل العلم والرضا به من املتعاملني مع الشركةماهلا املعلن بالنسبة للغري، ألنّ 
30F

2(. 
ل ينبغــي أن تكــون األســهم صــادرة عــن شــركة تتــوافر فيهــا قواعــد الشــركة مــن املشــاركة يف األعبــاء وحتّمــ -9

(املخـاطر
31F

تعاقــد، فــإن  يكـون مصــدار الــربح لكــل واحـد مــن الشــركاء مـذكور عنــد ال، ولــذلك ينبغــي أن )3
 فسد العصد.اجلهالة تُ  ألنّ  كان جمهوال فسد العصد

 رابًعا: إصدار األوراق المالية اإلسالمية في ماليزيا
املاليــة اق ص إصــدار األور م وتــرخّ تعتــرب هيئــة األوراق املاليــة املاليزيــة اجلهــة املســؤولة والوحيــدة الــيت تــنظّ 

قســم ســوق املـال اإلســالمي لغــرض مســاعدة اهليئــة يف  1996يئـة ســنة اهلت أَ نَشــوقــد أَ  ،اإلسـالمية يف ماليزيــا
ا بإنشـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية، وذلـك بـدف إصدار األوراق املاليـة اإلسـالمية، باإلضـافة إىل قيـام اهليئـة أيًضـ

ســاعدة قســم ســوق املــال اإلســالمي مــن جهــة أخــرى ومل ،تنظــيم إصــدار األوراق املاليــة اإلســالمية مــن جهــة
 وذلك يف األمور التالية:

 ق باألوراق املالية اإلسالمية؛إصدار الفتاوى الشرعية يف األمور اليت تتعلّ  -
                                                 

 .1273بشأن األسواق املالية، جملة جممع الفصه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: )7/1( 63قرار رقم :   -  )1(
 .33ص: مرجع سابق، "،،" االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميابةو أشرف حممد د  -  )2(
 .106ص: شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق،  -  )3(
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 توثيق مجيع الصواعد والصوانني اليت تتعّلق بإصدار األوراق املالية اإلسالمية، قبل عرضها على اجلمهور؛ -

(ق بالصضايا الشرعيةوالتوجيهات لصسم سوق املال اإلسالمي فيما يتعلّ تصدمي الندائح  -
32F

1(. 
(هذا، ويتوّجب على الشركة التي تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية أن تقوم بتعيين 

33F

2(: 

  تتوافر فيه الصفات التالية: ،مستشار شرعي مستقل ومعتمد من قبل هيئة األوراق المالية الماليزية -1

 أعلن إفالسه من قبل؛يكون قد  أالّ  .أ 
 ؛مل يرتكب أي جرمية تستوجب العصوبة اجلنائية .ب 
  ؛معة الطيبةع باألخالق احلسنة والسّ يتمتّ  .ج 
مــع خــربة ال تصـــل عــن ثـــالث  ،لديــه املــؤهالت العلميـــة يف جمــال فصــه املعـــامالت وأصــول الفصـــه .د 

 سنوات يف جمال أعمال املدارف اإلسالمية.
 ص مـن قبـل البنـك المركـزي المـاليزيف تقليـدي مـرخّ تعيين مصـرف إسـالمي معـّين أو أي مصـر  -2

 ة من خالل فتح النوافذ اإلسالمية:للتعامل بمعامالت البنوك اإلسالمي

ق بإصـدار والغرض من هذا التعيني هـو تصـدمي الندـح واملشـورة والتوجيـه للشـركة املدـدرة يف كـل مـا يتعلّـ     
الوثـــائق وامللفـــات املطلوبـــة، تعليمـــات اإلصـــدار، وكـــل اإلجـــراءات اإلداريـــة  األوراق املاليـــة اإلســـالمية، مثـــل:

 مجيع اإلجراءات تتوافق وأحكام الشريعة. د من أنّ باإلضافة إىل التأكّ  ،ق باإلصدارالتنفيذية اليت تتعلّ و 
الشرعية التابعـة ا اهليئة تصرير شرعية اإلصدار هو من مهام املستشار الشرعي فصط، أمّ  واجلدير بالذكر أنّ     

عصـد جديـد مل يكـن بيف حالـة إصـدار أوراق ماليـة إسـالمية  ا إالّ دً ل جمـدّ هليئة األوراق املالية املاليزية فال تتـدخّ 
 أو إذا كانت هناك بعض اإلشكاليات العالصة اليت حتتاج إىل قرار �ائي وحاسم من قبل اهليئة.، من قبل

شــبكة  ليزيــة علــى وضــع مجيــع مصرتحــات اإلصــدار علــى موقعهــا علــىوقــد عملــت هيئــة األوراق املاليــة املا    

34Fتاالنرتنــ

 هلــا االســتفادة مــن مجيــع مالحظــاتم  يتســّىن حــّىت  ،األمــر هطــالع عليــه مــن قبــل كــل مــن يهّمــلإل ∗

 واقرتاحاتم بذا الشأن.

                                                 
        ،10/09/2011 ، بتاريخ:األكادميية العاملية للبحوث الشرعية ار األوراق المالية في ماليزيا"،صدالنظام القانوني إل"حممد أكرم ال لدين،   -  )1(

  - www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html                                     :التايل متوفر على الرابط        
(2) -  Securities commission Malaysia,"  Guidelines on the Offering of Islamic Securities”, 2004 ,exists on the   
       link :  -  www.sc.com.my/main.asp? Papied : 249 &Menuid : 278 & newsid :& kinkind /& type 
∗ www.se.com.my/htm/Bondmkt/fr-bondmkt.htm 
 

http://www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html%20-
http://www.sc.com.my/main.asp
http://www.se.com/
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 : ضوابط إصدار األسهم  المطلب األول
ـــة تُ  ـــة إصـــدار األســـهم املنضـــبطة بالضـــوابط الشـــرعية أســـاس التعامـــل املـــايل يف الســـوق املالي عتـــرب عملي

 هم ضوابطها الشرعية من خالل العناصر التالية: أاإلسالمية، وعليه سيتم تسليط الضوء على هذه العملية و 

 
 

 
 

 الــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامــــــــة لإلصـــــــدارأولـاً :  
ميكن توضـيح عريه، و سحجمه وتو صة مببادئ وشروط اإلصدار وقيوده ونوعيته الصواعد املتعلّ  اصدد بيُ  

  كما يلي:  ذلك

املاليـة يف بعـض ميكـن االسرتشـاد يف ذلـك بصواعـد وقـوانني إصـدار األوراق  :قواعد إصدار األسـهم  - 1

 :يلي األسواق املالية العربية كما
يُصّسم رأس مال شركة املسامهة إىل أسهم متساوية الصيمة يف كل إصدار، وجيوز أن ينص نظام الشركة  -أ 

على إصدار أسهم حلاملها وجيب أن يتم الوفاء بكامل قيمتها نصًدا، وحيّدد نظام الشركة قيمـة الّسـهم 
حصوق والتزامات  االمسية، كما جيوز إصدار أسهم جديدة عند زيادة رأس مال الشركة تكون هلا نفس

 أسهم اإلصدارات السابصة؛ 
ر اهليئة بذلك، فإذا مل تعرتض اهليئـة خـالل ثالثـة طِ على كل شركة ترغب يف إصدار أوراق مالية أن ختُ  -ب 

ق اإلخطـــار رفَـــيُ  أن أســـابيع مـــن تـــاريخ اإلخطـــار كـــان للشـــركة الســـري يف إجـــراءات اإلصـــدار، وجيـــب
(ئةدها اهليبالبيانات واملستندات اليت حتدّ 

0F

1(. 
أن  ،ينبغـي علـى مجيـع شـركات املسـامهة العامـة عنـد قيامهـا بطـرح أوراق ماليـة باكتتـاب عـام أو خـاص -ج 

ر  رّ تصوم بإعداد نشرة إصدار تصدمها إىل اهليئة العامة لسوق املال العتمادها قبـل الطـرح، وجيـب أن ُحتـ
(ها اهليئةا للنماذج اليت تُعدّ صً نشرة اإلصدار وف

1F

2(. 
                                                 

 ، 1992لسنة  95إصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال الدادر بالصانون رقم ، 135من الصرار رقم :  01،02،07املواد رقم:  -  )1(
 .1993-81جريدة الوقائع املدرية، العدد:        

 .2001،مان، سلطنة عُ 695، اجلريدة الرمسية، العدد:4/2001وزاري بإصدار الالئحة التنفيذية لصانون سوق رأس املال، رقم: ، قرار02املادة: -  )2(

  ً؛ـة لإلصـــــــدارالــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامّــ :  أولـا 
  : ؛تصـريف اإلصدار قنـــظام االكــــتــتاب وطــــر ثانًيا 
 : ـــــــــهم؛ ـالضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األسـ ثالثًا 
 اليزيا. ـــاألوراق المالية اإلسالمية في م: إصدار رابًعا 
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ق مـــن مـــدى مطابصـــة هـــذه النشـــرة للتحّصـــ ،راجعـــة نشـــرة اإلصـــدار واملعلومـــات املرفصـــة بـــاتصـــوم اهليئـــة مب -د 
بــات الصــانون والتعليمــات والصــرارات الدــادرة مبوجبــه، وللمجلــس رفــض نشــرة اإلصــدار أو تعليــق ملتطلّ 

 نفاذها، وذلك إذا كانت: 
ّـــ - ـــواردة ال تتفـــق نشـــرة اإلصـــدار أو أي فـــق مـــع الصـــانون أو ال تتّ بـــات ا ملتطلّ بـــا مـــن املعلومـــات ال

 ؛بات املدلحة العامة ومحاية املستثمرينمتطلّ 
بيانات غري صحيحة أو غري دقيصة  ،ا من املعلومات الواردة بات نشرة اإلصدار أو أيّ نضمّ إذا ت -

(ن املستثمر من إجياد قراره االستثماريكِّ ن معلومات جوهرية متُ ا ال تتضمّ أو أ�ّ  ،لةأو مضلّ 
2F

1(. 
عـن دراسـة اجلـدوى االقتدـادية لألعمـال الـيت  ركات املسامهة العامة تصـدمي ملخـص وافٍ جيب على ش -ه 

 ؛ا لطرح أوراقها املالية لالكتتاب العاموذلك شرطً  ،ستمارسها
  نشـــر أي معلومـــات إيضـــاحية حـــول  ،حيـــق للســـوق أن تطلـــب مـــن شـــركات املســـامهة العامـــة األعضـــاء -و 

 التعامل واطمئنان املستثمرين على نفصة الشركة؛أوضاع هذه الشركات، مبا يكفل سالمة 
  ؛بنوك االستثمار والشركات املالية والوكالءبينحدر حق تغطية إصدارات األوراق املالية  -ز 
تستمر عملية االكتتاب يف أسهم الشركات املسامهة العامـة ملـدة ال تصـل عـن شـهر وال تزيـد عـن ثالثـة  -ح 

(أشهر
3F

2(. 
ن عـدد املكتتبـني وجنسـياتم  نـاء فـرتة الطـرح حـول نتـائج االكتتـاب، يتضـمّ تزويد اهليئة بتصـارير دوريـة أث -ط 

البيانــات  نوغريهــا مــ ،واألســهم املكتتــب بــا وطلبــات االكتتــاب املرفوضــة مــع توضــيح أســباب الــرفض
دها نشرة اإلصدار، وعليه اقرتاح البدائل املناسبة صة بذلك خالل الفرتات الزمنية اليت حتدّ املتعلّ  ىاألخر 
ف باألسـهم غـري ديص األسهم يف حالة وجود فائض يف االكتتـاب العـام، أو اقـرتاح كيفيـة التدـرّ لتخ

 ؛املكتتب با حسب الشروط الواردة يف نشرة اإلصدار
مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــاب مســؤولني جتــاه اجلهــة املدــدرة لــألوراق املاليــة واملكتتبــني عــن  عــديُ  -ي 

دة مبوجـــــب هـــــذه وواجبـــــاتم احملـــــدّ  مرتكبونـــــه يف أداء مهـــــامهجـــــرب األضـــــرار الناجتـــــة عـــــن أي إمهـــــال ي
ا ندوًصــ ،ن االتفاقيــات املربمــة بــني مــدير اإلصــدار ومدــارف االكتتــابالتعليمــات، وجيــوز أن تتضــمّ 

ق بفــرض غرامـــات ماليــة علــى مدـــارف االكتتــاب الــيت تتـــأخر عــن االنتهــاء مـــن معاجلــة طلبـــات تتعلّــ
(الواردة بنشرة اإلصداراالكتتاب خالل الفرتات الزمنية 

4F

3(. 
                                                 

 .2002 ،، األردن6280 ، اجلريدة الرمسية، العدد:76رقم  ، قانون األوراق املالية41 :املادة رقم  -  )1(
 .1994اخلرطوم لألوراق املالية لسنة ، قانون سوق 45،47،69: املواد رقم  -  )2(
 .11، ص:2005"، مان"متطلبات وشروط إصدار األسهم في سلطنة عُ  ،12/2005 :الصرار اإلداري رقم  -  )3(
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 يلي:  ذلك كما وميكن توضيح :تحديد نوع وحجم اإلصدار وتسعيره - 2

واملصدود هنا حتديد نـوع األسـهم املزمـع إصـدارها مـن قبـل الشـركة، ذلـك أّن األسـهم  :نوعية اإلصدار  -أ 

األســهم  للّتدــنيف، فمنهــا:وكمــا ســبق ذكــره تتنــوّع إىل أنــواٍع عديــدة حســب وجهــة النظــر املّتخــذة أساًســا 
 .ية أو اإلذنية أو...اخلالنصدية أو العينية، األسهم االمس

ر إصــدارها، ففــي الصــانون د نوعيــة األســهم املصــرّ ومــن املهــم حتديــد الســلطة أو اهليئــة أو اجلهــة الــيت حتــدّ 
أو حلاملهـا، أو جيـوز د مـا إذا كانـت األسـهم امسيـة ذي حيـدّ نظام الشركة هـو الّـ الفرنسي، فالصاعدة العامة أنّ 

(أن يفرض النظام أن تكون مجيع األسهم امسية يف حني ال ميكن أن تكون مجيع أسهم الشركة حلاملها
5F

1(. 
حظـــر  كمـــا متّ   ،يف حالـــة إصــدار أســـهم عينيـــة ةكمــا فـــرض الصـــانون املدـــري الصيــود واحلـــدود املفروضـــ

"يشرتط  مدة سنتني كاملتني، حيث: نئر عاألرباح واخلسا بتداول احلدص العينية قبل نشر امليزانية وحسا
أن تكـون قيمـة هـذه األسـهم مطابصـة لصيمـة احلدـة  ،إلصدار أسهم مصابل حدـة عينيـة أو مبناسـبة االنـدماج

م لــدى حبــق أصــحاب الشــأن يف الــتظلّ  دون إخــاللٍ  ،دتا جلنــة التصيــيم املختدــةحــدّ  اأو احلصــوق املندجمــة كمــ
ا كمــا جيـوز لــه أن ينســحب، ويف ي الفــرق نصـدً ملصــدم احلدـة العينيــة أن يـؤدّ مــات، ومـع ذلــك جيـوز جلنـة التظلّ 

)م أو البث فيهبعد فوات ميعاد التظلّ  مجيع األحوال ال جيوز إصدار هذه األسهم إالّ 
6F

2). 

قامـــت أغلـــب قـــوانني األســـواق املاليـــة املعاصـــرة بتحديـــد حجـــم اإلصـــدار، وذلـــك  حجـــم اإلصـــدار: -ب 

ة بإصـدارات زائـدة تـؤثّر علـى الصيمـة السـوقية لـألوراق املاليـة املدـدرة، حبيـث لغرض عدم إغـراق السـوق املاليـ
)جيب أن يتم اإلصدار يف احلدود اليت ميتّدها السوق

7F

3). 

م يف حتديــده أمــور عديــدة يــتم آلخــر، ويــتحكّ  حجــم إصــدار األســهم خيتلــف مــن ســوقٍ  ولــذلك فــإنّ  
 مبنح ترخيص اإلصدار، ومن هذه االعتبارات: ةقبل جهات السوق املالية املختد نتصديرها م

 ؛نوع األسهم املزمع إصدارها -
  ؛اإلصدار يكون مبناسبة تأسيس الشركة أم عند زيادة رأس ماهلا -
 أم ال. ماكتتاب عا طرح هذا اإلصدار يف -

                                                 
 .13ص: نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق،  -  )1(
 .1992، مدر، 25اجلريدة الرمسية، العدد: ،95"، قانون ر قم: المال "إصدار قانون سوق رأس، 03املادة:   -  )2(
 .14مرجع سابق، ص: حممد الدادق املهدي، نزيه  -  )3(
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 راعاة هذه االعتبارات. األسواق املختلفة حسب مدى مُ  وهلذا خيتلف حجم اإلصدار يف

هم للجمهـور يف حتديـد السـعر الـذي سـيتم بـه بيـع الّسـ" :صدـد بتسـعري اإلصـداريُ  تسعير اإلصـدار: -ج 

ا علــى مــا يســتطيع د هــذا الســعر أساًســب مصابــل كــل ســهم، ويتحــدّ طلَ ليــة، أي الســعر الــذي ســيُ الســوق األوّ 
( يتناسب واألهداف املوضوعةزم حّىت يكون أعلى أو أقل من الّال  له، وجيب أالّ السوق حتمّ 

8F

1(. 

العوامــل الــيت حتكــم التســعري ســواء يف حالــة اإلصــدارات األصــلية عنــد تأســيس الشــركة أم يف وختتلــف 
(يلي حصة عند زيادة رأس ماهلا، كمااإلصدارات الّال 

9F

2( : 

د النظـــام األساســـي للشـــركة يف هـــذه احلالـــة حيـــدّ  اإلصـــدارات األصـــلية عنـــد تأســـيس الشـــركة: -1-ج

ذين يفرضـهما الصـانون، وحتـرص الشـركة علـى األدىن واألقدى اللّ وتكون بني احلدين  ،الصيمة االمسية لألسهم

لة ه ولغـرض محايـة مجهــور املكتبـني مـن الـرتويج والدعايـة املضــلّ غـري مبـالغ فيــه، كمـا أنّـ ا معصـوالً أن يكـون سـعرً 
التشريعات والصـوانني العديـد مـن الصيـود  سيني لتسويق اإلصدار، فصد فرضت خمتلفاليت تكون من قبل املؤسّ 

 ؛د من املركز املايل للشركةألسهم قبل التأكّ ا حتظر تداول ليتا

يف هــذه احلالــة يكــون الســعر مــن الناحيــة  :حقــة فــي حالــة زيــادة رأس المــالاإلصــدارات الّال  -2-ج

العمليــة قريــب مــن الصيمــة الســوقية لألســهم األصــلية الســابصة، وذلــك بســبب تفــادي حــدوث اضــطراب يف 
 لتسعري األسهم اجلديدة باالعتماد على قيمتها يف السوق. ا عادالً ذلك يعترب أسلوبً  وألنّ  ،األسواق املالية

 ثانيـًا: نظام االكتتاب وطرق تصريف اإلصدار
 وطرق تدريف اإلصدار، كما يلي: االكتتابميكن توضيح إجراءات 

قيمـة امسيـة متسـاوية عند تأسيس شركة املسامهة، فإّ�ا تصسِّـم رأس ماهلـا إىل أسـهم ذات  نظام االكتتاب: -1
 مث تطرح األسهم لالكتتاب العام، وإذا كانت الشركة قائمة فإّ�ا تطرح أسهمها اجلديدة لالكتتاب اخلاص.

ذي تصوم به الشركة مصابـل دفـع حدـة يف وعليه فاالكتتاب هو: "إعالن رغبة االشرتاك يف املشروع الّ  
(رأس ماهلا"

10F

3(. 
                                                 

 "، الدار الدولية للنشر دليل رجال األعمال حول كيفية طرح شركاتهم الخاصة لالكتتاب العالم "االكتتاب:ون شولتز، ور  وراجيمس يب أركب - )1(
 .221، ص:1999والتوزيع، مدر،        

 .15نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: - )2(
 ،2000 ،مدر مؤسسة شباب اجلامعة، "،اإلسالمي،" شركات االستثمار في االقتصاد  خلف بن سليمان بن صاحل بن سليمان النمري - )3(

 .259ص:       
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د ح، مــع التعّهــِر اإلرادة يف االشــرتاك يف مشــروع الشــركة الــذي طُــ "إعــالن ه:فــه الــبعض اآلخــر بأنّــويعرّ  
11Fل يف عدد من األسهم املطروح شراؤها"بتصدمي حدة يف رأس املال تتمثّ 

1.  

ا أّمــ ،وعليــه فاالكتتــاب ميــنح املكتتــب صــفة املســاهم إذا اكتتــب يف رأس مــال الشــركة بعــد تأسيســها
فإذا انتهت إجراءات التأسيس وأعلن االكتتاب  سون،م املؤسّ املكتتبون يف رأس مال الشركة قبل تأسيسها فه

 ي املكتتبون املسامهون يف رأس مال الشركة.العام مسّ 
ه الوســيلة املثلــى ألنّــ ،ولــذلك يعتــرب االكتتــاب العــام مــن أهــم اإلجــراءات األساســية يف تأســيس الشــركة

رين الــذين يصبلــون علــى هــذا ر املــدخلشــركة، مــن خــالل التوّجــه جلمهــو لتجميــع اجلــزء األكــرب مــن رأس مــال ا
 يلي: ومن أهم شروط االكتتاب ما ،سيهيف املشروع ويف مؤسّ  االكتتاب ثصةً 

أن يكون االكتتاب جديًا وحصيصًيا وال جيوز أن يكون صوريًا، ولذلك ينبغـي بـأن تسـّدد قيمـة األسـهم  .أ 
 فعلًيا للشركة؛

أو تعليصه علـى شـرط أو أجـل، ومـىت ّمت االكتتـاب أن يكون االكتتاب باتًا منجزًا وال جيوز الرجوع فيه  .ب 
(يف رأس مال الشركة انتصل املؤّسسون إىل متام املرحلة األخرى من التأسيس

12F

2(. 
 ويمكن لهذا االكتتاب أن يتعّلق بما يلي:

 االكتتاب يف شركات حتت التأسيس تطرح أسهمها لالكتتاب العام ألّول مرّة؛ .أ 
 قائمة بالفعل من شركات االكتتاب العام؛ االكتتاب يف زيادة رأس مال شركات .ب 
ويصتدر االكتتاب يف ، االكتتاب  يف زيادة رأس مال شركات قائمة بالفعل من شركات االكتتاب املغلق .ج 

(هذه احلالة فصط على املؤّسسني واملسامهني الصدامى واحلاليني يف الشركة
13F

3(. 
يتم تدريف األسـهم يف السـوق األّوليـة مـن قبـل الشـركات املدـدرة وفـق  طرق تصريف اإلصدارات: -2

 الطرق واألساليب التالية: 

ويــتم مــن خــالل قيــام الشــركات املدــدرة باالتدــال باملســتثمرين احملتملــني لتســويق  األســلوب المباشــر: -أ 

(إصدارها وبيع أسهمهما دون تدخل وسطاء
14F

4(. 

                                                 
 .17نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص: -   (1)

 .260ص: صاحل بن سليمان النمري، مرجع سابق،خلف بن سليمان بن   -  )2(
 .131السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 240حممود حممد الداغر، مرجع سابق، ص:  -  )4(
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سـون أو ويكون ذلك يف الشركات املغلصـة الـيت ال تطـرح أسـهمها يف اكتتـاب عـام، حيـث يصـوم املؤسّ  
 ،ي اكتتابـــات املســـتثمرين وتســـليمهم شـــهادات األســـهمبتدـــريف اإلصـــدار وتلّصـــ ،جلنـــة مـــنهم وتنـــوب عـــنهم

(ص هلا بذلكحد املدارف املرخّ أل عليها يف سني إيداع املبالغ احملدّ وجيب على املؤسّ 
15F

1(. 
قد يأخذ األسلوب املباشر أيًضا طريصة املزايدة، حيث يتم من خالل هذا األسلوب  أسلوب المزاد:  -ب 

دعــــوة املســــتثمرين احملتملــــني لتصــــدمي عطــــاءات تتضــــّمن الكميــــات املــــراد شــــراؤها وســــعر الشــــراء، فيــــتم قبــــول 
(العطاءات بالتدرج تنازلًيا من السعر األعلى إىل األقل حىت يتم تدريف وبيع كامل اإلصدار

16F

2(. 
عمليــة  وّيل بتــ ،عــن الشــركة ويــتم ذلــك مــن خــالل قيــام طــرف ثالــث نيابــةً  مباشــر:الألســلوب غيــر ا -ج 

ة  مدارف االستثمار هذه املهمّ ا ما تتوّىل االكتتاب وتسويق األسهم اليت أصدرتا الشركة للمستثمرين، وغالبً 
ورة شــا يف احلدــول علــى املعتمــد عليهــكبــري مــن اخلــربة، ويُ   ع بصــدرٍ دــة تتمّتــســات ماليــة متخدّ باعتبارهــا مؤسّ 
(زمة حيال معامالت الشركة باإلضافة إىل املشاركة يف اإلصداروالنديحة الّال 

17F

3(. 
عــن  ة، فضــالً وميكــن للشــركات اإلســالمية العاملــة يف جمــال األوراق املاليــة الصيــام بــذه اخلــدمات املهّمــ

ا للصيـام بـذا النـوع مـن ا جيـدً ا عمليًـذلك مشروط بتدريب العاملني لديها تـدريبً  غري أنّ  ،املدارف اإلسالمية
دــرف علــى أســاس إحــدى ويــتم تدــريف األســهم املدــدرة مــن خــالل االتفــاق بــني الشــركة وامل، اخلــدمات

 : الطرق التالية

وذلك بأحد  ،د مدرف االستثمار بتدريف كامل اإلصدارحيث يتعهّ  التعهد بتغطية اإلصدار: -1-ج

 الطرق التالية:

ا ميثـل  يلتزم املدرف بشراء مجيع األسهم املددرة ويصوم بإعادة بيعهـا للجمهـور بسـعر أعلـى ليحصـق رحبًـ -
فاملدرف يصوم هنا بدور التاجر الذي حيدل علـى الكميـة املدـدرة  ،الفرق بني سعر الشراء وسعر البيع

 ؛بسعر يصل عن سعر بيعها
ا بشراء األسهم اليت مل يتم االكتتـاب عليهـا األسهم املددرة للجمهور، ويكون ملزمً يصوم املدرف ببيع  -

(رةدا للجهة املدحلسابه اخلاص، أي يكون أحد املكتتبني وشريكً 
18F

4(. 

                                                 
 .23نزيه حممد الدادق املهدي، مرجع سابق، ص:  -  )1(
 .72مدطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 :" دور األسواق المالية في "، ورقة عمل مصدمة  إىل ندوة"دور الجهاز المصرفي في تنشيط سوق األوراق المالية ،الكيالينعادل عبد اهللا   -  )3(

 .08، ص:2005 ،ليبيا ،"–تجارب ورؤى مستقبلية  –التنمية االقتصادية          
 .188ص: ،2000مدر، ، دار الكتب، " إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية"طارق طه،  -  )4(
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 .قدري ع من املستثمرين يف وقتٍ يصوم ببيع األوراق املالية لعدد كبري ومنوّ  -
بـــذل أقدـــى جهـــد ممكـــن بد املدـــرف للشـــركة حيـــث يتعّهـــ طريقـــة بـــذل أقصـــى جهـــد ممكـــن: -2-ج

ى جزء مـن األسـهم مل يـتم تدـريفه يصـوم بـرده إىل الشـركة املدـدرة، لتدريف كمية األسهم املددرة، وإذا تبصّ 

 ،اطر اإلصــدارخمــل أي  تدــريف الكميــة املدــدرة دون أن يتحّمــذي يتــوّىل مســار الّــفاملدــرف يصــوم بــدور السّ 
 .)19F1(ابصً فق عليها مسوذلك مصابل عمولة متّ 

نـني يصوم املدرف برتتيب عملية تدريف اإلصـدار اجلديـد إىل مسـتثمرين معيّ  :الترتيبات الخاصة -3-ج

(وذلك مصابل عمولة يتصاضاها من اجلهة املددرة مصابل إجراء هذه الرتتيبات ،دينحمدّ و 
20F

2(. 

 : الضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األســــــــــــــــــهمثالثـًا
 يلي:  د با، ومن هذه الضوابط ماضوابط شرعية ينبغي االلتزام والتصيّ  اك األسهم هلإصدار ومتلّ  عملية نّ إ   

ق ا وحيّصـونشـاطها مشـروعً  اجيوز إصدار األسهم إذا كان الغرض الذي من أجله أنشـئت الشـركة مباًحـ -1

ـــاء واملـــاء وشـــركات   ،مثـــل الشـــركات اإلنتاجيـــة للســـلع واخلـــدمات ،مدـــلحة التمـــع كشـــركات الكهرب
غري مباح كشركات إنتاج اخلمور وحلم اخلنزير واملخدرات والصمار ا إذا كان غرضها األدوية وغريها، أمّ 

(ن منهــا هــذه الشــركةا لــذلك إصــدار األســهم الــيت تتكــوّ م تبًعــرِّ م إنشــاء الشــركة وُحــرِّ ُحــ ،والربــا وحنــوه
21F

3( ،
 يلي: ر ماالذي قرّ  خذ بذلك جممع الفصه اإلسالميأوقد 

تأســــيس شـــركة مســــامهة ذات أغـــراض وأنشــــطة  فـــإنّ  ،لاألصــــل يف املعـــامالت احلِــــ مبـــا أنّ  .أ 
 ا؛مشروعة جائز شرعً 

م، كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج ال خالف يف حرمة اإلسهام يف شركات غرضـها األساسـي حمـرّ  .ب 
(مات أو املتاجرة بااحملرّ 

22F

4(. 

                                                 
 .518، ص:2002 لبنان، -"، دار الكلم الطيب، سوريا"الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها ،عالء الدين زعرتي  -  )1(
 .134ص: السيد متويل عبد الصادر، مرجع سابق،  -  )2(
 .12عبد السالم فيغو، مرجع سابق، ص:  -  )3(
 .1273، ص:02، اجلزء :06، جملة جممع الفصه اإلسالمي، العدد :(1/7) 63: املالية رقمقرار بشأن األسواق   -  )4(
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ضـــح ســـالمة تعاملهـــا حبيـــث تتّ  ،معروفـــة ومعلومـــة لـــدى النـــاسأن تكـــون األســـهم صـــادرة عـــن شـــركة   -2
(ونزاهتــه، فــال جيــوز التعامــل يف أســهم شــركات جيهــل املســاهم فيهــا حصيصــة الشــركة

23F

ا قــد تظهــر ألّ�ــ .)1

(م وغري مباحنشاطها حمرّ  ضح أنّ شركات ومهية ليس هلا نشاط خدمي أو إنتاج معلوم أو يتّ 
24F

2(. 
ـــة وأكـــل أمـــوال النـــاس أن ال يرتتـــب علـــى التعامـــل  -3 باألســـهم أي حمظـــور شـــرعي كالربـــا والغـــرر واجلهال

ثابـت سـواء رحبـت  بالباطل، فال جيوز قبول األسهم املمتازة اليت متنح حاملهـا حـق احلدـول علـى ربـحٍ 
"ال  :هر جممـع الفصـه اإلسـالمي مـا نّدـهذا الربح هو الربا بعينه، ويف ذلـك قـرّ  ، ألنّ خسرت الشركة أم

ي إىل ضمان رأس املال أو ضـمان قـدر مـن الـربح أو أسهم ممتازة هلا خدائص مالية تؤدّ جيوز إصدار 
(تصـــدميها عنـــد التدـــفية أو عنـــد توزيـــع األربـــاح"

25F

ع الـــيت متـــنح ا قبـــول أســـهم التمّتـــكمـــا ال جيـــوز أيًضـــ،  )3

عــد مــن قبيــل ذلــك يُ  ا يف املــال والعمــل، ألنّ حاملهــا حــق احلدــول علــى األربــاح دون أن يكــون شــريكً 
(أكل أموال الناس بالباطل

26F

4(. 

ة شـائعة يف الشـركة، وجيـوز أن تكـون هـذه الوثيصـة ثبت ملكية املساهم حلدّ هم وثيصة تُ عد شهادة السّ تُ  -4
ة شـائعة يف هم حلاملـه هـو حّدـاملبيـع يف الّسـ باسم مالكها أو ألمره، وال مانع أن تكون حلاملها، ألنّ 

 ة؛االستحصاق يف احلدّ هم وثيصة إلثبات هذا الشركة، وشهادة السّ 
ا إّمـ ،صـدرت بالصيمـة العادلـة لألسـهم الصدميـةجيوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مـال الشـركة إذا أُ  -5

(كان بعالوة إصدار أم بدو�اسواء   ا بالصيمة السوقيةحسب تصومي اخلرباء ملوجودات الشركة، وإمّ 
27F

5(. 
هم تعــرف نــة إىل قيمــة الّســنســبة معيّ تصــوم بعــض الشــركات عنــد طــرح أســهمهما لالكتتــاب بإضــافة   -6

ا إذا كــان وهــذا ال مــانع منــه شــرعً  ،ألســهمالغــرض تغطيــة تكــاليف إجــراءات إصــدار  برســم اإلصــدار

(كـاليف الفعليـة لإلصـدارا يتوافق مـع التّ ا مناسبً ا تصديرً رً رسم اإلصدار مصدّ 
28F

يف قـرار جممـع  وقـد جـاء .)6

                                                 
 ورقة عمل  ،""أحكام الربح الناشئ عن المساهمة في الشركات التي فيها شبهة من حيث التصرف واالمتالك ،عباس أمحد حممد الباز  -  )1(

 .11، ص:2007"، اإلمارات العربية املتحدة، والبورصاتاألوراق المالية  " أسواقمصدمة إىل مؤمتر:          
 .46أمحد السعد، مرجع سابق، ص:  -  )2(
 بشأن األسواق املالية، مرجع سابق. )7/1( 63 قرار جممع الفصه اإلسالمي رقم:  -  )3(
 .172، ص:1998األردن، "، دار النفائس، ، "المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميريشبحممد عثمان   -  )4(
 الرابط التايل:                                                                                        ، متوفر على 17/03/2010 بتاريخ: ،19قرار رقم  "،"الضوابط الشرعية لألسهم ،اهليئة الشرعية لبنك البالد  -  )5(

                                                                                                 http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx -     
 .31مرجع سابق، ص: والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالمي"،"االستثمار أشرف حممد دوابة،   -  )6(

http://www.bankalbilad.com/Pages/default.aspx_
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ال مــانع منهــا  ،هم لتغطيــة مدــاريف اإلصــدارقيمــة الّســنــة مــع "إضــافة نســبة معيّ  :الفصــه اإلســالمي أنّ 
 .)29F1("اا مناسبً رة تصديرً ا ما دامت هذه النسبة مصدّ شرعً 

  :جيوز قيام جهة ما بضمان اإلصدار إذا كـان بـدون مصابـل لصـاء الضـمان، ويصدـد بضـمان اإلصـدار  -7
و جــزء مــن ذلــك "االتفــاق عنــد تأســيس الشــركة مــع مــن يلتــزم بضــمان مجيــع اإلصــدار مــن األســهم، أ

وهذا ال مـانع منـه  "،ب فيه غريهتا مل يكتى ممّ د من امللتزم باالكتتاب يف كل ما تبصّ اإلصدار، وهو تعهّ 
د، وجيــوز أن حيدــل د امللتــزم باالكتتــاب بالصيمــة االمسيــة بــدون مصابــل لصــاء التعّهــا، إذا كــان تعّهــشــرعً 

 د الدراسات أو تسويق األسهم.مثل إعدا ،يه غري الضمانامللتزم على مصابل عن عمل يؤدّ 
هم الّســجيـوز أن تصــوم الشــركة بتصســيط قيمــة الّســهم للمكتتبــني، فيصـوم املكتتــب بــأداء قســط مــن قيمــة  -8

ا بزيـادة رأس دفعـه وملتزًمـ عّجـل ا مبـافيعترب املكتتب مشـرتكً  ،املكتتب فيه وتأجيل سداد بصية األقساط
مجيـع األسـهم، وتظـل مسـؤولية الشـركة بكامـل رأس ماله يف الشركة، شـرط أن يكـون التصسـيط يشـمل 

(ه هو الصدر الذي حدل العلم والرضا به من املتعاملني مع الشركةماهلا املعلن بالنسبة للغري، ألنّ 
30F

2(. 
ل ينبغــي أن تكــون األســهم صــادرة عــن شــركة تتــوافر فيهــا قواعــد الشــركة مــن املشــاركة يف األعبــاء وحتّمــ -9

(املخـاطر
31F

تعاقــد، فــإن  يكـون مصــدار الــربح لكــل واحـد مــن الشــركاء مـذكور عنــد ال، ولــذلك ينبغــي أن )3
 فسد العصد.اجلهالة تُ  ألنّ  كان جمهوال فسد العصد

 رابًعا: إصدار األوراق المالية اإلسالمية في ماليزيا
املاليــة اق ص إصــدار األور م وتــرخّ تعتــرب هيئــة األوراق املاليــة املاليزيــة اجلهــة املســؤولة والوحيــدة الــيت تــنظّ 

قســم ســوق املـال اإلســالمي لغــرض مســاعدة اهليئــة يف  1996يئـة ســنة اهلت أَ نَشــوقــد أَ  ،اإلسـالمية يف ماليزيــا
ا بإنشـاء هيئـة الرقابـة الشـرعية، وذلـك بـدف إصدار األوراق املاليـة اإلسـالمية، باإلضـافة إىل قيـام اهليئـة أيًضـ

ســاعدة قســم ســوق املــال اإلســالمي مــن جهــة أخــرى ومل ،تنظــيم إصــدار األوراق املاليــة اإلســالمية مــن جهــة
 وذلك يف األمور التالية:

 ق باألوراق املالية اإلسالمية؛إصدار الفتاوى الشرعية يف األمور اليت تتعلّ  -
                                                 

 .1273بشأن األسواق املالية، جملة جممع الفصه اإلسالمي، مرجع سابق، ص: )7/1( 63قرار رقم :   -  )1(
 .33ص: مرجع سابق، "،،" االستثمار والمضاربة في األسهم والسندات من منظور إسالميابةو أشرف حممد د  -  )2(
 .106ص: شعبان حممد إسالم الربواري، مرجع سابق،  -  )3(



 :  ضوابط  إصدار و تداول  األسهمثانيلاملبحث ا                                                                 .. تطوير السوق املالية اإلسالميةتنشيط و ثالث :  دور األسهم  يف الفصل ال
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 توثيق مجيع الصواعد والصوانني اليت تتعّلق بإصدار األوراق املالية اإلسالمية، قبل عرضها على اجلمهور؛ -

(ق بالصضايا الشرعيةوالتوجيهات لصسم سوق املال اإلسالمي فيما يتعلّ تصدمي الندائح  -
32F

1(. 
(هذا، ويتوّجب على الشركة التي تنوي إصدار أوراق مالية إسالمية أن تقوم بتعيين 

33F

2(: 

  تتوافر فيه الصفات التالية: ،مستشار شرعي مستقل ومعتمد من قبل هيئة األوراق المالية الماليزية -1

 أعلن إفالسه من قبل؛يكون قد  أالّ  .أ 
 ؛مل يرتكب أي جرمية تستوجب العصوبة اجلنائية .ب 
  ؛معة الطيبةع باألخالق احلسنة والسّ يتمتّ  .ج 
مــع خــربة ال تصـــل عــن ثـــالث  ،لديــه املــؤهالت العلميـــة يف جمــال فصــه املعـــامالت وأصــول الفصـــه .د 

 سنوات يف جمال أعمال املدارف اإلسالمية.
 ص مـن قبـل البنـك المركـزي المـاليزيف تقليـدي مـرخّ تعيين مصـرف إسـالمي معـّين أو أي مصـر  -2

 ة من خالل فتح النوافذ اإلسالمية:للتعامل بمعامالت البنوك اإلسالمي

ق بإصـدار والغرض من هذا التعيني هـو تصـدمي الندـح واملشـورة والتوجيـه للشـركة املدـدرة يف كـل مـا يتعلّـ     
الوثـــائق وامللفـــات املطلوبـــة، تعليمـــات اإلصـــدار، وكـــل اإلجـــراءات اإلداريـــة  األوراق املاليـــة اإلســـالمية، مثـــل:

 مجيع اإلجراءات تتوافق وأحكام الشريعة. د من أنّ باإلضافة إىل التأكّ  ،ق باإلصدارالتنفيذية اليت تتعلّ و 
الشرعية التابعـة ا اهليئة تصرير شرعية اإلصدار هو من مهام املستشار الشرعي فصط، أمّ  واجلدير بالذكر أنّ     

عصـد جديـد مل يكـن بيف حالـة إصـدار أوراق ماليـة إسـالمية  ا إالّ دً ل جمـدّ هليئة األوراق املالية املاليزية فال تتـدخّ 
 أو إذا كانت هناك بعض اإلشكاليات العالصة اليت حتتاج إىل قرار �ائي وحاسم من قبل اهليئة.، من قبل

شــبكة  ليزيــة علــى وضــع مجيــع مصرتحــات اإلصــدار علــى موقعهــا علــىوقــد عملــت هيئــة األوراق املاليــة املا    

34Fتاالنرتنــ

 هلــا االســتفادة مــن مجيــع مالحظــاتم  يتســّىن حــّىت  ،األمــر هطــالع عليــه مــن قبــل كــل مــن يهّمــلإل ∗

 واقرتاحاتم بذا الشأن.

                                                 
        ،10/09/2011 ، بتاريخ:األكادميية العاملية للبحوث الشرعية ار األوراق المالية في ماليزيا"،صدالنظام القانوني إل"حممد أكرم ال لدين،   -  )1(

  - www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html                                     :التايل متوفر على الرابط        
(2) -  Securities commission Malaysia,"  Guidelines on the Offering of Islamic Securities”, 2004 ,exists on the   
       link :  -  www.sc.com.my/main.asp? Papied : 249 &Menuid : 278 & newsid :& kinkind /& type 
∗ www.se.com.my/htm/Bondmkt/fr-bondmkt.htm 
 

http://www.isra.my/articles/islamic-capital-Market/siskuk0html%20-
http://www.sc.com.my/main.asp
http://www.se.com/


183 
 

  

  

 : المبحث الثالث
 في تطوير سوق الكويت  أسهم الشركات اإلسالميةدور  

  لألوراق المالية

  

اإلسالمية من  إقباًال واسًعا على األسهم األخرية، لقد شهدت سوق الكويت لألوراق املالية يف الفرتة         
ــقِ  ذلــك إىل الفــورة الــيت تشــهدها ، ويرجــع الســبب يف األفــراد والصــناديق واحملــافظ االســتثماريةل املســتثمرين َب

اختيـــار ســـوق الكويـــت  صـــناعة املـــال اإلســـالمية يف الكويـــت خصوًصـــا ويف منطقـــة اخللـــيج عموًمـــا، وقـــد متّ 
باألسـواق  للدراسة، وذلك الحتوائه على عدد كبري من الشركات املتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية مقارنةً 

الكويت يف الوقت احلايل ألسهم الشركات اليت تتوافق أنشـطتها األكثرية يف سوق  املالية األخرى، حيث أنّ 
 وأحكام الشريعة اإلسالمية.

 :بحث سيتم التطرق للعناصر التاليةومن خالل هذا امل       

 

 

 

 

  

 

 المالــــــــــــــــــــــــية؛ظرة عــــــــــــــــــامة على ســــــــوق الكــــــويت لألوراق ـــــالمطلب األّول : نــــــ •

 أهمية الشركات اإلسالمية في تنشيط سوق الكويت لألوراق المالية. المطلب الثاني : •
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 المطلب األّول: نظرة عامة على سوق الكويت لألوراق المالية

تعترب سوق الكويت لألوراق املالية من أقدم وأهم األسواق اخلليجية، حيث حتتضن ثاين أنشط أسواق       
املاليـة يـتم  لـألوراقة اليت متيّـز سـوق الكويـت واخلصائص العامّ  ،أمهيةطبيعة و املال يف املنطقة، وللوقوف على 

 التطرق للعناصر التالية:

 

 المالية  أوالً : نشأة وأهداف سوق الكويت لألوراق

 لعناصر التالية:ا من خالل هداف سوق الكويت لألوراق املاليةنشأة وتطور وأهم وظائف وأ ميكن توضيح   

ـــنشــأة وت - 1 لقــد صــدر أّول قــانون يهــتم مبعــامالت األوراق  :ر ســوق الكويــت لــألوراق الماليــةطوّ ـــــ

صـــدر أّول  1970ًبا بشــكل خـــاص علــى األوراق املاليـــة األجنبيــة، ويف ســـنة نَصـــ، وكــان مُ 1962 ســـنةاملاليــة 
 قانون يهتم بتنظيم املعامالت باألوراق املالية.

ّمت افتتاح أّول مقر للبورصة الكويتيـة، تـوّىل العـاملون فيهـا مهّمـة جتميـع مـا يـتم تداولـه  1972ويف سنة 
ألسـهم املتداولـة وأسـعارها وعـدد الصـفقات الـيت متّـت ا من األسهم، وإصدار نشرة يومية تتضـّمن عـدد ايوميً 

ة بشـركات املسـامهة الكويتيـة، اخلاّصـ صـدر قـرار بإعـادة تنظـيم تـداول األوراق املاليـة 1976يومهـا، ويف سـنة 
االفتتاح الرمسي لبورصـة األوراق املاليـة الكويتيـة الـيت مسّيـت بسـوق  1977ليتم بعدها يف شهر أفريل من سنة 

 .1983عمل بإشراف جلنة األوراق املالية إىل غاية سنة ت ت ظلّ يتال ،وراق املاليةالكويت لأل

حيـث وبعـد أزمــة املنـاخ الكويتيـة صــدر قـانون متكامـل للســوق، وصـار سـوق الكويــت لـألوراق املاليــة 
ـــ  11/05/1403خ يف ا ألحكــام املرســوم املــؤرّ يباشــر نشــاطه وفًقــ وتواصــلت بعــد  ،18/04/1983هـــ املوافــق ل

، وإنشـــاء الســـوق املوازيـــة ســـنة 2000ذلـــك جهـــود التطـــوير بفـــتح الســـوق أمـــام االســـتثمارات األجنبيـــة ســـنة 
 ا قـوانني مثـل قـانون اإلفصـاح، وذلـك مـن وقـتٍ واإلجـراءات، وأحيانًـ التنظيمـات إصـداراسـتمر ، وقد 2001
املـال  إصـدار قـانون هيئـة أسـواق متّ دها ، وبعـدنـة أو ظـرف حمـدّ أو رد فعـل ملشـكلة معيّ  ا للحاجة،وفقً و آلخر 

 ً؛داف سوق الكويت لألوراق الماليةــــ: نشأة وأه أولـا 
 : ص سوق الكويت لألوراق الماليةـــــصائــــــــــــــخثانًيا. 
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إىل جانــب التحــديث  ، وذلــك كنظــام تشــريعي وقــانوين متكامــل2011 ســنةوالئحتــه التنفيذيــة  2010 ســنة
(املستمر لنظم العمل والتداول وآليات الرقابة

0F

1(. 
سـوق الكويــت  ومميّـزات تتمثّـل أهــم أهـداف :سـوق الكويــت لـألوراق الماليـة مميّـزاتو  وظـائف - 2

(لألوراق املالية، يف ما يلي
1F

2(: 

ف يف أموالـــه ولـــه أهليـــة التصـــرّ  ،ةبالشخصـــية االعتباريـــة املســـتقلّ  املاليـــةع ســـوق الكويـــت لـــألوراق يتمتّـــ .أ 
وحـــق التقاضـــي مبـــا يســـاعده علـــى تســـيري أعمالـــه لتحقيـــق اهلـــدف مـــن تنظيمـــه علـــى الوجـــه  ،وإدارتـــا

 ؛ ذات العالقة بأعمال السوقاألمثل، وذلك يف نطاق األنظمة والقوانني

زمة يف الّال  اإلجراءاتخذ كافة ويتّ  ،من خالل نشاطه على ترشيد األوراق املالية الكويتعمل سوق ي .ب 
 ؛عامل يف األوراق املالية مبا يكفل سالمة املعامالت ودقتهانطاق صالحياته لتنمية واستقرار التّ 

إبـداء ب ،على ما جيريه من حبوث ودراسات ومتابعة حلركة التعامـل يف األوراق املاليـة ابناءً و يقوم السوق  .ج 
املراكز املاليـة للشـركات األعضـاء بـ يف ما يتعلّـق ،ةاجلهات احلكومية املختصّ  إىلالرأي و تقدمي املشورة 

 ؛يف السوق، وزيادة مقدرتا على حتقيق أغراضها

 واالقتصــاديةقيــق التنســيق والتكامــل بــني النشــاطات املاليــة ة يف حتيســاهم الســوق مــع اجلهــات املختّصــ .د 
يف  واالقتصــادياملــايل  االســتقرارو  االقتصــاديةمبــا يســاعد علــى حتقيــق التنميــة  ،وحركــة رؤوس األمــوال

 ؛الدولة

تطوير النظم وأساليب التعامل يف األوراق املالية واالستعانة باألساليب احلديثة املعمول با  العمل على .ه 
وذلك من أجل حتقيق مكانة مالية حسـنة لسـوق الكويـت لـألوراق املاليـة  ،مةق املالية املتقدّ اسو أليف ا

 ؛على املستوى اإلقليمي والدويل
بل وتيئـة الُسـ ،ومحايـة املـدخرين املـواطننيبـني  االسـتثماريوتنميـة الـوعي  االدخارعلى تشجيع  العمل .و 

 .ككل  عود بالنفع على االقتصاديأمام توظيف األموال يف األوراق املالية مبا 

                                                           
 .413، ص:2001"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل عبد الرمحن يسري أمحد،  - )1(
 .23يف شأن إصدار الالئحة الداخلية لسوق الكويت لألوراق املالية، سوق الكويت لألوراق املالية، ص: 1983لسنة  35قرار وزاري رقم   - )2(
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 ســوق الكويــت لــألوراق يتــوّىل  وراق الماليــة فــي تنظــيم الســوق المــالي:لــألدور ســوق الكويــت  -3

 :املالية تنظيم ومراقبة السوق املايل، وألجل ذلك فهو يقوم مبا يلي

 تنظيم ومحاية عمليات تداول األوراق املالية؛ .أ 

 البيانات املالية واإلفصاح عنها؛تنظيم اإلعالن عن املصاحل وإصدار  .ب 

 ر احلماية للمتعاملني؛حتديد أساليب التعامل يف األوراق املالية مبا يضمن سالمة املعامالت ويوفّ  .ج 

 خيدم أهداف التنمية االقتصادية؛ تطوير السوق املايل على حنوٍ  .د 

 بعة يف هذه األسواق.املتّ تنمية روابط السوق باألسواق املالية اإلقليمية والعاملية، ومواكبة املعايري  .ه 

 : خصائص سوق الكويت لألوراق الماليةثانيـًا

 يتمّيز سوق الكويت لألوراق املالية بعّدة خصائص ميكن توضيحها يف العناصر التالية:       

 ،بــدأت الشــركات املدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة باالرتفــاع: عــدد الشــركات المدرجــة - 1

، وإىل شركة 211إىل  2012 سنةشركة ليصل يف  181حوايل  2006 سنةحيث بلغ عدد الشركات املدرجة 
 13ع هـذه الشـركات علـى تتـوزّ  ،2013األّول مـن سـنة  نصـفشركة مدرجة يف السوق الرمسي خالل ال 200

 أساسي كما يلي: قطاع

  2013لاألوّ  خالل الّنصف لألوراق المالية: عدد الشركات المسّجلة في قطاعات سوق الكويت )10( جدول رقم

:المصدر   - متوفر على الرابط: ، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي  التقرير النصف ،        www.kse.com.kw/   - 

 قطاع كل في المسجلة الشركات عدد القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع
 08 نفط والغازال  12 بنوك 

 05 مواد أساسية  08 تأمني 

 39 صناعية  39 عقار 

 07 سلع استهالكية  55 خدمات مالية 

 03 رعاية صحية  01 أدوات مالية 

  16 استهالكيةخدمات  04 تكنولوجيا 

 03 اتصاالت  

السوق الرسمي إجمالي  200 
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ر نشــاط التــداول يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن ح اجلــدول التــايل تطــوّ يوّضــ :ــــتداولالـحـــجم  - 2
 كما يلي:  2013من سنة  ربع الثاينإىل غاية ال 2008سنة 

 2013 الثاني الربع إلى 2008تطور نشاط التداول في سوق الكويت لألوراق المالية من سنة  :)11(جدول رقم

 

 الســـــــــــــــــنة
 نسبة التغير السنوي مؤشرات التداول

 عدد األسهم المتداولة
 (مليون سهم)

 قيمة األسهم المتداولة
 (مليون دينار)

عدد الصفقات 
 (باأللف)

الصفقات  القيمة عدد األسهم
 المنفذة

2008 80850,8 35747,1 1997,7 14,8 )3,4( )4,9( 
2009 106 331,7 21 828,9 1939,1 31,5 (38,9) (2,9) 
2010 74 691,5 12 526,3 1254,1 (29,8) (42,6) (35,3) 
2011 38423,0 6068,3 618,4 )48,6( )51,6( )50,6( 
2012 82 805,7 7 215,9  1 204,9  115.5 18.9  94.8  

 145,29 96 214 324,5 2405 27,491 2012الربع األول 
 )12,3( )28,9( )23,5( 284,2 1710 21,016 2012الربع الثاني 
 )14,3( )27,8( )38,6( 243,7 1234 12,898 2012الربع الثالث
 44,8 50,2 65,6 352,5 1854 21,355 2012الربع الرابع 
 44,1 33,0 56,0 508,3 2469 33,403 2013الربع األول 
 60,5 129,9 65.6 861,2 5012 55,318 2013الربع الثاني 

 أنظر :  :المصدر _ 
  30:ص ، سوق الكويت لألوراق املالية،2012التقرير السنوي. 
 متوفر على:سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق ،    www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 يتم إدراج األشكال التالية:ساكثر  ر نشاط التداول يف سوق الكويت لألوراق املاليةتطوّ ولتوضيح 
 )2012 -2008(للفترة  في سوق الكويت لألوراق المالية : تطور حجم التداول)02(شكل رقم

 

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 
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 80850,8 مــن ارتفــع قــد التــداول حجــم أنّ  يّتضــح ،ذي يليــهالــ شــكلالاجلــدول أعــاله و  خــالل مــن        

ــــا ســــنة  ،2009 ســــنة ســــهم مليــــون 331,7 106إىل 2008 ســــنة يف ســــهم مليــــون  اّتســــمت فقــــد 2010أّم

ليســــتمر يف  ،ســـهم مليـــون 691,5 74حيـــث اخنفـــض حجـــم التــــداول إىل  نســــيب برتاجـــع الســـوق تـــداوالت
حركـة التـداول يف كما شهدت  ،2010 بعام مقارنةً  % 48,6 تقارب بنسبة 2011سنة  �اية يف  االخنفاض

 بلغتيث ، ح2011مقارنًة بسنة  ا يف حجم التداولرتفاعً ا 2012خالل سنة سوق الكويت لألوراق املالية 
 .لف صفقةأ 1205دينار موّزعة على  7215مليون سهم بقيمة إمجالية  82,805 كمية األسهم املتداولة

 )2013ثانيلالربع ا -2012ل خالل الفترة (الربع األوّ في سوق الكويت تطور حجم التداول ): 03(رقم شكل

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق- :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 

شـهد النشـاط األبـرز للسـوق، حيـث  2013 سـنةمن  ثاينالربع ال ضح أنّ يتّ ، أعاله الشكلمن خالل       

مليـــون دينـــار، وهـــذا علـــى  5012مليـــون ســـهم، كانـــت قيمتهـــا  55318بلـــغ عـــدد األســـهم املتداولـــة خاللـــه 
الذي شهد اخنفاض حمسوس، حيث بلغ عدد األسهم املتداولة خالله   2012من سنة  لثثاخالف الربع ال

 مليون دينار كوييت.1234مليون سهم، كانت قيمتها  12896

 أعلــى 2009 عــام شــهد قــدف ،وربــٍع وآخــر وأخــرى ســنة بــني وهبوطــاً  صــعوداً  التذبــذب ورغــموعموًمــا       

 قيمتهــــا كانــــت ســــهم مليــــون 106331,7 خاللــــه املتداولــــة األســــهم عــــدد بلــــغ حيــــث االرتفــــاع، معــــدالت
 مليون 38423,0 بلغت واليت الرتاجع معدالت أعلى 2011سنة  تشهد حني يف دينار، مليون 21828,9

 السنوات خالل تداوالً  األكثر هو 2009 عام أنّ  يّتضح وبالتايل ،دينار مليون 068,3 6 بلغت قيمتها سهم
 ).2013النصف األّول  – 2008(األخرية 
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 )2012 - 2008: تطور حجم السيولة في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()04(شكل رقم

  

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 

إىل غاية  2008لقد متّيز حجم السيولة يف سوق الكويت لألوراق املالية خالل الفرتة املمتدة من سنة         
 دينـار مليـون 35747,1 حوايلقيمة األسهم املتداولة ، فبينما كانت باالخنفاض املستمر واملتتايل 2011سنة 

 6068,3ت يف االخنفــاض إىل أن وصـــلت إىل واســـتمرّ  ،2009ســنة  21828,9إىل اخنفضـــت ، 2008ســنة 
مقارنــًة  2011ســنة  % 52 ـــــقاربــت نســبته الملحوظًــا  اهدت اخنفاًضــشــقــيم التــداوالت فــإّن  وعموًمــا، 2011ســنة 

ي والشــركات املدرجــة يف د احمللّــاوذلــك بفعــل اســتمرار انعكــاس تــداعيات األزمــة املاليــة علــى االقتصــ، 2010بســنة 

ــا ســنة الســوق فقــد انــتعش حجــم الســيولة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن جديــد وارتفعــت قيمــة  2012، أّم

 مليون دينار كوييت. 7215,9األسهم املتداولة إىل حوايل 

 )2013 ثانيالربع ال - 2012ل : تطور قيمة األسهم المتداولة خالل الفترة (الربع األوّ )05(شكل رقم

 

 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012لسنوات (ة رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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حــال قــيم هــذه كــذلك كــان    ،وآخــر ربــعٍ  صــعوداً وهبوطــاً بــني لتذبــذب كميــة التــداوالت مشــابةبصــورة       
القيمــة، حيــث بلغــت أعلــى  هــذه ارتفــاع معــدالت أعلــى 2013مــن ســنة  الربــع الثــاين شــهد ، وقــدالتــداوالت

االخنفــاض  2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال فيــه شــهد الــذي الوقــت مليــون دينــار، يف 5012قيمهــا ومقــدارها 
 مليون دينار. 1234قيمها ومقدارها  حيث بلغت أقل األكرب

تنفيذها يف سوق الكويت لألوراق املالية، خالل الفرتة املمتدة من  أّما بالنسبة لعدد الصفقات اليت متّ 
 فيمكن توضيحها من خالل األشكال التالية: 2013من سنة  إىل غاية الربع الثاين 2008سنة 

 )2012-2008: تطور عدد الصفقات في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()06(شكل رقم

  
 31، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012السنوي التقرير   -  :المصدر. 

ذة يف سـوق الكويـت لـألوراق املاليـة خـالل أّن عـدد الصـفقات املنّفـ أعـاله، يّتضح مـن خـالل الشـكل     
الـيت  2012باسـتثناء سـنة  ،اخنفـاٍض مسـتمر ومتتـايليف  2011إىل غايـة سـنة  2008الفرتة املمتدة من سنة 

ـــزت بانتعـــاش وحتّســـن ملحـــوظ يف عـــدد الصـــفقات املنّفـــذة، أكـــرب عـــدد مـــن  2008وقـــد شـــهدت ســـنة  متّي
أقـل عـدد مـن الصـفقات  2011ألـف صـفقة، يف حـني شـهدت سـنة  1997,7ذة ومقـدارها الصفقات املنفّ 

 ألف صفقة.  618,4 ـرت بـدِّ ذة حيث قُ املنفّ 

 )2013ثانيالربع ال -2012الكويت خالل الفترة (الربع األّول: تطّور عدد الصفقات في سوق )07شكل رقم(

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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ذة الصـفقات املنّفـكـرب عـدد مـن أقـد شـهد  2013مـن سـنة  الربع الثاين أنّ من الشكل السابق ضح يتّ       
قــد شــهد العــدد األقــل منهــا ومقــداره ف 2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال اأّمــ ،ألــف صــفقة 861,2 اومقــداره

 %.14,3 سبة تقل عننألف صفقة وب 243,7

ألــف  30.072 القيمــة حنــو هــذه بلغــت فقــد الســوقية، بالقيمــة يتعّلــق فيمــاالقـــــــــــــــــــــــــيمة الســوقية:  - 3  
ـــاينال الربـــع �ايـــة يفدينـــار كـــوييت   مـــع القيمـــة مقارنـــةً % 1.9 نســـبته قاربـــت بارتفـــاع أي ،2013 مـــن ســـنة ث

 يأ دوالر، مليار 29.513السوقية حنو القيمةفيه  بلغت ، حيثالعام نفس من األّول الربع �اية يف السوقية
 �ايــة مــع املقارنــة وعنــد شــهور، ثالثــة يف قيمتــه اىل كــوييت دينــار مليــون 558.6 حنــو ضــافأ قــد الســوق نّ أ

 حنـو بلغـت بنسـبة يأ كـوييت، دينـار مليـار 1.435 بنحـو ارتفعـت قـد السـوقية القيمـة نّ أ يتبّني  ،2012 سنة
 .كوييت دينار ألف 28.637 حنو القيمة كانت حني 5%

مــن خــالل  ألــف دينــار كــوييت 29376,5حنــو بلغــت و  2012القيمــة الســوقية ســنة  ارتفعــت يف حــني       
  .% 22، مسّجلًة بذلك ارتفاًعا قدره 2011سنة  24052,5وذلك مقارنًة بــــ ،يوم تداول 250
 علـى اتكشـر  05 حافظـت ة،كشـر  52 أسـعار واخنفضـت مدرجـة ةكشـر  139 أسـعار ارتفعـت وفيمـا      

 .2013من سنة  الثاين الربع خالل وذلك أسعارها مستوى
 حســـب التـــداول نشـــاط تـــوزعّ  أســـفله اجلـــدول يف املتاحـــة البيانـــات حتوّضـــ :القطاعيـــة المؤشـــرات  – 4

 كما يلي:  2012القطاعات لسنة 
 2012: نشاط التداول على القطاعات في سوق الكويت لألوراق المالية لسنة )12(جدول رقم

عـــــــــــدد الشـــــــــــركات  القطاع
 المسجلة بكل قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
 من السوق % ألف صفقة من السوق % مليون دينار من السوق % مليون سهم

 3.37 40.5 2.17 156,76 2,88 2387,39 08 نفط والغازال

 1,20 14,4 1,56 112,70 0,46 384,38 05 مواد أساسية

 12,04 145,1 10,45 760,37 11,11 9196,13 39 صناعية

 1,11 13,3 1,03 73,97 0,65 536,11 07 سلع استهالكية

 0,11 1,37 0,32 23,06 0,06 46,65 03 رعاية صحية

 2,04 24,55 1,28 92,39 0,57 471,89 16 استهالكية خدمات

 5,36 64,63 9,60 692,67 4,47 3705,26 03 تصاالتا

 8,14 98,07 20,18 1456,52 6,71 5559,80 12 بنوك

 0,13 1,58 0,04 3,11 0,01 11,606 08 تأمين

 23,31 280,9 19,54 1410,08 27,97 23162,85 39 عقار

 41,38 498,6 32,57 2350,26 44,14 36552,49 55 خدمات مالية

 0,00 1 0,01 0,496 0,00 0,376 1 أدوات مالية



 تنشيط سوق الكويت..املبحث الثالث:  دور أسهم الشركات اإلسالمية يف                    اإلسالميةتطوير السوق املالية تنشيط  و  ثالث :  دور األسهم  يف الفصل ال
 نظرة عامة على سوق الكويت لألوراق املالية   : املطلب األول                                                                              

 

192 
 

 0,72 8,66 0,4 28،777 0,43 359,07 4 تكنولوجيا

 1,08 13,05 0,76 54,685 0,52 431,61 14 موازي

 100 204,9 1 100 7215.9 100 82805,6 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:          سوق الكويت لألوراق املالية، 2012 سنويالالتقرير _   :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 السـوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد اخلدمات املالية قطاع ، إىل أنّ أعالهشري بيانات اجلدول تُ        
 إمجــايل عــدد مــن% 44,14 بنحــو القطــاع هــذا اســتأثر حيــث ،2012 ســنة خــالل نشــاط التــداول حيــث مــن

 وبنسـبة دينـار، مليـون 2350,2 إىل تصـل نقديـة بقيمـة مليـون سـهم 36552,4 حوايل املتداولة، أي األسهم
 نسبتها تصل صفقة ألف 498,6 على عةموزّ  السوق يف التداول قيمة إمجايلمن % 32,57 حوايل إىل تصل

 يف مدرجـة شـركة 214 أصـل مـن شـركة 55 دمات املاليةاخل قطاع ويضم اإلمجايل، من% 41,38  حوايل إىل
 إمجـايل مـن %27,97حبـوايل  اسـتأثر إذ التـداول، كميـة حيث من الثاين املركز يف لعقارا قطاع وجاء السوق،

 الــيت القيمــة حيــث مــن ثالــثال وكــان ،ســهم مليــون 23162,8 حنــو أي العــام خــالل املتداولــة األســهم كميــة
 علـى عـةموزّ  ،السـوق يف التـداول قيمـة إمجـايل مـن%  19,54 بنسـبة أي دينـار مليـون 1410,08 إىل وصلت

 بنســبة الثالــث املركــز صــناعيةال قطــاع احتــل يف حــني اإلمجــايل، مــن%  23,3 بنســبة أي ألــف صــفقة 280,9

 تصـل بقيمة نقديـة سهم مليون 9196,1 بنحو أي السوق، يف املتداولة األسهم عدد إمجايل من % 11,11

 بنســـــبة أي صـــــفقة ألـــــف 145,1 علـــــى عـــــةموزّ  اإلمجـــــايل مـــــن % 10,54 بنســـــبة دينـــــار مليـــــون 760,3 إىل
 للسوق بنسب متفاوتة.، مث تليها القطاعات األخرى السوق يف ذةالصفقات املنفّ  إمجايل من% 12,04

 2013ل من سنة األوّ  على القطاعات في السوق خالل الّنصف: نشاط التداول )13(جدول رقم

 
 القطاع  

عدد الشركات 
المسجلة بكل 

 قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
مـــــــــــــــــــــن  % مليون سهم

 السوق
مــــــــــــــــــــــــــن  % مليون دينار

 السوق
مـــــــــــــــــــــــن  % ألف صفقة

 السوق
 4.88 66,802 3.77 282,105 3.72 3298,002 08 النفط والغاز
 0.75 10,222 0.71 53,273 0.22 194,55 05 مواد أساسية

 12.04 164,95 12.59 941,751 12.28 10890,958 39 صناعية
 1.48 20,294 1.64 122,686 1.18 1042,59    07 سلع استهالكية

 0.06 838 0.26 19,394 0.04 33,90 03 رعاية صحية
 1.93 26,424 1.55 116,070 0,68 606,52 16 خدمات استهالكية

 2.11 28,913 3.22 241,298 1.48 1316,16 03 اتصاالت
 6.25 85,609 16.04 1200,217 5.82 5160,26 12 بنوك
 0.45 6,231 0.20 15,075 0.18 155,48 08 تأمين
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 30.16 413,065 27.65 2069,081 34.54 30645,58 39 عقار
 35.53 486,635 29.56 2212,015 36.96 32788,51 55 خدمات مالية
 - - - - - - 01 أدوات مالية

 1.11 15,265 0.58 43,721 0.45 395,321 04 تكنولوجيا
 3.24 44,324 2.21 165,509 2.47 2194,105 14 موازي

 100 1,369,580 100 7482,202 100 88,721,997 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي النصف التقرير   - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/ 

 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد املالية اخلدمات قطاع إىل أنّ  أعاله،شري بيانات اجلدول تُ         
% 36,96 بنحـو القطـاع هـذا اسـتأثر حيث ،2013ل من سنة األوّ  صفنّ ال خالل التداولنشاط  حيث من

 القيمة حيث من احتل الصدارةكما  مليون سهم 32788,51 حوايل املتداولة، أي األسهم إمجايل عدد من
 يف التــداول قيمــة مــن إمجــايل% 29,56 حــوايل إىل تصــل وبنســبة دينــار، مليــون 2212,015 إىل وصــلت الـيت

 قطـاع ويضـم اإلمجـايل، مـن%  35,53 حـوايل إىل نسـبتها تصـل صـفقة ألـف 486,635 علـى عـةموزّ  السـوق
 مـن الثـاين املركـز يف عقـارال قطـاع وجـاء ،الرمسـي السـوق يف مدرجـة شـركة 200 أصل من شركة 55 خلدماتا

 لاألوّ  نصــفال خــالل املتداولــة األســهم كميــة إمجـايل مــن% 34,54حبــوايل  اســتأثر إذ التــداول، كميــة حيـث
 أي دينـــار مليـــون 2069,081 إىل تصـــل نقديـــة بقيمـــة ســـهم مليـــون 30645,58حنـــو أي ،2013مـــن ســـنة 

ــــف صــــفقة 413,065علــــى عــــةموزّ  ،الســــوق يف التــــداول قيمــــة إمجــــايل مــــن%  27.65 بنســــبة  بنســــبة أي أل
 الرمسي. السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 عقارال قطاع اإلمجايل، ويضم من% 30.16

 يف املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 12.28 بنسـبة الثالـث املركـز صـناعيةال قطـاع احتل يف حني 

 بنســـــبةو  دينـــــار مليـــــون 941,751 إىل تصـــــل بقيمـــــة نقديـــــة ســـــهم مليـــــون 10890,95 بنحـــــو أي الســـــوق،
الصـــفقات  إمجـــايل مـــن% 12.04 بنســـبة أي صـــفقة ألـــف 164,958 علـــى عـــةموزّ  ،اإلمجـــايل مـــن 12.59%

 الرمسي.  السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 صناعيةال قطاع السوق، ويضم يف ذةاملنفّ 

ميكــن توضـيح األداء العــام للمؤشـر العــام لســوق  لســوق الكويــت لـألوراق الماليــة: العــام المؤشـر – 5

 كما يلي:  2013األّول من سنة  والّنصف 2012راق املالية خالل سنة الكويت لألو 
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2012): المؤشر العام لسوق الكويت لألوراق المالية خالل سنة 08رقم(شكل 

 
 متوفر على الرابط:        ،، سوق الكويت لألوراق املالية2012التقرير السنوي   - :المصدر              www.kse.com.kw/A/KSE/- 

أســفرت عــن حتقيــق الــيت العديــد مــن األحــداث  2012 ســنةيــة خــالل الشــهد ســوق الكويــت لــألوراق امل       
نقطــة،  5934ا عنــد مســتوى مســتقرً  2012 ســنةمكاســب حمــدودة، حيــث أ�ــى املؤشــر العــام للســوق تعــامالت 

املؤشــر يف فيفـــري  مســتوياتنفـــس ، وهــي ةنقطــ 417ا عنـــد مســتوى وعلــى مســتوى املؤشــر الـــوزين أ�ــى مســتقرً 
كبري يف   متاثلٌ  وبالتايل فهناك، 2004دىن مستوى بلغة السوق حتديداً منذ سبتمرب أعن  واليت كانت تعّرب  2011

السوق يدور يف حلقة مفرغة كما يدل على الوضع  يوحي بأنّ  وهو ما، 2012و 2011 سنيتحركة السوق بني 

الــنهج  ســيطرحيــث الســوق عنــد مســتويات متدنيــة تارخييــاً،  نّ أا االقتصــادي العــام الــذي يــراوح مكانــه، خصوًصــ
عـد السـمة الغالبـة الستمرار الـزخم املضـاريب الـذي يُ  نتيجةً ، 2012 سنةاملضاريب على جممل أداء سوق الكويت 

 .منذ سنتنيداء السوق أعلى 

2013سنة األّول من  الّنصفخالل  لسوق الكويت لألوراق المالية): المؤشر العام 09شكل رقم(

 

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013 األّول سنوي ّنصفالتقرير ال  - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/- 
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 انطلقت شرارتا منـذ مكاسب استثنائية واليت 2013من سنة  لوّ األ ّنصفق السوق خالل الحقّ لقد          
، املستثمرين علـى املـدى املتوسـطعات نقلة مؤثرة يف وضع السوق وتطلّ  كانت مبثابة،  لتداوللل وّ االسبوع األ

يف  6450خـرتق حـاجز ل واوّ نقطة بشهره األ 6200مستوى  ، بلغكان االرتفاع متواصل وعرب مراحل  حيث
 بــذلك مســجالً  نقطــة 7772عنــد  جــوانواخــر شــهر أن بلــغ قمتــه يف أىل إ واســتمر يف االرتفــاع شــهره الثــاين

 447 للسـوق الـوزين املؤشـر  بلـغ كمـا، 31/12/2012بتـاريخ املسـجل االقفـال عـن نقطـة 1838قـدره ارتفاعـا
املؤشر العام  وبذلك فقد حّقق ،السابقة الفرتة بنهاية املسجل االقفال عن نقطة  29.35 بذلك مرتفعاً  نقطة

شـرحية  ذلـك أنّ ، %3يف متوسطها نسبة ملؤشرات املوزونة ا مل تتعد يف حني ،%13مكاسب فاقت معدل 
كــرب مــن مســتوى األمكاســب كبــرية واســتحوذت علــى املعــدل قــت حقّ ســهم صــغرية رأس املــال واســعة مــن األ

املؤشــرات املوزونــة  حركــة نّ أ الّ إرغــم اســتمرار املؤشــر الســعري حبصــد املكاســب و  لــذلكو  ،الســيولة املتداولــة
  .سهم القياديةيلف تداوالت األالركود الذي توّضح 

حتقيــق مؤشــرات الســوق هــذه  يف ســامهت احملليــة والعامليــة الــيتمنهــا العديــد مــن العوامــل هنــاك  ،عموًمــاو      
، غياب احملفزات االجيابية اليت تدفع السوق يف االجتاه االسـتثماري تتمّثل احمللية منها يف:املكاسب احملدودة، 

وم ا الســتمرار املشـاكل املاليــة لـدى عــدد كبـري مــن الشـركات الــيت تقــاسـتمرار ضــعف أداء صـناع الســوق نظـرً و 
 أسعار كثري من األسـهم القياديـة والثقيلـة واخنفاضـها إىل مـا دون مسـتوى الـدينار تدينّ و ، بدور صانع السوق

ر الســوق باألوضــاع تــأثّ ، باإلضــافة إىل اخنفــاض معــدالت الثقــة يف الســوقنتيجــة ل مــرة منــذ فــرتة طويلــة ألوّ 
  ...داء السوقأالسياسية ذات التأثري السليب على جممل 

قيـام عـدد مـن الـدول و تفاقم أزمـة الـديون السـيادية يف أوروبـا،  :يف يتمّثل أّمههافارجية اخلعوامل ال أّما        

عـن ظهـور تقـارير سـلبية عديـدة عـن  األوروبية باعتماد خطط تقشف ملواجهة تداعيات األزمـة املاليـة، فضـالً 
اســتمرار آثــار ، باإلضــافة إىل واقــع االقتصــاد العــاملي، وهــو مــا انعكــس بشــكل أو بــآخر علــى أســواق املنطقــة

  .الربيع العريب، حيث كان لذلك تداعيات سلبية على كثري من البورصات اخلليجية
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 المطلب األّول: نظرة عامة على سوق الكويت لألوراق المالية

تعترب سوق الكويت لألوراق املالية من أقدم وأهم األسواق اخلليجية، حيث حتتضن ثاين أنشط أسواق       
املاليـة يـتم  لـألوراقة اليت متيّـز سـوق الكويـت واخلصائص العامّ  ،أمهيةطبيعة و املال يف املنطقة، وللوقوف على 

 التطرق للعناصر التالية:

 

 المالية  أوالً : نشأة وأهداف سوق الكويت لألوراق

 لعناصر التالية:ا من خالل هداف سوق الكويت لألوراق املاليةنشأة وتطور وأهم وظائف وأ ميكن توضيح   

ـــنشــأة وت - 1 لقــد صــدر أّول قــانون يهــتم مبعــامالت األوراق  :ر ســوق الكويــت لــألوراق الماليــةطوّ ـــــ

صـــدر أّول  1970ًبا بشــكل خـــاص علــى األوراق املاليـــة األجنبيــة، ويف ســـنة نَصـــ، وكــان مُ 1962 ســـنةاملاليــة 
 قانون يهتم بتنظيم املعامالت باألوراق املالية.

ّمت افتتاح أّول مقر للبورصة الكويتيـة، تـوّىل العـاملون فيهـا مهّمـة جتميـع مـا يـتم تداولـه  1972ويف سنة 
ألسـهم املتداولـة وأسـعارها وعـدد الصـفقات الـيت متّـت ا من األسهم، وإصدار نشرة يومية تتضـّمن عـدد ايوميً 

ة بشـركات املسـامهة الكويتيـة، اخلاّصـ صـدر قـرار بإعـادة تنظـيم تـداول األوراق املاليـة 1976يومهـا، ويف سـنة 
االفتتاح الرمسي لبورصـة األوراق املاليـة الكويتيـة الـيت مسّيـت بسـوق  1977ليتم بعدها يف شهر أفريل من سنة 

 .1983عمل بإشراف جلنة األوراق املالية إىل غاية سنة ت ت ظلّ يتال ،وراق املاليةالكويت لأل

حيـث وبعـد أزمــة املنـاخ الكويتيـة صــدر قـانون متكامـل للســوق، وصـار سـوق الكويــت لـألوراق املاليــة 
ـــ  11/05/1403خ يف ا ألحكــام املرســوم املــؤرّ يباشــر نشــاطه وفًقــ وتواصــلت بعــد  ،18/04/1983هـــ املوافــق ل

، وإنشـــاء الســـوق املوازيـــة ســـنة 2000ذلـــك جهـــود التطـــوير بفـــتح الســـوق أمـــام االســـتثمارات األجنبيـــة ســـنة 
 ا قـوانني مثـل قـانون اإلفصـاح، وذلـك مـن وقـتٍ واإلجـراءات، وأحيانًـ التنظيمـات إصـداراسـتمر ، وقد 2001
املـال  إصـدار قـانون هيئـة أسـواق متّ دها ، وبعـدنـة أو ظـرف حمـدّ أو رد فعـل ملشـكلة معيّ  ا للحاجة،وفقً و آلخر 

 ً؛داف سوق الكويت لألوراق الماليةــــ: نشأة وأه أولـا 
 : ص سوق الكويت لألوراق الماليةـــــصائــــــــــــــخثانًيا. 
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إىل جانــب التحــديث  ، وذلــك كنظــام تشــريعي وقــانوين متكامــل2011 ســنةوالئحتــه التنفيذيــة  2010 ســنة
(املستمر لنظم العمل والتداول وآليات الرقابة

0F

1(. 
سـوق الكويــت  ومميّـزات تتمثّـل أهــم أهـداف :سـوق الكويــت لـألوراق الماليـة مميّـزاتو  وظـائف - 2

(لألوراق املالية، يف ما يلي
1F

2(: 

ف يف أموالـــه ولـــه أهليـــة التصـــرّ  ،ةبالشخصـــية االعتباريـــة املســـتقلّ  املاليـــةع ســـوق الكويـــت لـــألوراق يتمتّـــ .أ 
وحـــق التقاضـــي مبـــا يســـاعده علـــى تســـيري أعمالـــه لتحقيـــق اهلـــدف مـــن تنظيمـــه علـــى الوجـــه  ،وإدارتـــا

 ؛ ذات العالقة بأعمال السوقاألمثل، وذلك يف نطاق األنظمة والقوانني

زمة يف الّال  اإلجراءاتخذ كافة ويتّ  ،من خالل نشاطه على ترشيد األوراق املالية الكويتعمل سوق ي .ب 
 ؛عامل يف األوراق املالية مبا يكفل سالمة املعامالت ودقتهانطاق صالحياته لتنمية واستقرار التّ 

إبـداء ب ،على ما جيريه من حبوث ودراسات ومتابعة حلركة التعامـل يف األوراق املاليـة ابناءً و يقوم السوق  .ج 
املراكز املاليـة للشـركات األعضـاء بـ يف ما يتعلّـق ،ةاجلهات احلكومية املختصّ  إىلالرأي و تقدمي املشورة 

 ؛يف السوق، وزيادة مقدرتا على حتقيق أغراضها

 واالقتصــاديةقيــق التنســيق والتكامــل بــني النشــاطات املاليــة ة يف حتيســاهم الســوق مــع اجلهــات املختّصــ .د 
يف  واالقتصــادياملــايل  االســتقرارو  االقتصــاديةمبــا يســاعد علــى حتقيــق التنميــة  ،وحركــة رؤوس األمــوال

 ؛الدولة

تطوير النظم وأساليب التعامل يف األوراق املالية واالستعانة باألساليب احلديثة املعمول با  العمل على .ه 
وذلك من أجل حتقيق مكانة مالية حسـنة لسـوق الكويـت لـألوراق املاليـة  ،مةق املالية املتقدّ اسو أليف ا

 ؛على املستوى اإلقليمي والدويل
بل وتيئـة الُسـ ،ومحايـة املـدخرين املـواطننيبـني  االسـتثماريوتنميـة الـوعي  االدخارعلى تشجيع  العمل .و 

 .ككل  عود بالنفع على االقتصاديأمام توظيف األموال يف األوراق املالية مبا 

                                                           
 .413، ص:2001"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل عبد الرمحن يسري أمحد،  - )1(
 .23يف شأن إصدار الالئحة الداخلية لسوق الكويت لألوراق املالية، سوق الكويت لألوراق املالية، ص: 1983لسنة  35قرار وزاري رقم   - )2(
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 ســوق الكويــت لــألوراق يتــوّىل  وراق الماليــة فــي تنظــيم الســوق المــالي:لــألدور ســوق الكويــت  -3

 :املالية تنظيم ومراقبة السوق املايل، وألجل ذلك فهو يقوم مبا يلي

 تنظيم ومحاية عمليات تداول األوراق املالية؛ .أ 

 البيانات املالية واإلفصاح عنها؛تنظيم اإلعالن عن املصاحل وإصدار  .ب 

 ر احلماية للمتعاملني؛حتديد أساليب التعامل يف األوراق املالية مبا يضمن سالمة املعامالت ويوفّ  .ج 

 خيدم أهداف التنمية االقتصادية؛ تطوير السوق املايل على حنوٍ  .د 

 بعة يف هذه األسواق.املتّ تنمية روابط السوق باألسواق املالية اإلقليمية والعاملية، ومواكبة املعايري  .ه 

 : خصائص سوق الكويت لألوراق الماليةثانيـًا

 يتمّيز سوق الكويت لألوراق املالية بعّدة خصائص ميكن توضيحها يف العناصر التالية:       

 ،بــدأت الشــركات املدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة باالرتفــاع: عــدد الشــركات المدرجــة - 1

، وإىل شركة 211إىل  2012 سنةشركة ليصل يف  181حوايل  2006 سنةحيث بلغ عدد الشركات املدرجة 
 13ع هـذه الشـركات علـى تتـوزّ  ،2013األّول مـن سـنة  نصـفشركة مدرجة يف السوق الرمسي خالل ال 200

 أساسي كما يلي: قطاع

  2013لاألوّ  خالل الّنصف لألوراق المالية: عدد الشركات المسّجلة في قطاعات سوق الكويت )10( جدول رقم

:المصدر   - متوفر على الرابط: ، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي  التقرير النصف ،        www.kse.com.kw/   - 

 قطاع كل في المسجلة الشركات عدد القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع
 08 نفط والغازال  12 بنوك 

 05 مواد أساسية  08 تأمني 

 39 صناعية  39 عقار 

 07 سلع استهالكية  55 خدمات مالية 

 03 رعاية صحية  01 أدوات مالية 

  16 استهالكيةخدمات  04 تكنولوجيا 

 03 اتصاالت  

السوق الرسمي إجمالي  200 
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ر نشــاط التــداول يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن ح اجلــدول التــايل تطــوّ يوّضــ :ــــتداولالـحـــجم  - 2
 كما يلي:  2013من سنة  ربع الثاينإىل غاية ال 2008سنة 

 2013 الثاني الربع إلى 2008تطور نشاط التداول في سوق الكويت لألوراق المالية من سنة  :)11(جدول رقم

 

 الســـــــــــــــــنة
 نسبة التغير السنوي مؤشرات التداول

 عدد األسهم المتداولة
 (مليون سهم)

 قيمة األسهم المتداولة
 (مليون دينار)

عدد الصفقات 
 (باأللف)

الصفقات  القيمة عدد األسهم
 المنفذة

2008 80850,8 35747,1 1997,7 14,8 )3,4( )4,9( 
2009 106 331,7 21 828,9 1939,1 31,5 (38,9) (2,9) 
2010 74 691,5 12 526,3 1254,1 (29,8) (42,6) (35,3) 
2011 38423,0 6068,3 618,4 )48,6( )51,6( )50,6( 
2012 82 805,7 7 215,9  1 204,9  115.5 18.9  94.8  

 145,29 96 214 324,5 2405 27,491 2012الربع األول 
 )12,3( )28,9( )23,5( 284,2 1710 21,016 2012الربع الثاني 
 )14,3( )27,8( )38,6( 243,7 1234 12,898 2012الربع الثالث
 44,8 50,2 65,6 352,5 1854 21,355 2012الربع الرابع 
 44,1 33,0 56,0 508,3 2469 33,403 2013الربع األول 
 60,5 129,9 65.6 861,2 5012 55,318 2013الربع الثاني 

 أنظر :  :المصدر _ 
  30:ص ، سوق الكويت لألوراق املالية،2012التقرير السنوي. 
 متوفر على:سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق ،    www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 يتم إدراج األشكال التالية:ساكثر  ر نشاط التداول يف سوق الكويت لألوراق املاليةتطوّ ولتوضيح 
 )2012 -2008(للفترة  في سوق الكويت لألوراق المالية : تطور حجم التداول)02(شكل رقم

 

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 
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 80850,8 مــن ارتفــع قــد التــداول حجــم أنّ  يّتضــح ،ذي يليــهالــ شــكلالاجلــدول أعــاله و  خــالل مــن        

ــــا ســــنة  ،2009 ســــنة ســــهم مليــــون 331,7 106إىل 2008 ســــنة يف ســــهم مليــــون  اّتســــمت فقــــد 2010أّم

ليســــتمر يف  ،ســـهم مليـــون 691,5 74حيـــث اخنفـــض حجـــم التــــداول إىل  نســــيب برتاجـــع الســـوق تـــداوالت
حركـة التـداول يف كما شهدت  ،2010 بعام مقارنةً  % 48,6 تقارب بنسبة 2011سنة  �اية يف  االخنفاض

 بلغتيث ، ح2011مقارنًة بسنة  ا يف حجم التداولرتفاعً ا 2012خالل سنة سوق الكويت لألوراق املالية 
 .لف صفقةأ 1205دينار موّزعة على  7215مليون سهم بقيمة إمجالية  82,805 كمية األسهم املتداولة

 )2013ثانيلالربع ا -2012ل خالل الفترة (الربع األوّ في سوق الكويت تطور حجم التداول ): 03(رقم شكل

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق- :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 

شـهد النشـاط األبـرز للسـوق، حيـث  2013 سـنةمن  ثاينالربع ال ضح أنّ يتّ ، أعاله الشكلمن خالل       

مليـــون دينـــار، وهـــذا علـــى  5012مليـــون ســـهم، كانـــت قيمتهـــا  55318بلـــغ عـــدد األســـهم املتداولـــة خاللـــه 
الذي شهد اخنفاض حمسوس، حيث بلغ عدد األسهم املتداولة خالله   2012من سنة  لثثاخالف الربع ال

 مليون دينار كوييت.1234مليون سهم، كانت قيمتها  12896

 أعلــى 2009 عــام شــهد قــدف ،وربــٍع وآخــر وأخــرى ســنة بــني وهبوطــاً  صــعوداً  التذبــذب ورغــموعموًمــا       

 قيمتهــــا كانــــت ســــهم مليــــون 106331,7 خاللــــه املتداولــــة األســــهم عــــدد بلــــغ حيــــث االرتفــــاع، معــــدالت
 مليون 38423,0 بلغت واليت الرتاجع معدالت أعلى 2011سنة  تشهد حني يف دينار، مليون 21828,9

 السنوات خالل تداوالً  األكثر هو 2009 عام أنّ  يّتضح وبالتايل ،دينار مليون 068,3 6 بلغت قيمتها سهم
 ).2013النصف األّول  – 2008(األخرية 
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 )2012 - 2008: تطور حجم السيولة في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()04(شكل رقم

  

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 

إىل غاية  2008لقد متّيز حجم السيولة يف سوق الكويت لألوراق املالية خالل الفرتة املمتدة من سنة         
 دينـار مليـون 35747,1 حوايلقيمة األسهم املتداولة ، فبينما كانت باالخنفاض املستمر واملتتايل 2011سنة 

 6068,3ت يف االخنفــاض إىل أن وصـــلت إىل واســـتمرّ  ،2009ســنة  21828,9إىل اخنفضـــت ، 2008ســنة 
مقارنــًة  2011ســنة  % 52 ـــــقاربــت نســبته الملحوظًــا  اهدت اخنفاًضــشــقــيم التــداوالت فــإّن  وعموًمــا، 2011ســنة 

ي والشــركات املدرجــة يف د احمللّــاوذلــك بفعــل اســتمرار انعكــاس تــداعيات األزمــة املاليــة علــى االقتصــ، 2010بســنة 

ــا ســنة الســوق فقــد انــتعش حجــم الســيولة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن جديــد وارتفعــت قيمــة  2012، أّم

 مليون دينار كوييت. 7215,9األسهم املتداولة إىل حوايل 

 )2013 ثانيالربع ال - 2012ل : تطور قيمة األسهم المتداولة خالل الفترة (الربع األوّ )05(شكل رقم

 

 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012لسنوات (ة رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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حــال قــيم هــذه كــذلك كــان    ،وآخــر ربــعٍ  صــعوداً وهبوطــاً بــني لتذبــذب كميــة التــداوالت مشــابةبصــورة       
القيمــة، حيــث بلغــت أعلــى  هــذه ارتفــاع معــدالت أعلــى 2013مــن ســنة  الربــع الثــاين شــهد ، وقــدالتــداوالت

االخنفــاض  2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال فيــه شــهد الــذي الوقــت مليــون دينــار، يف 5012قيمهــا ومقــدارها 
 مليون دينار. 1234قيمها ومقدارها  حيث بلغت أقل األكرب

تنفيذها يف سوق الكويت لألوراق املالية، خالل الفرتة املمتدة من  أّما بالنسبة لعدد الصفقات اليت متّ 
 فيمكن توضيحها من خالل األشكال التالية: 2013من سنة  إىل غاية الربع الثاين 2008سنة 

 )2012-2008: تطور عدد الصفقات في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()06(شكل رقم

  
 31، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012السنوي التقرير   -  :المصدر. 

ذة يف سـوق الكويـت لـألوراق املاليـة خـالل أّن عـدد الصـفقات املنّفـ أعـاله، يّتضح مـن خـالل الشـكل     
الـيت  2012باسـتثناء سـنة  ،اخنفـاٍض مسـتمر ومتتـايليف  2011إىل غايـة سـنة  2008الفرتة املمتدة من سنة 

ـــزت بانتعـــاش وحتّســـن ملحـــوظ يف عـــدد الصـــفقات املنّفـــذة، أكـــرب عـــدد مـــن  2008وقـــد شـــهدت ســـنة  متّي
أقـل عـدد مـن الصـفقات  2011ألـف صـفقة، يف حـني شـهدت سـنة  1997,7ذة ومقـدارها الصفقات املنفّ 

 ألف صفقة.  618,4 ـرت بـدِّ ذة حيث قُ املنفّ 

 )2013ثانيالربع ال -2012الكويت خالل الفترة (الربع األّول: تطّور عدد الصفقات في سوق )07شكل رقم(

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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ذة الصـفقات املنّفـكـرب عـدد مـن أقـد شـهد  2013مـن سـنة  الربع الثاين أنّ من الشكل السابق ضح يتّ       
قــد شــهد العــدد األقــل منهــا ومقــداره ف 2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال اأّمــ ،ألــف صــفقة 861,2 اومقــداره

 %.14,3 سبة تقل عننألف صفقة وب 243,7

ألــف  30.072 القيمــة حنــو هــذه بلغــت فقــد الســوقية، بالقيمــة يتعّلــق فيمــاالقـــــــــــــــــــــــــيمة الســوقية:  - 3  
ـــاينال الربـــع �ايـــة يفدينـــار كـــوييت   مـــع القيمـــة مقارنـــةً % 1.9 نســـبته قاربـــت بارتفـــاع أي ،2013 مـــن ســـنة ث

 يأ دوالر، مليار 29.513السوقية حنو القيمةفيه  بلغت ، حيثالعام نفس من األّول الربع �اية يف السوقية
 �ايــة مــع املقارنــة وعنــد شــهور، ثالثــة يف قيمتــه اىل كــوييت دينــار مليــون 558.6 حنــو ضــافأ قــد الســوق نّ أ

 حنـو بلغـت بنسـبة يأ كـوييت، دينـار مليـار 1.435 بنحـو ارتفعـت قـد السـوقية القيمـة نّ أ يتبّني  ،2012 سنة
 .كوييت دينار ألف 28.637 حنو القيمة كانت حني 5%

مــن خــالل  ألــف دينــار كــوييت 29376,5حنــو بلغــت و  2012القيمــة الســوقية ســنة  ارتفعــت يف حــني       
  .% 22، مسّجلًة بذلك ارتفاًعا قدره 2011سنة  24052,5وذلك مقارنًة بــــ ،يوم تداول 250
 علـى اتكشـر  05 حافظـت ة،كشـر  52 أسـعار واخنفضـت مدرجـة ةكشـر  139 أسـعار ارتفعـت وفيمـا      

 .2013من سنة  الثاين الربع خالل وذلك أسعارها مستوى
 حســـب التـــداول نشـــاط تـــوزعّ  أســـفله اجلـــدول يف املتاحـــة البيانـــات حتوّضـــ :القطاعيـــة المؤشـــرات  – 4

 كما يلي:  2012القطاعات لسنة 
 2012: نشاط التداول على القطاعات في سوق الكويت لألوراق المالية لسنة )12(جدول رقم

عـــــــــــدد الشـــــــــــركات  القطاع
 المسجلة بكل قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
 من السوق % ألف صفقة من السوق % مليون دينار من السوق % مليون سهم

 3.37 40.5 2.17 156,76 2,88 2387,39 08 نفط والغازال

 1,20 14,4 1,56 112,70 0,46 384,38 05 مواد أساسية

 12,04 145,1 10,45 760,37 11,11 9196,13 39 صناعية

 1,11 13,3 1,03 73,97 0,65 536,11 07 سلع استهالكية

 0,11 1,37 0,32 23,06 0,06 46,65 03 رعاية صحية

 2,04 24,55 1,28 92,39 0,57 471,89 16 استهالكية خدمات

 5,36 64,63 9,60 692,67 4,47 3705,26 03 تصاالتا

 8,14 98,07 20,18 1456,52 6,71 5559,80 12 بنوك

 0,13 1,58 0,04 3,11 0,01 11,606 08 تأمين

 23,31 280,9 19,54 1410,08 27,97 23162,85 39 عقار

 41,38 498,6 32,57 2350,26 44,14 36552,49 55 خدمات مالية

 0,00 1 0,01 0,496 0,00 0,376 1 أدوات مالية
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 0,72 8,66 0,4 28،777 0,43 359,07 4 تكنولوجيا

 1,08 13,05 0,76 54,685 0,52 431,61 14 موازي

 100 204,9 1 100 7215.9 100 82805,6 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:          سوق الكويت لألوراق املالية، 2012 سنويالالتقرير _   :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 السـوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد اخلدمات املالية قطاع ، إىل أنّ أعالهشري بيانات اجلدول تُ        
 إمجــايل عــدد مــن% 44,14 بنحــو القطــاع هــذا اســتأثر حيــث ،2012 ســنة خــالل نشــاط التــداول حيــث مــن

 وبنسـبة دينـار، مليـون 2350,2 إىل تصـل نقديـة بقيمـة مليـون سـهم 36552,4 حوايل املتداولة، أي األسهم
 نسبتها تصل صفقة ألف 498,6 على عةموزّ  السوق يف التداول قيمة إمجايلمن % 32,57 حوايل إىل تصل

 يف مدرجـة شـركة 214 أصـل مـن شـركة 55 دمات املاليةاخل قطاع ويضم اإلمجايل، من% 41,38  حوايل إىل
 إمجـايل مـن %27,97حبـوايل  اسـتأثر إذ التـداول، كميـة حيث من الثاين املركز يف لعقارا قطاع وجاء السوق،

 الــيت القيمــة حيــث مــن ثالــثال وكــان ،ســهم مليــون 23162,8 حنــو أي العــام خــالل املتداولــة األســهم كميــة
 علـى عـةموزّ  ،السـوق يف التـداول قيمـة إمجـايل مـن%  19,54 بنسـبة أي دينـار مليـون 1410,08 إىل وصلت

 بنســبة الثالــث املركــز صــناعيةال قطــاع احتــل يف حــني اإلمجــايل، مــن%  23,3 بنســبة أي ألــف صــفقة 280,9

 تصـل بقيمة نقديـة سهم مليون 9196,1 بنحو أي السوق، يف املتداولة األسهم عدد إمجايل من % 11,11

 بنســـــبة أي صـــــفقة ألـــــف 145,1 علـــــى عـــــةموزّ  اإلمجـــــايل مـــــن % 10,54 بنســـــبة دينـــــار مليـــــون 760,3 إىل
 للسوق بنسب متفاوتة.، مث تليها القطاعات األخرى السوق يف ذةالصفقات املنفّ  إمجايل من% 12,04

 2013ل من سنة األوّ  على القطاعات في السوق خالل الّنصف: نشاط التداول )13(جدول رقم

 
 القطاع  

عدد الشركات 
المسجلة بكل 

 قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
مـــــــــــــــــــــن  % مليون سهم

 السوق
مــــــــــــــــــــــــــن  % مليون دينار

 السوق
مـــــــــــــــــــــــن  % ألف صفقة

 السوق
 4.88 66,802 3.77 282,105 3.72 3298,002 08 النفط والغاز
 0.75 10,222 0.71 53,273 0.22 194,55 05 مواد أساسية

 12.04 164,95 12.59 941,751 12.28 10890,958 39 صناعية
 1.48 20,294 1.64 122,686 1.18 1042,59    07 سلع استهالكية

 0.06 838 0.26 19,394 0.04 33,90 03 رعاية صحية
 1.93 26,424 1.55 116,070 0,68 606,52 16 خدمات استهالكية

 2.11 28,913 3.22 241,298 1.48 1316,16 03 اتصاالت
 6.25 85,609 16.04 1200,217 5.82 5160,26 12 بنوك
 0.45 6,231 0.20 15,075 0.18 155,48 08 تأمين
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 30.16 413,065 27.65 2069,081 34.54 30645,58 39 عقار
 35.53 486,635 29.56 2212,015 36.96 32788,51 55 خدمات مالية
 - - - - - - 01 أدوات مالية

 1.11 15,265 0.58 43,721 0.45 395,321 04 تكنولوجيا
 3.24 44,324 2.21 165,509 2.47 2194,105 14 موازي

 100 1,369,580 100 7482,202 100 88,721,997 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي النصف التقرير   - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/ 

 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد املالية اخلدمات قطاع إىل أنّ  أعاله،شري بيانات اجلدول تُ         
% 36,96 بنحـو القطـاع هـذا اسـتأثر حيث ،2013ل من سنة األوّ  صفنّ ال خالل التداولنشاط  حيث من

 القيمة حيث من احتل الصدارةكما  مليون سهم 32788,51 حوايل املتداولة، أي األسهم إمجايل عدد من
 يف التــداول قيمــة مــن إمجــايل% 29,56 حــوايل إىل تصــل وبنســبة دينــار، مليــون 2212,015 إىل وصــلت الـيت

 قطـاع ويضـم اإلمجـايل، مـن%  35,53 حـوايل إىل نسـبتها تصـل صـفقة ألـف 486,635 علـى عـةموزّ  السـوق
 مـن الثـاين املركـز يف عقـارال قطـاع وجـاء ،الرمسـي السـوق يف مدرجـة شـركة 200 أصل من شركة 55 خلدماتا

 لاألوّ  نصــفال خــالل املتداولــة األســهم كميــة إمجـايل مــن% 34,54حبــوايل  اســتأثر إذ التــداول، كميــة حيـث
 أي دينـــار مليـــون 2069,081 إىل تصـــل نقديـــة بقيمـــة ســـهم مليـــون 30645,58حنـــو أي ،2013مـــن ســـنة 

ــــف صــــفقة 413,065علــــى عــــةموزّ  ،الســــوق يف التــــداول قيمــــة إمجــــايل مــــن%  27.65 بنســــبة  بنســــبة أي أل
 الرمسي. السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 عقارال قطاع اإلمجايل، ويضم من% 30.16

 يف املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 12.28 بنسـبة الثالـث املركـز صـناعيةال قطـاع احتل يف حني 

 بنســـــبةو  دينـــــار مليـــــون 941,751 إىل تصـــــل بقيمـــــة نقديـــــة ســـــهم مليـــــون 10890,95 بنحـــــو أي الســـــوق،
الصـــفقات  إمجـــايل مـــن% 12.04 بنســـبة أي صـــفقة ألـــف 164,958 علـــى عـــةموزّ  ،اإلمجـــايل مـــن 12.59%

 الرمسي.  السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 صناعيةال قطاع السوق، ويضم يف ذةاملنفّ 

ميكــن توضـيح األداء العــام للمؤشـر العــام لســوق  لســوق الكويــت لـألوراق الماليــة: العــام المؤشـر – 5

 كما يلي:  2013األّول من سنة  والّنصف 2012راق املالية خالل سنة الكويت لألو 
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2012): المؤشر العام لسوق الكويت لألوراق المالية خالل سنة 08رقم(شكل 

 
 متوفر على الرابط:        ،، سوق الكويت لألوراق املالية2012التقرير السنوي   - :المصدر              www.kse.com.kw/A/KSE/- 

أســفرت عــن حتقيــق الــيت العديــد مــن األحــداث  2012 ســنةيــة خــالل الشــهد ســوق الكويــت لــألوراق امل       
نقطــة،  5934ا عنــد مســتوى مســتقرً  2012 ســنةمكاســب حمــدودة، حيــث أ�ــى املؤشــر العــام للســوق تعــامالت 

املؤشــر يف فيفـــري  مســتوياتنفـــس ، وهــي ةنقطــ 417ا عنـــد مســتوى وعلــى مســتوى املؤشــر الـــوزين أ�ــى مســتقرً 
كبري يف   متاثلٌ  وبالتايل فهناك، 2004دىن مستوى بلغة السوق حتديداً منذ سبتمرب أعن  واليت كانت تعّرب  2011

السوق يدور يف حلقة مفرغة كما يدل على الوضع  يوحي بأنّ  وهو ما، 2012و 2011 سنيتحركة السوق بني 

الــنهج  ســيطرحيــث الســوق عنــد مســتويات متدنيــة تارخييــاً،  نّ أا االقتصــادي العــام الــذي يــراوح مكانــه، خصوًصــ
عـد السـمة الغالبـة الستمرار الـزخم املضـاريب الـذي يُ  نتيجةً ، 2012 سنةاملضاريب على جممل أداء سوق الكويت 

 .منذ سنتنيداء السوق أعلى 

2013سنة األّول من  الّنصفخالل  لسوق الكويت لألوراق المالية): المؤشر العام 09شكل رقم(

 

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013 األّول سنوي ّنصفالتقرير ال  - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/- 
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 انطلقت شرارتا منـذ مكاسب استثنائية واليت 2013من سنة  لوّ األ ّنصفق السوق خالل الحقّ لقد          
، املستثمرين علـى املـدى املتوسـطعات نقلة مؤثرة يف وضع السوق وتطلّ  كانت مبثابة،  لتداوللل وّ االسبوع األ

يف  6450خـرتق حـاجز ل واوّ نقطة بشهره األ 6200مستوى  ، بلغكان االرتفاع متواصل وعرب مراحل  حيث
 بــذلك مســجالً  نقطــة 7772عنــد  جــوانواخــر شــهر أن بلــغ قمتــه يف أىل إ واســتمر يف االرتفــاع شــهره الثــاين

 447 للسـوق الـوزين املؤشـر  بلـغ كمـا، 31/12/2012بتـاريخ املسـجل االقفـال عـن نقطـة 1838قـدره ارتفاعـا
املؤشر العام  وبذلك فقد حّقق ،السابقة الفرتة بنهاية املسجل االقفال عن نقطة  29.35 بذلك مرتفعاً  نقطة

شـرحية  ذلـك أنّ ، %3يف متوسطها نسبة ملؤشرات املوزونة ا مل تتعد يف حني ،%13مكاسب فاقت معدل 
كــرب مــن مســتوى األمكاســب كبــرية واســتحوذت علــى املعــدل قــت حقّ ســهم صــغرية رأس املــال واســعة مــن األ

املؤشــرات املوزونــة  حركــة نّ أ الّ إرغــم اســتمرار املؤشــر الســعري حبصــد املكاســب و  لــذلكو  ،الســيولة املتداولــة
  .سهم القياديةيلف تداوالت األالركود الذي توّضح 

حتقيــق مؤشــرات الســوق هــذه  يف ســامهت احملليــة والعامليــة الــيتمنهــا العديــد مــن العوامــل هنــاك  ،عموًمــاو      
، غياب احملفزات االجيابية اليت تدفع السوق يف االجتاه االسـتثماري تتمّثل احمللية منها يف:املكاسب احملدودة، 

وم ا الســتمرار املشـاكل املاليــة لـدى عــدد كبـري مــن الشـركات الــيت تقــاسـتمرار ضــعف أداء صـناع الســوق نظـرً و 
 أسعار كثري من األسـهم القياديـة والثقيلـة واخنفاضـها إىل مـا دون مسـتوى الـدينار تدينّ و ، بدور صانع السوق

ر الســوق باألوضــاع تــأثّ ، باإلضــافة إىل اخنفــاض معــدالت الثقــة يف الســوقنتيجــة ل مــرة منــذ فــرتة طويلــة ألوّ 
  ...داء السوقأالسياسية ذات التأثري السليب على جممل 

قيـام عـدد مـن الـدول و تفاقم أزمـة الـديون السـيادية يف أوروبـا،  :يف يتمّثل أّمههافارجية اخلعوامل ال أّما        

عـن ظهـور تقـارير سـلبية عديـدة عـن  األوروبية باعتماد خطط تقشف ملواجهة تداعيات األزمـة املاليـة، فضـالً 
اســتمرار آثــار ، باإلضــافة إىل واقــع االقتصــاد العــاملي، وهــو مــا انعكــس بشــكل أو بــآخر علــى أســواق املنطقــة

  .الربيع العريب، حيث كان لذلك تداعيات سلبية على كثري من البورصات اخلليجية
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 المطلب األّول: نظرة عامة على سوق الكويت لألوراق المالية

تعترب سوق الكويت لألوراق املالية من أقدم وأهم األسواق اخلليجية، حيث حتتضن ثاين أنشط أسواق       
املاليـة يـتم  لـألوراقة اليت متيّـز سـوق الكويـت واخلصائص العامّ  ،أمهيةطبيعة و املال يف املنطقة، وللوقوف على 

 التطرق للعناصر التالية:

 

 المالية  أوالً : نشأة وأهداف سوق الكويت لألوراق

 لعناصر التالية:ا من خالل هداف سوق الكويت لألوراق املاليةنشأة وتطور وأهم وظائف وأ ميكن توضيح   

ـــنشــأة وت - 1 لقــد صــدر أّول قــانون يهــتم مبعــامالت األوراق  :ر ســوق الكويــت لــألوراق الماليــةطوّ ـــــ

صـــدر أّول  1970ًبا بشــكل خـــاص علــى األوراق املاليـــة األجنبيــة، ويف ســـنة نَصـــ، وكــان مُ 1962 ســـنةاملاليــة 
 قانون يهتم بتنظيم املعامالت باألوراق املالية.

ّمت افتتاح أّول مقر للبورصة الكويتيـة، تـوّىل العـاملون فيهـا مهّمـة جتميـع مـا يـتم تداولـه  1972ويف سنة 
ألسـهم املتداولـة وأسـعارها وعـدد الصـفقات الـيت متّـت ا من األسهم، وإصدار نشرة يومية تتضـّمن عـدد ايوميً 

ة بشـركات املسـامهة الكويتيـة، اخلاّصـ صـدر قـرار بإعـادة تنظـيم تـداول األوراق املاليـة 1976يومهـا، ويف سـنة 
االفتتاح الرمسي لبورصـة األوراق املاليـة الكويتيـة الـيت مسّيـت بسـوق  1977ليتم بعدها يف شهر أفريل من سنة 

 .1983عمل بإشراف جلنة األوراق املالية إىل غاية سنة ت ت ظلّ يتال ،وراق املاليةالكويت لأل

حيـث وبعـد أزمــة املنـاخ الكويتيـة صــدر قـانون متكامـل للســوق، وصـار سـوق الكويــت لـألوراق املاليــة 
ـــ  11/05/1403خ يف ا ألحكــام املرســوم املــؤرّ يباشــر نشــاطه وفًقــ وتواصــلت بعــد  ،18/04/1983هـــ املوافــق ل

، وإنشـــاء الســـوق املوازيـــة ســـنة 2000ذلـــك جهـــود التطـــوير بفـــتح الســـوق أمـــام االســـتثمارات األجنبيـــة ســـنة 
 ا قـوانني مثـل قـانون اإلفصـاح، وذلـك مـن وقـتٍ واإلجـراءات، وأحيانًـ التنظيمـات إصـداراسـتمر ، وقد 2001
املـال  إصـدار قـانون هيئـة أسـواق متّ دها ، وبعـدنـة أو ظـرف حمـدّ أو رد فعـل ملشـكلة معيّ  ا للحاجة،وفقً و آلخر 

 ً؛داف سوق الكويت لألوراق الماليةــــ: نشأة وأه أولـا 
 : ص سوق الكويت لألوراق الماليةـــــصائــــــــــــــخثانًيا. 
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إىل جانــب التحــديث  ، وذلــك كنظــام تشــريعي وقــانوين متكامــل2011 ســنةوالئحتــه التنفيذيــة  2010 ســنة
(املستمر لنظم العمل والتداول وآليات الرقابة

0F

1(. 
سـوق الكويــت  ومميّـزات تتمثّـل أهــم أهـداف :سـوق الكويــت لـألوراق الماليـة مميّـزاتو  وظـائف - 2

(لألوراق املالية، يف ما يلي
1F

2(: 

ف يف أموالـــه ولـــه أهليـــة التصـــرّ  ،ةبالشخصـــية االعتباريـــة املســـتقلّ  املاليـــةع ســـوق الكويـــت لـــألوراق يتمتّـــ .أ 
وحـــق التقاضـــي مبـــا يســـاعده علـــى تســـيري أعمالـــه لتحقيـــق اهلـــدف مـــن تنظيمـــه علـــى الوجـــه  ،وإدارتـــا

 ؛ ذات العالقة بأعمال السوقاألمثل، وذلك يف نطاق األنظمة والقوانني

زمة يف الّال  اإلجراءاتخذ كافة ويتّ  ،من خالل نشاطه على ترشيد األوراق املالية الكويتعمل سوق ي .ب 
 ؛عامل يف األوراق املالية مبا يكفل سالمة املعامالت ودقتهانطاق صالحياته لتنمية واستقرار التّ 

إبـداء ب ،على ما جيريه من حبوث ودراسات ومتابعة حلركة التعامـل يف األوراق املاليـة ابناءً و يقوم السوق  .ج 
املراكز املاليـة للشـركات األعضـاء بـ يف ما يتعلّـق ،ةاجلهات احلكومية املختصّ  إىلالرأي و تقدمي املشورة 

 ؛يف السوق، وزيادة مقدرتا على حتقيق أغراضها

 واالقتصــاديةقيــق التنســيق والتكامــل بــني النشــاطات املاليــة ة يف حتيســاهم الســوق مــع اجلهــات املختّصــ .د 
يف  واالقتصــادياملــايل  االســتقرارو  االقتصــاديةمبــا يســاعد علــى حتقيــق التنميــة  ،وحركــة رؤوس األمــوال

 ؛الدولة

تطوير النظم وأساليب التعامل يف األوراق املالية واالستعانة باألساليب احلديثة املعمول با  العمل على .ه 
وذلك من أجل حتقيق مكانة مالية حسـنة لسـوق الكويـت لـألوراق املاليـة  ،مةق املالية املتقدّ اسو أليف ا

 ؛على املستوى اإلقليمي والدويل
بل وتيئـة الُسـ ،ومحايـة املـدخرين املـواطننيبـني  االسـتثماريوتنميـة الـوعي  االدخارعلى تشجيع  العمل .و 

 .ككل  عود بالنفع على االقتصاديأمام توظيف األموال يف األوراق املالية مبا 

                                                           
 .413، ص:2001"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل عبد الرمحن يسري أمحد،  - )1(
 .23يف شأن إصدار الالئحة الداخلية لسوق الكويت لألوراق املالية، سوق الكويت لألوراق املالية، ص: 1983لسنة  35قرار وزاري رقم   - )2(
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 ســوق الكويــت لــألوراق يتــوّىل  وراق الماليــة فــي تنظــيم الســوق المــالي:لــألدور ســوق الكويــت  -3

 :املالية تنظيم ومراقبة السوق املايل، وألجل ذلك فهو يقوم مبا يلي

 تنظيم ومحاية عمليات تداول األوراق املالية؛ .أ 

 البيانات املالية واإلفصاح عنها؛تنظيم اإلعالن عن املصاحل وإصدار  .ب 

 ر احلماية للمتعاملني؛حتديد أساليب التعامل يف األوراق املالية مبا يضمن سالمة املعامالت ويوفّ  .ج 

 خيدم أهداف التنمية االقتصادية؛ تطوير السوق املايل على حنوٍ  .د 

 بعة يف هذه األسواق.املتّ تنمية روابط السوق باألسواق املالية اإلقليمية والعاملية، ومواكبة املعايري  .ه 

 : خصائص سوق الكويت لألوراق الماليةثانيـًا

 يتمّيز سوق الكويت لألوراق املالية بعّدة خصائص ميكن توضيحها يف العناصر التالية:       

 ،بــدأت الشــركات املدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة باالرتفــاع: عــدد الشــركات المدرجــة - 1

، وإىل شركة 211إىل  2012 سنةشركة ليصل يف  181حوايل  2006 سنةحيث بلغ عدد الشركات املدرجة 
 13ع هـذه الشـركات علـى تتـوزّ  ،2013األّول مـن سـنة  نصـفشركة مدرجة يف السوق الرمسي خالل ال 200

 أساسي كما يلي: قطاع

  2013لاألوّ  خالل الّنصف لألوراق المالية: عدد الشركات المسّجلة في قطاعات سوق الكويت )10( جدول رقم

:المصدر   - متوفر على الرابط: ، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي  التقرير النصف ،        www.kse.com.kw/   - 

 قطاع كل في المسجلة الشركات عدد القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع
 08 نفط والغازال  12 بنوك 

 05 مواد أساسية  08 تأمني 

 39 صناعية  39 عقار 

 07 سلع استهالكية  55 خدمات مالية 

 03 رعاية صحية  01 أدوات مالية 

  16 استهالكيةخدمات  04 تكنولوجيا 

 03 اتصاالت  

السوق الرسمي إجمالي  200 
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ر نشــاط التــداول يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن ح اجلــدول التــايل تطــوّ يوّضــ :ــــتداولالـحـــجم  - 2
 كما يلي:  2013من سنة  ربع الثاينإىل غاية ال 2008سنة 

 2013 الثاني الربع إلى 2008تطور نشاط التداول في سوق الكويت لألوراق المالية من سنة  :)11(جدول رقم

 

 الســـــــــــــــــنة
 نسبة التغير السنوي مؤشرات التداول

 عدد األسهم المتداولة
 (مليون سهم)

 قيمة األسهم المتداولة
 (مليون دينار)

عدد الصفقات 
 (باأللف)

الصفقات  القيمة عدد األسهم
 المنفذة

2008 80850,8 35747,1 1997,7 14,8 )3,4( )4,9( 
2009 106 331,7 21 828,9 1939,1 31,5 (38,9) (2,9) 
2010 74 691,5 12 526,3 1254,1 (29,8) (42,6) (35,3) 
2011 38423,0 6068,3 618,4 )48,6( )51,6( )50,6( 
2012 82 805,7 7 215,9  1 204,9  115.5 18.9  94.8  

 145,29 96 214 324,5 2405 27,491 2012الربع األول 
 )12,3( )28,9( )23,5( 284,2 1710 21,016 2012الربع الثاني 
 )14,3( )27,8( )38,6( 243,7 1234 12,898 2012الربع الثالث
 44,8 50,2 65,6 352,5 1854 21,355 2012الربع الرابع 
 44,1 33,0 56,0 508,3 2469 33,403 2013الربع األول 
 60,5 129,9 65.6 861,2 5012 55,318 2013الربع الثاني 

 أنظر :  :المصدر _ 
  30:ص ، سوق الكويت لألوراق املالية،2012التقرير السنوي. 
 متوفر على:سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق ،    www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 يتم إدراج األشكال التالية:ساكثر  ر نشاط التداول يف سوق الكويت لألوراق املاليةتطوّ ولتوضيح 
 )2012 -2008(للفترة  في سوق الكويت لألوراق المالية : تطور حجم التداول)02(شكل رقم

 

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 
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 80850,8 مــن ارتفــع قــد التــداول حجــم أنّ  يّتضــح ،ذي يليــهالــ شــكلالاجلــدول أعــاله و  خــالل مــن        

ــــا ســــنة  ،2009 ســــنة ســــهم مليــــون 331,7 106إىل 2008 ســــنة يف ســــهم مليــــون  اّتســــمت فقــــد 2010أّم

ليســــتمر يف  ،ســـهم مليـــون 691,5 74حيـــث اخنفـــض حجـــم التــــداول إىل  نســــيب برتاجـــع الســـوق تـــداوالت
حركـة التـداول يف كما شهدت  ،2010 بعام مقارنةً  % 48,6 تقارب بنسبة 2011سنة  �اية يف  االخنفاض

 بلغتيث ، ح2011مقارنًة بسنة  ا يف حجم التداولرتفاعً ا 2012خالل سنة سوق الكويت لألوراق املالية 
 .لف صفقةأ 1205دينار موّزعة على  7215مليون سهم بقيمة إمجالية  82,805 كمية األسهم املتداولة

 )2013ثانيلالربع ا -2012ل خالل الفترة (الربع األوّ في سوق الكويت تطور حجم التداول ): 03(رقم شكل

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق- :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 

شـهد النشـاط األبـرز للسـوق، حيـث  2013 سـنةمن  ثاينالربع ال ضح أنّ يتّ ، أعاله الشكلمن خالل       

مليـــون دينـــار، وهـــذا علـــى  5012مليـــون ســـهم، كانـــت قيمتهـــا  55318بلـــغ عـــدد األســـهم املتداولـــة خاللـــه 
الذي شهد اخنفاض حمسوس، حيث بلغ عدد األسهم املتداولة خالله   2012من سنة  لثثاخالف الربع ال

 مليون دينار كوييت.1234مليون سهم، كانت قيمتها  12896

 أعلــى 2009 عــام شــهد قــدف ،وربــٍع وآخــر وأخــرى ســنة بــني وهبوطــاً  صــعوداً  التذبــذب ورغــموعموًمــا       

 قيمتهــــا كانــــت ســــهم مليــــون 106331,7 خاللــــه املتداولــــة األســــهم عــــدد بلــــغ حيــــث االرتفــــاع، معــــدالت
 مليون 38423,0 بلغت واليت الرتاجع معدالت أعلى 2011سنة  تشهد حني يف دينار، مليون 21828,9

 السنوات خالل تداوالً  األكثر هو 2009 عام أنّ  يّتضح وبالتايل ،دينار مليون 068,3 6 بلغت قيمتها سهم
 ).2013النصف األّول  – 2008(األخرية 
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 )2012 - 2008: تطور حجم السيولة في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()04(شكل رقم

  

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 

إىل غاية  2008لقد متّيز حجم السيولة يف سوق الكويت لألوراق املالية خالل الفرتة املمتدة من سنة         
 دينـار مليـون 35747,1 حوايلقيمة األسهم املتداولة ، فبينما كانت باالخنفاض املستمر واملتتايل 2011سنة 

 6068,3ت يف االخنفــاض إىل أن وصـــلت إىل واســـتمرّ  ،2009ســنة  21828,9إىل اخنفضـــت ، 2008ســنة 
مقارنــًة  2011ســنة  % 52 ـــــقاربــت نســبته الملحوظًــا  اهدت اخنفاًضــشــقــيم التــداوالت فــإّن  وعموًمــا، 2011ســنة 

ي والشــركات املدرجــة يف د احمللّــاوذلــك بفعــل اســتمرار انعكــاس تــداعيات األزمــة املاليــة علــى االقتصــ، 2010بســنة 

ــا ســنة الســوق فقــد انــتعش حجــم الســيولة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن جديــد وارتفعــت قيمــة  2012، أّم

 مليون دينار كوييت. 7215,9األسهم املتداولة إىل حوايل 

 )2013 ثانيالربع ال - 2012ل : تطور قيمة األسهم المتداولة خالل الفترة (الربع األوّ )05(شكل رقم

 

 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012لسنوات (ة رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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حــال قــيم هــذه كــذلك كــان    ،وآخــر ربــعٍ  صــعوداً وهبوطــاً بــني لتذبــذب كميــة التــداوالت مشــابةبصــورة       
القيمــة، حيــث بلغــت أعلــى  هــذه ارتفــاع معــدالت أعلــى 2013مــن ســنة  الربــع الثــاين شــهد ، وقــدالتــداوالت

االخنفــاض  2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال فيــه شــهد الــذي الوقــت مليــون دينــار، يف 5012قيمهــا ومقــدارها 
 مليون دينار. 1234قيمها ومقدارها  حيث بلغت أقل األكرب

تنفيذها يف سوق الكويت لألوراق املالية، خالل الفرتة املمتدة من  أّما بالنسبة لعدد الصفقات اليت متّ 
 فيمكن توضيحها من خالل األشكال التالية: 2013من سنة  إىل غاية الربع الثاين 2008سنة 

 )2012-2008: تطور عدد الصفقات في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()06(شكل رقم

  
 31، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012السنوي التقرير   -  :المصدر. 

ذة يف سـوق الكويـت لـألوراق املاليـة خـالل أّن عـدد الصـفقات املنّفـ أعـاله، يّتضح مـن خـالل الشـكل     
الـيت  2012باسـتثناء سـنة  ،اخنفـاٍض مسـتمر ومتتـايليف  2011إىل غايـة سـنة  2008الفرتة املمتدة من سنة 

ـــزت بانتعـــاش وحتّســـن ملحـــوظ يف عـــدد الصـــفقات املنّفـــذة، أكـــرب عـــدد مـــن  2008وقـــد شـــهدت ســـنة  متّي
أقـل عـدد مـن الصـفقات  2011ألـف صـفقة، يف حـني شـهدت سـنة  1997,7ذة ومقـدارها الصفقات املنفّ 

 ألف صفقة.  618,4 ـرت بـدِّ ذة حيث قُ املنفّ 

 )2013ثانيالربع ال -2012الكويت خالل الفترة (الربع األّول: تطّور عدد الصفقات في سوق )07شكل رقم(

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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ذة الصـفقات املنّفـكـرب عـدد مـن أقـد شـهد  2013مـن سـنة  الربع الثاين أنّ من الشكل السابق ضح يتّ       
قــد شــهد العــدد األقــل منهــا ومقــداره ف 2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال اأّمــ ،ألــف صــفقة 861,2 اومقــداره

 %.14,3 سبة تقل عننألف صفقة وب 243,7

ألــف  30.072 القيمــة حنــو هــذه بلغــت فقــد الســوقية، بالقيمــة يتعّلــق فيمــاالقـــــــــــــــــــــــــيمة الســوقية:  - 3  
ـــاينال الربـــع �ايـــة يفدينـــار كـــوييت   مـــع القيمـــة مقارنـــةً % 1.9 نســـبته قاربـــت بارتفـــاع أي ،2013 مـــن ســـنة ث

 يأ دوالر، مليار 29.513السوقية حنو القيمةفيه  بلغت ، حيثالعام نفس من األّول الربع �اية يف السوقية
 �ايــة مــع املقارنــة وعنــد شــهور، ثالثــة يف قيمتــه اىل كــوييت دينــار مليــون 558.6 حنــو ضــافأ قــد الســوق نّ أ

 حنـو بلغـت بنسـبة يأ كـوييت، دينـار مليـار 1.435 بنحـو ارتفعـت قـد السـوقية القيمـة نّ أ يتبّني  ،2012 سنة
 .كوييت دينار ألف 28.637 حنو القيمة كانت حني 5%

مــن خــالل  ألــف دينــار كــوييت 29376,5حنــو بلغــت و  2012القيمــة الســوقية ســنة  ارتفعــت يف حــني       
  .% 22، مسّجلًة بذلك ارتفاًعا قدره 2011سنة  24052,5وذلك مقارنًة بــــ ،يوم تداول 250
 علـى اتكشـر  05 حافظـت ة،كشـر  52 أسـعار واخنفضـت مدرجـة ةكشـر  139 أسـعار ارتفعـت وفيمـا      

 .2013من سنة  الثاين الربع خالل وذلك أسعارها مستوى
 حســـب التـــداول نشـــاط تـــوزعّ  أســـفله اجلـــدول يف املتاحـــة البيانـــات حتوّضـــ :القطاعيـــة المؤشـــرات  – 4

 كما يلي:  2012القطاعات لسنة 
 2012: نشاط التداول على القطاعات في سوق الكويت لألوراق المالية لسنة )12(جدول رقم

عـــــــــــدد الشـــــــــــركات  القطاع
 المسجلة بكل قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
 من السوق % ألف صفقة من السوق % مليون دينار من السوق % مليون سهم

 3.37 40.5 2.17 156,76 2,88 2387,39 08 نفط والغازال

 1,20 14,4 1,56 112,70 0,46 384,38 05 مواد أساسية

 12,04 145,1 10,45 760,37 11,11 9196,13 39 صناعية

 1,11 13,3 1,03 73,97 0,65 536,11 07 سلع استهالكية

 0,11 1,37 0,32 23,06 0,06 46,65 03 رعاية صحية

 2,04 24,55 1,28 92,39 0,57 471,89 16 استهالكية خدمات

 5,36 64,63 9,60 692,67 4,47 3705,26 03 تصاالتا

 8,14 98,07 20,18 1456,52 6,71 5559,80 12 بنوك

 0,13 1,58 0,04 3,11 0,01 11,606 08 تأمين

 23,31 280,9 19,54 1410,08 27,97 23162,85 39 عقار

 41,38 498,6 32,57 2350,26 44,14 36552,49 55 خدمات مالية

 0,00 1 0,01 0,496 0,00 0,376 1 أدوات مالية
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 0,72 8,66 0,4 28،777 0,43 359,07 4 تكنولوجيا

 1,08 13,05 0,76 54,685 0,52 431,61 14 موازي

 100 204,9 1 100 7215.9 100 82805,6 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:          سوق الكويت لألوراق املالية، 2012 سنويالالتقرير _   :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 السـوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد اخلدمات املالية قطاع ، إىل أنّ أعالهشري بيانات اجلدول تُ        
 إمجــايل عــدد مــن% 44,14 بنحــو القطــاع هــذا اســتأثر حيــث ،2012 ســنة خــالل نشــاط التــداول حيــث مــن

 وبنسـبة دينـار، مليـون 2350,2 إىل تصـل نقديـة بقيمـة مليـون سـهم 36552,4 حوايل املتداولة، أي األسهم
 نسبتها تصل صفقة ألف 498,6 على عةموزّ  السوق يف التداول قيمة إمجايلمن % 32,57 حوايل إىل تصل

 يف مدرجـة شـركة 214 أصـل مـن شـركة 55 دمات املاليةاخل قطاع ويضم اإلمجايل، من% 41,38  حوايل إىل
 إمجـايل مـن %27,97حبـوايل  اسـتأثر إذ التـداول، كميـة حيث من الثاين املركز يف لعقارا قطاع وجاء السوق،

 الــيت القيمــة حيــث مــن ثالــثال وكــان ،ســهم مليــون 23162,8 حنــو أي العــام خــالل املتداولــة األســهم كميــة
 علـى عـةموزّ  ،السـوق يف التـداول قيمـة إمجـايل مـن%  19,54 بنسـبة أي دينـار مليـون 1410,08 إىل وصلت

 بنســبة الثالــث املركــز صــناعيةال قطــاع احتــل يف حــني اإلمجــايل، مــن%  23,3 بنســبة أي ألــف صــفقة 280,9

 تصـل بقيمة نقديـة سهم مليون 9196,1 بنحو أي السوق، يف املتداولة األسهم عدد إمجايل من % 11,11

 بنســـــبة أي صـــــفقة ألـــــف 145,1 علـــــى عـــــةموزّ  اإلمجـــــايل مـــــن % 10,54 بنســـــبة دينـــــار مليـــــون 760,3 إىل
 للسوق بنسب متفاوتة.، مث تليها القطاعات األخرى السوق يف ذةالصفقات املنفّ  إمجايل من% 12,04

 2013ل من سنة األوّ  على القطاعات في السوق خالل الّنصف: نشاط التداول )13(جدول رقم

 
 القطاع  

عدد الشركات 
المسجلة بكل 

 قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
مـــــــــــــــــــــن  % مليون سهم

 السوق
مــــــــــــــــــــــــــن  % مليون دينار

 السوق
مـــــــــــــــــــــــن  % ألف صفقة

 السوق
 4.88 66,802 3.77 282,105 3.72 3298,002 08 النفط والغاز
 0.75 10,222 0.71 53,273 0.22 194,55 05 مواد أساسية

 12.04 164,95 12.59 941,751 12.28 10890,958 39 صناعية
 1.48 20,294 1.64 122,686 1.18 1042,59    07 سلع استهالكية

 0.06 838 0.26 19,394 0.04 33,90 03 رعاية صحية
 1.93 26,424 1.55 116,070 0,68 606,52 16 خدمات استهالكية

 2.11 28,913 3.22 241,298 1.48 1316,16 03 اتصاالت
 6.25 85,609 16.04 1200,217 5.82 5160,26 12 بنوك
 0.45 6,231 0.20 15,075 0.18 155,48 08 تأمين
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 30.16 413,065 27.65 2069,081 34.54 30645,58 39 عقار
 35.53 486,635 29.56 2212,015 36.96 32788,51 55 خدمات مالية
 - - - - - - 01 أدوات مالية

 1.11 15,265 0.58 43,721 0.45 395,321 04 تكنولوجيا
 3.24 44,324 2.21 165,509 2.47 2194,105 14 موازي

 100 1,369,580 100 7482,202 100 88,721,997 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي النصف التقرير   - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/ 

 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد املالية اخلدمات قطاع إىل أنّ  أعاله،شري بيانات اجلدول تُ         
% 36,96 بنحـو القطـاع هـذا اسـتأثر حيث ،2013ل من سنة األوّ  صفنّ ال خالل التداولنشاط  حيث من

 القيمة حيث من احتل الصدارةكما  مليون سهم 32788,51 حوايل املتداولة، أي األسهم إمجايل عدد من
 يف التــداول قيمــة مــن إمجــايل% 29,56 حــوايل إىل تصــل وبنســبة دينــار، مليــون 2212,015 إىل وصــلت الـيت

 قطـاع ويضـم اإلمجـايل، مـن%  35,53 حـوايل إىل نسـبتها تصـل صـفقة ألـف 486,635 علـى عـةموزّ  السـوق
 مـن الثـاين املركـز يف عقـارال قطـاع وجـاء ،الرمسـي السـوق يف مدرجـة شـركة 200 أصل من شركة 55 خلدماتا

 لاألوّ  نصــفال خــالل املتداولــة األســهم كميــة إمجـايل مــن% 34,54حبــوايل  اســتأثر إذ التــداول، كميــة حيـث
 أي دينـــار مليـــون 2069,081 إىل تصـــل نقديـــة بقيمـــة ســـهم مليـــون 30645,58حنـــو أي ،2013مـــن ســـنة 

ــــف صــــفقة 413,065علــــى عــــةموزّ  ،الســــوق يف التــــداول قيمــــة إمجــــايل مــــن%  27.65 بنســــبة  بنســــبة أي أل
 الرمسي. السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 عقارال قطاع اإلمجايل، ويضم من% 30.16

 يف املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 12.28 بنسـبة الثالـث املركـز صـناعيةال قطـاع احتل يف حني 

 بنســـــبةو  دينـــــار مليـــــون 941,751 إىل تصـــــل بقيمـــــة نقديـــــة ســـــهم مليـــــون 10890,95 بنحـــــو أي الســـــوق،
الصـــفقات  إمجـــايل مـــن% 12.04 بنســـبة أي صـــفقة ألـــف 164,958 علـــى عـــةموزّ  ،اإلمجـــايل مـــن 12.59%

 الرمسي.  السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 صناعيةال قطاع السوق، ويضم يف ذةاملنفّ 

ميكــن توضـيح األداء العــام للمؤشـر العــام لســوق  لســوق الكويــت لـألوراق الماليــة: العــام المؤشـر – 5

 كما يلي:  2013األّول من سنة  والّنصف 2012راق املالية خالل سنة الكويت لألو 
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2012): المؤشر العام لسوق الكويت لألوراق المالية خالل سنة 08رقم(شكل 

 
 متوفر على الرابط:        ،، سوق الكويت لألوراق املالية2012التقرير السنوي   - :المصدر              www.kse.com.kw/A/KSE/- 

أســفرت عــن حتقيــق الــيت العديــد مــن األحــداث  2012 ســنةيــة خــالل الشــهد ســوق الكويــت لــألوراق امل       
نقطــة،  5934ا عنــد مســتوى مســتقرً  2012 ســنةمكاســب حمــدودة، حيــث أ�ــى املؤشــر العــام للســوق تعــامالت 

املؤشــر يف فيفـــري  مســتوياتنفـــس ، وهــي ةنقطــ 417ا عنـــد مســتوى وعلــى مســتوى املؤشــر الـــوزين أ�ــى مســتقرً 
كبري يف   متاثلٌ  وبالتايل فهناك، 2004دىن مستوى بلغة السوق حتديداً منذ سبتمرب أعن  واليت كانت تعّرب  2011

السوق يدور يف حلقة مفرغة كما يدل على الوضع  يوحي بأنّ  وهو ما، 2012و 2011 سنيتحركة السوق بني 

الــنهج  ســيطرحيــث الســوق عنــد مســتويات متدنيــة تارخييــاً،  نّ أا االقتصــادي العــام الــذي يــراوح مكانــه، خصوًصــ
عـد السـمة الغالبـة الستمرار الـزخم املضـاريب الـذي يُ  نتيجةً ، 2012 سنةاملضاريب على جممل أداء سوق الكويت 

 .منذ سنتنيداء السوق أعلى 

2013سنة األّول من  الّنصفخالل  لسوق الكويت لألوراق المالية): المؤشر العام 09شكل رقم(

 

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013 األّول سنوي ّنصفالتقرير ال  - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/- 
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 انطلقت شرارتا منـذ مكاسب استثنائية واليت 2013من سنة  لوّ األ ّنصفق السوق خالل الحقّ لقد          
، املستثمرين علـى املـدى املتوسـطعات نقلة مؤثرة يف وضع السوق وتطلّ  كانت مبثابة،  لتداوللل وّ االسبوع األ

يف  6450خـرتق حـاجز ل واوّ نقطة بشهره األ 6200مستوى  ، بلغكان االرتفاع متواصل وعرب مراحل  حيث
 بــذلك مســجالً  نقطــة 7772عنــد  جــوانواخــر شــهر أن بلــغ قمتــه يف أىل إ واســتمر يف االرتفــاع شــهره الثــاين

 447 للسـوق الـوزين املؤشـر  بلـغ كمـا، 31/12/2012بتـاريخ املسـجل االقفـال عـن نقطـة 1838قـدره ارتفاعـا
املؤشر العام  وبذلك فقد حّقق ،السابقة الفرتة بنهاية املسجل االقفال عن نقطة  29.35 بذلك مرتفعاً  نقطة

شـرحية  ذلـك أنّ ، %3يف متوسطها نسبة ملؤشرات املوزونة ا مل تتعد يف حني ،%13مكاسب فاقت معدل 
كــرب مــن مســتوى األمكاســب كبــرية واســتحوذت علــى املعــدل قــت حقّ ســهم صــغرية رأس املــال واســعة مــن األ

املؤشــرات املوزونــة  حركــة نّ أ الّ إرغــم اســتمرار املؤشــر الســعري حبصــد املكاســب و  لــذلكو  ،الســيولة املتداولــة
  .سهم القياديةيلف تداوالت األالركود الذي توّضح 

حتقيــق مؤشــرات الســوق هــذه  يف ســامهت احملليــة والعامليــة الــيتمنهــا العديــد مــن العوامــل هنــاك  ،عموًمــاو      
، غياب احملفزات االجيابية اليت تدفع السوق يف االجتاه االسـتثماري تتمّثل احمللية منها يف:املكاسب احملدودة، 

وم ا الســتمرار املشـاكل املاليــة لـدى عــدد كبـري مــن الشـركات الــيت تقــاسـتمرار ضــعف أداء صـناع الســوق نظـرً و 
 أسعار كثري من األسـهم القياديـة والثقيلـة واخنفاضـها إىل مـا دون مسـتوى الـدينار تدينّ و ، بدور صانع السوق

ر الســوق باألوضــاع تــأثّ ، باإلضــافة إىل اخنفــاض معــدالت الثقــة يف الســوقنتيجــة ل مــرة منــذ فــرتة طويلــة ألوّ 
  ...داء السوقأالسياسية ذات التأثري السليب على جممل 

قيـام عـدد مـن الـدول و تفاقم أزمـة الـديون السـيادية يف أوروبـا،  :يف يتمّثل أّمههافارجية اخلعوامل ال أّما        

عـن ظهـور تقـارير سـلبية عديـدة عـن  األوروبية باعتماد خطط تقشف ملواجهة تداعيات األزمـة املاليـة، فضـالً 
اســتمرار آثــار ، باإلضــافة إىل واقــع االقتصــاد العــاملي، وهــو مــا انعكــس بشــكل أو بــآخر علــى أســواق املنطقــة

  .الربيع العريب، حيث كان لذلك تداعيات سلبية على كثري من البورصات اخلليجية
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 المطلب األّول: نظرة عامة على سوق الكويت لألوراق المالية

تعترب سوق الكويت لألوراق املالية من أقدم وأهم األسواق اخلليجية، حيث حتتضن ثاين أنشط أسواق       
املاليـة يـتم  لـألوراقة اليت متيّـز سـوق الكويـت واخلصائص العامّ  ،أمهيةطبيعة و املال يف املنطقة، وللوقوف على 

 التطرق للعناصر التالية:

 

 المالية  أوالً : نشأة وأهداف سوق الكويت لألوراق

 لعناصر التالية:ا من خالل هداف سوق الكويت لألوراق املاليةنشأة وتطور وأهم وظائف وأ ميكن توضيح   

ـــنشــأة وت - 1 لقــد صــدر أّول قــانون يهــتم مبعــامالت األوراق  :ر ســوق الكويــت لــألوراق الماليــةطوّ ـــــ

صـــدر أّول  1970ًبا بشــكل خـــاص علــى األوراق املاليـــة األجنبيــة، ويف ســـنة نَصـــ، وكــان مُ 1962 ســـنةاملاليــة 
 قانون يهتم بتنظيم املعامالت باألوراق املالية.

ّمت افتتاح أّول مقر للبورصة الكويتيـة، تـوّىل العـاملون فيهـا مهّمـة جتميـع مـا يـتم تداولـه  1972ويف سنة 
ألسـهم املتداولـة وأسـعارها وعـدد الصـفقات الـيت متّـت ا من األسهم، وإصدار نشرة يومية تتضـّمن عـدد ايوميً 

ة بشـركات املسـامهة الكويتيـة، اخلاّصـ صـدر قـرار بإعـادة تنظـيم تـداول األوراق املاليـة 1976يومهـا، ويف سـنة 
االفتتاح الرمسي لبورصـة األوراق املاليـة الكويتيـة الـيت مسّيـت بسـوق  1977ليتم بعدها يف شهر أفريل من سنة 

 .1983عمل بإشراف جلنة األوراق املالية إىل غاية سنة ت ت ظلّ يتال ،وراق املاليةالكويت لأل

حيـث وبعـد أزمــة املنـاخ الكويتيـة صــدر قـانون متكامـل للســوق، وصـار سـوق الكويــت لـألوراق املاليــة 
ـــ  11/05/1403خ يف ا ألحكــام املرســوم املــؤرّ يباشــر نشــاطه وفًقــ وتواصــلت بعــد  ،18/04/1983هـــ املوافــق ل

، وإنشـــاء الســـوق املوازيـــة ســـنة 2000ذلـــك جهـــود التطـــوير بفـــتح الســـوق أمـــام االســـتثمارات األجنبيـــة ســـنة 
 ا قـوانني مثـل قـانون اإلفصـاح، وذلـك مـن وقـتٍ واإلجـراءات، وأحيانًـ التنظيمـات إصـداراسـتمر ، وقد 2001
املـال  إصـدار قـانون هيئـة أسـواق متّ دها ، وبعـدنـة أو ظـرف حمـدّ أو رد فعـل ملشـكلة معيّ  ا للحاجة،وفقً و آلخر 

 ً؛داف سوق الكويت لألوراق الماليةــــ: نشأة وأه أولـا 
 : ص سوق الكويت لألوراق الماليةـــــصائــــــــــــــخثانًيا. 
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إىل جانــب التحــديث  ، وذلــك كنظــام تشــريعي وقــانوين متكامــل2011 ســنةوالئحتــه التنفيذيــة  2010 ســنة
(املستمر لنظم العمل والتداول وآليات الرقابة

0F

1(. 
سـوق الكويــت  ومميّـزات تتمثّـل أهــم أهـداف :سـوق الكويــت لـألوراق الماليـة مميّـزاتو  وظـائف - 2

(لألوراق املالية، يف ما يلي
1F

2(: 

ف يف أموالـــه ولـــه أهليـــة التصـــرّ  ،ةبالشخصـــية االعتباريـــة املســـتقلّ  املاليـــةع ســـوق الكويـــت لـــألوراق يتمتّـــ .أ 
وحـــق التقاضـــي مبـــا يســـاعده علـــى تســـيري أعمالـــه لتحقيـــق اهلـــدف مـــن تنظيمـــه علـــى الوجـــه  ،وإدارتـــا

 ؛ ذات العالقة بأعمال السوقاألمثل، وذلك يف نطاق األنظمة والقوانني

زمة يف الّال  اإلجراءاتخذ كافة ويتّ  ،من خالل نشاطه على ترشيد األوراق املالية الكويتعمل سوق ي .ب 
 ؛عامل يف األوراق املالية مبا يكفل سالمة املعامالت ودقتهانطاق صالحياته لتنمية واستقرار التّ 

إبـداء ب ،على ما جيريه من حبوث ودراسات ومتابعة حلركة التعامـل يف األوراق املاليـة ابناءً و يقوم السوق  .ج 
املراكز املاليـة للشـركات األعضـاء بـ يف ما يتعلّـق ،ةاجلهات احلكومية املختصّ  إىلالرأي و تقدمي املشورة 

 ؛يف السوق، وزيادة مقدرتا على حتقيق أغراضها

 واالقتصــاديةقيــق التنســيق والتكامــل بــني النشــاطات املاليــة ة يف حتيســاهم الســوق مــع اجلهــات املختّصــ .د 
يف  واالقتصــادياملــايل  االســتقرارو  االقتصــاديةمبــا يســاعد علــى حتقيــق التنميــة  ،وحركــة رؤوس األمــوال

 ؛الدولة

تطوير النظم وأساليب التعامل يف األوراق املالية واالستعانة باألساليب احلديثة املعمول با  العمل على .ه 
وذلك من أجل حتقيق مكانة مالية حسـنة لسـوق الكويـت لـألوراق املاليـة  ،مةق املالية املتقدّ اسو أليف ا

 ؛على املستوى اإلقليمي والدويل
بل وتيئـة الُسـ ،ومحايـة املـدخرين املـواطننيبـني  االسـتثماريوتنميـة الـوعي  االدخارعلى تشجيع  العمل .و 

 .ككل  عود بالنفع على االقتصاديأمام توظيف األموال يف األوراق املالية مبا 

                                                           
 .413، ص:2001"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل عبد الرمحن يسري أمحد،  - )1(
 .23يف شأن إصدار الالئحة الداخلية لسوق الكويت لألوراق املالية، سوق الكويت لألوراق املالية، ص: 1983لسنة  35قرار وزاري رقم   - )2(
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 ســوق الكويــت لــألوراق يتــوّىل  وراق الماليــة فــي تنظــيم الســوق المــالي:لــألدور ســوق الكويــت  -3

 :املالية تنظيم ومراقبة السوق املايل، وألجل ذلك فهو يقوم مبا يلي

 تنظيم ومحاية عمليات تداول األوراق املالية؛ .أ 

 البيانات املالية واإلفصاح عنها؛تنظيم اإلعالن عن املصاحل وإصدار  .ب 

 ر احلماية للمتعاملني؛حتديد أساليب التعامل يف األوراق املالية مبا يضمن سالمة املعامالت ويوفّ  .ج 

 خيدم أهداف التنمية االقتصادية؛ تطوير السوق املايل على حنوٍ  .د 

 بعة يف هذه األسواق.املتّ تنمية روابط السوق باألسواق املالية اإلقليمية والعاملية، ومواكبة املعايري  .ه 

 : خصائص سوق الكويت لألوراق الماليةثانيـًا

 يتمّيز سوق الكويت لألوراق املالية بعّدة خصائص ميكن توضيحها يف العناصر التالية:       

 ،بــدأت الشــركات املدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة باالرتفــاع: عــدد الشــركات المدرجــة - 1

، وإىل شركة 211إىل  2012 سنةشركة ليصل يف  181حوايل  2006 سنةحيث بلغ عدد الشركات املدرجة 
 13ع هـذه الشـركات علـى تتـوزّ  ،2013األّول مـن سـنة  نصـفشركة مدرجة يف السوق الرمسي خالل ال 200

 أساسي كما يلي: قطاع

  2013لاألوّ  خالل الّنصف لألوراق المالية: عدد الشركات المسّجلة في قطاعات سوق الكويت )10( جدول رقم

:المصدر   - متوفر على الرابط: ، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي  التقرير النصف ،        www.kse.com.kw/   - 

 قطاع كل في المسجلة الشركات عدد القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع
 08 نفط والغازال  12 بنوك 

 05 مواد أساسية  08 تأمني 

 39 صناعية  39 عقار 

 07 سلع استهالكية  55 خدمات مالية 

 03 رعاية صحية  01 أدوات مالية 

  16 استهالكيةخدمات  04 تكنولوجيا 

 03 اتصاالت  

السوق الرسمي إجمالي  200 
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ر نشــاط التــداول يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن ح اجلــدول التــايل تطــوّ يوّضــ :ــــتداولالـحـــجم  - 2
 كما يلي:  2013من سنة  ربع الثاينإىل غاية ال 2008سنة 

 2013 الثاني الربع إلى 2008تطور نشاط التداول في سوق الكويت لألوراق المالية من سنة  :)11(جدول رقم

 

 الســـــــــــــــــنة
 نسبة التغير السنوي مؤشرات التداول

 عدد األسهم المتداولة
 (مليون سهم)

 قيمة األسهم المتداولة
 (مليون دينار)

عدد الصفقات 
 (باأللف)

الصفقات  القيمة عدد األسهم
 المنفذة

2008 80850,8 35747,1 1997,7 14,8 )3,4( )4,9( 
2009 106 331,7 21 828,9 1939,1 31,5 (38,9) (2,9) 
2010 74 691,5 12 526,3 1254,1 (29,8) (42,6) (35,3) 
2011 38423,0 6068,3 618,4 )48,6( )51,6( )50,6( 
2012 82 805,7 7 215,9  1 204,9  115.5 18.9  94.8  

 145,29 96 214 324,5 2405 27,491 2012الربع األول 
 )12,3( )28,9( )23,5( 284,2 1710 21,016 2012الربع الثاني 
 )14,3( )27,8( )38,6( 243,7 1234 12,898 2012الربع الثالث
 44,8 50,2 65,6 352,5 1854 21,355 2012الربع الرابع 
 44,1 33,0 56,0 508,3 2469 33,403 2013الربع األول 
 60,5 129,9 65.6 861,2 5012 55,318 2013الربع الثاني 

 أنظر :  :المصدر _ 
  30:ص ، سوق الكويت لألوراق املالية،2012التقرير السنوي. 
 متوفر على:سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق ،    www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 يتم إدراج األشكال التالية:ساكثر  ر نشاط التداول يف سوق الكويت لألوراق املاليةتطوّ ولتوضيح 
 )2012 -2008(للفترة  في سوق الكويت لألوراق المالية : تطور حجم التداول)02(شكل رقم

 

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 
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 80850,8 مــن ارتفــع قــد التــداول حجــم أنّ  يّتضــح ،ذي يليــهالــ شــكلالاجلــدول أعــاله و  خــالل مــن        

ــــا ســــنة  ،2009 ســــنة ســــهم مليــــون 331,7 106إىل 2008 ســــنة يف ســــهم مليــــون  اّتســــمت فقــــد 2010أّم

ليســــتمر يف  ،ســـهم مليـــون 691,5 74حيـــث اخنفـــض حجـــم التــــداول إىل  نســــيب برتاجـــع الســـوق تـــداوالت
حركـة التـداول يف كما شهدت  ،2010 بعام مقارنةً  % 48,6 تقارب بنسبة 2011سنة  �اية يف  االخنفاض

 بلغتيث ، ح2011مقارنًة بسنة  ا يف حجم التداولرتفاعً ا 2012خالل سنة سوق الكويت لألوراق املالية 
 .لف صفقةأ 1205دينار موّزعة على  7215مليون سهم بقيمة إمجالية  82,805 كمية األسهم املتداولة

 )2013ثانيلالربع ا -2012ل خالل الفترة (الربع األوّ في سوق الكويت تطور حجم التداول ): 03(رقم شكل

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق- :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 

شـهد النشـاط األبـرز للسـوق، حيـث  2013 سـنةمن  ثاينالربع ال ضح أنّ يتّ ، أعاله الشكلمن خالل       

مليـــون دينـــار، وهـــذا علـــى  5012مليـــون ســـهم، كانـــت قيمتهـــا  55318بلـــغ عـــدد األســـهم املتداولـــة خاللـــه 
الذي شهد اخنفاض حمسوس، حيث بلغ عدد األسهم املتداولة خالله   2012من سنة  لثثاخالف الربع ال

 مليون دينار كوييت.1234مليون سهم، كانت قيمتها  12896

 أعلــى 2009 عــام شــهد قــدف ،وربــٍع وآخــر وأخــرى ســنة بــني وهبوطــاً  صــعوداً  التذبــذب ورغــموعموًمــا       

 قيمتهــــا كانــــت ســــهم مليــــون 106331,7 خاللــــه املتداولــــة األســــهم عــــدد بلــــغ حيــــث االرتفــــاع، معــــدالت
 مليون 38423,0 بلغت واليت الرتاجع معدالت أعلى 2011سنة  تشهد حني يف دينار، مليون 21828,9

 السنوات خالل تداوالً  األكثر هو 2009 عام أنّ  يّتضح وبالتايل ،دينار مليون 068,3 6 بلغت قيمتها سهم
 ).2013النصف األّول  – 2008(األخرية 
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 )2012 - 2008: تطور حجم السيولة في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()04(شكل رقم

  

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 

إىل غاية  2008لقد متّيز حجم السيولة يف سوق الكويت لألوراق املالية خالل الفرتة املمتدة من سنة         
 دينـار مليـون 35747,1 حوايلقيمة األسهم املتداولة ، فبينما كانت باالخنفاض املستمر واملتتايل 2011سنة 

 6068,3ت يف االخنفــاض إىل أن وصـــلت إىل واســـتمرّ  ،2009ســنة  21828,9إىل اخنفضـــت ، 2008ســنة 
مقارنــًة  2011ســنة  % 52 ـــــقاربــت نســبته الملحوظًــا  اهدت اخنفاًضــشــقــيم التــداوالت فــإّن  وعموًمــا، 2011ســنة 

ي والشــركات املدرجــة يف د احمللّــاوذلــك بفعــل اســتمرار انعكــاس تــداعيات األزمــة املاليــة علــى االقتصــ، 2010بســنة 

ــا ســنة الســوق فقــد انــتعش حجــم الســيولة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن جديــد وارتفعــت قيمــة  2012، أّم

 مليون دينار كوييت. 7215,9األسهم املتداولة إىل حوايل 

 )2013 ثانيالربع ال - 2012ل : تطور قيمة األسهم المتداولة خالل الفترة (الربع األوّ )05(شكل رقم

 

 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012لسنوات (ة رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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حــال قــيم هــذه كــذلك كــان    ،وآخــر ربــعٍ  صــعوداً وهبوطــاً بــني لتذبــذب كميــة التــداوالت مشــابةبصــورة       
القيمــة، حيــث بلغــت أعلــى  هــذه ارتفــاع معــدالت أعلــى 2013مــن ســنة  الربــع الثــاين شــهد ، وقــدالتــداوالت

االخنفــاض  2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال فيــه شــهد الــذي الوقــت مليــون دينــار، يف 5012قيمهــا ومقــدارها 
 مليون دينار. 1234قيمها ومقدارها  حيث بلغت أقل األكرب

تنفيذها يف سوق الكويت لألوراق املالية، خالل الفرتة املمتدة من  أّما بالنسبة لعدد الصفقات اليت متّ 
 فيمكن توضيحها من خالل األشكال التالية: 2013من سنة  إىل غاية الربع الثاين 2008سنة 

 )2012-2008: تطور عدد الصفقات في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()06(شكل رقم

  
 31، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012السنوي التقرير   -  :المصدر. 

ذة يف سـوق الكويـت لـألوراق املاليـة خـالل أّن عـدد الصـفقات املنّفـ أعـاله، يّتضح مـن خـالل الشـكل     
الـيت  2012باسـتثناء سـنة  ،اخنفـاٍض مسـتمر ومتتـايليف  2011إىل غايـة سـنة  2008الفرتة املمتدة من سنة 

ـــزت بانتعـــاش وحتّســـن ملحـــوظ يف عـــدد الصـــفقات املنّفـــذة، أكـــرب عـــدد مـــن  2008وقـــد شـــهدت ســـنة  متّي
أقـل عـدد مـن الصـفقات  2011ألـف صـفقة، يف حـني شـهدت سـنة  1997,7ذة ومقـدارها الصفقات املنفّ 

 ألف صفقة.  618,4 ـرت بـدِّ ذة حيث قُ املنفّ 

 )2013ثانيالربع ال -2012الكويت خالل الفترة (الربع األّول: تطّور عدد الصفقات في سوق )07شكل رقم(

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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ذة الصـفقات املنّفـكـرب عـدد مـن أقـد شـهد  2013مـن سـنة  الربع الثاين أنّ من الشكل السابق ضح يتّ       
قــد شــهد العــدد األقــل منهــا ومقــداره ف 2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال اأّمــ ،ألــف صــفقة 861,2 اومقــداره

 %.14,3 سبة تقل عننألف صفقة وب 243,7

ألــف  30.072 القيمــة حنــو هــذه بلغــت فقــد الســوقية، بالقيمــة يتعّلــق فيمــاالقـــــــــــــــــــــــــيمة الســوقية:  - 3  
ـــاينال الربـــع �ايـــة يفدينـــار كـــوييت   مـــع القيمـــة مقارنـــةً % 1.9 نســـبته قاربـــت بارتفـــاع أي ،2013 مـــن ســـنة ث

 يأ دوالر، مليار 29.513السوقية حنو القيمةفيه  بلغت ، حيثالعام نفس من األّول الربع �اية يف السوقية
 �ايــة مــع املقارنــة وعنــد شــهور، ثالثــة يف قيمتــه اىل كــوييت دينــار مليــون 558.6 حنــو ضــافأ قــد الســوق نّ أ

 حنـو بلغـت بنسـبة يأ كـوييت، دينـار مليـار 1.435 بنحـو ارتفعـت قـد السـوقية القيمـة نّ أ يتبّني  ،2012 سنة
 .كوييت دينار ألف 28.637 حنو القيمة كانت حني 5%

مــن خــالل  ألــف دينــار كــوييت 29376,5حنــو بلغــت و  2012القيمــة الســوقية ســنة  ارتفعــت يف حــني       
  .% 22، مسّجلًة بذلك ارتفاًعا قدره 2011سنة  24052,5وذلك مقارنًة بــــ ،يوم تداول 250
 علـى اتكشـر  05 حافظـت ة،كشـر  52 أسـعار واخنفضـت مدرجـة ةكشـر  139 أسـعار ارتفعـت وفيمـا      

 .2013من سنة  الثاين الربع خالل وذلك أسعارها مستوى
 حســـب التـــداول نشـــاط تـــوزعّ  أســـفله اجلـــدول يف املتاحـــة البيانـــات حتوّضـــ :القطاعيـــة المؤشـــرات  – 4

 كما يلي:  2012القطاعات لسنة 
 2012: نشاط التداول على القطاعات في سوق الكويت لألوراق المالية لسنة )12(جدول رقم

عـــــــــــدد الشـــــــــــركات  القطاع
 المسجلة بكل قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
 من السوق % ألف صفقة من السوق % مليون دينار من السوق % مليون سهم

 3.37 40.5 2.17 156,76 2,88 2387,39 08 نفط والغازال

 1,20 14,4 1,56 112,70 0,46 384,38 05 مواد أساسية

 12,04 145,1 10,45 760,37 11,11 9196,13 39 صناعية

 1,11 13,3 1,03 73,97 0,65 536,11 07 سلع استهالكية

 0,11 1,37 0,32 23,06 0,06 46,65 03 رعاية صحية

 2,04 24,55 1,28 92,39 0,57 471,89 16 استهالكية خدمات

 5,36 64,63 9,60 692,67 4,47 3705,26 03 تصاالتا

 8,14 98,07 20,18 1456,52 6,71 5559,80 12 بنوك

 0,13 1,58 0,04 3,11 0,01 11,606 08 تأمين

 23,31 280,9 19,54 1410,08 27,97 23162,85 39 عقار

 41,38 498,6 32,57 2350,26 44,14 36552,49 55 خدمات مالية

 0,00 1 0,01 0,496 0,00 0,376 1 أدوات مالية
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 0,72 8,66 0,4 28،777 0,43 359,07 4 تكنولوجيا

 1,08 13,05 0,76 54,685 0,52 431,61 14 موازي

 100 204,9 1 100 7215.9 100 82805,6 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:          سوق الكويت لألوراق املالية، 2012 سنويالالتقرير _   :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 السـوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد اخلدمات املالية قطاع ، إىل أنّ أعالهشري بيانات اجلدول تُ        
 إمجــايل عــدد مــن% 44,14 بنحــو القطــاع هــذا اســتأثر حيــث ،2012 ســنة خــالل نشــاط التــداول حيــث مــن

 وبنسـبة دينـار، مليـون 2350,2 إىل تصـل نقديـة بقيمـة مليـون سـهم 36552,4 حوايل املتداولة، أي األسهم
 نسبتها تصل صفقة ألف 498,6 على عةموزّ  السوق يف التداول قيمة إمجايلمن % 32,57 حوايل إىل تصل

 يف مدرجـة شـركة 214 أصـل مـن شـركة 55 دمات املاليةاخل قطاع ويضم اإلمجايل، من% 41,38  حوايل إىل
 إمجـايل مـن %27,97حبـوايل  اسـتأثر إذ التـداول، كميـة حيث من الثاين املركز يف لعقارا قطاع وجاء السوق،

 الــيت القيمــة حيــث مــن ثالــثال وكــان ،ســهم مليــون 23162,8 حنــو أي العــام خــالل املتداولــة األســهم كميــة
 علـى عـةموزّ  ،السـوق يف التـداول قيمـة إمجـايل مـن%  19,54 بنسـبة أي دينـار مليـون 1410,08 إىل وصلت

 بنســبة الثالــث املركــز صــناعيةال قطــاع احتــل يف حــني اإلمجــايل، مــن%  23,3 بنســبة أي ألــف صــفقة 280,9

 تصـل بقيمة نقديـة سهم مليون 9196,1 بنحو أي السوق، يف املتداولة األسهم عدد إمجايل من % 11,11

 بنســـــبة أي صـــــفقة ألـــــف 145,1 علـــــى عـــــةموزّ  اإلمجـــــايل مـــــن % 10,54 بنســـــبة دينـــــار مليـــــون 760,3 إىل
 للسوق بنسب متفاوتة.، مث تليها القطاعات األخرى السوق يف ذةالصفقات املنفّ  إمجايل من% 12,04

 2013ل من سنة األوّ  على القطاعات في السوق خالل الّنصف: نشاط التداول )13(جدول رقم

 
 القطاع  

عدد الشركات 
المسجلة بكل 

 قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
مـــــــــــــــــــــن  % مليون سهم

 السوق
مــــــــــــــــــــــــــن  % مليون دينار

 السوق
مـــــــــــــــــــــــن  % ألف صفقة

 السوق
 4.88 66,802 3.77 282,105 3.72 3298,002 08 النفط والغاز
 0.75 10,222 0.71 53,273 0.22 194,55 05 مواد أساسية

 12.04 164,95 12.59 941,751 12.28 10890,958 39 صناعية
 1.48 20,294 1.64 122,686 1.18 1042,59    07 سلع استهالكية

 0.06 838 0.26 19,394 0.04 33,90 03 رعاية صحية
 1.93 26,424 1.55 116,070 0,68 606,52 16 خدمات استهالكية

 2.11 28,913 3.22 241,298 1.48 1316,16 03 اتصاالت
 6.25 85,609 16.04 1200,217 5.82 5160,26 12 بنوك
 0.45 6,231 0.20 15,075 0.18 155,48 08 تأمين
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 30.16 413,065 27.65 2069,081 34.54 30645,58 39 عقار
 35.53 486,635 29.56 2212,015 36.96 32788,51 55 خدمات مالية
 - - - - - - 01 أدوات مالية

 1.11 15,265 0.58 43,721 0.45 395,321 04 تكنولوجيا
 3.24 44,324 2.21 165,509 2.47 2194,105 14 موازي

 100 1,369,580 100 7482,202 100 88,721,997 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي النصف التقرير   - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/ 

 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد املالية اخلدمات قطاع إىل أنّ  أعاله،شري بيانات اجلدول تُ         
% 36,96 بنحـو القطـاع هـذا اسـتأثر حيث ،2013ل من سنة األوّ  صفنّ ال خالل التداولنشاط  حيث من

 القيمة حيث من احتل الصدارةكما  مليون سهم 32788,51 حوايل املتداولة، أي األسهم إمجايل عدد من
 يف التــداول قيمــة مــن إمجــايل% 29,56 حــوايل إىل تصــل وبنســبة دينــار، مليــون 2212,015 إىل وصــلت الـيت

 قطـاع ويضـم اإلمجـايل، مـن%  35,53 حـوايل إىل نسـبتها تصـل صـفقة ألـف 486,635 علـى عـةموزّ  السـوق
 مـن الثـاين املركـز يف عقـارال قطـاع وجـاء ،الرمسـي السـوق يف مدرجـة شـركة 200 أصل من شركة 55 خلدماتا

 لاألوّ  نصــفال خــالل املتداولــة األســهم كميــة إمجـايل مــن% 34,54حبــوايل  اســتأثر إذ التــداول، كميــة حيـث
 أي دينـــار مليـــون 2069,081 إىل تصـــل نقديـــة بقيمـــة ســـهم مليـــون 30645,58حنـــو أي ،2013مـــن ســـنة 

ــــف صــــفقة 413,065علــــى عــــةموزّ  ،الســــوق يف التــــداول قيمــــة إمجــــايل مــــن%  27.65 بنســــبة  بنســــبة أي أل
 الرمسي. السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 عقارال قطاع اإلمجايل، ويضم من% 30.16

 يف املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 12.28 بنسـبة الثالـث املركـز صـناعيةال قطـاع احتل يف حني 

 بنســـــبةو  دينـــــار مليـــــون 941,751 إىل تصـــــل بقيمـــــة نقديـــــة ســـــهم مليـــــون 10890,95 بنحـــــو أي الســـــوق،
الصـــفقات  إمجـــايل مـــن% 12.04 بنســـبة أي صـــفقة ألـــف 164,958 علـــى عـــةموزّ  ،اإلمجـــايل مـــن 12.59%

 الرمسي.  السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 صناعيةال قطاع السوق، ويضم يف ذةاملنفّ 

ميكــن توضـيح األداء العــام للمؤشـر العــام لســوق  لســوق الكويــت لـألوراق الماليــة: العــام المؤشـر – 5

 كما يلي:  2013األّول من سنة  والّنصف 2012راق املالية خالل سنة الكويت لألو 
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2012): المؤشر العام لسوق الكويت لألوراق المالية خالل سنة 08رقم(شكل 

 
 متوفر على الرابط:        ،، سوق الكويت لألوراق املالية2012التقرير السنوي   - :المصدر              www.kse.com.kw/A/KSE/- 

أســفرت عــن حتقيــق الــيت العديــد مــن األحــداث  2012 ســنةيــة خــالل الشــهد ســوق الكويــت لــألوراق امل       
نقطــة،  5934ا عنــد مســتوى مســتقرً  2012 ســنةمكاســب حمــدودة، حيــث أ�ــى املؤشــر العــام للســوق تعــامالت 

املؤشــر يف فيفـــري  مســتوياتنفـــس ، وهــي ةنقطــ 417ا عنـــد مســتوى وعلــى مســتوى املؤشــر الـــوزين أ�ــى مســتقرً 
كبري يف   متاثلٌ  وبالتايل فهناك، 2004دىن مستوى بلغة السوق حتديداً منذ سبتمرب أعن  واليت كانت تعّرب  2011

السوق يدور يف حلقة مفرغة كما يدل على الوضع  يوحي بأنّ  وهو ما، 2012و 2011 سنيتحركة السوق بني 

الــنهج  ســيطرحيــث الســوق عنــد مســتويات متدنيــة تارخييــاً،  نّ أا االقتصــادي العــام الــذي يــراوح مكانــه، خصوًصــ
عـد السـمة الغالبـة الستمرار الـزخم املضـاريب الـذي يُ  نتيجةً ، 2012 سنةاملضاريب على جممل أداء سوق الكويت 

 .منذ سنتنيداء السوق أعلى 

2013سنة األّول من  الّنصفخالل  لسوق الكويت لألوراق المالية): المؤشر العام 09شكل رقم(

 

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013 األّول سنوي ّنصفالتقرير ال  - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/- 
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 انطلقت شرارتا منـذ مكاسب استثنائية واليت 2013من سنة  لوّ األ ّنصفق السوق خالل الحقّ لقد          
، املستثمرين علـى املـدى املتوسـطعات نقلة مؤثرة يف وضع السوق وتطلّ  كانت مبثابة،  لتداوللل وّ االسبوع األ

يف  6450خـرتق حـاجز ل واوّ نقطة بشهره األ 6200مستوى  ، بلغكان االرتفاع متواصل وعرب مراحل  حيث
 بــذلك مســجالً  نقطــة 7772عنــد  جــوانواخــر شــهر أن بلــغ قمتــه يف أىل إ واســتمر يف االرتفــاع شــهره الثــاين

 447 للسـوق الـوزين املؤشـر  بلـغ كمـا، 31/12/2012بتـاريخ املسـجل االقفـال عـن نقطـة 1838قـدره ارتفاعـا
املؤشر العام  وبذلك فقد حّقق ،السابقة الفرتة بنهاية املسجل االقفال عن نقطة  29.35 بذلك مرتفعاً  نقطة

شـرحية  ذلـك أنّ ، %3يف متوسطها نسبة ملؤشرات املوزونة ا مل تتعد يف حني ،%13مكاسب فاقت معدل 
كــرب مــن مســتوى األمكاســب كبــرية واســتحوذت علــى املعــدل قــت حقّ ســهم صــغرية رأس املــال واســعة مــن األ

املؤشــرات املوزونــة  حركــة نّ أ الّ إرغــم اســتمرار املؤشــر الســعري حبصــد املكاســب و  لــذلكو  ،الســيولة املتداولــة
  .سهم القياديةيلف تداوالت األالركود الذي توّضح 

حتقيــق مؤشــرات الســوق هــذه  يف ســامهت احملليــة والعامليــة الــيتمنهــا العديــد مــن العوامــل هنــاك  ،عموًمــاو      
، غياب احملفزات االجيابية اليت تدفع السوق يف االجتاه االسـتثماري تتمّثل احمللية منها يف:املكاسب احملدودة، 

وم ا الســتمرار املشـاكل املاليــة لـدى عــدد كبـري مــن الشـركات الــيت تقــاسـتمرار ضــعف أداء صـناع الســوق نظـرً و 
 أسعار كثري من األسـهم القياديـة والثقيلـة واخنفاضـها إىل مـا دون مسـتوى الـدينار تدينّ و ، بدور صانع السوق

ر الســوق باألوضــاع تــأثّ ، باإلضــافة إىل اخنفــاض معــدالت الثقــة يف الســوقنتيجــة ل مــرة منــذ فــرتة طويلــة ألوّ 
  ...داء السوقأالسياسية ذات التأثري السليب على جممل 

قيـام عـدد مـن الـدول و تفاقم أزمـة الـديون السـيادية يف أوروبـا،  :يف يتمّثل أّمههافارجية اخلعوامل ال أّما        

عـن ظهـور تقـارير سـلبية عديـدة عـن  األوروبية باعتماد خطط تقشف ملواجهة تداعيات األزمـة املاليـة، فضـالً 
اســتمرار آثــار ، باإلضــافة إىل واقــع االقتصــاد العــاملي، وهــو مــا انعكــس بشــكل أو بــآخر علــى أســواق املنطقــة

  .الربيع العريب، حيث كان لذلك تداعيات سلبية على كثري من البورصات اخلليجية
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 المطلب األّول: نظرة عامة على سوق الكويت لألوراق المالية

تعترب سوق الكويت لألوراق املالية من أقدم وأهم األسواق اخلليجية، حيث حتتضن ثاين أنشط أسواق       
املاليـة يـتم  لـألوراقة اليت متيّـز سـوق الكويـت واخلصائص العامّ  ،أمهيةطبيعة و املال يف املنطقة، وللوقوف على 

 التطرق للعناصر التالية:

 

 المالية  أوالً : نشأة وأهداف سوق الكويت لألوراق

 لعناصر التالية:ا من خالل هداف سوق الكويت لألوراق املاليةنشأة وتطور وأهم وظائف وأ ميكن توضيح   

ـــنشــأة وت - 1 لقــد صــدر أّول قــانون يهــتم مبعــامالت األوراق  :ر ســوق الكويــت لــألوراق الماليــةطوّ ـــــ

صـــدر أّول  1970ًبا بشــكل خـــاص علــى األوراق املاليـــة األجنبيــة، ويف ســـنة نَصـــ، وكــان مُ 1962 ســـنةاملاليــة 
 قانون يهتم بتنظيم املعامالت باألوراق املالية.

ّمت افتتاح أّول مقر للبورصة الكويتيـة، تـوّىل العـاملون فيهـا مهّمـة جتميـع مـا يـتم تداولـه  1972ويف سنة 
ألسـهم املتداولـة وأسـعارها وعـدد الصـفقات الـيت متّـت ا من األسهم، وإصدار نشرة يومية تتضـّمن عـدد ايوميً 

ة بشـركات املسـامهة الكويتيـة، اخلاّصـ صـدر قـرار بإعـادة تنظـيم تـداول األوراق املاليـة 1976يومهـا، ويف سـنة 
االفتتاح الرمسي لبورصـة األوراق املاليـة الكويتيـة الـيت مسّيـت بسـوق  1977ليتم بعدها يف شهر أفريل من سنة 

 .1983عمل بإشراف جلنة األوراق املالية إىل غاية سنة ت ت ظلّ يتال ،وراق املاليةالكويت لأل

حيـث وبعـد أزمــة املنـاخ الكويتيـة صــدر قـانون متكامـل للســوق، وصـار سـوق الكويــت لـألوراق املاليــة 
ـــ  11/05/1403خ يف ا ألحكــام املرســوم املــؤرّ يباشــر نشــاطه وفًقــ وتواصــلت بعــد  ،18/04/1983هـــ املوافــق ل

، وإنشـــاء الســـوق املوازيـــة ســـنة 2000ذلـــك جهـــود التطـــوير بفـــتح الســـوق أمـــام االســـتثمارات األجنبيـــة ســـنة 
 ا قـوانني مثـل قـانون اإلفصـاح، وذلـك مـن وقـتٍ واإلجـراءات، وأحيانًـ التنظيمـات إصـداراسـتمر ، وقد 2001
املـال  إصـدار قـانون هيئـة أسـواق متّ دها ، وبعـدنـة أو ظـرف حمـدّ أو رد فعـل ملشـكلة معيّ  ا للحاجة،وفقً و آلخر 

 ً؛داف سوق الكويت لألوراق الماليةــــ: نشأة وأه أولـا 
 : ص سوق الكويت لألوراق الماليةـــــصائــــــــــــــخثانًيا. 
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إىل جانــب التحــديث  ، وذلــك كنظــام تشــريعي وقــانوين متكامــل2011 ســنةوالئحتــه التنفيذيــة  2010 ســنة
(املستمر لنظم العمل والتداول وآليات الرقابة

0F

1(. 
سـوق الكويــت  ومميّـزات تتمثّـل أهــم أهـداف :سـوق الكويــت لـألوراق الماليـة مميّـزاتو  وظـائف - 2

(لألوراق املالية، يف ما يلي
1F

2(: 

ف يف أموالـــه ولـــه أهليـــة التصـــرّ  ،ةبالشخصـــية االعتباريـــة املســـتقلّ  املاليـــةع ســـوق الكويـــت لـــألوراق يتمتّـــ .أ 
وحـــق التقاضـــي مبـــا يســـاعده علـــى تســـيري أعمالـــه لتحقيـــق اهلـــدف مـــن تنظيمـــه علـــى الوجـــه  ،وإدارتـــا

 ؛ ذات العالقة بأعمال السوقاألمثل، وذلك يف نطاق األنظمة والقوانني

زمة يف الّال  اإلجراءاتخذ كافة ويتّ  ،من خالل نشاطه على ترشيد األوراق املالية الكويتعمل سوق ي .ب 
 ؛عامل يف األوراق املالية مبا يكفل سالمة املعامالت ودقتهانطاق صالحياته لتنمية واستقرار التّ 

إبـداء ب ،على ما جيريه من حبوث ودراسات ومتابعة حلركة التعامـل يف األوراق املاليـة ابناءً و يقوم السوق  .ج 
املراكز املاليـة للشـركات األعضـاء بـ يف ما يتعلّـق ،ةاجلهات احلكومية املختصّ  إىلالرأي و تقدمي املشورة 

 ؛يف السوق، وزيادة مقدرتا على حتقيق أغراضها

 واالقتصــاديةقيــق التنســيق والتكامــل بــني النشــاطات املاليــة ة يف حتيســاهم الســوق مــع اجلهــات املختّصــ .د 
يف  واالقتصــادياملــايل  االســتقرارو  االقتصــاديةمبــا يســاعد علــى حتقيــق التنميــة  ،وحركــة رؤوس األمــوال

 ؛الدولة

تطوير النظم وأساليب التعامل يف األوراق املالية واالستعانة باألساليب احلديثة املعمول با  العمل على .ه 
وذلك من أجل حتقيق مكانة مالية حسـنة لسـوق الكويـت لـألوراق املاليـة  ،مةق املالية املتقدّ اسو أليف ا

 ؛على املستوى اإلقليمي والدويل
بل وتيئـة الُسـ ،ومحايـة املـدخرين املـواطننيبـني  االسـتثماريوتنميـة الـوعي  االدخارعلى تشجيع  العمل .و 

 .ككل  عود بالنفع على االقتصاديأمام توظيف األموال يف األوراق املالية مبا 

                                                           
 .413، ص:2001"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، "قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل عبد الرمحن يسري أمحد،  - )1(
 .23يف شأن إصدار الالئحة الداخلية لسوق الكويت لألوراق املالية، سوق الكويت لألوراق املالية، ص: 1983لسنة  35قرار وزاري رقم   - )2(
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 ســوق الكويــت لــألوراق يتــوّىل  وراق الماليــة فــي تنظــيم الســوق المــالي:لــألدور ســوق الكويــت  -3

 :املالية تنظيم ومراقبة السوق املايل، وألجل ذلك فهو يقوم مبا يلي

 تنظيم ومحاية عمليات تداول األوراق املالية؛ .أ 

 البيانات املالية واإلفصاح عنها؛تنظيم اإلعالن عن املصاحل وإصدار  .ب 

 ر احلماية للمتعاملني؛حتديد أساليب التعامل يف األوراق املالية مبا يضمن سالمة املعامالت ويوفّ  .ج 

 خيدم أهداف التنمية االقتصادية؛ تطوير السوق املايل على حنوٍ  .د 

 بعة يف هذه األسواق.املتّ تنمية روابط السوق باألسواق املالية اإلقليمية والعاملية، ومواكبة املعايري  .ه 

 : خصائص سوق الكويت لألوراق الماليةثانيـًا

 يتمّيز سوق الكويت لألوراق املالية بعّدة خصائص ميكن توضيحها يف العناصر التالية:       

 ،بــدأت الشــركات املدرجــة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة باالرتفــاع: عــدد الشــركات المدرجــة - 1

، وإىل شركة 211إىل  2012 سنةشركة ليصل يف  181حوايل  2006 سنةحيث بلغ عدد الشركات املدرجة 
 13ع هـذه الشـركات علـى تتـوزّ  ،2013األّول مـن سـنة  نصـفشركة مدرجة يف السوق الرمسي خالل ال 200

 أساسي كما يلي: قطاع

  2013لاألوّ  خالل الّنصف لألوراق المالية: عدد الشركات المسّجلة في قطاعات سوق الكويت )10( جدول رقم

:المصدر   - متوفر على الرابط: ، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي  التقرير النصف ،        www.kse.com.kw/   - 

 قطاع كل في المسجلة الشركات عدد القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع
 08 نفط والغازال  12 بنوك 

 05 مواد أساسية  08 تأمني 

 39 صناعية  39 عقار 

 07 سلع استهالكية  55 خدمات مالية 

 03 رعاية صحية  01 أدوات مالية 

  16 استهالكيةخدمات  04 تكنولوجيا 

 03 اتصاالت  

السوق الرسمي إجمالي  200 
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ر نشــاط التــداول يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن ح اجلــدول التــايل تطــوّ يوّضــ :ــــتداولالـحـــجم  - 2
 كما يلي:  2013من سنة  ربع الثاينإىل غاية ال 2008سنة 

 2013 الثاني الربع إلى 2008تطور نشاط التداول في سوق الكويت لألوراق المالية من سنة  :)11(جدول رقم

 

 الســـــــــــــــــنة
 نسبة التغير السنوي مؤشرات التداول

 عدد األسهم المتداولة
 (مليون سهم)

 قيمة األسهم المتداولة
 (مليون دينار)

عدد الصفقات 
 (باأللف)

الصفقات  القيمة عدد األسهم
 المنفذة

2008 80850,8 35747,1 1997,7 14,8 )3,4( )4,9( 
2009 106 331,7 21 828,9 1939,1 31,5 (38,9) (2,9) 
2010 74 691,5 12 526,3 1254,1 (29,8) (42,6) (35,3) 
2011 38423,0 6068,3 618,4 )48,6( )51,6( )50,6( 
2012 82 805,7 7 215,9  1 204,9  115.5 18.9  94.8  

 145,29 96 214 324,5 2405 27,491 2012الربع األول 
 )12,3( )28,9( )23,5( 284,2 1710 21,016 2012الربع الثاني 
 )14,3( )27,8( )38,6( 243,7 1234 12,898 2012الربع الثالث
 44,8 50,2 65,6 352,5 1854 21,355 2012الربع الرابع 
 44,1 33,0 56,0 508,3 2469 33,403 2013الربع األول 
 60,5 129,9 65.6 861,2 5012 55,318 2013الربع الثاني 

 أنظر :  :المصدر _ 
  30:ص ، سوق الكويت لألوراق املالية،2012التقرير السنوي. 
 متوفر على:سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق ،    www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 يتم إدراج األشكال التالية:ساكثر  ر نشاط التداول يف سوق الكويت لألوراق املاليةتطوّ ولتوضيح 
 )2012 -2008(للفترة  في سوق الكويت لألوراق المالية : تطور حجم التداول)02(شكل رقم

 

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 
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 80850,8 مــن ارتفــع قــد التــداول حجــم أنّ  يّتضــح ،ذي يليــهالــ شــكلالاجلــدول أعــاله و  خــالل مــن        

ــــا ســــنة  ،2009 ســــنة ســــهم مليــــون 331,7 106إىل 2008 ســــنة يف ســــهم مليــــون  اّتســــمت فقــــد 2010أّم

ليســــتمر يف  ،ســـهم مليـــون 691,5 74حيـــث اخنفـــض حجـــم التــــداول إىل  نســــيب برتاجـــع الســـوق تـــداوالت
حركـة التـداول يف كما شهدت  ،2010 بعام مقارنةً  % 48,6 تقارب بنسبة 2011سنة  �اية يف  االخنفاض

 بلغتيث ، ح2011مقارنًة بسنة  ا يف حجم التداولرتفاعً ا 2012خالل سنة سوق الكويت لألوراق املالية 
 .لف صفقةأ 1205دينار موّزعة على  7215مليون سهم بقيمة إمجالية  82,805 كمية األسهم املتداولة

 )2013ثانيلالربع ا -2012ل خالل الفترة (الربع األوّ في سوق الكويت تطور حجم التداول ): 03(رقم شكل

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق- :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 

شـهد النشـاط األبـرز للسـوق، حيـث  2013 سـنةمن  ثاينالربع ال ضح أنّ يتّ ، أعاله الشكلمن خالل       

مليـــون دينـــار، وهـــذا علـــى  5012مليـــون ســـهم، كانـــت قيمتهـــا  55318بلـــغ عـــدد األســـهم املتداولـــة خاللـــه 
الذي شهد اخنفاض حمسوس، حيث بلغ عدد األسهم املتداولة خالله   2012من سنة  لثثاخالف الربع ال

 مليون دينار كوييت.1234مليون سهم، كانت قيمتها  12896

 أعلــى 2009 عــام شــهد قــدف ،وربــٍع وآخــر وأخــرى ســنة بــني وهبوطــاً  صــعوداً  التذبــذب ورغــموعموًمــا       

 قيمتهــــا كانــــت ســــهم مليــــون 106331,7 خاللــــه املتداولــــة األســــهم عــــدد بلــــغ حيــــث االرتفــــاع، معــــدالت
 مليون 38423,0 بلغت واليت الرتاجع معدالت أعلى 2011سنة  تشهد حني يف دينار، مليون 21828,9

 السنوات خالل تداوالً  األكثر هو 2009 عام أنّ  يّتضح وبالتايل ،دينار مليون 068,3 6 بلغت قيمتها سهم
 ).2013النصف األّول  – 2008(األخرية 
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 )2012 - 2008: تطور حجم السيولة في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()04(شكل رقم

  

 30، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012التقرير السنوي   -  :المصدر. 

إىل غاية  2008لقد متّيز حجم السيولة يف سوق الكويت لألوراق املالية خالل الفرتة املمتدة من سنة         
 دينـار مليـون 35747,1 حوايلقيمة األسهم املتداولة ، فبينما كانت باالخنفاض املستمر واملتتايل 2011سنة 

 6068,3ت يف االخنفــاض إىل أن وصـــلت إىل واســـتمرّ  ،2009ســنة  21828,9إىل اخنفضـــت ، 2008ســنة 
مقارنــًة  2011ســنة  % 52 ـــــقاربــت نســبته الملحوظًــا  اهدت اخنفاًضــشــقــيم التــداوالت فــإّن  وعموًمــا، 2011ســنة 

ي والشــركات املدرجــة يف د احمللّــاوذلــك بفعــل اســتمرار انعكــاس تــداعيات األزمــة املاليــة علــى االقتصــ، 2010بســنة 

ــا ســنة الســوق فقــد انــتعش حجــم الســيولة يف ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة مــن جديــد وارتفعــت قيمــة  2012، أّم

 مليون دينار كوييت. 7215,9األسهم املتداولة إىل حوايل 

 )2013 ثانيالربع ال - 2012ل : تطور قيمة األسهم المتداولة خالل الفترة (الربع األوّ )05(شكل رقم

 

 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012لسنوات (ة رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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حــال قــيم هــذه كــذلك كــان    ،وآخــر ربــعٍ  صــعوداً وهبوطــاً بــني لتذبــذب كميــة التــداوالت مشــابةبصــورة       
القيمــة، حيــث بلغــت أعلــى  هــذه ارتفــاع معــدالت أعلــى 2013مــن ســنة  الربــع الثــاين شــهد ، وقــدالتــداوالت

االخنفــاض  2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال فيــه شــهد الــذي الوقــت مليــون دينــار، يف 5012قيمهــا ومقــدارها 
 مليون دينار. 1234قيمها ومقدارها  حيث بلغت أقل األكرب

تنفيذها يف سوق الكويت لألوراق املالية، خالل الفرتة املمتدة من  أّما بالنسبة لعدد الصفقات اليت متّ 
 فيمكن توضيحها من خالل األشكال التالية: 2013من سنة  إىل غاية الربع الثاين 2008سنة 

 )2012-2008: تطور عدد الصفقات في سوق الكويت لألوراق المالية خالل الفترة ()06(شكل رقم

  
 31، سوق الكويت لألوراق املالية، ص:2012السنوي التقرير   -  :المصدر. 

ذة يف سـوق الكويـت لـألوراق املاليـة خـالل أّن عـدد الصـفقات املنّفـ أعـاله، يّتضح مـن خـالل الشـكل     
الـيت  2012باسـتثناء سـنة  ،اخنفـاٍض مسـتمر ومتتـايليف  2011إىل غايـة سـنة  2008الفرتة املمتدة من سنة 

ـــزت بانتعـــاش وحتّســـن ملحـــوظ يف عـــدد الصـــفقات املنّفـــذة، أكـــرب عـــدد مـــن  2008وقـــد شـــهدت ســـنة  متّي
أقـل عـدد مـن الصـفقات  2011ألـف صـفقة، يف حـني شـهدت سـنة  1997,7ذة ومقـدارها الصفقات املنفّ 

 ألف صفقة.  618,4 ـرت بـدِّ ذة حيث قُ املنفّ 

 )2013ثانيالربع ال -2012الكويت خالل الفترة (الربع األّول: تطّور عدد الصفقات في سوق )07شكل رقم(

 
 متوفر على الرابط: سوق الكويت لألوراق املالية )،2013,2012ة لسنوات (رير الربع سنوياالتق  :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/ _ 
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ذة الصـفقات املنّفـكـرب عـدد مـن أقـد شـهد  2013مـن سـنة  الربع الثاين أنّ من الشكل السابق ضح يتّ       
قــد شــهد العــدد األقــل منهــا ومقــداره ف 2012مــن ســنة  ثالــثالربــع ال اأّمــ ،ألــف صــفقة 861,2 اومقــداره

 %.14,3 سبة تقل عننألف صفقة وب 243,7

ألــف  30.072 القيمــة حنــو هــذه بلغــت فقــد الســوقية، بالقيمــة يتعّلــق فيمــاالقـــــــــــــــــــــــــيمة الســوقية:  - 3  
ـــاينال الربـــع �ايـــة يفدينـــار كـــوييت   مـــع القيمـــة مقارنـــةً % 1.9 نســـبته قاربـــت بارتفـــاع أي ،2013 مـــن ســـنة ث

 يأ دوالر، مليار 29.513السوقية حنو القيمةفيه  بلغت ، حيثالعام نفس من األّول الربع �اية يف السوقية
 �ايــة مــع املقارنــة وعنــد شــهور، ثالثــة يف قيمتــه اىل كــوييت دينــار مليــون 558.6 حنــو ضــافأ قــد الســوق نّ أ

 حنـو بلغـت بنسـبة يأ كـوييت، دينـار مليـار 1.435 بنحـو ارتفعـت قـد السـوقية القيمـة نّ أ يتبّني  ،2012 سنة
 .كوييت دينار ألف 28.637 حنو القيمة كانت حني 5%

مــن خــالل  ألــف دينــار كــوييت 29376,5حنــو بلغــت و  2012القيمــة الســوقية ســنة  ارتفعــت يف حــني       
  .% 22، مسّجلًة بذلك ارتفاًعا قدره 2011سنة  24052,5وذلك مقارنًة بــــ ،يوم تداول 250
 علـى اتكشـر  05 حافظـت ة،كشـر  52 أسـعار واخنفضـت مدرجـة ةكشـر  139 أسـعار ارتفعـت وفيمـا      

 .2013من سنة  الثاين الربع خالل وذلك أسعارها مستوى
 حســـب التـــداول نشـــاط تـــوزعّ  أســـفله اجلـــدول يف املتاحـــة البيانـــات حتوّضـــ :القطاعيـــة المؤشـــرات  – 4

 كما يلي:  2012القطاعات لسنة 
 2012: نشاط التداول على القطاعات في سوق الكويت لألوراق المالية لسنة )12(جدول رقم

عـــــــــــدد الشـــــــــــركات  القطاع
 المسجلة بكل قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
 من السوق % ألف صفقة من السوق % مليون دينار من السوق % مليون سهم

 3.37 40.5 2.17 156,76 2,88 2387,39 08 نفط والغازال

 1,20 14,4 1,56 112,70 0,46 384,38 05 مواد أساسية

 12,04 145,1 10,45 760,37 11,11 9196,13 39 صناعية

 1,11 13,3 1,03 73,97 0,65 536,11 07 سلع استهالكية

 0,11 1,37 0,32 23,06 0,06 46,65 03 رعاية صحية

 2,04 24,55 1,28 92,39 0,57 471,89 16 استهالكية خدمات

 5,36 64,63 9,60 692,67 4,47 3705,26 03 تصاالتا

 8,14 98,07 20,18 1456,52 6,71 5559,80 12 بنوك

 0,13 1,58 0,04 3,11 0,01 11,606 08 تأمين

 23,31 280,9 19,54 1410,08 27,97 23162,85 39 عقار

 41,38 498,6 32,57 2350,26 44,14 36552,49 55 خدمات مالية

 0,00 1 0,01 0,496 0,00 0,376 1 أدوات مالية
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 0,72 8,66 0,4 28،777 0,43 359,07 4 تكنولوجيا

 1,08 13,05 0,76 54,685 0,52 431,61 14 موازي

 100 204,9 1 100 7215.9 100 82805,6 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:          سوق الكويت لألوراق املالية، 2012 سنويالالتقرير _   :المصدر ، www.kse.com.kw/A/KSE/Downloads- 

 السـوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد اخلدمات املالية قطاع ، إىل أنّ أعالهشري بيانات اجلدول تُ        
 إمجــايل عــدد مــن% 44,14 بنحــو القطــاع هــذا اســتأثر حيــث ،2012 ســنة خــالل نشــاط التــداول حيــث مــن

 وبنسـبة دينـار، مليـون 2350,2 إىل تصـل نقديـة بقيمـة مليـون سـهم 36552,4 حوايل املتداولة، أي األسهم
 نسبتها تصل صفقة ألف 498,6 على عةموزّ  السوق يف التداول قيمة إمجايلمن % 32,57 حوايل إىل تصل

 يف مدرجـة شـركة 214 أصـل مـن شـركة 55 دمات املاليةاخل قطاع ويضم اإلمجايل، من% 41,38  حوايل إىل
 إمجـايل مـن %27,97حبـوايل  اسـتأثر إذ التـداول، كميـة حيث من الثاين املركز يف لعقارا قطاع وجاء السوق،

 الــيت القيمــة حيــث مــن ثالــثال وكــان ،ســهم مليــون 23162,8 حنــو أي العــام خــالل املتداولــة األســهم كميــة
 علـى عـةموزّ  ،السـوق يف التـداول قيمـة إمجـايل مـن%  19,54 بنسـبة أي دينـار مليـون 1410,08 إىل وصلت

 بنســبة الثالــث املركــز صــناعيةال قطــاع احتــل يف حــني اإلمجــايل، مــن%  23,3 بنســبة أي ألــف صــفقة 280,9

 تصـل بقيمة نقديـة سهم مليون 9196,1 بنحو أي السوق، يف املتداولة األسهم عدد إمجايل من % 11,11

 بنســـــبة أي صـــــفقة ألـــــف 145,1 علـــــى عـــــةموزّ  اإلمجـــــايل مـــــن % 10,54 بنســـــبة دينـــــار مليـــــون 760,3 إىل
 للسوق بنسب متفاوتة.، مث تليها القطاعات األخرى السوق يف ذةالصفقات املنفّ  إمجايل من% 12,04

 2013ل من سنة األوّ  على القطاعات في السوق خالل الّنصف: نشاط التداول )13(جدول رقم

 
 القطاع  

عدد الشركات 
المسجلة بكل 

 قطاع

 عدد الصفقات قيمة األسهم المتداولة عدد األسهم المتداولة
مـــــــــــــــــــــن  % مليون سهم

 السوق
مــــــــــــــــــــــــــن  % مليون دينار

 السوق
مـــــــــــــــــــــــن  % ألف صفقة

 السوق
 4.88 66,802 3.77 282,105 3.72 3298,002 08 النفط والغاز
 0.75 10,222 0.71 53,273 0.22 194,55 05 مواد أساسية

 12.04 164,95 12.59 941,751 12.28 10890,958 39 صناعية
 1.48 20,294 1.64 122,686 1.18 1042,59    07 سلع استهالكية

 0.06 838 0.26 19,394 0.04 33,90 03 رعاية صحية
 1.93 26,424 1.55 116,070 0,68 606,52 16 خدمات استهالكية

 2.11 28,913 3.22 241,298 1.48 1316,16 03 اتصاالت
 6.25 85,609 16.04 1200,217 5.82 5160,26 12 بنوك
 0.45 6,231 0.20 15,075 0.18 155,48 08 تأمين
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 30.16 413,065 27.65 2069,081 34.54 30645,58 39 عقار
 35.53 486,635 29.56 2212,015 36.96 32788,51 55 خدمات مالية
 - - - - - - 01 أدوات مالية

 1.11 15,265 0.58 43,721 0.45 395,321 04 تكنولوجيا
 3.24 44,324 2.21 165,509 2.47 2194,105 14 موازي

 100 1,369,580 100 7482,202 100 88,721,997 214 اإلجمالي

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013األّول سنوي النصف التقرير   - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/ 

 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد املالية اخلدمات قطاع إىل أنّ  أعاله،شري بيانات اجلدول تُ         
% 36,96 بنحـو القطـاع هـذا اسـتأثر حيث ،2013ل من سنة األوّ  صفنّ ال خالل التداولنشاط  حيث من

 القيمة حيث من احتل الصدارةكما  مليون سهم 32788,51 حوايل املتداولة، أي األسهم إمجايل عدد من
 يف التــداول قيمــة مــن إمجــايل% 29,56 حــوايل إىل تصــل وبنســبة دينــار، مليــون 2212,015 إىل وصــلت الـيت

 قطـاع ويضـم اإلمجـايل، مـن%  35,53 حـوايل إىل نسـبتها تصـل صـفقة ألـف 486,635 علـى عـةموزّ  السـوق
 مـن الثـاين املركـز يف عقـارال قطـاع وجـاء ،الرمسـي السـوق يف مدرجـة شـركة 200 أصل من شركة 55 خلدماتا

 لاألوّ  نصــفال خــالل املتداولــة األســهم كميــة إمجـايل مــن% 34,54حبــوايل  اســتأثر إذ التــداول، كميــة حيـث
 أي دينـــار مليـــون 2069,081 إىل تصـــل نقديـــة بقيمـــة ســـهم مليـــون 30645,58حنـــو أي ،2013مـــن ســـنة 

ــــف صــــفقة 413,065علــــى عــــةموزّ  ،الســــوق يف التــــداول قيمــــة إمجــــايل مــــن%  27.65 بنســــبة  بنســــبة أي أل
 الرمسي. السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 عقارال قطاع اإلمجايل، ويضم من% 30.16

 يف املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 12.28 بنسـبة الثالـث املركـز صـناعيةال قطـاع احتل يف حني 

 بنســـــبةو  دينـــــار مليـــــون 941,751 إىل تصـــــل بقيمـــــة نقديـــــة ســـــهم مليـــــون 10890,95 بنحـــــو أي الســـــوق،
الصـــفقات  إمجـــايل مـــن% 12.04 بنســـبة أي صـــفقة ألـــف 164,958 علـــى عـــةموزّ  ،اإلمجـــايل مـــن 12.59%

 الرمسي.  السوق يف مدرجة شركة 200 أصل من شركة 39 صناعيةال قطاع السوق، ويضم يف ذةاملنفّ 

ميكــن توضـيح األداء العــام للمؤشـر العــام لســوق  لســوق الكويــت لـألوراق الماليــة: العــام المؤشـر – 5

 كما يلي:  2013األّول من سنة  والّنصف 2012راق املالية خالل سنة الكويت لألو 
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2012): المؤشر العام لسوق الكويت لألوراق المالية خالل سنة 08رقم(شكل 

 
 متوفر على الرابط:        ،، سوق الكويت لألوراق املالية2012التقرير السنوي   - :المصدر              www.kse.com.kw/A/KSE/- 

أســفرت عــن حتقيــق الــيت العديــد مــن األحــداث  2012 ســنةيــة خــالل الشــهد ســوق الكويــت لــألوراق امل       
نقطــة،  5934ا عنــد مســتوى مســتقرً  2012 ســنةمكاســب حمــدودة، حيــث أ�ــى املؤشــر العــام للســوق تعــامالت 

املؤشــر يف فيفـــري  مســتوياتنفـــس ، وهــي ةنقطــ 417ا عنـــد مســتوى وعلــى مســتوى املؤشــر الـــوزين أ�ــى مســتقرً 
كبري يف   متاثلٌ  وبالتايل فهناك، 2004دىن مستوى بلغة السوق حتديداً منذ سبتمرب أعن  واليت كانت تعّرب  2011

السوق يدور يف حلقة مفرغة كما يدل على الوضع  يوحي بأنّ  وهو ما، 2012و 2011 سنيتحركة السوق بني 

الــنهج  ســيطرحيــث الســوق عنــد مســتويات متدنيــة تارخييــاً،  نّ أا االقتصــادي العــام الــذي يــراوح مكانــه، خصوًصــ
عـد السـمة الغالبـة الستمرار الـزخم املضـاريب الـذي يُ  نتيجةً ، 2012 سنةاملضاريب على جممل أداء سوق الكويت 

 .منذ سنتنيداء السوق أعلى 

2013سنة األّول من  الّنصفخالل  لسوق الكويت لألوراق المالية): المؤشر العام 09شكل رقم(

 

 متوفر على الرابط:           ،، سوق الكويت لألوراق املالية2013 األّول سنوي ّنصفالتقرير ال  - :المصدر www.kse.com.kw/A/KSE/- 
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 انطلقت شرارتا منـذ مكاسب استثنائية واليت 2013من سنة  لوّ األ ّنصفق السوق خالل الحقّ لقد          
، املستثمرين علـى املـدى املتوسـطعات نقلة مؤثرة يف وضع السوق وتطلّ  كانت مبثابة،  لتداوللل وّ االسبوع األ

يف  6450خـرتق حـاجز ل واوّ نقطة بشهره األ 6200مستوى  ، بلغكان االرتفاع متواصل وعرب مراحل  حيث
 بــذلك مســجالً  نقطــة 7772عنــد  جــوانواخــر شــهر أن بلــغ قمتــه يف أىل إ واســتمر يف االرتفــاع شــهره الثــاين

 447 للسـوق الـوزين املؤشـر  بلـغ كمـا، 31/12/2012بتـاريخ املسـجل االقفـال عـن نقطـة 1838قـدره ارتفاعـا
املؤشر العام  وبذلك فقد حّقق ،السابقة الفرتة بنهاية املسجل االقفال عن نقطة  29.35 بذلك مرتفعاً  نقطة

شـرحية  ذلـك أنّ ، %3يف متوسطها نسبة ملؤشرات املوزونة ا مل تتعد يف حني ،%13مكاسب فاقت معدل 
كــرب مــن مســتوى األمكاســب كبــرية واســتحوذت علــى املعــدل قــت حقّ ســهم صــغرية رأس املــال واســعة مــن األ

املؤشــرات املوزونــة  حركــة نّ أ الّ إرغــم اســتمرار املؤشــر الســعري حبصــد املكاســب و  لــذلكو  ،الســيولة املتداولــة
  .سهم القياديةيلف تداوالت األالركود الذي توّضح 

حتقيــق مؤشــرات الســوق هــذه  يف ســامهت احملليــة والعامليــة الــيتمنهــا العديــد مــن العوامــل هنــاك  ،عموًمــاو      
، غياب احملفزات االجيابية اليت تدفع السوق يف االجتاه االسـتثماري تتمّثل احمللية منها يف:املكاسب احملدودة، 

وم ا الســتمرار املشـاكل املاليــة لـدى عــدد كبـري مــن الشـركات الــيت تقــاسـتمرار ضــعف أداء صـناع الســوق نظـرً و 
 أسعار كثري من األسـهم القياديـة والثقيلـة واخنفاضـها إىل مـا دون مسـتوى الـدينار تدينّ و ، بدور صانع السوق

ر الســوق باألوضــاع تــأثّ ، باإلضــافة إىل اخنفــاض معــدالت الثقــة يف الســوقنتيجــة ل مــرة منــذ فــرتة طويلــة ألوّ 
  ...داء السوقأالسياسية ذات التأثري السليب على جممل 

قيـام عـدد مـن الـدول و تفاقم أزمـة الـديون السـيادية يف أوروبـا،  :يف يتمّثل أّمههافارجية اخلعوامل ال أّما        

عـن ظهـور تقـارير سـلبية عديـدة عـن  األوروبية باعتماد خطط تقشف ملواجهة تداعيات األزمـة املاليـة، فضـالً 
اســتمرار آثــار ، باإلضــافة إىل واقــع االقتصــاد العــاملي، وهــو مــا انعكــس بشــكل أو بــآخر علــى أســواق املنطقــة

  .الربيع العريب، حيث كان لذلك تداعيات سلبية على كثري من البورصات اخلليجية
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ز تتميّـ تعترب األسهم من أبرز األدوات املالية اإلسالمية الـيت يـتم تـداوهلا يف السـوق املاليـة اإلسـالمية،
ال جيوز حرمانـه منهـا أو املسـاس قوقًا أساسية متالزمة مع الّسهم ح انح حلاملهمتو  ،كثرية وعديدة  صائصخب

  ..القيمة السوقية ،القيمة احلقيقية ،صداريةاإلقيمة ال ،االمسيةالقيمة  :هاأمهّ  من هم عدة قيموللسّ با، 

 :تـــداوهلا يف الســـوق املاليـــة اإلســـالمية إىل أنـــواع عديـــدة منهـــاإصـــدارها و تتنـــوّع األســـهم الـــيت ميكـــن و 
يف  ،أسـهم  رأس املـال األسهم العادية، ،األسهم اإلذنية األسهم االمسية، األسهم النقدية، األسهم العينية،

  ...متازةاملسهم األمة كأنواع األسهم احملرّ بعض  حني أ�ا ختلو من

األســهم إذا كــان الغــرض الــذي مــن أجلــه أنشــئت الشــركة  وتــداول جيــوز إصــدار هواجلــدير بالــذكر أنّــ

ّقــم مصــل ة التمــع، أّمــا إذا كــان غرضــها حمّرًمــا غــري مبــاح كشــركات إنتــاج  مباًحــا ونشــااها مشــروًعا ّو
وتداول تبًعا لذلك إصدار ُّرم إنشاء الشركة و  في ُرماخلمور وحلم اخلنزير واملخدرات والقمار والربا وحنوه، 

 .تتكّون منها هذه الشركة األسهم اليت

ــ لألســهمميكــن تصــنيف الشــركات املصــدرة و  شــركات الك وتــداول أســهمها إىل مــن حيــث جــواز متّل
، ال خـــــالف يف جـــــواز إنشـــــائها واالكتتـــــاب يف أســـــهمها وبيعهـــــا وشـــــرائهاو  قائمـــــة علـــــى أنشـــــطة مباحـــــةال
إنشائها واملسامهة فيها وحرمة تـداول ال خالف بني العلماء يف حترمي و  الشركات القائمة على أعمال حمّرمةو 

الـيت يكـون أصـل تعاملهـا مبـاح وجمـال نشـااها الشركات ذات األنشطة املختلطـة ، و أسهمها بالبيع والشراء
األصــل جــواز البيــع والشــراء يف مثــل هــذه الشــركات، فلكنهــا ال ختلــو مــن بعــض املعــامالت احملّرمــة،  حــالل

وجـب التخلّـي عـن مقـدار هـذا اخللـل مـن الكسـب احملـّرم وال يُوجـب ووجود اخللل يف بعـض تعامالتـا إّمنـا يُ 
 جعل الشركة كّلها حمّرمة.

 ةً هاّمـ مكانـةً  حتتـل لـألوراق املاليـة الشركات اإلسالمية املدرجة بسوق الكويتوجتدر اإلشارة إىل أّن 
حيث أّ�ا متّثل وحجًما يف تنشي  هذه السوق، ذلك أّ�ا تووق نريريتا التقليدية عدًدا  كبريوممّيزة وهلا دور  

مـن جممـوع الشـركات  % 65ست وذ على نسـبة مـا يقـارب وت حوايل ثلثي إمجايل الشركات املدرجة بالّسوق
التعامـل  لونالّـذين يوّضـ، كما حتـوز تـداوالت أسـهمها علـى اهتمـاٍم كبـري مـن قبـل مجـوع املسـتثمرين املدرجة

 .مع أسهم الشركات اليت تتعامل وفم أحكام الشريعة اإلسالمية



 السوق املالية اإلسالمية نشيط وتطويريف ت الصكوك اإلسالميةدور  :رابعالفصل ال

 حالة بعض األسواق املالية العربية
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الصــناعية املاليــة اإلســالمية، ومــن أهــم األدوات املاليــة  مــن أبــرز منتجــات عــد الصــكوك اإلســالميةتُ 
الصـكوك اإلسـالمية  زة يف األسـواق املاليـة، حيـث أنّ ة ومميّـاإلسالمية اليت استطاعت أن جتد هلا مكانة هاّمـ

لتمويــل خمتلــف املشــروعات  ،زمــةخرات احلقيقيــة وجتميــع األمــوال الّال عتــرب مــن أفضــل وســائل جــذب املــدّ تُ 
 مشروعة. التنموية واحليوية ذات اجلدوى االقتصادية واالجتماعية وبطرقٍ 

نت الصكوك اإلسالمية من استقطاب أعداد كبرية مـن املسـتثمرين مـن خمتلـف دول ولذلك فقد متكّ 
ركات أم حكومات ا أم شسواء، وصارت متاحة للجميع سواء كانوا أفرادً  العامل الغريب واإلسالمي على حدٍ 

 يف خمتلف أحناء العامل.
ق ملختلــف جوانــب الصــكوك اإلســالمية ومــدى مســامهتها يف ســيتم التطــرّ  لفصــلومــن خــالل هــذا ا

 : باحث التاليةتنشيط وتطوير األسواق املالية من خالل امل
 

 ؛الميةـكوك اإلســالصواع  ـــوأن صائصـــخ :األول  بحثامل 

 قواعد وضوابط إصدار وتداول الصكوك   :الثاني حثاملب              

 ؛الميةــاإلس                            

 في تنـــشيط    الميةـــكوك اإلســــــــــــــالص  دور الثالث: بحثامل 

 األسواق المالية.
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 اإلسالمية  الصكوك  وأنواع   خصائصاألول :    حثالمب

 
عتـــرب الصـــكوك اإلســـالمية الـــيت ظهـــرت كبـــديل إســـالمي لســـندات القـــرض الـــيت تقـــوم علـــى أســـاس تُ 

ا واسعً  ا وإقباالً ا وازدهارً اليت شهدت انتشارً  املالية من أهم األدوات ،الفائدة الربوية يف النظام املايل التقليدي
 .العامليف خمتلف دول 

اهـا عـن غةهـا مـن األدوات وللصكوك اإلسالمية ماايـا كــةة وأنـوا  عديـدة وصصـائ  تنفـرد بـا ومتيّ 
 التالية:  لعناصرق إليها يف ايتم التطرّ  ،املالية األصرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؛الصكوك اإلسالمية مفهوم وخصائص:   المطلب األّول •
 .واع الصكوك اإلسالميةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن المطلب الثاني  : •
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 الصكوك اإلسالمية  مفهوم وخصائص المطلب األّول: 
ا ملـا نظـرً  ،عظـم أحنـاء العـاململقد حظيت الصكوك اإلسالمية بأمهية كبرية مـن قبـل خمتلـف املسـتثمرين يف 

 : يلي األدوات املالية األخرى، وميكن توضيح ذلك كمازها عن خمتلف تص به من خصائص ومزايا عديدة متيّ خت
 
 

 
 

 مفــــــــهوم الصــــكوك اإلســــالمـــيةأولـاً : 
 يلي:  كمااالقتصادي   يف االصطالح  غة ومن مثّ ينبغي تعريف الصكوك يف اللّ 

 صـكَّ  قـال:يُ  ،ك يف لغـة العـرب: الضـربوالّصـ ،الصـكوك مجـع صـك :لصكوكوي لــغــلّ التعريف لا - 1

وعلـى هـذا املعـىن  ،ومجعه: أصـك وصـكوك وصـكاك ،ك: الكتابقصد بالصّ وقد يُ  .)0F1(ها أي ضربفالنً  فالنٌ 

 .)2F3("وثيقة اعرتاف باملال املقبوض، أو وثيقة حق يف ملك أو حنوه"راد بالصك: وقد يُ  .)1F2(بفظ فارسي معرّ فاللّ 
مـال، ويف اصـطالح الفكـر املـايل التقليـدي ا يف ك هـو ورقـة مكتوبـة تثبـت ملالكهـا حًقـفالّصـ ،ايلوبالتّ 

 .طلق لفظ الصك كأحد األوراق املاليةيُ 

ســـات املاليـــة اإلســـالمية فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسّ عرّ : وكلصـــكاالصـــطالحي لتعريـــف ال – 2

 ا شــــائعة يف ملكيــــة أعيــــان أو منــــافع أول حصًصــــثّــــمتُ  ،وثــــائق متســــاوية القيمــــة" ا:بأّ�ــــالصــــكوك اإلســــالمية 
وذلــك بعــد حتصــيل قيمــة الصــكوك  ، أو نشــاط اســتثماري خــاصخــدمات أو يف موجــودات مشــروع معــّني 

 .)3F4("رت من أجلهصدِ دء استخدامها فيما أُ وقفل باب االكتتاب وب
 هـي:الصـكوك اإلسـالمية  ، أنّ ابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالميالفقه اإلسالمي التّـ جممع يف قرار وقد ورد

أو  ،أعيــان ا شــائعة يف ملكيــة موجــودات:ل حصًصــثّــمتُ  ،ماليــة متســاوية القيمــة شــهادات"إصــدار وثــائق أو 

                                                 
 .456حممد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ص:  - )1(
  871الفريوز آبادي، مرجع سابق،  ص:  - )2(
 .457ص: بن مكرم بن منظور، مرجع سابق،حممد   - )3(
 .288ص:، 2007، البحرين، ""المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   - )4(

  ًية؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســـــــــــــــــــــــهوم الصـــــــــــــــمف:  أولـا 
  : ؛يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــصائص الصـــــــخثانًيا 
  : ؛ األوراق المالية المية وغيرها منـــوك اإلسـصكــين الــفرق بــــالثالثًا 
 يةــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــــــــــــية ودور الصــــــــــــــــــــــــأهم : رابًعا. 
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أو ســـيتم إنشـــاؤها مـــن حصـــيلة  ،خلـــيط مـــن األعيـــان واملنـــافع والـــديون قائمـــة فعـــالً  أو ،أو حقـــوق ،منـــافع
 .)4F1("وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه ،االكتتاب

وثـائق أو شـهادات ماليـة  عبارة عـن الصكوك اإلسالمية هي ميكن القول أنّ  ،ومن التعريفني السابقني
أو ســــيتم إنشــــاؤها مــــن حصــــيلة  ا شــــائعة يف ملكيــــة موجـــودات قائمــــة فعــــالً ل حصًصــــمتثّــــ ،متســـاوية القيمــــة

محلـة هـذه  ويشـارك املكتتبـون ،رة بـايتم إصدارها بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمـة احملـرّ  ،االكتتاب
ا قابلة للتداول كما أ�ّ   ،ة بكل إصدارفق عليها واخلاصّ الصكوك يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط املتّ 

 .ا، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية املعروفةضً ا حما أو دينً ل نقدً الية مامل متثّ يف األسواق امل

 اإلســـــالمــــــيةخــــصائص الصـــكوك  : ثانيـًا
 يلي:  ميكن  توضيحها فيما ،ز الصكوك اإلسالمية خبصائص عديدةتتميّ  

لهـا الصـك ملكيـة ن احلصة اليت ميثّ تتضمّ  :الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات - 1

ا شـائعة ل ملكيـة حاملهـا حصًصـفهـي متثّـ ،ل من حصـيلة إصـدارهاوَّ شائعة يف املشروع أو االستثمار الذي ميُ 
 ،ا منهـا أو مـن احلقـوق املعنويـةيف موجودات ذات عوائد سـواء كانـت أعيـان أو منـافع أو خـدمات أو خليطًـ

  ؛زها عن السندات الربويةوهذا ما مييّ  ،ا يف ذمة مصدرهال دينً وهي ال متثّ 

 لا متثّــألّ�ــ ،تصــدر الصــكوك بفئــات متســاوية القيمــة :الصــكوك تصــدر بفئــات متســاوية القيمــة - 2

ا متســـاوية يف ملكيـــة املشـــروع بـــدف تســـهيل شـــرائها وتـــداوهلا بـــني اجلمهـــور مـــن خـــالل األســـواق حصًصـــ
(املالية

5F

2(. 

حيصل مالك الصك على عائـد يكـون  :الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - 3

ا إىل ا أو منسـوبً ا مسـبقً يًـكمّ لعائـد حتديـًدا  ا وال يصـح حتديـد ،ة من الربح يتم حتديدها يف نشـرة اإلصـدارحصّ 
(ل نصـيبه مـن اخلسـارة بنسـبة مـا ميلكـه مـن صـكوكويف املقابل يتحمّ  ،القيمة االمسية للصك

6F

، وينبغـي عليـه )3

 .ا ملبدأ الغنم بالغرمحتمل اخلسارة يف مقابل استحقاق الربح وفقً 

                                                 
 .2009الدورة التاسعة عشرة، اإلمارات العربية املتحدة،  )، جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،4/19)(178( القرار رقم:  -  )1(
 .06، ص:2003 البحرين،سات املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسّ  ،"صكوك االستثمار" حسني حامد حسان،  -  )2(
 ، 163 "، جملة املصارف العربية، العدد:سالمية ودورها في تنشيط البورصات العربية"األدوات االستثمارية اإل ،أمحد حمي الدين أمحد   -  )3(

 .55ص: ،1994، 14اللد:         
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للتــداول بــأي وســيلة مــن الصــكوك اإلســالمية قابلــة تعتــرب  :قابليــة الصــكوك اإلســالمية للتــداول - 4 
ــ ا أم هبــةً ســواء كــان التــداول بيًعــ ،اا ونظاًمــوســائل التــداول اجلــائزة شــرعً  قابليــة الصــكوك  غــري أنّ  .)7F1(اأم رهًن

(لهاعلى الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول واملنافع واخلدمات اليت متثّ  ابناءً  للتداول ال تكون إالّ 
8F

2( ،
غـــري قابلـــة أخـــرى وأنـــواع  ،تـــداوهلا: كصـــكوك املضـــاربة وصـــكوك املشـــاركةفهنـــاك أنـــواع مـــن الصـــكوك ميكـــن 

حتويلها إىل  إذا متَّ  ه ال جيوز شراء الديون فال جيوز تداوهلا إالّ وألنّ  ،ل دين يف ذمة الغريا متثّ ا أل�ّ للتداول شرعً 
 .بضاعة كصكوك البيوع: املراحبة

أ يف مواجهـة الشـركة، ويف حالـة مـا إذا زّ الواحـد ال ُجيـك الّصـ أي أنّ  :عدم قابلية الصكوك للتجزئة - 5
فقــوا فيمــا بيــنهم لتعيــني شــخص أن يتّ  فالبــدّ  ،آخــرين بســبب اإلرث أو حنــوه ك ألشــخاصٍ آلــت ملكيــة الّصــ

(لهم أمام الشركةواحد ميثّ 
9F

3(. 
الصـكوك تنضـبط بالضـوابط الشـرعية، سـواء يف  الشـك يف أنّ  :الصكوك بالضـوابط الشـرعيةتقّيد  - 6

أو مــن حيــث طبيعــة العالقــة بــني  ،حيــث األنشــطة واالســتثمارات الــيت تعمــل فيهــاأو مــن  ،إصـدارها وتــداوهلا
(ن فوائد ربوية مقابل التمويل أو غري ذلك من احملظورات الشرعيةأطرافها، فال تتضمّ 

10F

ا تصدر على كما أ�ّ   ،)4
 له.ا الختالف أحكام العقود الشرعية اليت متثّ تلف أحكامه تبعً ختأساس عقد من العقود املشروعة اليت 

 ثالثـًا: الفرق بين الصكوك اإلسالمية وغيرها من األوراق المالية
ة األسـهم والسـندات التقليديـة يف تشرتك الصكوك اإلسالمية مع بعض األوراق املالية األخرى وخاّصـ

 .زها عنهما تنفرد وختتص ببعض اخلصائص والصفات اليت متيّ أ�ّ  إالّ  ،بعض اخلصائص
 الصكوك اإلسـالمية واألسـهم  ميكن توضيح الفرق بني  :الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم - 1

 :كما يلي همامن خالل معرفة أوجه التشابه واالختالف بين
 الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم :)30جدول رقم (

 أوجه التشابه بين الصكوك اإلسالمية واألسهم
 : يلي تشرتك الصكوك اإلسالمية مع األسهم فيما

ا: األعيان واملنافع وما ك ملكية حصة شائعة يف صايف أصول الشركة، وتشمل هذه األصول غالبً هم والصّ ل كل من السّ ميثّ  -

                                                 
 .14ص: ،2010"، اململكة السعودية، عرض وتقومي اإلسالمية:الصكوك " حبث مقدم إىل ندوة: "الصكوك"، ،عبد اهللا بن حممد املطلق  -  )1(
 "، اإلمارات العربية "المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: " الصكوك اإلسالميةصفية أمحد أبو بكر،   -  )2(

 .14، ص:2009املتحدة،          
 .338،ص:2002دار البشائر اإلسالمية،لبنان،  ،"دراسة فقهية واقتصادية -في فقه البنوك اإلسالمية"بحوث داغي، علي حمي الدين القره -  )3(
 إىل  ةورقة عمل مقدم "،"العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدةعبد امللك منصور،  -  )4(

 .11، ص:2009اإلمارات العربية املتحدة،  الواقع والمأمول"،المصارف اإلسالمية بين " مؤمتر:        
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 .اديون أو مها معً تؤول إليه من نقود أو 

 .ة يف صايف ربح الشركة، تتناسب ومقدار مسامهته ومشاركته فيهاك حصّ هم والصّ يستحق مالك السّ  -

  .نة تكون مسؤولة من قبل محلة األسهم والصكوكدار موجودات الشركة من طرف جهة معيّ تُ  -

 م مىت أرادوا ذلك.حلاملي األسهم والصكوك احلق يف بيع ما ميلكونه من األسهم والصكوك إىل غريه -
 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية واألسهم

 الصكوك اإلسالمية األسهم

ــــــك الّســــــيُ  -1 هم يف إدارة الشــــــركة وانتخــــــاب جملــــــس شــــــارك مال
 اإلدارة.

تصدر األسهم وفق صيغة واحدة هي املشاركة وبذلك تكون  -2
 ا من أنواع صكوك املشاركة وليست كل الصكوك.نوعً 
ة مشــــاعة يف رأس مــــال الشــــركة، ومالــــك األســــهم حّصــــل متثّــــ -3

  .مشاعة يف رأس مال الشركة ةهم هو شريك ومالك حلصالسّ 
 

ايل ليس هلا وبالتّ  ،تعترب األسهم أداة مشاركة دائمة يف الشركة -4
 تاريخ استحقاق.

 .األسهم ورقة مالية ذات خماطر عالية - 5

بشــــكل مباشــــر ك يف إدارة املشــــروع ال يشــــارك مالــــك الّصــــ -1
 ذي يلتزم بإدارة املشروع.االكتفاء بتوكيل املضارب الّ يتم و 

 تصدر الصكوك وفق صيغ التمويل اإلسالمية  -2
 د أنوعها.اخل وبذلك تتعدّ  ...املختلفة كاملضاربة واإلجارة

بالنســـبة للشـــركة املصـــدرة، فالصـــكوك يف الغالـــب تعتـــرب أداة  -3

ـــــ ل للشـــــركة فحامـــــل الصـــــك ممـــــوِّ ايل متويـــــل خـــــارج امليزانيـــــة، وبالّت
 املصدرة.

لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون الصـــكوك أداة مشـــاركة دائمـــة يف  -4
 ايل فلها تاريخ استحقاق.وبالتّ  ،الشركة

 الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة املخاطر. -5

  رــأنظ - :المصدر: 
 الـدورة التاسـعة عشـر لمـع "واقتصـادية"الصـكوك قضـايا فقهيـة  ،زيـد معبد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبـو ،

 .06ص: ،2009 الفقه اإلسالمي الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،
  ،ـــةحامـــد بـــن حســـن بـــن حممـــد علـــي مـــرية الصـــكوك " "، ورقـــة عمـــل مقدمـــة إىل نـــدوة:"صـــكوك الحقـــوق المعنوي

 .03، ص:2010، اململكة العربية السعودية، عرض وتقويم" :اإلسالمية
 15أبو بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد. 

 ميكـــن توضـــيح الفـــرق بـــني الصـــكوك :صـــكوك اإلســـالمية والســـندات التقليديـــةالالفـــرق بـــين  - 2
 يلي:  كما  ،من خالل حتديد أوجه التشابه واالختالف بينهماالتقليدية والسندات  اإلسالمية

 : الفرق بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية)31جدول رقم (
 التشابه بين  الصكوك اإلسالمية والسندات التقليديةأوجه 

 : النقاط التالية يف سندات التقليديةتشرتك الصكوك اإلسالمية مع ال
 .ند أوراق مالية ميكن تداوهلا، الغرض منها هو احلصول على التمويلك والسّ يعترب كل من الصّ  -
 م يف حجم السيولة النقدية.كالتحكّ   ةظائف االقتصادية املهمّ ندات أداء وتنفيذ الكثري من الو كوك والسّ ميكن من خالل الصّ  -
  .ما أوراق مالية ذات استقرار كبري وخماطر متدينةعام بأ�ّ  ندات بشكلٍ كوك والسّ ف الصّ تصنّ  -
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 كالتصويت واالشرتاك يف جمالس اإلدارة.  ،ب عليها من آثار قانونيةندات احلق يف امللكية وما يرتتّ كوك والسّ ليس ملالكي الصّ  -
 .د هلاندات يف الوقت احملدّ كوك والسّ كل من الصّ   ستوىفتُ  -

 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية
 الصكوك اإلسالمية السندات التقليدية

ا يف ذمة املـدين املصـدر هلـا ندات جبميع أنواعها دينً ل السّ متثّ  -1
ند ومصدره عالقة والعالقة بني حامل السّ  ،حكوماتشركات أو 

 مداينة.
 دة املثبتة عليها.الفوائد احملدّ يف عائدات السندات تتمّثل  -2
 
ه سند دين ند بنتيجة نشاط املشروع، ألنّ ر حامل السّ ال يتأثّ  -3

 فق عليها.رة املتّ وحامله يأخذ أصل الدين مع الفائدة املقرّ 
 
ــــه ند يكــــون لصــــاحب الّســــ -4 ــــى قيمت ــــة يف احلصــــول عل األولوي

 فق عليها عند تصفية املشروع.وفوائده املتّ 
 
 مة تعتمد على الفوائد الربوية.السندات ورقة مالية حمرّ  -5
 

ا شـائعة مـن مجيـع موجـودات املشـروع، كوك حصصً ل الصّ متثّ  -1
 والعالقة بني حامل الصك ومصدره عالقة مشاركة.

 
ة شائعة مـن أربـاح املشـروع حصّ يف كوك عائدات الصّ تتمّثل  -2

 .ق مستقبالً اليت سوف تتحقّ 
ويشارك حامله يف الربح  ،ك بنتيجة نشاط املشروعر الصّ يتأثّ  -3

الغــنم "ا لقاعــدة ل نصــيبه مــن اخلســارة حــال وقوعهــا وفًقــويتحّمــ
 ."بالغرم

ف نسـبته صـرَ ك األولوية عند التصـفية، بـل تُ ليس حلامل الصّ  -4
املشـروع بعــد سـداد الــديون، فموجــودات  ى مـن موجــوداتا تبّقــممّـ

 املشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.
 الصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية. -5

 أنظر - :المصدر:  

  ،03، مرجع سابق، ص:..""صكوك االستثمارعلي حمي الدين القره داغي. 
 14بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد أبو. 
  الــدورة التاســعة عشــر لمــع الفقــه اإلســالمي والصــكوك والمنــافع األســهمحكــم وقــف احلســن، "خليفــة بــابكر ،"

 .10ص: ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة، 
 :03حامد بن حسن بن حممد علي مرية، مرجع سابق، ص. 

 ــية ودور الصــــكوك اإلســــــالمــــــيةـــأهم : رابًعا
فقـة وأحكـام الشـريعة اإلســالمية، مـن أفضـل وســائل التمويـل االقتصـادي املتّ  عـد الصـكوك اإلسـالميةتُ 

هلـا مـن أمهيـة كبـرية وأدوار عديـدة  ا ملـانظـرً  ،ولذلك فقد حظيـت باهتمـام كبـري مـن قبـل العديـد مـن األطـراف
 يلي: وذلك كما ،سات أو احلكوماتسواء بالنسبة لألفراد أو للمؤسّ 

 خرين كانوا أم مستثمرين يف:الصكوك اإلسالمية بالنسبة لألفراد مدّ  تكمن أمهية بالنسبة لألفراد: - 1

ذين حيتـــاجون إىل مثلهـــا ة كبـــرية مـــن املســـتثمرين الّـــرفـــع احلـــرج عـــن شـــرحييوجـــود الصـــكوك اإلســـالمية  .أ 
 ؛ألسباب اقتصادية معقولة

 ؛وجتميعها وتثمينها فراد على توفري مدخراتم الصغريةساعد الصكوك اإلسالمية األتُ  .ب 
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دة للمسـتثمرين الـذين يريـدون اسـتثمار فـوائض أمـواهلم، ويف الوقـت م الصكوك اإلسالمية قناة جيّـتقدّ  .ج 
(نفسه اسرتدادها بسهولة عندما حيتاجو�ا من خالل السوق الثانوية

11F

1(. 
 ؛والتسييل عترب الصكوك اإلسالمية أداة استثمارية شرعية ذات خماطر منخفضة عادة قابلة للتداولتُ  .د 

ــللتوزيــع العــادل للثــروة، حيــث أّ�ــ عتــرب وســيلةتُ  .ه  ن مجيــع املســتثمرين مــن االنتفــاع بــالربح احلقيقــي ا متكِّ
دون أن تقتصـر علـى شـرحية  تنتشـر بـذلك الثـروة علـى نطـاق واسـعالناتج عن املشروع بنسـبة عادلـة، ف

 .نةمعيّ 
اإلســالمية بإصــدار ســات املاليــة تقــوم املؤسّ  بالنســبة للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية: - 2

 :ل يفة تتمثّ ق بذلك نتائج مهمّ وحتقّ  الصكوك اإلسالمية
عـن طريـق حتويـل األصـول غـري السـائلة إىل أصـول  ،رفع كفاءة الدورة املاليـة واإلنتاجيـة ومعـدل دورا�ـا .أ 

 ؛ة أخرىسائلة إلعادة توظفيها مرّ 
 ؛سات بدون احلاجة إىل زيادة حقوق امللكيةتوسيع حجم األعمال للمؤسّ  .ب 
(توسيع تدفق التمويل بشروط وأسعار أفضل وفرتات سداد أطول .ج 

12F

2(. 
ســــات اإلســــالمية بــــه إدارة ا إلدارة الســــيولة تســــتطيع مــــن خاللــــه املصــــارف واملؤسّ دً ا جيّــــم أســــلوبً تقــــدّ  .د 

فتقوم بشراء الصكوك إذا كـان لـديها فـائض مـن السـيولة، وبيـع الصـكوك يف السـوق الثانويـة  ،سيولتها
(إذا احتاجت للسيولة

13F

3(. 
جتتـذب العديـد مـن فئـات  بطريقـةٍ  ،الوفاء باالحتياجات املشروعة للتمويل املطلوب للشركات املسـامهة .ه 

(ا من الوقوع يف احملظوراتخوفً  التمع للمشاركة املشروعة واليت لطاملا كانت منعزلة عن التنمية
14F

4(. 
عترب الصكوك اإلسالمية أداة أساسية يف نشاط املصارف اإلسالمية، ميكـن مـن خالهلـا تطـوير هيكـل املـوارد تُ  .و 

 وختفيف املخاطر فيها واحلد من مشكلة السيولة. ،واالستخدامات وتفعيل دورها االستثماري والتمويلي
ي الصـكوك اإلسـالمية دور هـام يف تنشـيط وتنميـة السـوق املاليـة، حيـث تـؤدّ  :بالنسبة لألسواق الماليـة - 3
 ي إىل تدعيم دور األسواق املالية من خالل: عامل با من شأنه أن يؤدّ ع يف التّ استخدام الصكوك والتوسّ  أنّ 

                                                 
 .02ص:، 2009 العربية املتحدة، اإلماراتالدورة التاسعة عشر لمع الفقه اإلسالمي الدويل،  "،"الصكوك المعاصرة وحكمهاحممد علي الشخريي، - )1(
 مة إىل ، ورقة عمل مقدّ "حجم إصداراتها، تحديات اإلصدار دورها في التنمية، ،"الصكوك: تعريفها، أنواعها، أهميتهاعالء الدين زعرتي،  - )2(

 .12، ص: 2010"، األردن، تحديات، تنمية، ممارسات دولية :"الصكوك اإلسالمية :شةور        
 .05ص: ،2010اململكة العربية السعودية، "، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي، ،" الصكوك كأداة إلدارة السيولةحممد تقي العثماين - )3(
 "، اإلسالميةالمالية سات "المؤسّ  ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: "صكوك االستثمار الشرعية"، وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، - )4(

 .926، ص:2005العربية املتحدة،  اإلمارات       
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وق، حبيــــث تشــــمل صــــكوك الشــــركات وصــــكوك توســــيع تشــــكيلة األدوات املاليــــة اإلســــالمية يف الّســــ .أ 
  ؛ي إىل تنشيط السوق املاليةا يؤدّ اإلسالمية والصكوك احلكومية، ممّ املصارف 

، ا وتــداوالً ســات املشــرتكة يف الســوق املــايل الــيت تتعامــل يف الصــكوك اإلســالمية إصــدارً توســيع قاعــدة املؤسّ  .ب 
وتشمل املصـارف اإلسـالمية ويف بعـض األحيـان املصـارف التقليديـة كمـا يف ماليزيـا، وشـركات االسـتثمار 

 ؛سات املالية الوسيطة، وذلك بالنسبة للصكوك القابلة للتداولوالقطاع اخلاص واملؤسّ  كوماتواحل

ب عليهـا مـن تعميـق ا ملـا يرتتّـوق املاليـة بازديـاد كميـة ونوعيـة الصـكوك اإلسـالمية نظـرً زيادة كفاءة الّسـ .ج 
 ؛السوق واتساعه

مـدخرات البـاحثني عـن االسـتثمار اخلـايل تيئة املناخ لقيام سوق ماليـة إسـالمية، باإلضـافة إىل جـذب  .د 
 أموال املغرتبني  وخمتلف األموال املهاجرة إىل خارج العامل اإلسالمي. ةً من كافة احملظورات، خاصّ 

 قتصاد ككل يف كو�ا: الصكوك اإلسالمية بالنسبة لالتكمن أمهية  بالنسبة لالقتصاد ككل: - 4
ل للســندات يوافقــة وأحكــام الشــريعة الــيت ظهــرت كبــدتعتــرب الصــكوك اإلســالمية مــن أفضــل الصــيغ املت .أ 

 ؛قها جهة واحدةق بتمويل املشاريع الكبرية والضخمة اليت تعجز عنها وال تطبّ فيما يتعلّ  ،التقليدية
ساهم يف إنعاش االقتصاد وذلك باالستفادة من رؤوس األموال الـيت تعـزف عـن املشـاركة يف املشـاريع تُ  .ب 

 ؛ال ربويً اليت متوّ 
ل من اآلثـار ا يقلّ يف الدورة االقتصادية ممّ  مستقر وحقيقي للدولة ومن موارد موجودة أصالً  متويل توفري .ج 

(التضخمية
15F

1(. 
ســات واملرافــق احلكوميــة إمكانيـة اســتخدام الصــكوك اإلســالمية يف متويــل االحتياجــات اإلمنائيــة للمؤسّ  .د 

 ؛م املنشودوالتقدّ عمار مبا حيقق هدف املشاركة بني الدولة واملواطنني يف اإل
 ة، حبيث ميكن أن تعترب بديالً ة عجز املوازنة العامّ جللة ملعاتعترب الصكوك اإلسالمية من األدوات الفعاّ  .ه 

ة يف الكثـــري مـــن الـــدول اإلســـالمية الـــيت تلجـــأ لالقـــرتاض ا يف متويـــل عجـــز املوازنـــة العاّمـــا ناجًحـــشـــرعيً 
(وما ينجر عنه من تراكم للديون عليها ،الربوي

16F

2(. 

                                                 
 سات المالية :" المصارف والمؤسّ "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولة، عبد القوي ردمان حممد عثمان  - ) (1

 .8-7، ص:2009سوريا،  اإلسالمية"،        
 .927وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، مرجع سابق، ص:  - )2(
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 الصكوك اإلسالمية  مفهوم وخصائص المطلب األّول: 
ا ملـا نظـرً  ،عظـم أحنـاء العـاململقد حظيت الصكوك اإلسالمية بأمهية كبرية مـن قبـل خمتلـف املسـتثمرين يف 

 : يلي األدوات املالية األخرى، وميكن توضيح ذلك كمازها عن خمتلف تص به من خصائص ومزايا عديدة متيّ خت
 
 

 
 

 مفــــــــهوم الصــــكوك اإلســــالمـــيةأولـاً : 
 يلي:  كمااالقتصادي   يف االصطالح  غة ومن مثّ ينبغي تعريف الصكوك يف اللّ 

 صـكَّ  قـال:يُ  ،ك يف لغـة العـرب: الضـربوالّصـ ،الصـكوك مجـع صـك :لصكوكوي لــغــلّ التعريف لا - 1

وعلـى هـذا املعـىن  ،ومجعه: أصـك وصـكوك وصـكاك ،ك: الكتابقصد بالصّ وقد يُ  .)0F1(ها أي ضربفالنً  فالنٌ 

 .)2F3("وثيقة اعرتاف باملال املقبوض، أو وثيقة حق يف ملك أو حنوه"راد بالصك: وقد يُ  .)1F2(بفظ فارسي معرّ فاللّ 
مـال، ويف اصـطالح الفكـر املـايل التقليـدي ا يف ك هـو ورقـة مكتوبـة تثبـت ملالكهـا حًقـفالّصـ ،ايلوبالتّ 

 .طلق لفظ الصك كأحد األوراق املاليةيُ 

ســـات املاليـــة اإلســـالمية فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسّ عرّ : وكلصـــكاالصـــطالحي لتعريـــف ال – 2

 ا شــــائعة يف ملكيــــة أعيــــان أو منــــافع أول حصًصــــثّــــمتُ  ،وثــــائق متســــاوية القيمــــة" ا:بأّ�ــــالصــــكوك اإلســــالمية 
وذلــك بعــد حتصــيل قيمــة الصــكوك  ، أو نشــاط اســتثماري خــاصخــدمات أو يف موجــودات مشــروع معــّني 

 .)3F4("رت من أجلهصدِ دء استخدامها فيما أُ وقفل باب االكتتاب وب
 هـي:الصـكوك اإلسـالمية  ، أنّ ابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالميالفقه اإلسالمي التّـ جممع يف قرار وقد ورد

أو  ،أعيــان ا شــائعة يف ملكيــة موجــودات:ل حصًصــثّــمتُ  ،ماليــة متســاوية القيمــة شــهادات"إصــدار وثــائق أو 

                                                 
 .456حممد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ص:  - )1(
  871الفريوز آبادي، مرجع سابق،  ص:  - )2(
 .457ص: بن مكرم بن منظور، مرجع سابق،حممد   - )3(
 .288ص:، 2007، البحرين، ""المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   - )4(

  ًية؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســـــــــــــــــــــــهوم الصـــــــــــــــمف:  أولـا 
  : ؛يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــصائص الصـــــــخثانًيا 
  : ؛ األوراق المالية المية وغيرها منـــوك اإلسـصكــين الــفرق بــــالثالثًا 
 يةــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــــــــــــية ودور الصــــــــــــــــــــــــأهم : رابًعا. 
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أو ســـيتم إنشـــاؤها مـــن حصـــيلة  ،خلـــيط مـــن األعيـــان واملنـــافع والـــديون قائمـــة فعـــالً  أو ،أو حقـــوق ،منـــافع
 .)4F1("وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه ،االكتتاب

وثـائق أو شـهادات ماليـة  عبارة عـن الصكوك اإلسالمية هي ميكن القول أنّ  ،ومن التعريفني السابقني
أو ســــيتم إنشــــاؤها مــــن حصــــيلة  ا شــــائعة يف ملكيــــة موجـــودات قائمــــة فعــــالً ل حصًصــــمتثّــــ ،متســـاوية القيمــــة

محلـة هـذه  ويشـارك املكتتبـون ،رة بـايتم إصدارها بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمـة احملـرّ  ،االكتتاب
ا قابلة للتداول كما أ�ّ   ،ة بكل إصدارفق عليها واخلاصّ الصكوك يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط املتّ 

 .ا، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية املعروفةضً ا حما أو دينً ل نقدً الية مامل متثّ يف األسواق امل

 اإلســـــالمــــــيةخــــصائص الصـــكوك  : ثانيـًا
 يلي:  ميكن  توضيحها فيما ،ز الصكوك اإلسالمية خبصائص عديدةتتميّ  

لهـا الصـك ملكيـة ن احلصة اليت ميثّ تتضمّ  :الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات - 1

ا شـائعة ل ملكيـة حاملهـا حصًصـفهـي متثّـ ،ل من حصـيلة إصـدارهاوَّ شائعة يف املشروع أو االستثمار الذي ميُ 
 ،ا منهـا أو مـن احلقـوق املعنويـةيف موجودات ذات عوائد سـواء كانـت أعيـان أو منـافع أو خـدمات أو خليطًـ

  ؛زها عن السندات الربويةوهذا ما مييّ  ،ا يف ذمة مصدرهال دينً وهي ال متثّ 

 لا متثّــألّ�ــ ،تصــدر الصــكوك بفئــات متســاوية القيمــة :الصــكوك تصــدر بفئــات متســاوية القيمــة - 2

ا متســـاوية يف ملكيـــة املشـــروع بـــدف تســـهيل شـــرائها وتـــداوهلا بـــني اجلمهـــور مـــن خـــالل األســـواق حصًصـــ
(املالية

5F

2(. 

حيصل مالك الصك على عائـد يكـون  :الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - 3

ا إىل ا أو منسـوبً ا مسـبقً يًـكمّ لعائـد حتديـًدا  ا وال يصـح حتديـد ،ة من الربح يتم حتديدها يف نشـرة اإلصـدارحصّ 
(ل نصـيبه مـن اخلسـارة بنسـبة مـا ميلكـه مـن صـكوكويف املقابل يتحمّ  ،القيمة االمسية للصك

6F

، وينبغـي عليـه )3

 .ا ملبدأ الغنم بالغرمحتمل اخلسارة يف مقابل استحقاق الربح وفقً 

                                                 
 .2009الدورة التاسعة عشرة، اإلمارات العربية املتحدة،  )، جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،4/19)(178( القرار رقم:  -  )1(
 .06، ص:2003 البحرين،سات املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسّ  ،"صكوك االستثمار" حسني حامد حسان،  -  )2(
 ، 163 "، جملة املصارف العربية، العدد:سالمية ودورها في تنشيط البورصات العربية"األدوات االستثمارية اإل ،أمحد حمي الدين أمحد   -  )3(

 .55ص: ،1994، 14اللد:         
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للتــداول بــأي وســيلة مــن الصــكوك اإلســالمية قابلــة تعتــرب  :قابليــة الصــكوك اإلســالمية للتــداول - 4 
ــ ا أم هبــةً ســواء كــان التــداول بيًعــ ،اا ونظاًمــوســائل التــداول اجلــائزة شــرعً  قابليــة الصــكوك  غــري أنّ  .)7F1(اأم رهًن

(لهاعلى الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول واملنافع واخلدمات اليت متثّ  ابناءً  للتداول ال تكون إالّ 
8F

2( ،
غـــري قابلـــة أخـــرى وأنـــواع  ،تـــداوهلا: كصـــكوك املضـــاربة وصـــكوك املشـــاركةفهنـــاك أنـــواع مـــن الصـــكوك ميكـــن 

حتويلها إىل  إذا متَّ  ه ال جيوز شراء الديون فال جيوز تداوهلا إالّ وألنّ  ،ل دين يف ذمة الغريا متثّ ا أل�ّ للتداول شرعً 
 .بضاعة كصكوك البيوع: املراحبة

أ يف مواجهـة الشـركة، ويف حالـة مـا إذا زّ الواحـد ال ُجيـك الّصـ أي أنّ  :عدم قابلية الصكوك للتجزئة - 5
فقــوا فيمــا بيــنهم لتعيــني شــخص أن يتّ  فالبــدّ  ،آخــرين بســبب اإلرث أو حنــوه ك ألشــخاصٍ آلــت ملكيــة الّصــ

(لهم أمام الشركةواحد ميثّ 
9F

3(. 
الصـكوك تنضـبط بالضـوابط الشـرعية، سـواء يف  الشـك يف أنّ  :الصكوك بالضـوابط الشـرعيةتقّيد  - 6

أو مــن حيــث طبيعــة العالقــة بــني  ،حيــث األنشــطة واالســتثمارات الــيت تعمــل فيهــاأو مــن  ،إصـدارها وتــداوهلا
(ن فوائد ربوية مقابل التمويل أو غري ذلك من احملظورات الشرعيةأطرافها، فال تتضمّ 

10F

ا تصدر على كما أ�ّ   ،)4
 له.ا الختالف أحكام العقود الشرعية اليت متثّ تلف أحكامه تبعً ختأساس عقد من العقود املشروعة اليت 

 ثالثـًا: الفرق بين الصكوك اإلسالمية وغيرها من األوراق المالية
ة األسـهم والسـندات التقليديـة يف تشرتك الصكوك اإلسالمية مع بعض األوراق املالية األخرى وخاّصـ

 .زها عنهما تنفرد وختتص ببعض اخلصائص والصفات اليت متيّ أ�ّ  إالّ  ،بعض اخلصائص
 الصكوك اإلسـالمية واألسـهم  ميكن توضيح الفرق بني  :الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم - 1

 :كما يلي همامن خالل معرفة أوجه التشابه واالختالف بين
 الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم :)30جدول رقم (

 أوجه التشابه بين الصكوك اإلسالمية واألسهم
 : يلي تشرتك الصكوك اإلسالمية مع األسهم فيما

ا: األعيان واملنافع وما ك ملكية حصة شائعة يف صايف أصول الشركة، وتشمل هذه األصول غالبً هم والصّ ل كل من السّ ميثّ  -

                                                 
 .14ص: ،2010"، اململكة السعودية، عرض وتقومي اإلسالمية:الصكوك " حبث مقدم إىل ندوة: "الصكوك"، ،عبد اهللا بن حممد املطلق  -  )1(
 "، اإلمارات العربية "المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: " الصكوك اإلسالميةصفية أمحد أبو بكر،   -  )2(

 .14، ص:2009املتحدة،          
 .338،ص:2002دار البشائر اإلسالمية،لبنان،  ،"دراسة فقهية واقتصادية -في فقه البنوك اإلسالمية"بحوث داغي، علي حمي الدين القره -  )3(
 إىل  ةورقة عمل مقدم "،"العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدةعبد امللك منصور،  -  )4(

 .11، ص:2009اإلمارات العربية املتحدة،  الواقع والمأمول"،المصارف اإلسالمية بين " مؤمتر:        
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 .اديون أو مها معً تؤول إليه من نقود أو 

 .ة يف صايف ربح الشركة، تتناسب ومقدار مسامهته ومشاركته فيهاك حصّ هم والصّ يستحق مالك السّ  -

  .نة تكون مسؤولة من قبل محلة األسهم والصكوكدار موجودات الشركة من طرف جهة معيّ تُ  -

 م مىت أرادوا ذلك.حلاملي األسهم والصكوك احلق يف بيع ما ميلكونه من األسهم والصكوك إىل غريه -
 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية واألسهم

 الصكوك اإلسالمية األسهم

ــــــك الّســــــيُ  -1 هم يف إدارة الشــــــركة وانتخــــــاب جملــــــس شــــــارك مال
 اإلدارة.

تصدر األسهم وفق صيغة واحدة هي املشاركة وبذلك تكون  -2
 ا من أنواع صكوك املشاركة وليست كل الصكوك.نوعً 
ة مشــــاعة يف رأس مــــال الشــــركة، ومالــــك األســــهم حّصــــل متثّــــ -3

  .مشاعة يف رأس مال الشركة ةهم هو شريك ومالك حلصالسّ 
 

ايل ليس هلا وبالتّ  ،تعترب األسهم أداة مشاركة دائمة يف الشركة -4
 تاريخ استحقاق.

 .األسهم ورقة مالية ذات خماطر عالية - 5

بشــــكل مباشــــر ك يف إدارة املشــــروع ال يشــــارك مالــــك الّصــــ -1
 ذي يلتزم بإدارة املشروع.االكتفاء بتوكيل املضارب الّ يتم و 

 تصدر الصكوك وفق صيغ التمويل اإلسالمية  -2
 د أنوعها.اخل وبذلك تتعدّ  ...املختلفة كاملضاربة واإلجارة

بالنســـبة للشـــركة املصـــدرة، فالصـــكوك يف الغالـــب تعتـــرب أداة  -3

ـــــ ل للشـــــركة فحامـــــل الصـــــك ممـــــوِّ ايل متويـــــل خـــــارج امليزانيـــــة، وبالّت
 املصدرة.

لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون الصـــكوك أداة مشـــاركة دائمـــة يف  -4
 ايل فلها تاريخ استحقاق.وبالتّ  ،الشركة

 الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة املخاطر. -5

  رــأنظ - :المصدر: 
 الـدورة التاسـعة عشـر لمـع "واقتصـادية"الصـكوك قضـايا فقهيـة  ،زيـد معبد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبـو ،

 .06ص: ،2009 الفقه اإلسالمي الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،
  ،ـــةحامـــد بـــن حســـن بـــن حممـــد علـــي مـــرية الصـــكوك " "، ورقـــة عمـــل مقدمـــة إىل نـــدوة:"صـــكوك الحقـــوق المعنوي

 .03، ص:2010، اململكة العربية السعودية، عرض وتقويم" :اإلسالمية
 15أبو بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد. 

 ميكـــن توضـــيح الفـــرق بـــني الصـــكوك :صـــكوك اإلســـالمية والســـندات التقليديـــةالالفـــرق بـــين  - 2
 يلي:  كما  ،من خالل حتديد أوجه التشابه واالختالف بينهماالتقليدية والسندات  اإلسالمية

 : الفرق بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية)31جدول رقم (
 التشابه بين  الصكوك اإلسالمية والسندات التقليديةأوجه 

 : النقاط التالية يف سندات التقليديةتشرتك الصكوك اإلسالمية مع ال
 .ند أوراق مالية ميكن تداوهلا، الغرض منها هو احلصول على التمويلك والسّ يعترب كل من الصّ  -
 م يف حجم السيولة النقدية.كالتحكّ   ةظائف االقتصادية املهمّ ندات أداء وتنفيذ الكثري من الو كوك والسّ ميكن من خالل الصّ  -
  .ما أوراق مالية ذات استقرار كبري وخماطر متدينةعام بأ�ّ  ندات بشكلٍ كوك والسّ ف الصّ تصنّ  -
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 كالتصويت واالشرتاك يف جمالس اإلدارة.  ،ب عليها من آثار قانونيةندات احلق يف امللكية وما يرتتّ كوك والسّ ليس ملالكي الصّ  -
 .د هلاندات يف الوقت احملدّ كوك والسّ كل من الصّ   ستوىفتُ  -

 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية
 الصكوك اإلسالمية السندات التقليدية

ا يف ذمة املـدين املصـدر هلـا ندات جبميع أنواعها دينً ل السّ متثّ  -1
ند ومصدره عالقة والعالقة بني حامل السّ  ،حكوماتشركات أو 

 مداينة.
 دة املثبتة عليها.الفوائد احملدّ يف عائدات السندات تتمّثل  -2
 
ه سند دين ند بنتيجة نشاط املشروع، ألنّ ر حامل السّ ال يتأثّ  -3

 فق عليها.رة املتّ وحامله يأخذ أصل الدين مع الفائدة املقرّ 
 
ــــه ند يكــــون لصــــاحب الّســــ -4 ــــى قيمت ــــة يف احلصــــول عل األولوي

 فق عليها عند تصفية املشروع.وفوائده املتّ 
 
 مة تعتمد على الفوائد الربوية.السندات ورقة مالية حمرّ  -5
 

ا شـائعة مـن مجيـع موجـودات املشـروع، كوك حصصً ل الصّ متثّ  -1
 والعالقة بني حامل الصك ومصدره عالقة مشاركة.

 
ة شائعة مـن أربـاح املشـروع حصّ يف كوك عائدات الصّ تتمّثل  -2

 .ق مستقبالً اليت سوف تتحقّ 
ويشارك حامله يف الربح  ،ك بنتيجة نشاط املشروعر الصّ يتأثّ  -3

الغــنم "ا لقاعــدة ل نصــيبه مــن اخلســارة حــال وقوعهــا وفًقــويتحّمــ
 ."بالغرم

ف نسـبته صـرَ ك األولوية عند التصـفية، بـل تُ ليس حلامل الصّ  -4
املشـروع بعــد سـداد الــديون، فموجــودات  ى مـن موجــوداتا تبّقــممّـ

 املشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.
 الصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية. -5

 أنظر - :المصدر:  

  ،03، مرجع سابق، ص:..""صكوك االستثمارعلي حمي الدين القره داغي. 
 14بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد أبو. 
  الــدورة التاســعة عشــر لمــع الفقــه اإلســالمي والصــكوك والمنــافع األســهمحكــم وقــف احلســن، "خليفــة بــابكر ،"

 .10ص: ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة، 
 :03حامد بن حسن بن حممد علي مرية، مرجع سابق، ص. 

 ــية ودور الصــــكوك اإلســــــالمــــــيةـــأهم : رابًعا
فقـة وأحكـام الشـريعة اإلســالمية، مـن أفضـل وســائل التمويـل االقتصـادي املتّ  عـد الصـكوك اإلسـالميةتُ 

هلـا مـن أمهيـة كبـرية وأدوار عديـدة  ا ملـانظـرً  ،ولذلك فقد حظيـت باهتمـام كبـري مـن قبـل العديـد مـن األطـراف
 يلي: وذلك كما ،سات أو احلكوماتسواء بالنسبة لألفراد أو للمؤسّ 

 خرين كانوا أم مستثمرين يف:الصكوك اإلسالمية بالنسبة لألفراد مدّ  تكمن أمهية بالنسبة لألفراد: - 1

ذين حيتـــاجون إىل مثلهـــا ة كبـــرية مـــن املســـتثمرين الّـــرفـــع احلـــرج عـــن شـــرحييوجـــود الصـــكوك اإلســـالمية  .أ 
 ؛ألسباب اقتصادية معقولة

 ؛وجتميعها وتثمينها فراد على توفري مدخراتم الصغريةساعد الصكوك اإلسالمية األتُ  .ب 
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دة للمسـتثمرين الـذين يريـدون اسـتثمار فـوائض أمـواهلم، ويف الوقـت م الصكوك اإلسالمية قناة جيّـتقدّ  .ج 
(نفسه اسرتدادها بسهولة عندما حيتاجو�ا من خالل السوق الثانوية

11F

1(. 
 ؛والتسييل عترب الصكوك اإلسالمية أداة استثمارية شرعية ذات خماطر منخفضة عادة قابلة للتداولتُ  .د 

ــللتوزيــع العــادل للثــروة، حيــث أّ�ــ عتــرب وســيلةتُ  .ه  ن مجيــع املســتثمرين مــن االنتفــاع بــالربح احلقيقــي ا متكِّ
دون أن تقتصـر علـى شـرحية  تنتشـر بـذلك الثـروة علـى نطـاق واسـعالناتج عن املشروع بنسـبة عادلـة، ف

 .نةمعيّ 
اإلســالمية بإصــدار ســات املاليــة تقــوم املؤسّ  بالنســبة للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية: - 2

 :ل يفة تتمثّ ق بذلك نتائج مهمّ وحتقّ  الصكوك اإلسالمية
عـن طريـق حتويـل األصـول غـري السـائلة إىل أصـول  ،رفع كفاءة الدورة املاليـة واإلنتاجيـة ومعـدل دورا�ـا .أ 

 ؛ة أخرىسائلة إلعادة توظفيها مرّ 
 ؛سات بدون احلاجة إىل زيادة حقوق امللكيةتوسيع حجم األعمال للمؤسّ  .ب 
(توسيع تدفق التمويل بشروط وأسعار أفضل وفرتات سداد أطول .ج 

12F

2(. 
ســــات اإلســــالمية بــــه إدارة ا إلدارة الســــيولة تســــتطيع مــــن خاللــــه املصــــارف واملؤسّ دً ا جيّــــم أســــلوبً تقــــدّ  .د 

فتقوم بشراء الصكوك إذا كـان لـديها فـائض مـن السـيولة، وبيـع الصـكوك يف السـوق الثانويـة  ،سيولتها
(إذا احتاجت للسيولة

13F

3(. 
جتتـذب العديـد مـن فئـات  بطريقـةٍ  ،الوفاء باالحتياجات املشروعة للتمويل املطلوب للشركات املسـامهة .ه 

(ا من الوقوع يف احملظوراتخوفً  التمع للمشاركة املشروعة واليت لطاملا كانت منعزلة عن التنمية
14F

4(. 
عترب الصكوك اإلسالمية أداة أساسية يف نشاط املصارف اإلسالمية، ميكـن مـن خالهلـا تطـوير هيكـل املـوارد تُ  .و 

 وختفيف املخاطر فيها واحلد من مشكلة السيولة. ،واالستخدامات وتفعيل دورها االستثماري والتمويلي
ي الصـكوك اإلسـالمية دور هـام يف تنشـيط وتنميـة السـوق املاليـة، حيـث تـؤدّ  :بالنسبة لألسواق الماليـة - 3
 ي إىل تدعيم دور األسواق املالية من خالل: عامل با من شأنه أن يؤدّ ع يف التّ استخدام الصكوك والتوسّ  أنّ 

                                                 
 .02ص:، 2009 العربية املتحدة، اإلماراتالدورة التاسعة عشر لمع الفقه اإلسالمي الدويل،  "،"الصكوك المعاصرة وحكمهاحممد علي الشخريي، - )1(
 مة إىل ، ورقة عمل مقدّ "حجم إصداراتها، تحديات اإلصدار دورها في التنمية، ،"الصكوك: تعريفها، أنواعها، أهميتهاعالء الدين زعرتي،  - )2(

 .12، ص: 2010"، األردن، تحديات، تنمية، ممارسات دولية :"الصكوك اإلسالمية :شةور        
 .05ص: ،2010اململكة العربية السعودية، "، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي، ،" الصكوك كأداة إلدارة السيولةحممد تقي العثماين - )3(
 "، اإلسالميةالمالية سات "المؤسّ  ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: "صكوك االستثمار الشرعية"، وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، - )4(

 .926، ص:2005العربية املتحدة،  اإلمارات       
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وق، حبيــــث تشــــمل صــــكوك الشــــركات وصــــكوك توســــيع تشــــكيلة األدوات املاليــــة اإلســــالمية يف الّســــ .أ 
  ؛ي إىل تنشيط السوق املاليةا يؤدّ اإلسالمية والصكوك احلكومية، ممّ املصارف 

، ا وتــداوالً ســات املشــرتكة يف الســوق املــايل الــيت تتعامــل يف الصــكوك اإلســالمية إصــدارً توســيع قاعــدة املؤسّ  .ب 
وتشمل املصـارف اإلسـالمية ويف بعـض األحيـان املصـارف التقليديـة كمـا يف ماليزيـا، وشـركات االسـتثمار 

 ؛سات املالية الوسيطة، وذلك بالنسبة للصكوك القابلة للتداولوالقطاع اخلاص واملؤسّ  كوماتواحل

ب عليهـا مـن تعميـق ا ملـا يرتتّـوق املاليـة بازديـاد كميـة ونوعيـة الصـكوك اإلسـالمية نظـرً زيادة كفاءة الّسـ .ج 
 ؛السوق واتساعه

مـدخرات البـاحثني عـن االسـتثمار اخلـايل تيئة املناخ لقيام سوق ماليـة إسـالمية، باإلضـافة إىل جـذب  .د 
 أموال املغرتبني  وخمتلف األموال املهاجرة إىل خارج العامل اإلسالمي. ةً من كافة احملظورات، خاصّ 

 قتصاد ككل يف كو�ا: الصكوك اإلسالمية بالنسبة لالتكمن أمهية  بالنسبة لالقتصاد ككل: - 4
ل للســندات يوافقــة وأحكــام الشــريعة الــيت ظهــرت كبــدتعتــرب الصــكوك اإلســالمية مــن أفضــل الصــيغ املت .أ 

 ؛قها جهة واحدةق بتمويل املشاريع الكبرية والضخمة اليت تعجز عنها وال تطبّ فيما يتعلّ  ،التقليدية
ساهم يف إنعاش االقتصاد وذلك باالستفادة من رؤوس األموال الـيت تعـزف عـن املشـاركة يف املشـاريع تُ  .ب 

 ؛ال ربويً اليت متوّ 
ل من اآلثـار ا يقلّ يف الدورة االقتصادية ممّ  مستقر وحقيقي للدولة ومن موارد موجودة أصالً  متويل توفري .ج 

(التضخمية
15F

1(. 
ســات واملرافــق احلكوميــة إمكانيـة اســتخدام الصــكوك اإلســالمية يف متويــل االحتياجــات اإلمنائيــة للمؤسّ  .د 

 ؛م املنشودوالتقدّ عمار مبا حيقق هدف املشاركة بني الدولة واملواطنني يف اإل
 ة، حبيث ميكن أن تعترب بديالً ة عجز املوازنة العامّ جللة ملعاتعترب الصكوك اإلسالمية من األدوات الفعاّ  .ه 

ة يف الكثـــري مـــن الـــدول اإلســـالمية الـــيت تلجـــأ لالقـــرتاض ا يف متويـــل عجـــز املوازنـــة العاّمـــا ناجًحـــشـــرعيً 
(وما ينجر عنه من تراكم للديون عليها ،الربوي

16F

2(. 

                                                 
 سات المالية :" المصارف والمؤسّ "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولة، عبد القوي ردمان حممد عثمان  - ) (1

 .8-7، ص:2009سوريا،  اإلسالمية"،        
 .927وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، مرجع سابق، ص:  - )2(
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 الصكوك اإلسالمية  مفهوم وخصائص المطلب األّول: 
ا ملـا نظـرً  ،عظـم أحنـاء العـاململقد حظيت الصكوك اإلسالمية بأمهية كبرية مـن قبـل خمتلـف املسـتثمرين يف 

 : يلي األدوات املالية األخرى، وميكن توضيح ذلك كمازها عن خمتلف تص به من خصائص ومزايا عديدة متيّ خت
 
 

 
 

 مفــــــــهوم الصــــكوك اإلســــالمـــيةأولـاً : 
 يلي:  كمااالقتصادي   يف االصطالح  غة ومن مثّ ينبغي تعريف الصكوك يف اللّ 

 صـكَّ  قـال:يُ  ،ك يف لغـة العـرب: الضـربوالّصـ ،الصـكوك مجـع صـك :لصكوكوي لــغــلّ التعريف لا - 1

وعلـى هـذا املعـىن  ،ومجعه: أصـك وصـكوك وصـكاك ،ك: الكتابقصد بالصّ وقد يُ  .)0F1(ها أي ضربفالنً  فالنٌ 

 .)2F3("وثيقة اعرتاف باملال املقبوض، أو وثيقة حق يف ملك أو حنوه"راد بالصك: وقد يُ  .)1F2(بفظ فارسي معرّ فاللّ 
مـال، ويف اصـطالح الفكـر املـايل التقليـدي ا يف ك هـو ورقـة مكتوبـة تثبـت ملالكهـا حًقـفالّصـ ،ايلوبالتّ 

 .طلق لفظ الصك كأحد األوراق املاليةيُ 

ســـات املاليـــة اإلســـالمية فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسّ عرّ : وكلصـــكاالصـــطالحي لتعريـــف ال – 2

 ا شــــائعة يف ملكيــــة أعيــــان أو منــــافع أول حصًصــــثّــــمتُ  ،وثــــائق متســــاوية القيمــــة" ا:بأّ�ــــالصــــكوك اإلســــالمية 
وذلــك بعــد حتصــيل قيمــة الصــكوك  ، أو نشــاط اســتثماري خــاصخــدمات أو يف موجــودات مشــروع معــّني 

 .)3F4("رت من أجلهصدِ دء استخدامها فيما أُ وقفل باب االكتتاب وب
 هـي:الصـكوك اإلسـالمية  ، أنّ ابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالميالفقه اإلسالمي التّـ جممع يف قرار وقد ورد

أو  ،أعيــان ا شــائعة يف ملكيــة موجــودات:ل حصًصــثّــمتُ  ،ماليــة متســاوية القيمــة شــهادات"إصــدار وثــائق أو 

                                                 
 .456حممد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ص:  - )1(
  871الفريوز آبادي، مرجع سابق،  ص:  - )2(
 .457ص: بن مكرم بن منظور، مرجع سابق،حممد   - )3(
 .288ص:، 2007، البحرين، ""المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   - )4(

  ًية؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســـــــــــــــــــــــهوم الصـــــــــــــــمف:  أولـا 
  : ؛يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــصائص الصـــــــخثانًيا 
  : ؛ األوراق المالية المية وغيرها منـــوك اإلسـصكــين الــفرق بــــالثالثًا 
 يةــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــــــــــــية ودور الصــــــــــــــــــــــــأهم : رابًعا. 
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أو ســـيتم إنشـــاؤها مـــن حصـــيلة  ،خلـــيط مـــن األعيـــان واملنـــافع والـــديون قائمـــة فعـــالً  أو ،أو حقـــوق ،منـــافع
 .)4F1("وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه ،االكتتاب

وثـائق أو شـهادات ماليـة  عبارة عـن الصكوك اإلسالمية هي ميكن القول أنّ  ،ومن التعريفني السابقني
أو ســــيتم إنشــــاؤها مــــن حصــــيلة  ا شــــائعة يف ملكيــــة موجـــودات قائمــــة فعــــالً ل حصًصــــمتثّــــ ،متســـاوية القيمــــة

محلـة هـذه  ويشـارك املكتتبـون ،رة بـايتم إصدارها بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمـة احملـرّ  ،االكتتاب
ا قابلة للتداول كما أ�ّ   ،ة بكل إصدارفق عليها واخلاصّ الصكوك يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط املتّ 

 .ا، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية املعروفةضً ا حما أو دينً ل نقدً الية مامل متثّ يف األسواق امل

 اإلســـــالمــــــيةخــــصائص الصـــكوك  : ثانيـًا
 يلي:  ميكن  توضيحها فيما ،ز الصكوك اإلسالمية خبصائص عديدةتتميّ  

لهـا الصـك ملكيـة ن احلصة اليت ميثّ تتضمّ  :الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات - 1

ا شـائعة ل ملكيـة حاملهـا حصًصـفهـي متثّـ ،ل من حصـيلة إصـدارهاوَّ شائعة يف املشروع أو االستثمار الذي ميُ 
 ،ا منهـا أو مـن احلقـوق املعنويـةيف موجودات ذات عوائد سـواء كانـت أعيـان أو منـافع أو خـدمات أو خليطًـ

  ؛زها عن السندات الربويةوهذا ما مييّ  ،ا يف ذمة مصدرهال دينً وهي ال متثّ 

 لا متثّــألّ�ــ ،تصــدر الصــكوك بفئــات متســاوية القيمــة :الصــكوك تصــدر بفئــات متســاوية القيمــة - 2

ا متســـاوية يف ملكيـــة املشـــروع بـــدف تســـهيل شـــرائها وتـــداوهلا بـــني اجلمهـــور مـــن خـــالل األســـواق حصًصـــ
(املالية

5F

2(. 

حيصل مالك الصك على عائـد يكـون  :الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - 3

ا إىل ا أو منسـوبً ا مسـبقً يًـكمّ لعائـد حتديـًدا  ا وال يصـح حتديـد ،ة من الربح يتم حتديدها يف نشـرة اإلصـدارحصّ 
(ل نصـيبه مـن اخلسـارة بنسـبة مـا ميلكـه مـن صـكوكويف املقابل يتحمّ  ،القيمة االمسية للصك

6F

، وينبغـي عليـه )3

 .ا ملبدأ الغنم بالغرمحتمل اخلسارة يف مقابل استحقاق الربح وفقً 

                                                 
 .2009الدورة التاسعة عشرة، اإلمارات العربية املتحدة،  )، جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،4/19)(178( القرار رقم:  -  )1(
 .06، ص:2003 البحرين،سات املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسّ  ،"صكوك االستثمار" حسني حامد حسان،  -  )2(
 ، 163 "، جملة املصارف العربية، العدد:سالمية ودورها في تنشيط البورصات العربية"األدوات االستثمارية اإل ،أمحد حمي الدين أمحد   -  )3(

 .55ص: ،1994، 14اللد:         
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للتــداول بــأي وســيلة مــن الصــكوك اإلســالمية قابلــة تعتــرب  :قابليــة الصــكوك اإلســالمية للتــداول - 4 
ــ ا أم هبــةً ســواء كــان التــداول بيًعــ ،اا ونظاًمــوســائل التــداول اجلــائزة شــرعً  قابليــة الصــكوك  غــري أنّ  .)7F1(اأم رهًن

(لهاعلى الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول واملنافع واخلدمات اليت متثّ  ابناءً  للتداول ال تكون إالّ 
8F

2( ،
غـــري قابلـــة أخـــرى وأنـــواع  ،تـــداوهلا: كصـــكوك املضـــاربة وصـــكوك املشـــاركةفهنـــاك أنـــواع مـــن الصـــكوك ميكـــن 

حتويلها إىل  إذا متَّ  ه ال جيوز شراء الديون فال جيوز تداوهلا إالّ وألنّ  ،ل دين يف ذمة الغريا متثّ ا أل�ّ للتداول شرعً 
 .بضاعة كصكوك البيوع: املراحبة

أ يف مواجهـة الشـركة، ويف حالـة مـا إذا زّ الواحـد ال ُجيـك الّصـ أي أنّ  :عدم قابلية الصكوك للتجزئة - 5
فقــوا فيمــا بيــنهم لتعيــني شــخص أن يتّ  فالبــدّ  ،آخــرين بســبب اإلرث أو حنــوه ك ألشــخاصٍ آلــت ملكيــة الّصــ

(لهم أمام الشركةواحد ميثّ 
9F

3(. 
الصـكوك تنضـبط بالضـوابط الشـرعية، سـواء يف  الشـك يف أنّ  :الصكوك بالضـوابط الشـرعيةتقّيد  - 6

أو مــن حيــث طبيعــة العالقــة بــني  ،حيــث األنشــطة واالســتثمارات الــيت تعمــل فيهــاأو مــن  ،إصـدارها وتــداوهلا
(ن فوائد ربوية مقابل التمويل أو غري ذلك من احملظورات الشرعيةأطرافها، فال تتضمّ 

10F

ا تصدر على كما أ�ّ   ،)4
 له.ا الختالف أحكام العقود الشرعية اليت متثّ تلف أحكامه تبعً ختأساس عقد من العقود املشروعة اليت 

 ثالثـًا: الفرق بين الصكوك اإلسالمية وغيرها من األوراق المالية
ة األسـهم والسـندات التقليديـة يف تشرتك الصكوك اإلسالمية مع بعض األوراق املالية األخرى وخاّصـ

 .زها عنهما تنفرد وختتص ببعض اخلصائص والصفات اليت متيّ أ�ّ  إالّ  ،بعض اخلصائص
 الصكوك اإلسـالمية واألسـهم  ميكن توضيح الفرق بني  :الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم - 1

 :كما يلي همامن خالل معرفة أوجه التشابه واالختالف بين
 الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم :)30جدول رقم (

 أوجه التشابه بين الصكوك اإلسالمية واألسهم
 : يلي تشرتك الصكوك اإلسالمية مع األسهم فيما

ا: األعيان واملنافع وما ك ملكية حصة شائعة يف صايف أصول الشركة، وتشمل هذه األصول غالبً هم والصّ ل كل من السّ ميثّ  -

                                                 
 .14ص: ،2010"، اململكة السعودية، عرض وتقومي اإلسالمية:الصكوك " حبث مقدم إىل ندوة: "الصكوك"، ،عبد اهللا بن حممد املطلق  -  )1(
 "، اإلمارات العربية "المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: " الصكوك اإلسالميةصفية أمحد أبو بكر،   -  )2(

 .14، ص:2009املتحدة،          
 .338،ص:2002دار البشائر اإلسالمية،لبنان،  ،"دراسة فقهية واقتصادية -في فقه البنوك اإلسالمية"بحوث داغي، علي حمي الدين القره -  )3(
 إىل  ةورقة عمل مقدم "،"العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدةعبد امللك منصور،  -  )4(

 .11، ص:2009اإلمارات العربية املتحدة،  الواقع والمأمول"،المصارف اإلسالمية بين " مؤمتر:        
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 .اديون أو مها معً تؤول إليه من نقود أو 

 .ة يف صايف ربح الشركة، تتناسب ومقدار مسامهته ومشاركته فيهاك حصّ هم والصّ يستحق مالك السّ  -

  .نة تكون مسؤولة من قبل محلة األسهم والصكوكدار موجودات الشركة من طرف جهة معيّ تُ  -

 م مىت أرادوا ذلك.حلاملي األسهم والصكوك احلق يف بيع ما ميلكونه من األسهم والصكوك إىل غريه -
 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية واألسهم

 الصكوك اإلسالمية األسهم

ــــــك الّســــــيُ  -1 هم يف إدارة الشــــــركة وانتخــــــاب جملــــــس شــــــارك مال
 اإلدارة.

تصدر األسهم وفق صيغة واحدة هي املشاركة وبذلك تكون  -2
 ا من أنواع صكوك املشاركة وليست كل الصكوك.نوعً 
ة مشــــاعة يف رأس مــــال الشــــركة، ومالــــك األســــهم حّصــــل متثّــــ -3

  .مشاعة يف رأس مال الشركة ةهم هو شريك ومالك حلصالسّ 
 

ايل ليس هلا وبالتّ  ،تعترب األسهم أداة مشاركة دائمة يف الشركة -4
 تاريخ استحقاق.

 .األسهم ورقة مالية ذات خماطر عالية - 5

بشــــكل مباشــــر ك يف إدارة املشــــروع ال يشــــارك مالــــك الّصــــ -1
 ذي يلتزم بإدارة املشروع.االكتفاء بتوكيل املضارب الّ يتم و 

 تصدر الصكوك وفق صيغ التمويل اإلسالمية  -2
 د أنوعها.اخل وبذلك تتعدّ  ...املختلفة كاملضاربة واإلجارة

بالنســـبة للشـــركة املصـــدرة، فالصـــكوك يف الغالـــب تعتـــرب أداة  -3

ـــــ ل للشـــــركة فحامـــــل الصـــــك ممـــــوِّ ايل متويـــــل خـــــارج امليزانيـــــة، وبالّت
 املصدرة.

لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون الصـــكوك أداة مشـــاركة دائمـــة يف  -4
 ايل فلها تاريخ استحقاق.وبالتّ  ،الشركة

 الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة املخاطر. -5

  رــأنظ - :المصدر: 
 الـدورة التاسـعة عشـر لمـع "واقتصـادية"الصـكوك قضـايا فقهيـة  ،زيـد معبد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبـو ،

 .06ص: ،2009 الفقه اإلسالمي الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،
  ،ـــةحامـــد بـــن حســـن بـــن حممـــد علـــي مـــرية الصـــكوك " "، ورقـــة عمـــل مقدمـــة إىل نـــدوة:"صـــكوك الحقـــوق المعنوي

 .03، ص:2010، اململكة العربية السعودية، عرض وتقويم" :اإلسالمية
 15أبو بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد. 

 ميكـــن توضـــيح الفـــرق بـــني الصـــكوك :صـــكوك اإلســـالمية والســـندات التقليديـــةالالفـــرق بـــين  - 2
 يلي:  كما  ،من خالل حتديد أوجه التشابه واالختالف بينهماالتقليدية والسندات  اإلسالمية

 : الفرق بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية)31جدول رقم (
 التشابه بين  الصكوك اإلسالمية والسندات التقليديةأوجه 

 : النقاط التالية يف سندات التقليديةتشرتك الصكوك اإلسالمية مع ال
 .ند أوراق مالية ميكن تداوهلا، الغرض منها هو احلصول على التمويلك والسّ يعترب كل من الصّ  -
 م يف حجم السيولة النقدية.كالتحكّ   ةظائف االقتصادية املهمّ ندات أداء وتنفيذ الكثري من الو كوك والسّ ميكن من خالل الصّ  -
  .ما أوراق مالية ذات استقرار كبري وخماطر متدينةعام بأ�ّ  ندات بشكلٍ كوك والسّ ف الصّ تصنّ  -
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 كالتصويت واالشرتاك يف جمالس اإلدارة.  ،ب عليها من آثار قانونيةندات احلق يف امللكية وما يرتتّ كوك والسّ ليس ملالكي الصّ  -
 .د هلاندات يف الوقت احملدّ كوك والسّ كل من الصّ   ستوىفتُ  -

 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية
 الصكوك اإلسالمية السندات التقليدية

ا يف ذمة املـدين املصـدر هلـا ندات جبميع أنواعها دينً ل السّ متثّ  -1
ند ومصدره عالقة والعالقة بني حامل السّ  ،حكوماتشركات أو 

 مداينة.
 دة املثبتة عليها.الفوائد احملدّ يف عائدات السندات تتمّثل  -2
 
ه سند دين ند بنتيجة نشاط املشروع، ألنّ ر حامل السّ ال يتأثّ  -3

 فق عليها.رة املتّ وحامله يأخذ أصل الدين مع الفائدة املقرّ 
 
ــــه ند يكــــون لصــــاحب الّســــ -4 ــــى قيمت ــــة يف احلصــــول عل األولوي

 فق عليها عند تصفية املشروع.وفوائده املتّ 
 
 مة تعتمد على الفوائد الربوية.السندات ورقة مالية حمرّ  -5
 

ا شـائعة مـن مجيـع موجـودات املشـروع، كوك حصصً ل الصّ متثّ  -1
 والعالقة بني حامل الصك ومصدره عالقة مشاركة.

 
ة شائعة مـن أربـاح املشـروع حصّ يف كوك عائدات الصّ تتمّثل  -2

 .ق مستقبالً اليت سوف تتحقّ 
ويشارك حامله يف الربح  ،ك بنتيجة نشاط املشروعر الصّ يتأثّ  -3

الغــنم "ا لقاعــدة ل نصــيبه مــن اخلســارة حــال وقوعهــا وفًقــويتحّمــ
 ."بالغرم

ف نسـبته صـرَ ك األولوية عند التصـفية، بـل تُ ليس حلامل الصّ  -4
املشـروع بعــد سـداد الــديون، فموجــودات  ى مـن موجــوداتا تبّقــممّـ

 املشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.
 الصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية. -5

 أنظر - :المصدر:  

  ،03، مرجع سابق، ص:..""صكوك االستثمارعلي حمي الدين القره داغي. 
 14بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد أبو. 
  الــدورة التاســعة عشــر لمــع الفقــه اإلســالمي والصــكوك والمنــافع األســهمحكــم وقــف احلســن، "خليفــة بــابكر ،"

 .10ص: ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة، 
 :03حامد بن حسن بن حممد علي مرية، مرجع سابق، ص. 

 ــية ودور الصــــكوك اإلســــــالمــــــيةـــأهم : رابًعا
فقـة وأحكـام الشـريعة اإلســالمية، مـن أفضـل وســائل التمويـل االقتصـادي املتّ  عـد الصـكوك اإلسـالميةتُ 

هلـا مـن أمهيـة كبـرية وأدوار عديـدة  ا ملـانظـرً  ،ولذلك فقد حظيـت باهتمـام كبـري مـن قبـل العديـد مـن األطـراف
 يلي: وذلك كما ،سات أو احلكوماتسواء بالنسبة لألفراد أو للمؤسّ 

 خرين كانوا أم مستثمرين يف:الصكوك اإلسالمية بالنسبة لألفراد مدّ  تكمن أمهية بالنسبة لألفراد: - 1

ذين حيتـــاجون إىل مثلهـــا ة كبـــرية مـــن املســـتثمرين الّـــرفـــع احلـــرج عـــن شـــرحييوجـــود الصـــكوك اإلســـالمية  .أ 
 ؛ألسباب اقتصادية معقولة

 ؛وجتميعها وتثمينها فراد على توفري مدخراتم الصغريةساعد الصكوك اإلسالمية األتُ  .ب 
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دة للمسـتثمرين الـذين يريـدون اسـتثمار فـوائض أمـواهلم، ويف الوقـت م الصكوك اإلسالمية قناة جيّـتقدّ  .ج 
(نفسه اسرتدادها بسهولة عندما حيتاجو�ا من خالل السوق الثانوية

11F

1(. 
 ؛والتسييل عترب الصكوك اإلسالمية أداة استثمارية شرعية ذات خماطر منخفضة عادة قابلة للتداولتُ  .د 

ــللتوزيــع العــادل للثــروة، حيــث أّ�ــ عتــرب وســيلةتُ  .ه  ن مجيــع املســتثمرين مــن االنتفــاع بــالربح احلقيقــي ا متكِّ
دون أن تقتصـر علـى شـرحية  تنتشـر بـذلك الثـروة علـى نطـاق واسـعالناتج عن املشروع بنسـبة عادلـة، ف

 .نةمعيّ 
اإلســالمية بإصــدار ســات املاليــة تقــوم املؤسّ  بالنســبة للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية: - 2

 :ل يفة تتمثّ ق بذلك نتائج مهمّ وحتقّ  الصكوك اإلسالمية
عـن طريـق حتويـل األصـول غـري السـائلة إىل أصـول  ،رفع كفاءة الدورة املاليـة واإلنتاجيـة ومعـدل دورا�ـا .أ 

 ؛ة أخرىسائلة إلعادة توظفيها مرّ 
 ؛سات بدون احلاجة إىل زيادة حقوق امللكيةتوسيع حجم األعمال للمؤسّ  .ب 
(توسيع تدفق التمويل بشروط وأسعار أفضل وفرتات سداد أطول .ج 

12F

2(. 
ســــات اإلســــالمية بــــه إدارة ا إلدارة الســــيولة تســــتطيع مــــن خاللــــه املصــــارف واملؤسّ دً ا جيّــــم أســــلوبً تقــــدّ  .د 

فتقوم بشراء الصكوك إذا كـان لـديها فـائض مـن السـيولة، وبيـع الصـكوك يف السـوق الثانويـة  ،سيولتها
(إذا احتاجت للسيولة

13F

3(. 
جتتـذب العديـد مـن فئـات  بطريقـةٍ  ،الوفاء باالحتياجات املشروعة للتمويل املطلوب للشركات املسـامهة .ه 

(ا من الوقوع يف احملظوراتخوفً  التمع للمشاركة املشروعة واليت لطاملا كانت منعزلة عن التنمية
14F

4(. 
عترب الصكوك اإلسالمية أداة أساسية يف نشاط املصارف اإلسالمية، ميكـن مـن خالهلـا تطـوير هيكـل املـوارد تُ  .و 

 وختفيف املخاطر فيها واحلد من مشكلة السيولة. ،واالستخدامات وتفعيل دورها االستثماري والتمويلي
ي الصـكوك اإلسـالمية دور هـام يف تنشـيط وتنميـة السـوق املاليـة، حيـث تـؤدّ  :بالنسبة لألسواق الماليـة - 3
 ي إىل تدعيم دور األسواق املالية من خالل: عامل با من شأنه أن يؤدّ ع يف التّ استخدام الصكوك والتوسّ  أنّ 

                                                 
 .02ص:، 2009 العربية املتحدة، اإلماراتالدورة التاسعة عشر لمع الفقه اإلسالمي الدويل،  "،"الصكوك المعاصرة وحكمهاحممد علي الشخريي، - )1(
 مة إىل ، ورقة عمل مقدّ "حجم إصداراتها، تحديات اإلصدار دورها في التنمية، ،"الصكوك: تعريفها، أنواعها، أهميتهاعالء الدين زعرتي،  - )2(

 .12، ص: 2010"، األردن، تحديات، تنمية، ممارسات دولية :"الصكوك اإلسالمية :شةور        
 .05ص: ،2010اململكة العربية السعودية، "، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي، ،" الصكوك كأداة إلدارة السيولةحممد تقي العثماين - )3(
 "، اإلسالميةالمالية سات "المؤسّ  ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: "صكوك االستثمار الشرعية"، وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، - )4(

 .926، ص:2005العربية املتحدة،  اإلمارات       
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وق، حبيــــث تشــــمل صــــكوك الشــــركات وصــــكوك توســــيع تشــــكيلة األدوات املاليــــة اإلســــالمية يف الّســــ .أ 
  ؛ي إىل تنشيط السوق املاليةا يؤدّ اإلسالمية والصكوك احلكومية، ممّ املصارف 

، ا وتــداوالً ســات املشــرتكة يف الســوق املــايل الــيت تتعامــل يف الصــكوك اإلســالمية إصــدارً توســيع قاعــدة املؤسّ  .ب 
وتشمل املصـارف اإلسـالمية ويف بعـض األحيـان املصـارف التقليديـة كمـا يف ماليزيـا، وشـركات االسـتثمار 

 ؛سات املالية الوسيطة، وذلك بالنسبة للصكوك القابلة للتداولوالقطاع اخلاص واملؤسّ  كوماتواحل

ب عليهـا مـن تعميـق ا ملـا يرتتّـوق املاليـة بازديـاد كميـة ونوعيـة الصـكوك اإلسـالمية نظـرً زيادة كفاءة الّسـ .ج 
 ؛السوق واتساعه

مـدخرات البـاحثني عـن االسـتثمار اخلـايل تيئة املناخ لقيام سوق ماليـة إسـالمية، باإلضـافة إىل جـذب  .د 
 أموال املغرتبني  وخمتلف األموال املهاجرة إىل خارج العامل اإلسالمي. ةً من كافة احملظورات، خاصّ 

 قتصاد ككل يف كو�ا: الصكوك اإلسالمية بالنسبة لالتكمن أمهية  بالنسبة لالقتصاد ككل: - 4
ل للســندات يوافقــة وأحكــام الشــريعة الــيت ظهــرت كبــدتعتــرب الصــكوك اإلســالمية مــن أفضــل الصــيغ املت .أ 

 ؛قها جهة واحدةق بتمويل املشاريع الكبرية والضخمة اليت تعجز عنها وال تطبّ فيما يتعلّ  ،التقليدية
ساهم يف إنعاش االقتصاد وذلك باالستفادة من رؤوس األموال الـيت تعـزف عـن املشـاركة يف املشـاريع تُ  .ب 

 ؛ال ربويً اليت متوّ 
ل من اآلثـار ا يقلّ يف الدورة االقتصادية ممّ  مستقر وحقيقي للدولة ومن موارد موجودة أصالً  متويل توفري .ج 

(التضخمية
15F

1(. 
ســات واملرافــق احلكوميــة إمكانيـة اســتخدام الصــكوك اإلســالمية يف متويــل االحتياجــات اإلمنائيــة للمؤسّ  .د 

 ؛م املنشودوالتقدّ عمار مبا حيقق هدف املشاركة بني الدولة واملواطنني يف اإل
 ة، حبيث ميكن أن تعترب بديالً ة عجز املوازنة العامّ جللة ملعاتعترب الصكوك اإلسالمية من األدوات الفعاّ  .ه 

ة يف الكثـــري مـــن الـــدول اإلســـالمية الـــيت تلجـــأ لالقـــرتاض ا يف متويـــل عجـــز املوازنـــة العاّمـــا ناجًحـــشـــرعيً 
(وما ينجر عنه من تراكم للديون عليها ،الربوي

16F

2(. 

                                                 
 سات المالية :" المصارف والمؤسّ "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولة، عبد القوي ردمان حممد عثمان  - ) (1

 .8-7، ص:2009سوريا،  اإلسالمية"،        
 .927وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، مرجع سابق، ص:  - )2(
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 الصكوك اإلسالمية  مفهوم وخصائص المطلب األّول: 
ا ملـا نظـرً  ،عظـم أحنـاء العـاململقد حظيت الصكوك اإلسالمية بأمهية كبرية مـن قبـل خمتلـف املسـتثمرين يف 

 : يلي األدوات املالية األخرى، وميكن توضيح ذلك كمازها عن خمتلف تص به من خصائص ومزايا عديدة متيّ خت
 
 

 
 

 مفــــــــهوم الصــــكوك اإلســــالمـــيةأولـاً : 
 يلي:  كمااالقتصادي   يف االصطالح  غة ومن مثّ ينبغي تعريف الصكوك يف اللّ 

 صـكَّ  قـال:يُ  ،ك يف لغـة العـرب: الضـربوالّصـ ،الصـكوك مجـع صـك :لصكوكوي لــغــلّ التعريف لا - 1

وعلـى هـذا املعـىن  ،ومجعه: أصـك وصـكوك وصـكاك ،ك: الكتابقصد بالصّ وقد يُ  .)0F1(ها أي ضربفالنً  فالنٌ 

 .)2F3("وثيقة اعرتاف باملال املقبوض، أو وثيقة حق يف ملك أو حنوه"راد بالصك: وقد يُ  .)1F2(بفظ فارسي معرّ فاللّ 
مـال، ويف اصـطالح الفكـر املـايل التقليـدي ا يف ك هـو ورقـة مكتوبـة تثبـت ملالكهـا حًقـفالّصـ ،ايلوبالتّ 

 .طلق لفظ الصك كأحد األوراق املاليةيُ 

ســـات املاليـــة اإلســـالمية فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسّ عرّ : وكلصـــكاالصـــطالحي لتعريـــف ال – 2

 ا شــــائعة يف ملكيــــة أعيــــان أو منــــافع أول حصًصــــثّــــمتُ  ،وثــــائق متســــاوية القيمــــة" ا:بأّ�ــــالصــــكوك اإلســــالمية 
وذلــك بعــد حتصــيل قيمــة الصــكوك  ، أو نشــاط اســتثماري خــاصخــدمات أو يف موجــودات مشــروع معــّني 

 .)3F4("رت من أجلهصدِ دء استخدامها فيما أُ وقفل باب االكتتاب وب
 هـي:الصـكوك اإلسـالمية  ، أنّ ابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالميالفقه اإلسالمي التّـ جممع يف قرار وقد ورد

أو  ،أعيــان ا شــائعة يف ملكيــة موجــودات:ل حصًصــثّــمتُ  ،ماليــة متســاوية القيمــة شــهادات"إصــدار وثــائق أو 

                                                 
 .456حممد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ص:  - )1(
  871الفريوز آبادي، مرجع سابق،  ص:  - )2(
 .457ص: بن مكرم بن منظور، مرجع سابق،حممد   - )3(
 .288ص:، 2007، البحرين، ""المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   - )4(

  ًية؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســـــــــــــــــــــــهوم الصـــــــــــــــمف:  أولـا 
  : ؛يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــصائص الصـــــــخثانًيا 
  : ؛ األوراق المالية المية وغيرها منـــوك اإلسـصكــين الــفرق بــــالثالثًا 
 يةــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــــــــــــية ودور الصــــــــــــــــــــــــأهم : رابًعا. 
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أو ســـيتم إنشـــاؤها مـــن حصـــيلة  ،خلـــيط مـــن األعيـــان واملنـــافع والـــديون قائمـــة فعـــالً  أو ،أو حقـــوق ،منـــافع
 .)4F1("وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه ،االكتتاب

وثـائق أو شـهادات ماليـة  عبارة عـن الصكوك اإلسالمية هي ميكن القول أنّ  ،ومن التعريفني السابقني
أو ســــيتم إنشــــاؤها مــــن حصــــيلة  ا شــــائعة يف ملكيــــة موجـــودات قائمــــة فعــــالً ل حصًصــــمتثّــــ ،متســـاوية القيمــــة

محلـة هـذه  ويشـارك املكتتبـون ،رة بـايتم إصدارها بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمـة احملـرّ  ،االكتتاب
ا قابلة للتداول كما أ�ّ   ،ة بكل إصدارفق عليها واخلاصّ الصكوك يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط املتّ 

 .ا، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية املعروفةضً ا حما أو دينً ل نقدً الية مامل متثّ يف األسواق امل

 اإلســـــالمــــــيةخــــصائص الصـــكوك  : ثانيـًا
 يلي:  ميكن  توضيحها فيما ،ز الصكوك اإلسالمية خبصائص عديدةتتميّ  

لهـا الصـك ملكيـة ن احلصة اليت ميثّ تتضمّ  :الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات - 1

ا شـائعة ل ملكيـة حاملهـا حصًصـفهـي متثّـ ،ل من حصـيلة إصـدارهاوَّ شائعة يف املشروع أو االستثمار الذي ميُ 
 ،ا منهـا أو مـن احلقـوق املعنويـةيف موجودات ذات عوائد سـواء كانـت أعيـان أو منـافع أو خـدمات أو خليطًـ

  ؛زها عن السندات الربويةوهذا ما مييّ  ،ا يف ذمة مصدرهال دينً وهي ال متثّ 

 لا متثّــألّ�ــ ،تصــدر الصــكوك بفئــات متســاوية القيمــة :الصــكوك تصــدر بفئــات متســاوية القيمــة - 2

ا متســـاوية يف ملكيـــة املشـــروع بـــدف تســـهيل شـــرائها وتـــداوهلا بـــني اجلمهـــور مـــن خـــالل األســـواق حصًصـــ
(املالية

5F

2(. 

حيصل مالك الصك على عائـد يكـون  :الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - 3

ا إىل ا أو منسـوبً ا مسـبقً يًـكمّ لعائـد حتديـًدا  ا وال يصـح حتديـد ،ة من الربح يتم حتديدها يف نشـرة اإلصـدارحصّ 
(ل نصـيبه مـن اخلسـارة بنسـبة مـا ميلكـه مـن صـكوكويف املقابل يتحمّ  ،القيمة االمسية للصك

6F

، وينبغـي عليـه )3

 .ا ملبدأ الغنم بالغرمحتمل اخلسارة يف مقابل استحقاق الربح وفقً 

                                                 
 .2009الدورة التاسعة عشرة، اإلمارات العربية املتحدة،  )، جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،4/19)(178( القرار رقم:  -  )1(
 .06، ص:2003 البحرين،سات املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسّ  ،"صكوك االستثمار" حسني حامد حسان،  -  )2(
 ، 163 "، جملة املصارف العربية، العدد:سالمية ودورها في تنشيط البورصات العربية"األدوات االستثمارية اإل ،أمحد حمي الدين أمحد   -  )3(

 .55ص: ،1994، 14اللد:         
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للتــداول بــأي وســيلة مــن الصــكوك اإلســالمية قابلــة تعتــرب  :قابليــة الصــكوك اإلســالمية للتــداول - 4 
ــ ا أم هبــةً ســواء كــان التــداول بيًعــ ،اا ونظاًمــوســائل التــداول اجلــائزة شــرعً  قابليــة الصــكوك  غــري أنّ  .)7F1(اأم رهًن

(لهاعلى الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول واملنافع واخلدمات اليت متثّ  ابناءً  للتداول ال تكون إالّ 
8F

2( ،
غـــري قابلـــة أخـــرى وأنـــواع  ،تـــداوهلا: كصـــكوك املضـــاربة وصـــكوك املشـــاركةفهنـــاك أنـــواع مـــن الصـــكوك ميكـــن 

حتويلها إىل  إذا متَّ  ه ال جيوز شراء الديون فال جيوز تداوهلا إالّ وألنّ  ،ل دين يف ذمة الغريا متثّ ا أل�ّ للتداول شرعً 
 .بضاعة كصكوك البيوع: املراحبة

أ يف مواجهـة الشـركة، ويف حالـة مـا إذا زّ الواحـد ال ُجيـك الّصـ أي أنّ  :عدم قابلية الصكوك للتجزئة - 5
فقــوا فيمــا بيــنهم لتعيــني شــخص أن يتّ  فالبــدّ  ،آخــرين بســبب اإلرث أو حنــوه ك ألشــخاصٍ آلــت ملكيــة الّصــ

(لهم أمام الشركةواحد ميثّ 
9F

3(. 
الصـكوك تنضـبط بالضـوابط الشـرعية، سـواء يف  الشـك يف أنّ  :الصكوك بالضـوابط الشـرعيةتقّيد  - 6

أو مــن حيــث طبيعــة العالقــة بــني  ،حيــث األنشــطة واالســتثمارات الــيت تعمــل فيهــاأو مــن  ،إصـدارها وتــداوهلا
(ن فوائد ربوية مقابل التمويل أو غري ذلك من احملظورات الشرعيةأطرافها، فال تتضمّ 

10F

ا تصدر على كما أ�ّ   ،)4
 له.ا الختالف أحكام العقود الشرعية اليت متثّ تلف أحكامه تبعً ختأساس عقد من العقود املشروعة اليت 

 ثالثـًا: الفرق بين الصكوك اإلسالمية وغيرها من األوراق المالية
ة األسـهم والسـندات التقليديـة يف تشرتك الصكوك اإلسالمية مع بعض األوراق املالية األخرى وخاّصـ

 .زها عنهما تنفرد وختتص ببعض اخلصائص والصفات اليت متيّ أ�ّ  إالّ  ،بعض اخلصائص
 الصكوك اإلسـالمية واألسـهم  ميكن توضيح الفرق بني  :الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم - 1

 :كما يلي همامن خالل معرفة أوجه التشابه واالختالف بين
 الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم :)30جدول رقم (

 أوجه التشابه بين الصكوك اإلسالمية واألسهم
 : يلي تشرتك الصكوك اإلسالمية مع األسهم فيما

ا: األعيان واملنافع وما ك ملكية حصة شائعة يف صايف أصول الشركة، وتشمل هذه األصول غالبً هم والصّ ل كل من السّ ميثّ  -

                                                 
 .14ص: ،2010"، اململكة السعودية، عرض وتقومي اإلسالمية:الصكوك " حبث مقدم إىل ندوة: "الصكوك"، ،عبد اهللا بن حممد املطلق  -  )1(
 "، اإلمارات العربية "المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: " الصكوك اإلسالميةصفية أمحد أبو بكر،   -  )2(

 .14، ص:2009املتحدة،          
 .338،ص:2002دار البشائر اإلسالمية،لبنان،  ،"دراسة فقهية واقتصادية -في فقه البنوك اإلسالمية"بحوث داغي، علي حمي الدين القره -  )3(
 إىل  ةورقة عمل مقدم "،"العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدةعبد امللك منصور،  -  )4(

 .11، ص:2009اإلمارات العربية املتحدة،  الواقع والمأمول"،المصارف اإلسالمية بين " مؤمتر:        
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 .اديون أو مها معً تؤول إليه من نقود أو 

 .ة يف صايف ربح الشركة، تتناسب ومقدار مسامهته ومشاركته فيهاك حصّ هم والصّ يستحق مالك السّ  -

  .نة تكون مسؤولة من قبل محلة األسهم والصكوكدار موجودات الشركة من طرف جهة معيّ تُ  -

 م مىت أرادوا ذلك.حلاملي األسهم والصكوك احلق يف بيع ما ميلكونه من األسهم والصكوك إىل غريه -
 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية واألسهم

 الصكوك اإلسالمية األسهم

ــــــك الّســــــيُ  -1 هم يف إدارة الشــــــركة وانتخــــــاب جملــــــس شــــــارك مال
 اإلدارة.

تصدر األسهم وفق صيغة واحدة هي املشاركة وبذلك تكون  -2
 ا من أنواع صكوك املشاركة وليست كل الصكوك.نوعً 
ة مشــــاعة يف رأس مــــال الشــــركة، ومالــــك األســــهم حّصــــل متثّــــ -3

  .مشاعة يف رأس مال الشركة ةهم هو شريك ومالك حلصالسّ 
 

ايل ليس هلا وبالتّ  ،تعترب األسهم أداة مشاركة دائمة يف الشركة -4
 تاريخ استحقاق.

 .األسهم ورقة مالية ذات خماطر عالية - 5

بشــــكل مباشــــر ك يف إدارة املشــــروع ال يشــــارك مالــــك الّصــــ -1
 ذي يلتزم بإدارة املشروع.االكتفاء بتوكيل املضارب الّ يتم و 

 تصدر الصكوك وفق صيغ التمويل اإلسالمية  -2
 د أنوعها.اخل وبذلك تتعدّ  ...املختلفة كاملضاربة واإلجارة

بالنســـبة للشـــركة املصـــدرة، فالصـــكوك يف الغالـــب تعتـــرب أداة  -3

ـــــ ل للشـــــركة فحامـــــل الصـــــك ممـــــوِّ ايل متويـــــل خـــــارج امليزانيـــــة، وبالّت
 املصدرة.

لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون الصـــكوك أداة مشـــاركة دائمـــة يف  -4
 ايل فلها تاريخ استحقاق.وبالتّ  ،الشركة

 الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة املخاطر. -5

  رــأنظ - :المصدر: 
 الـدورة التاسـعة عشـر لمـع "واقتصـادية"الصـكوك قضـايا فقهيـة  ،زيـد معبد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبـو ،

 .06ص: ،2009 الفقه اإلسالمي الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،
  ،ـــةحامـــد بـــن حســـن بـــن حممـــد علـــي مـــرية الصـــكوك " "، ورقـــة عمـــل مقدمـــة إىل نـــدوة:"صـــكوك الحقـــوق المعنوي

 .03، ص:2010، اململكة العربية السعودية، عرض وتقويم" :اإلسالمية
 15أبو بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد. 

 ميكـــن توضـــيح الفـــرق بـــني الصـــكوك :صـــكوك اإلســـالمية والســـندات التقليديـــةالالفـــرق بـــين  - 2
 يلي:  كما  ،من خالل حتديد أوجه التشابه واالختالف بينهماالتقليدية والسندات  اإلسالمية

 : الفرق بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية)31جدول رقم (
 التشابه بين  الصكوك اإلسالمية والسندات التقليديةأوجه 

 : النقاط التالية يف سندات التقليديةتشرتك الصكوك اإلسالمية مع ال
 .ند أوراق مالية ميكن تداوهلا، الغرض منها هو احلصول على التمويلك والسّ يعترب كل من الصّ  -
 م يف حجم السيولة النقدية.كالتحكّ   ةظائف االقتصادية املهمّ ندات أداء وتنفيذ الكثري من الو كوك والسّ ميكن من خالل الصّ  -
  .ما أوراق مالية ذات استقرار كبري وخماطر متدينةعام بأ�ّ  ندات بشكلٍ كوك والسّ ف الصّ تصنّ  -
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 كالتصويت واالشرتاك يف جمالس اإلدارة.  ،ب عليها من آثار قانونيةندات احلق يف امللكية وما يرتتّ كوك والسّ ليس ملالكي الصّ  -
 .د هلاندات يف الوقت احملدّ كوك والسّ كل من الصّ   ستوىفتُ  -

 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية
 الصكوك اإلسالمية السندات التقليدية

ا يف ذمة املـدين املصـدر هلـا ندات جبميع أنواعها دينً ل السّ متثّ  -1
ند ومصدره عالقة والعالقة بني حامل السّ  ،حكوماتشركات أو 

 مداينة.
 دة املثبتة عليها.الفوائد احملدّ يف عائدات السندات تتمّثل  -2
 
ه سند دين ند بنتيجة نشاط املشروع، ألنّ ر حامل السّ ال يتأثّ  -3

 فق عليها.رة املتّ وحامله يأخذ أصل الدين مع الفائدة املقرّ 
 
ــــه ند يكــــون لصــــاحب الّســــ -4 ــــى قيمت ــــة يف احلصــــول عل األولوي

 فق عليها عند تصفية املشروع.وفوائده املتّ 
 
 مة تعتمد على الفوائد الربوية.السندات ورقة مالية حمرّ  -5
 

ا شـائعة مـن مجيـع موجـودات املشـروع، كوك حصصً ل الصّ متثّ  -1
 والعالقة بني حامل الصك ومصدره عالقة مشاركة.

 
ة شائعة مـن أربـاح املشـروع حصّ يف كوك عائدات الصّ تتمّثل  -2

 .ق مستقبالً اليت سوف تتحقّ 
ويشارك حامله يف الربح  ،ك بنتيجة نشاط املشروعر الصّ يتأثّ  -3

الغــنم "ا لقاعــدة ل نصــيبه مــن اخلســارة حــال وقوعهــا وفًقــويتحّمــ
 ."بالغرم

ف نسـبته صـرَ ك األولوية عند التصـفية، بـل تُ ليس حلامل الصّ  -4
املشـروع بعــد سـداد الــديون، فموجــودات  ى مـن موجــوداتا تبّقــممّـ

 املشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.
 الصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية. -5

 أنظر - :المصدر:  

  ،03، مرجع سابق، ص:..""صكوك االستثمارعلي حمي الدين القره داغي. 
 14بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد أبو. 
  الــدورة التاســعة عشــر لمــع الفقــه اإلســالمي والصــكوك والمنــافع األســهمحكــم وقــف احلســن، "خليفــة بــابكر ،"

 .10ص: ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة، 
 :03حامد بن حسن بن حممد علي مرية، مرجع سابق، ص. 

 ــية ودور الصــــكوك اإلســــــالمــــــيةـــأهم : رابًعا
فقـة وأحكـام الشـريعة اإلســالمية، مـن أفضـل وســائل التمويـل االقتصـادي املتّ  عـد الصـكوك اإلسـالميةتُ 

هلـا مـن أمهيـة كبـرية وأدوار عديـدة  ا ملـانظـرً  ،ولذلك فقد حظيـت باهتمـام كبـري مـن قبـل العديـد مـن األطـراف
 يلي: وذلك كما ،سات أو احلكوماتسواء بالنسبة لألفراد أو للمؤسّ 

 خرين كانوا أم مستثمرين يف:الصكوك اإلسالمية بالنسبة لألفراد مدّ  تكمن أمهية بالنسبة لألفراد: - 1

ذين حيتـــاجون إىل مثلهـــا ة كبـــرية مـــن املســـتثمرين الّـــرفـــع احلـــرج عـــن شـــرحييوجـــود الصـــكوك اإلســـالمية  .أ 
 ؛ألسباب اقتصادية معقولة

 ؛وجتميعها وتثمينها فراد على توفري مدخراتم الصغريةساعد الصكوك اإلسالمية األتُ  .ب 
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دة للمسـتثمرين الـذين يريـدون اسـتثمار فـوائض أمـواهلم، ويف الوقـت م الصكوك اإلسالمية قناة جيّـتقدّ  .ج 
(نفسه اسرتدادها بسهولة عندما حيتاجو�ا من خالل السوق الثانوية

11F

1(. 
 ؛والتسييل عترب الصكوك اإلسالمية أداة استثمارية شرعية ذات خماطر منخفضة عادة قابلة للتداولتُ  .د 

ــللتوزيــع العــادل للثــروة، حيــث أّ�ــ عتــرب وســيلةتُ  .ه  ن مجيــع املســتثمرين مــن االنتفــاع بــالربح احلقيقــي ا متكِّ
دون أن تقتصـر علـى شـرحية  تنتشـر بـذلك الثـروة علـى نطـاق واسـعالناتج عن املشروع بنسـبة عادلـة، ف

 .نةمعيّ 
اإلســالمية بإصــدار ســات املاليــة تقــوم املؤسّ  بالنســبة للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية: - 2

 :ل يفة تتمثّ ق بذلك نتائج مهمّ وحتقّ  الصكوك اإلسالمية
عـن طريـق حتويـل األصـول غـري السـائلة إىل أصـول  ،رفع كفاءة الدورة املاليـة واإلنتاجيـة ومعـدل دورا�ـا .أ 

 ؛ة أخرىسائلة إلعادة توظفيها مرّ 
 ؛سات بدون احلاجة إىل زيادة حقوق امللكيةتوسيع حجم األعمال للمؤسّ  .ب 
(توسيع تدفق التمويل بشروط وأسعار أفضل وفرتات سداد أطول .ج 

12F

2(. 
ســــات اإلســــالمية بــــه إدارة ا إلدارة الســــيولة تســــتطيع مــــن خاللــــه املصــــارف واملؤسّ دً ا جيّــــم أســــلوبً تقــــدّ  .د 

فتقوم بشراء الصكوك إذا كـان لـديها فـائض مـن السـيولة، وبيـع الصـكوك يف السـوق الثانويـة  ،سيولتها
(إذا احتاجت للسيولة

13F

3(. 
جتتـذب العديـد مـن فئـات  بطريقـةٍ  ،الوفاء باالحتياجات املشروعة للتمويل املطلوب للشركات املسـامهة .ه 

(ا من الوقوع يف احملظوراتخوفً  التمع للمشاركة املشروعة واليت لطاملا كانت منعزلة عن التنمية
14F

4(. 
عترب الصكوك اإلسالمية أداة أساسية يف نشاط املصارف اإلسالمية، ميكـن مـن خالهلـا تطـوير هيكـل املـوارد تُ  .و 

 وختفيف املخاطر فيها واحلد من مشكلة السيولة. ،واالستخدامات وتفعيل دورها االستثماري والتمويلي
ي الصـكوك اإلسـالمية دور هـام يف تنشـيط وتنميـة السـوق املاليـة، حيـث تـؤدّ  :بالنسبة لألسواق الماليـة - 3
 ي إىل تدعيم دور األسواق املالية من خالل: عامل با من شأنه أن يؤدّ ع يف التّ استخدام الصكوك والتوسّ  أنّ 

                                                 
 .02ص:، 2009 العربية املتحدة، اإلماراتالدورة التاسعة عشر لمع الفقه اإلسالمي الدويل،  "،"الصكوك المعاصرة وحكمهاحممد علي الشخريي، - )1(
 مة إىل ، ورقة عمل مقدّ "حجم إصداراتها، تحديات اإلصدار دورها في التنمية، ،"الصكوك: تعريفها، أنواعها، أهميتهاعالء الدين زعرتي،  - )2(

 .12، ص: 2010"، األردن، تحديات، تنمية، ممارسات دولية :"الصكوك اإلسالمية :شةور        
 .05ص: ،2010اململكة العربية السعودية، "، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي، ،" الصكوك كأداة إلدارة السيولةحممد تقي العثماين - )3(
 "، اإلسالميةالمالية سات "المؤسّ  ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: "صكوك االستثمار الشرعية"، وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، - )4(

 .926، ص:2005العربية املتحدة،  اإلمارات       
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وق، حبيــــث تشــــمل صــــكوك الشــــركات وصــــكوك توســــيع تشــــكيلة األدوات املاليــــة اإلســــالمية يف الّســــ .أ 
  ؛ي إىل تنشيط السوق املاليةا يؤدّ اإلسالمية والصكوك احلكومية، ممّ املصارف 

، ا وتــداوالً ســات املشــرتكة يف الســوق املــايل الــيت تتعامــل يف الصــكوك اإلســالمية إصــدارً توســيع قاعــدة املؤسّ  .ب 
وتشمل املصـارف اإلسـالمية ويف بعـض األحيـان املصـارف التقليديـة كمـا يف ماليزيـا، وشـركات االسـتثمار 

 ؛سات املالية الوسيطة، وذلك بالنسبة للصكوك القابلة للتداولوالقطاع اخلاص واملؤسّ  كوماتواحل

ب عليهـا مـن تعميـق ا ملـا يرتتّـوق املاليـة بازديـاد كميـة ونوعيـة الصـكوك اإلسـالمية نظـرً زيادة كفاءة الّسـ .ج 
 ؛السوق واتساعه

مـدخرات البـاحثني عـن االسـتثمار اخلـايل تيئة املناخ لقيام سوق ماليـة إسـالمية، باإلضـافة إىل جـذب  .د 
 أموال املغرتبني  وخمتلف األموال املهاجرة إىل خارج العامل اإلسالمي. ةً من كافة احملظورات، خاصّ 

 قتصاد ككل يف كو�ا: الصكوك اإلسالمية بالنسبة لالتكمن أمهية  بالنسبة لالقتصاد ككل: - 4
ل للســندات يوافقــة وأحكــام الشــريعة الــيت ظهــرت كبــدتعتــرب الصــكوك اإلســالمية مــن أفضــل الصــيغ املت .أ 

 ؛قها جهة واحدةق بتمويل املشاريع الكبرية والضخمة اليت تعجز عنها وال تطبّ فيما يتعلّ  ،التقليدية
ساهم يف إنعاش االقتصاد وذلك باالستفادة من رؤوس األموال الـيت تعـزف عـن املشـاركة يف املشـاريع تُ  .ب 

 ؛ال ربويً اليت متوّ 
ل من اآلثـار ا يقلّ يف الدورة االقتصادية ممّ  مستقر وحقيقي للدولة ومن موارد موجودة أصالً  متويل توفري .ج 

(التضخمية
15F

1(. 
ســات واملرافــق احلكوميــة إمكانيـة اســتخدام الصــكوك اإلســالمية يف متويــل االحتياجــات اإلمنائيــة للمؤسّ  .د 

 ؛م املنشودوالتقدّ عمار مبا حيقق هدف املشاركة بني الدولة واملواطنني يف اإل
 ة، حبيث ميكن أن تعترب بديالً ة عجز املوازنة العامّ جللة ملعاتعترب الصكوك اإلسالمية من األدوات الفعاّ  .ه 

ة يف الكثـــري مـــن الـــدول اإلســـالمية الـــيت تلجـــأ لالقـــرتاض ا يف متويـــل عجـــز املوازنـــة العاّمـــا ناجًحـــشـــرعيً 
(وما ينجر عنه من تراكم للديون عليها ،الربوي

16F

2(. 

                                                 
 سات المالية :" المصارف والمؤسّ "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولة، عبد القوي ردمان حممد عثمان  - ) (1

 .8-7، ص:2009سوريا،  اإلسالمية"،        
 .927وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، مرجع سابق، ص:  - )2(
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 الصكوك اإلسالمية  مفهوم وخصائص المطلب األّول: 
ا ملـا نظـرً  ،عظـم أحنـاء العـاململقد حظيت الصكوك اإلسالمية بأمهية كبرية مـن قبـل خمتلـف املسـتثمرين يف 

 : يلي األدوات املالية األخرى، وميكن توضيح ذلك كمازها عن خمتلف تص به من خصائص ومزايا عديدة متيّ خت
 
 

 
 

 مفــــــــهوم الصــــكوك اإلســــالمـــيةأولـاً : 
 يلي:  كمااالقتصادي   يف االصطالح  غة ومن مثّ ينبغي تعريف الصكوك يف اللّ 

 صـكَّ  قـال:يُ  ،ك يف لغـة العـرب: الضـربوالّصـ ،الصـكوك مجـع صـك :لصكوكوي لــغــلّ التعريف لا - 1

وعلـى هـذا املعـىن  ،ومجعه: أصـك وصـكوك وصـكاك ،ك: الكتابقصد بالصّ وقد يُ  .)0F1(ها أي ضربفالنً  فالنٌ 

 .)2F3("وثيقة اعرتاف باملال املقبوض، أو وثيقة حق يف ملك أو حنوه"راد بالصك: وقد يُ  .)1F2(بفظ فارسي معرّ فاللّ 
مـال، ويف اصـطالح الفكـر املـايل التقليـدي ا يف ك هـو ورقـة مكتوبـة تثبـت ملالكهـا حًقـفالّصـ ،ايلوبالتّ 

 .طلق لفظ الصك كأحد األوراق املاليةيُ 

ســـات املاليـــة اإلســـالمية فـــت هيئـــة احملاســـبة واملراجعـــة للمؤسّ عرّ : وكلصـــكاالصـــطالحي لتعريـــف ال – 2

 ا شــــائعة يف ملكيــــة أعيــــان أو منــــافع أول حصًصــــثّــــمتُ  ،وثــــائق متســــاوية القيمــــة" ا:بأّ�ــــالصــــكوك اإلســــالمية 
وذلــك بعــد حتصــيل قيمــة الصــكوك  ، أو نشــاط اســتثماري خــاصخــدمات أو يف موجــودات مشــروع معــّني 

 .)3F4("رت من أجلهصدِ دء استخدامها فيما أُ وقفل باب االكتتاب وب
 هـي:الصـكوك اإلسـالمية  ، أنّ ابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالميالفقه اإلسالمي التّـ جممع يف قرار وقد ورد

أو  ،أعيــان ا شــائعة يف ملكيــة موجــودات:ل حصًصــثّــمتُ  ،ماليــة متســاوية القيمــة شــهادات"إصــدار وثــائق أو 

                                                 
 .456حممد بن مكرم بن منظور، مرجع سابق، ص:  - )1(
  871الفريوز آبادي، مرجع سابق،  ص:  - )2(
 .457ص: بن مكرم بن منظور، مرجع سابق،حممد   - )3(
 .288ص:، 2007، البحرين، ""المعايير الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،   - )4(

  ًية؛ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســـــــــــــــــــــــهوم الصـــــــــــــــمف:  أولـا 
  : ؛يةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــصائص الصـــــــخثانًيا 
  : ؛ األوراق المالية المية وغيرها منـــوك اإلسـصكــين الــفرق بــــالثالثًا 
 يةــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــــــــــــية ودور الصــــــــــــــــــــــــأهم : رابًعا. 
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أو ســـيتم إنشـــاؤها مـــن حصـــيلة  ،خلـــيط مـــن األعيـــان واملنـــافع والـــديون قائمـــة فعـــالً  أو ،أو حقـــوق ،منـــافع
 .)4F1("وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه ،االكتتاب

وثـائق أو شـهادات ماليـة  عبارة عـن الصكوك اإلسالمية هي ميكن القول أنّ  ،ومن التعريفني السابقني
أو ســــيتم إنشــــاؤها مــــن حصــــيلة  ا شــــائعة يف ملكيــــة موجـــودات قائمــــة فعــــالً ل حصًصــــمتثّــــ ،متســـاوية القيمــــة

محلـة هـذه  ويشـارك املكتتبـون ،رة بـايتم إصدارها بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمـة احملـرّ  ،االكتتاب
ا قابلة للتداول كما أ�ّ   ،ة بكل إصدارفق عليها واخلاصّ الصكوك يف نتائج هذا االستثمار حسب الشروط املتّ 

 .ا، ويعتمد إصدارها على عقد من العقود الشرعية املعروفةضً ا حما أو دينً ل نقدً الية مامل متثّ يف األسواق امل

 اإلســـــالمــــــيةخــــصائص الصـــكوك  : ثانيـًا
 يلي:  ميكن  توضيحها فيما ،ز الصكوك اإلسالمية خبصائص عديدةتتميّ  

لهـا الصـك ملكيـة ن احلصة اليت ميثّ تتضمّ  :الصكوك تمثل ملكية حصص شائعة في الموجودات - 1

ا شـائعة ل ملكيـة حاملهـا حصًصـفهـي متثّـ ،ل من حصـيلة إصـدارهاوَّ شائعة يف املشروع أو االستثمار الذي ميُ 
 ،ا منهـا أو مـن احلقـوق املعنويـةيف موجودات ذات عوائد سـواء كانـت أعيـان أو منـافع أو خـدمات أو خليطًـ

  ؛زها عن السندات الربويةوهذا ما مييّ  ،ا يف ذمة مصدرهال دينً وهي ال متثّ 

 لا متثّــألّ�ــ ،تصــدر الصــكوك بفئــات متســاوية القيمــة :الصــكوك تصــدر بفئــات متســاوية القيمــة - 2

ا متســـاوية يف ملكيـــة املشـــروع بـــدف تســـهيل شـــرائها وتـــداوهلا بـــني اجلمهـــور مـــن خـــالل األســـواق حصًصـــ
(املالية

5F

2(. 

حيصل مالك الصك على عائـد يكـون  :الصكوك تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - 3

ا إىل ا أو منسـوبً ا مسـبقً يًـكمّ لعائـد حتديـًدا  ا وال يصـح حتديـد ،ة من الربح يتم حتديدها يف نشـرة اإلصـدارحصّ 
(ل نصـيبه مـن اخلسـارة بنسـبة مـا ميلكـه مـن صـكوكويف املقابل يتحمّ  ،القيمة االمسية للصك

6F

، وينبغـي عليـه )3

 .ا ملبدأ الغنم بالغرمحتمل اخلسارة يف مقابل استحقاق الربح وفقً 

                                                 
 .2009الدورة التاسعة عشرة، اإلمارات العربية املتحدة،  )، جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،4/19)(178( القرار رقم:  -  )1(
 .06، ص:2003 البحرين،سات املالية اإلسالمية، حبث مقدم إىل هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسّ  ،"صكوك االستثمار" حسني حامد حسان،  -  )2(
 ، 163 "، جملة املصارف العربية، العدد:سالمية ودورها في تنشيط البورصات العربية"األدوات االستثمارية اإل ،أمحد حمي الدين أمحد   -  )3(

 .55ص: ،1994، 14اللد:         
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للتــداول بــأي وســيلة مــن الصــكوك اإلســالمية قابلــة تعتــرب  :قابليــة الصــكوك اإلســالمية للتــداول - 4 
ــ ا أم هبــةً ســواء كــان التــداول بيًعــ ،اا ونظاًمــوســائل التــداول اجلــائزة شــرعً  قابليــة الصــكوك  غــري أنّ  .)7F1(اأم رهًن

(لهاعلى الشروط والضوابط الشرعية لتداول األصول واملنافع واخلدمات اليت متثّ  ابناءً  للتداول ال تكون إالّ 
8F

2( ،
غـــري قابلـــة أخـــرى وأنـــواع  ،تـــداوهلا: كصـــكوك املضـــاربة وصـــكوك املشـــاركةفهنـــاك أنـــواع مـــن الصـــكوك ميكـــن 

حتويلها إىل  إذا متَّ  ه ال جيوز شراء الديون فال جيوز تداوهلا إالّ وألنّ  ،ل دين يف ذمة الغريا متثّ ا أل�ّ للتداول شرعً 
 .بضاعة كصكوك البيوع: املراحبة

أ يف مواجهـة الشـركة، ويف حالـة مـا إذا زّ الواحـد ال ُجيـك الّصـ أي أنّ  :عدم قابلية الصكوك للتجزئة - 5
فقــوا فيمــا بيــنهم لتعيــني شــخص أن يتّ  فالبــدّ  ،آخــرين بســبب اإلرث أو حنــوه ك ألشــخاصٍ آلــت ملكيــة الّصــ

(لهم أمام الشركةواحد ميثّ 
9F

3(. 
الصـكوك تنضـبط بالضـوابط الشـرعية، سـواء يف  الشـك يف أنّ  :الصكوك بالضـوابط الشـرعيةتقّيد  - 6

أو مــن حيــث طبيعــة العالقــة بــني  ،حيــث األنشــطة واالســتثمارات الــيت تعمــل فيهــاأو مــن  ،إصـدارها وتــداوهلا
(ن فوائد ربوية مقابل التمويل أو غري ذلك من احملظورات الشرعيةأطرافها، فال تتضمّ 

10F

ا تصدر على كما أ�ّ   ،)4
 له.ا الختالف أحكام العقود الشرعية اليت متثّ تلف أحكامه تبعً ختأساس عقد من العقود املشروعة اليت 

 ثالثـًا: الفرق بين الصكوك اإلسالمية وغيرها من األوراق المالية
ة األسـهم والسـندات التقليديـة يف تشرتك الصكوك اإلسالمية مع بعض األوراق املالية األخرى وخاّصـ

 .زها عنهما تنفرد وختتص ببعض اخلصائص والصفات اليت متيّ أ�ّ  إالّ  ،بعض اخلصائص
 الصكوك اإلسـالمية واألسـهم  ميكن توضيح الفرق بني  :الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم - 1

 :كما يلي همامن خالل معرفة أوجه التشابه واالختالف بين
 الفرق بين الصكوك اإلسالمية واألسهم :)30جدول رقم (

 أوجه التشابه بين الصكوك اإلسالمية واألسهم
 : يلي تشرتك الصكوك اإلسالمية مع األسهم فيما

ا: األعيان واملنافع وما ك ملكية حصة شائعة يف صايف أصول الشركة، وتشمل هذه األصول غالبً هم والصّ ل كل من السّ ميثّ  -

                                                 
 .14ص: ،2010"، اململكة السعودية، عرض وتقومي اإلسالمية:الصكوك " حبث مقدم إىل ندوة: "الصكوك"، ،عبد اهللا بن حممد املطلق  -  )1(
 "، اإلمارات العربية "المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: " الصكوك اإلسالميةصفية أمحد أبو بكر،   -  )2(

 .14، ص:2009املتحدة،          
 .338،ص:2002دار البشائر اإلسالمية،لبنان،  ،"دراسة فقهية واقتصادية -في فقه البنوك اإلسالمية"بحوث داغي، علي حمي الدين القره -  )3(
 إىل  ةورقة عمل مقدم "،"العمل بالصكوك االستثمارية اإلسالمية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدةعبد امللك منصور،  -  )4(

 .11، ص:2009اإلمارات العربية املتحدة،  الواقع والمأمول"،المصارف اإلسالمية بين " مؤمتر:        
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 .اديون أو مها معً تؤول إليه من نقود أو 

 .ة يف صايف ربح الشركة، تتناسب ومقدار مسامهته ومشاركته فيهاك حصّ هم والصّ يستحق مالك السّ  -

  .نة تكون مسؤولة من قبل محلة األسهم والصكوكدار موجودات الشركة من طرف جهة معيّ تُ  -

 م مىت أرادوا ذلك.حلاملي األسهم والصكوك احلق يف بيع ما ميلكونه من األسهم والصكوك إىل غريه -
 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية واألسهم

 الصكوك اإلسالمية األسهم

ــــــك الّســــــيُ  -1 هم يف إدارة الشــــــركة وانتخــــــاب جملــــــس شــــــارك مال
 اإلدارة.

تصدر األسهم وفق صيغة واحدة هي املشاركة وبذلك تكون  -2
 ا من أنواع صكوك املشاركة وليست كل الصكوك.نوعً 
ة مشــــاعة يف رأس مــــال الشــــركة، ومالــــك األســــهم حّصــــل متثّــــ -3

  .مشاعة يف رأس مال الشركة ةهم هو شريك ومالك حلصالسّ 
 

ايل ليس هلا وبالتّ  ،تعترب األسهم أداة مشاركة دائمة يف الشركة -4
 تاريخ استحقاق.

 .األسهم ورقة مالية ذات خماطر عالية - 5

بشــــكل مباشــــر ك يف إدارة املشــــروع ال يشــــارك مالــــك الّصــــ -1
 ذي يلتزم بإدارة املشروع.االكتفاء بتوكيل املضارب الّ يتم و 

 تصدر الصكوك وفق صيغ التمويل اإلسالمية  -2
 د أنوعها.اخل وبذلك تتعدّ  ...املختلفة كاملضاربة واإلجارة

بالنســـبة للشـــركة املصـــدرة، فالصـــكوك يف الغالـــب تعتـــرب أداة  -3

ـــــ ل للشـــــركة فحامـــــل الصـــــك ممـــــوِّ ايل متويـــــل خـــــارج امليزانيـــــة، وبالّت
 املصدرة.

لـــيس بالضـــرورة أن تكـــون الصـــكوك أداة مشـــاركة دائمـــة يف  -4
 ايل فلها تاريخ استحقاق.وبالتّ  ،الشركة

 الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة املخاطر. -5

  رــأنظ - :المصدر: 
 الـدورة التاسـعة عشـر لمـع "واقتصـادية"الصـكوك قضـايا فقهيـة  ،زيـد معبد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبـو ،

 .06ص: ،2009 الفقه اإلسالمي الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،
  ،ـــةحامـــد بـــن حســـن بـــن حممـــد علـــي مـــرية الصـــكوك " "، ورقـــة عمـــل مقدمـــة إىل نـــدوة:"صـــكوك الحقـــوق المعنوي

 .03، ص:2010، اململكة العربية السعودية، عرض وتقويم" :اإلسالمية
 15أبو بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد. 

 ميكـــن توضـــيح الفـــرق بـــني الصـــكوك :صـــكوك اإلســـالمية والســـندات التقليديـــةالالفـــرق بـــين  - 2
 يلي:  كما  ،من خالل حتديد أوجه التشابه واالختالف بينهماالتقليدية والسندات  اإلسالمية

 : الفرق بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية)31جدول رقم (
 التشابه بين  الصكوك اإلسالمية والسندات التقليديةأوجه 

 : النقاط التالية يف سندات التقليديةتشرتك الصكوك اإلسالمية مع ال
 .ند أوراق مالية ميكن تداوهلا، الغرض منها هو احلصول على التمويلك والسّ يعترب كل من الصّ  -
 م يف حجم السيولة النقدية.كالتحكّ   ةظائف االقتصادية املهمّ ندات أداء وتنفيذ الكثري من الو كوك والسّ ميكن من خالل الصّ  -
  .ما أوراق مالية ذات استقرار كبري وخماطر متدينةعام بأ�ّ  ندات بشكلٍ كوك والسّ ف الصّ تصنّ  -
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 كالتصويت واالشرتاك يف جمالس اإلدارة.  ،ب عليها من آثار قانونيةندات احلق يف امللكية وما يرتتّ كوك والسّ ليس ملالكي الصّ  -
 .د هلاندات يف الوقت احملدّ كوك والسّ كل من الصّ   ستوىفتُ  -

 أوجه االختالف بين الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية
 الصكوك اإلسالمية السندات التقليدية

ا يف ذمة املـدين املصـدر هلـا ندات جبميع أنواعها دينً ل السّ متثّ  -1
ند ومصدره عالقة والعالقة بني حامل السّ  ،حكوماتشركات أو 

 مداينة.
 دة املثبتة عليها.الفوائد احملدّ يف عائدات السندات تتمّثل  -2
 
ه سند دين ند بنتيجة نشاط املشروع، ألنّ ر حامل السّ ال يتأثّ  -3

 فق عليها.رة املتّ وحامله يأخذ أصل الدين مع الفائدة املقرّ 
 
ــــه ند يكــــون لصــــاحب الّســــ -4 ــــى قيمت ــــة يف احلصــــول عل األولوي

 فق عليها عند تصفية املشروع.وفوائده املتّ 
 
 مة تعتمد على الفوائد الربوية.السندات ورقة مالية حمرّ  -5
 

ا شـائعة مـن مجيـع موجـودات املشـروع، كوك حصصً ل الصّ متثّ  -1
 والعالقة بني حامل الصك ومصدره عالقة مشاركة.

 
ة شائعة مـن أربـاح املشـروع حصّ يف كوك عائدات الصّ تتمّثل  -2

 .ق مستقبالً اليت سوف تتحقّ 
ويشارك حامله يف الربح  ،ك بنتيجة نشاط املشروعر الصّ يتأثّ  -3

الغــنم "ا لقاعــدة ل نصــيبه مــن اخلســارة حــال وقوعهــا وفًقــويتحّمــ
 ."بالغرم

ف نسـبته صـرَ ك األولوية عند التصـفية، بـل تُ ليس حلامل الصّ  -4
املشـروع بعــد سـداد الــديون، فموجــودات  ى مـن موجــوداتا تبّقــممّـ

 املشروع ملك ألصحاب الصكوك وتعود إليهم.
 الصكوك ورقة مالية مباحة مهيكلة على عقود شرعية. -5

 أنظر - :المصدر:  

  ،03، مرجع سابق، ص:..""صكوك االستثمارعلي حمي الدين القره داغي. 
 14بكر، مرجع سابق، ص: صفية أمحد أبو. 
  الــدورة التاســعة عشــر لمــع الفقــه اإلســالمي والصــكوك والمنــافع األســهمحكــم وقــف احلســن، "خليفــة بــابكر ،"

 .10ص: ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة، 
 :03حامد بن حسن بن حممد علي مرية، مرجع سابق، ص. 

 ــية ودور الصــــكوك اإلســــــالمــــــيةـــأهم : رابًعا
فقـة وأحكـام الشـريعة اإلســالمية، مـن أفضـل وســائل التمويـل االقتصـادي املتّ  عـد الصـكوك اإلسـالميةتُ 

هلـا مـن أمهيـة كبـرية وأدوار عديـدة  ا ملـانظـرً  ،ولذلك فقد حظيـت باهتمـام كبـري مـن قبـل العديـد مـن األطـراف
 يلي: وذلك كما ،سات أو احلكوماتسواء بالنسبة لألفراد أو للمؤسّ 

 خرين كانوا أم مستثمرين يف:الصكوك اإلسالمية بالنسبة لألفراد مدّ  تكمن أمهية بالنسبة لألفراد: - 1

ذين حيتـــاجون إىل مثلهـــا ة كبـــرية مـــن املســـتثمرين الّـــرفـــع احلـــرج عـــن شـــرحييوجـــود الصـــكوك اإلســـالمية  .أ 
 ؛ألسباب اقتصادية معقولة

 ؛وجتميعها وتثمينها فراد على توفري مدخراتم الصغريةساعد الصكوك اإلسالمية األتُ  .ب 
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دة للمسـتثمرين الـذين يريـدون اسـتثمار فـوائض أمـواهلم، ويف الوقـت م الصكوك اإلسالمية قناة جيّـتقدّ  .ج 
(نفسه اسرتدادها بسهولة عندما حيتاجو�ا من خالل السوق الثانوية

11F

1(. 
 ؛والتسييل عترب الصكوك اإلسالمية أداة استثمارية شرعية ذات خماطر منخفضة عادة قابلة للتداولتُ  .د 

ــللتوزيــع العــادل للثــروة، حيــث أّ�ــ عتــرب وســيلةتُ  .ه  ن مجيــع املســتثمرين مــن االنتفــاع بــالربح احلقيقــي ا متكِّ
دون أن تقتصـر علـى شـرحية  تنتشـر بـذلك الثـروة علـى نطـاق واسـعالناتج عن املشروع بنسـبة عادلـة، ف

 .نةمعيّ 
اإلســالمية بإصــدار ســات املاليــة تقــوم املؤسّ  بالنســبة للمصــارف والمؤسســات الماليــة اإلســالمية: - 2

 :ل يفة تتمثّ ق بذلك نتائج مهمّ وحتقّ  الصكوك اإلسالمية
عـن طريـق حتويـل األصـول غـري السـائلة إىل أصـول  ،رفع كفاءة الدورة املاليـة واإلنتاجيـة ومعـدل دورا�ـا .أ 

 ؛ة أخرىسائلة إلعادة توظفيها مرّ 
 ؛سات بدون احلاجة إىل زيادة حقوق امللكيةتوسيع حجم األعمال للمؤسّ  .ب 
(توسيع تدفق التمويل بشروط وأسعار أفضل وفرتات سداد أطول .ج 

12F

2(. 
ســــات اإلســــالمية بــــه إدارة ا إلدارة الســــيولة تســــتطيع مــــن خاللــــه املصــــارف واملؤسّ دً ا جيّــــم أســــلوبً تقــــدّ  .د 

فتقوم بشراء الصكوك إذا كـان لـديها فـائض مـن السـيولة، وبيـع الصـكوك يف السـوق الثانويـة  ،سيولتها
(إذا احتاجت للسيولة

13F

3(. 
جتتـذب العديـد مـن فئـات  بطريقـةٍ  ،الوفاء باالحتياجات املشروعة للتمويل املطلوب للشركات املسـامهة .ه 

(ا من الوقوع يف احملظوراتخوفً  التمع للمشاركة املشروعة واليت لطاملا كانت منعزلة عن التنمية
14F

4(. 
عترب الصكوك اإلسالمية أداة أساسية يف نشاط املصارف اإلسالمية، ميكـن مـن خالهلـا تطـوير هيكـل املـوارد تُ  .و 

 وختفيف املخاطر فيها واحلد من مشكلة السيولة. ،واالستخدامات وتفعيل دورها االستثماري والتمويلي
ي الصـكوك اإلسـالمية دور هـام يف تنشـيط وتنميـة السـوق املاليـة، حيـث تـؤدّ  :بالنسبة لألسواق الماليـة - 3
 ي إىل تدعيم دور األسواق املالية من خالل: عامل با من شأنه أن يؤدّ ع يف التّ استخدام الصكوك والتوسّ  أنّ 

                                                 
 .02ص:، 2009 العربية املتحدة، اإلماراتالدورة التاسعة عشر لمع الفقه اإلسالمي الدويل،  "،"الصكوك المعاصرة وحكمهاحممد علي الشخريي، - )1(
 مة إىل ، ورقة عمل مقدّ "حجم إصداراتها، تحديات اإلصدار دورها في التنمية، ،"الصكوك: تعريفها، أنواعها، أهميتهاعالء الدين زعرتي،  - )2(

 .12، ص: 2010"، األردن، تحديات، تنمية، ممارسات دولية :"الصكوك اإلسالمية :شةور        
 .05ص: ،2010اململكة العربية السعودية، "، الدورة العشرون للمجمع الفقهي اإلسالمي، ،" الصكوك كأداة إلدارة السيولةحممد تقي العثماين - )3(
 "، اإلسالميةالمالية سات "المؤسّ  ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر: "صكوك االستثمار الشرعية"، وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، - )4(

 .926، ص:2005العربية املتحدة،  اإلمارات       
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وق، حبيــــث تشــــمل صــــكوك الشــــركات وصــــكوك توســــيع تشــــكيلة األدوات املاليــــة اإلســــالمية يف الّســــ .أ 
  ؛ي إىل تنشيط السوق املاليةا يؤدّ اإلسالمية والصكوك احلكومية، ممّ املصارف 

، ا وتــداوالً ســات املشــرتكة يف الســوق املــايل الــيت تتعامــل يف الصــكوك اإلســالمية إصــدارً توســيع قاعــدة املؤسّ  .ب 
وتشمل املصـارف اإلسـالمية ويف بعـض األحيـان املصـارف التقليديـة كمـا يف ماليزيـا، وشـركات االسـتثمار 

 ؛سات املالية الوسيطة، وذلك بالنسبة للصكوك القابلة للتداولوالقطاع اخلاص واملؤسّ  كوماتواحل

ب عليهـا مـن تعميـق ا ملـا يرتتّـوق املاليـة بازديـاد كميـة ونوعيـة الصـكوك اإلسـالمية نظـرً زيادة كفاءة الّسـ .ج 
 ؛السوق واتساعه

مـدخرات البـاحثني عـن االسـتثمار اخلـايل تيئة املناخ لقيام سوق ماليـة إسـالمية، باإلضـافة إىل جـذب  .د 
 أموال املغرتبني  وخمتلف األموال املهاجرة إىل خارج العامل اإلسالمي. ةً من كافة احملظورات، خاصّ 

 قتصاد ككل يف كو�ا: الصكوك اإلسالمية بالنسبة لالتكمن أمهية  بالنسبة لالقتصاد ككل: - 4
ل للســندات يوافقــة وأحكــام الشــريعة الــيت ظهــرت كبــدتعتــرب الصــكوك اإلســالمية مــن أفضــل الصــيغ املت .أ 

 ؛قها جهة واحدةق بتمويل املشاريع الكبرية والضخمة اليت تعجز عنها وال تطبّ فيما يتعلّ  ،التقليدية
ساهم يف إنعاش االقتصاد وذلك باالستفادة من رؤوس األموال الـيت تعـزف عـن املشـاركة يف املشـاريع تُ  .ب 

 ؛ال ربويً اليت متوّ 
ل من اآلثـار ا يقلّ يف الدورة االقتصادية ممّ  مستقر وحقيقي للدولة ومن موارد موجودة أصالً  متويل توفري .ج 

(التضخمية
15F

1(. 
ســات واملرافــق احلكوميــة إمكانيـة اســتخدام الصــكوك اإلســالمية يف متويــل االحتياجــات اإلمنائيــة للمؤسّ  .د 

 ؛م املنشودوالتقدّ عمار مبا حيقق هدف املشاركة بني الدولة واملواطنني يف اإل
 ة، حبيث ميكن أن تعترب بديالً ة عجز املوازنة العامّ جللة ملعاتعترب الصكوك اإلسالمية من األدوات الفعاّ  .ه 

ة يف الكثـــري مـــن الـــدول اإلســـالمية الـــيت تلجـــأ لالقـــرتاض ا يف متويـــل عجـــز املوازنـــة العاّمـــا ناجًحـــشـــرعيً 
(وما ينجر عنه من تراكم للديون عليها ،الربوي

16F

2(. 

                                                 
 سات المالية :" المصارف والمؤسّ "، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولة، عبد القوي ردمان حممد عثمان  - ) (1

 .8-7، ص:2009سوريا،  اإلسالمية"،        
 .927وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، مرجع سابق، ص:  - )2(
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 : المبحث الثاني

 ضوابط إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية  
 

 
 عــــد مــــن أهــــم األدوات املاليــــةا لإلقبــــال املتزايــــد واالنتشــــار الســــريع للصــــكوك اإلســــالمية، الــــيت تُ نظــــرً 

تاحـة للجميـع أفـراد ة يف أسـواق املـال العامليـة، وأصـبحت مُ الـيت اسـتطاعت أن جتـد هلـا مكانـة هاّمـ اإلسالمية
زم أن ختضــع للعديــد مــن األســس والقواعــد والضــوابط وحكومــات يف خمتلــف الــدول، كــان مــن الــّال وشــركات 

 : يتم التطرق للعناصر التاليةسوألجل ذلك  ،م إصدار وتداول الصكوك اإلسالميةاليت تنظّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ؛ضوابط إصدار الصكوك اإلسالمية :   المطلب األّول •
 اإلسالمية.ضوابط  تداول الصكوك   المطلب الثاني  : •
 



  اإلسالمية املبحث الثاني: ضوابط  إصدار وتداول الصكوك                         السوق املالية اإلسالمية  رابع :  دور الصكوك اإلسالمية يف  تنشيط و تطويرالفصل ال
 الصكوك  اإلسالمية إصدار   طــــــــــــــضواب   : املطلب األول                     

 

234 
 

 : ضوابط إصدار الصكوك اإلسالمية  المطلب األّول
  ،ختضع عملية إصدار الصكوك اإلسالمية للعديد من الشـروط والقواعـد القانونيـة والضـوابط الشـرعية 

كـن ومي ،د مـن سـالمة التعامـل بـا يف األسـواق املاليـة اإلسـالميةها من أي خلل شـرعي وللتأّكـلضمان خلوّ 
 : توضيح ذلك يف العناصر التالية

 

 

 

 الصكوك اإلسالميةأطــــراف وخــطوات إصدار  أولـاً :  
معرفة خمتلف األطراف املشاركة   ومن مثّ إصدار الصكوك اإلسالمية أوًال عملية ينبغي توضيح مفهوم 

 يلي: زمة لإلصدار كمايف العملية واخلطوات الّال 

"طرحهــا لالكتتـــاب  قصــد بإصــدار الصــكوك اإلســالمية:يُ  مفهــوم إصــدار الصــكوك اإلســالمية: - 1

يغ صـــدر الصـــكوك الراغـــب يف اســـتثمار أو اســـتخدام حصـــيلتها بصـــيغة مـــن صـــمـــن خـــالل توجيـــه مُ  ،فيهـــا
ًــ ،أو وكيلــه االســتثمار أو التمويــل الشــرعية عــرض علــيهم فيــه يَ  ،ا إىل اجلمهــور أو إىل مكتتبــني بأعيــا�مإجياب

الــدخول معــه يف عقــد مــن العقــود الشــرعية، ويكــون قبــوهلم هلــذا اإلجيــاب باالكتتــاب يف الصــكوك املصــدرة 
 .)0F1("قيمتها ويتم بذا القبول عقد اإلصدار ودفع

مــــا يشــــرتك يف عمليــــة إصــــدار الصــــكوك  عــــادةً  :أطــــراف عمليــــة إصــــدار الصــــكوك اإلســــالمية - 2

 اإلسالمية اجلهات واألطراف التالية: 

هـو مـن يسـتخدم حصـيلة االكتتـاب بصـيغة شـرعية كـثمن لبيـع  جهة اإلصدار (مصدر الصـكوك):  -أ 

إجارة، أو تكلفة لشراء بضاعة املراحبة، أو تصنيع العـني املباعـة استصـناًعا، أو مثنًـا عني مؤّجرة، أو أجرة يف 

لبضاعة الّسلم، أو رأس مال مضاربة، أو حّصة يف مشاركة، وقد يكـون ُمصـدر الصـكوك شـركة أو فـرًدا أو 

                                                 
  ، مرجع"االستخدامات وأهم القضايا الفقهية المتعلقة بها اإلصدار، الخصائص، "ماهية الصكوك اإلسالمية: ،حسني حامد حسان - )1(

 .21ص: ابق،س       

  ً؛أطــــراف وخــطوات إصدار الصكوك اإلسالمية:  أولـا 
  : ؛التــنظيم القـــانوني إلصدار الصكوك اإلسالميةثانًيا 
  : الضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالمية. ثالثًا 
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طة مقابـل حكومة أو مؤّسسة مالية، وقد ينوب عن الـُمصدر يف تنظيم عملية اإلصـدار مؤّسسـة ماليـة وسـي
(أجر أو عمولة حتّددها نشرة اإلصدار

1F

1(. 

هــو مؤّسســة وســيطة تتــوّىل عمليــة اإلصــدار وتقــوم باّختــاذ مجيــع اإلجــراءات نيابــًة  وكيــل اإلصــدار: -ب 

عن جهة اإلصدار، وذلك مقابل أجر مّتفق عليـه أو وفـق مـا تضـّمنته نشـرة اإلصـدار، وتكـون العالقـة بـني 

 أساس عقد الوكالة بأجر؛جهة اإلصدار ووكيل اإلصدار على 

هـــو املؤّسســة الوســـطية الـــيت تنـــوب عـــن املكتتبــني محلـــة الصـــكوك يف تنفيـــذ عقـــد  مـــدير اإلصـــدار: -ج 

 اإلصدار وذلك مقابل أجر؛

 هو املؤّسسة الوسيطة اليت تتعّهد بدفع حقوق محلة الصكوك بعد حتصيلها؛ :متعّهد اإلصدار   -د 

االســتثمار أو جــزء منهــا بتعيــٍني مــن جهــة اإلصــدار، هــو الّــذي يقــوم بأعمــال  :مــدير االســتثمار   -ه 

 وذلك وفًقا ملا حتّدده نشرة اإلصدار؛

هــو املؤّسســة املاليــة الوســيطة الــيت تتــوّىل محايــة مصــاحل محلــة الصــكوك واإلشــراف  أمــين االســتثمار: -و 

وحتـــتفظ بالوثـــائق والضـــمانات، وذلـــك علـــى أســـاس عقـــد وكالـــة بـــأجر حتـــّدده نشـــرة  علـــى مـــدير اإلصـــدار
(اإلصدار

2F

2(. 

تشتمل عمليـة تنظـيم إصـدار الصـكوك اإلسـالمية   خطوات تنظيم إصدار الصكوك اإلسالمية: - 3

م إحـداها علـى األخـرى دون أي فقد تتقدّ  ،شرتط فيها التسلسللية اليت ال يُ على العديد من اخلطوات األوّ 
(ما تتم على النحو التايل وعادةً  ،خلل أو قد تتم مجيعها أو يتم االقتصار على بعضها

3F

3(: 

ودراسة خمتلف اجلوانب  ،ل آلية االستثمار بواسطة الصكوكذي ميثّ ر واهليكل التنظيمي الّ إعداد التصوّ  .أ 
وتضمني ذلـك كلـه يف نشـرة اإلصـدار، وقـد يتـزامن مـع  جرائية والتنظيمية ودراسة اجلدوىالقانونية واإل

د حقـوق وصـالحيات وواجبـات اجلهـات املختلفـة يت حتـدّ ئحة واالتفاقيات الذلك وضع النظام أو الّال 
 حسن اختيارها لتعزيز الثقة والطمأنينـة لـدى املكتتبـني، وتـتم هـذه اخلطـوة مـن ذات الصلة، اليت يتعّني 

                                                 
  "، مرجع"ماهية الصكوك اإلسالمية : الخصائص، اإلصدار، االستخدامات وأهم القضايا الفقهية المتعلقة بهاحسني حامد حسان،  -  )1(

 .21سابق، ص:        
 .326-325مرجع سابق، ص:  المعايير الشرعية"،" هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، -  )2(
 921-920ص: وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، مرجع سابق، -  )3(
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لني (بعــض املصـارف) أو مــن قبـل اجلهـة القائمــة بعمليـة إنشـاء الصــكوك سـواء كانـت مــن طـرف املمـوّ 
مــا تســتعني اجلهــة الراغبــة يف إنشــاء  ات احملتاجــة للتمويــل)، وعــادةً طــرف املســتفيد مــن التمويــل (الشــرك

ــــة، باإلضــــافة إىل الصــــكوك مبكتــــب خــــربة أو دراســــات ليتــــوّىل   عمليــــة تنظــــيم اإلصــــدار مقابــــل عمول
د مــــن بــــات الشــــرعية واســــتيفاء األحكــــام والضــــوابط للتأّكــــاالســــتعانة بيئــــة شــــرعية الســــتكمال املتطلّ 

 ؛سالمتها من أي خلل شرعي

أســيس شــركة ذات غــرض خــاص لتمثيــل املســتثمرين محلــة الصــكوك وذلــك يف منــاطق ذات إعفــاء ت .ب 
ـــ ا مملوكـــة بالكامـــل حلملـــة الصـــكوك وذلـــك ضـــرييب، وتكـــون ذات شخصـــية مســـتقلة بـــالرغم مـــن أّ�

ودات الــيت ســتغطي لهم يف إجيــاد العالقــات باجلهــات املختلفــة، وتقــوم هــذه الشــركة بشــراء املوجــلتمــثّ 
 درة؛الوحدات املص

 ؛لة بالصكوكل با املوجودات املمثّ طر  الصكوك لالكتتاب بدف مجع األموال اليت ستموّ  .ج 

ــ .د  ــ ا مــن خــالل طرحهــا مباشــرةً تســويق الصــكوك إّم ل يت متثّــللجمهــور، أو مــن خــالل بيــع الصــكوك اّل

مصــارف ا أو جمموعــة ذي قــد يكــون مصــرفً ل الّــإىل املســتثمر األوّ  موجـودات األعيــان أو املنــافع مجلــةً 
 ؛لتسويقها وبيعها للجمهور

د بتغطية سة مالية تتعهّ تسعى اجلهة املصدرة للصكوك إىل تأمني تغطية كاملة لإلصدار من قبل مؤسّ  .ه 
د ويـتم التعّهـ ،أقـل مـن القيمـة االمسيـة لتحقيـق الـربح باع هلا اإلصـدار بسـعر عـادةً االكتتاب، حيث يُ 

 بالشراء بإحدى القيم التالية:

 ملوجودات الصكوك؛ القيمة السوقية -
 القيمة العادلة بتقدير اخلرباء لقيمة هذه املوجودات؛  -
 فق عليه وقت تنفيذ الشراء ال قبله؛ تّ بسعر يُـ  -
 بالقيمة االمسية؛  -
(بسعر حيّدده الواعد عند الوعد -

4F

1(. 
 

                                                 
 .21ص: معبد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبو زيد، مرجع سابق، -  )1(
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 ثانيـًا: التنظيم القـانوني إلصدار الصكوك اإلسالمية  
 لنقاط التالية: لق التعامل بالصكوك اإلسالمية من خالل التطرّ  ضح أمهية اإلطار التشريعي يف تنشيطتتّ     

عترب وجود اإلطار التشـريعي يُ  أهمية اإلطار التشريعي في تفعيل التعامل بالصكوك اإلسالمية: - 1

 : ا للعوامل التاليةوذلك نظرً  ،يف غاية األمهية لتفعيل التعامل بالصكوك اإلسالمية

مالية مستحدثة، ولـذلك فهـي حتتـاج إىل ضـرورة صـياغة ووضـع اإلطـار  تعترب الصكوك اإلسالمية أداة .أ 
د وختتلـف وتوحيد أسـس املعـامالت بـذه األداة حـىت ال تتعـدّ  عامل بالضمان تنظيم التّ  ،التشريعي هلا

ــ ذي يضــمن توحيــد نظــم التعامــل يف الواقــع القــانوين وجهــات النظــر، ويكــون اإلطــار التشــريعي هــو اّل

 ؛والعملي

ذب الصكوك اإلسالمية الفوائض املالية جلمهور عريض من أفـراد التمـع وكـذلك الشـركات جتلب وجت .ب 

 توفري محاية له تتناسب مع طبيعتهب يتطلّ  ف فيه أموال التمع،عد وعاء عام توظّ سات، فهي تُ واملؤسّ 
حلمايــة القــانوين والعملــي علــى تــوفري ا وقــد جــرى العــرف ســات،وعمــوم التعامــل بــه بــني األفــراد واملؤسّ 

 ؛ا على أموال التمعالقانونية ملثل هذا الوعاء حفاظً 

س عليــه: كاملضــاربة واإلجــارة ع الصــكوك اإلســالمية إىل أنــواع عديــدة حبســب العقــد الــذي تتأّســتتنــوّ  .ج 
لذلك يكون من   ،ا من حيث جمال توظيفها واجلهة املصدرة هلا..اخلع أيضً ا تتنوّ واالستصناع، كما أ�ّ 

(ضع اإلطار القانوين األساسي لتنظيم املعامالت بالصكوكاألمهية مبكان و 
5F

1(. 

صــدر ضــرورة تــوفري احلمايــة القانونيــة للمســتثمرين يف الصــكوك اإلســالمية، إذ ال جيــوز ألي شــركة أن تُ  .د 

نــة أو ألي  أو عمليــة معيّ ا قابلــة للتــداول ملواجهــة احتياجاتــا التمويليــة أو لتمويــل نشــاط معــّني صــكوكً 

ة هلـذه الصـكوك، واإلجـراءات د األحكـام والشـروط العاّمـحيـدّ  "قـانون"مبوجـب نظـام  غـرض آخـر، إالّ 

وكيفيـــــة تـــــداوهلا وحقـــــوق والتزامـــــات اجلهـــــات املصـــــدرة  ،الواجـــــب إتباعهـــــا إلصـــــدار هـــــذه الصـــــكوك
 ؛واملستثمرين

جيـب أن  ة، فـالينبغي تنظيم العالقة بني األطـراف املختلفـة للصـكوك مـن خـالل نصـوص قانونيـة عاّمـ .ه 
رتك قواعــد تنظــيم إصــدار الصــكوك اإلســالمية مهمــا كــان نوعهــا وغرضــها وطرحهــا لالكتتــاب العــام تُــ

                                                 
 .44ص: عبد امللك منصور، مرجع سابق، -  )1(
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ا لإلجـــراءات القانونيـــة الجتهـــادات اجلهـــة املصـــدرة هلـــا، فالبـــد أن تكـــون حمكومـــة بنظـــام يصـــدر طبًقـــ
 املعتمدة؛

 ني:ال يكفي أن تكون الصكوك اإلسالمية متوافقة وأحكام الشرعية اإلسالمية، وذلك لسبب .و 

أّن الشــــريعة اإلســــالمية جــــاءت مببــــادئ وقواعــــد عاّمــــة يف مــــا خيــــص معظــــم  الســــبب األّول: -
املعـــامالت املاليـــة، ومـــن الطبيعـــي أن تصـــدر اجتماعـــات عديـــدة للفقهـــاء والعلمـــاء حـــول املســـألة 
 الواحدة، وتركت قواعد الشريعة احلق لويل األمر يف اختيار الرأي الفقهي الـذي يـراه مناسـًبا وحمّققـا
للمصـلحة العاّمـة، وأن يضـع التنظيمـات التفصـيلية يف إطـار مبـادئ الشـريعة وقواعـدها العاّمـة علـى 

 الّنحو اّلذي يتالءم مع ظروف الزمان واملكان ومصاحل الدولة واألفراد؛
يُعـــد إصـــدار هـــذا النظـــام تطبيًقـــا للقواعـــد العاّمـــة املقـــّررة يف الشـــريعة ألمهيتـــه  الســـبب الثـــاني: -

الّــذي حيــّدد أنــواع الصــكوك وأغراضــها والتأّكــد مــن توافــق هــذه الصــكوك وأحكــام  وضــرورته، فهــو
الشـــريعة، كمـــا حيـــّدد شـــروط وإجـــراءات إصـــدارها وتـــداوهلا، وحيـــّدد أيًضـــا القواعـــد املنّظمـــة حلملـــة 
الصكوك واجلهات املصدرة هلا..اخل، وكل األسواق املالية املنّظمة يف خمتلف الدول ال تسمح بطر  

(وراق مالية إالّ إذا كانت منّظمة وحمكومة بقانون معّني وتداول أ
6F

1(. 
ا علــى رأي هيئــة شــرعية قــد ا تصــدر بنــاءً ختتلــف الصــكوك اإلســالمية عــن الســندات التقليديــة يف أّ�ــ .ز 

ا علــى حقــوق  ضـمن اإلصــدار الواحــد، لــذلك البـد مــن تقنــني هــذه العمليـة حفاظًــتكـون خمتلفــة حــّىت 
(األطراف املختلفة للصكوك

7F

2(. 
ــ قــانون تنظــيم إصــدار الصــكوك اإلســالمية: - 2 ب عمليــة إصــدار الصــكوك اإلســالمية ضــرورة تتطّل

(صياغة ووضع قانون متكامل للصكوك يعاجل املواضيع التالية
8F

3(: 
                                                 

 ، متوفرة على 2010 ماي 01 ،6046:العدد ، جريدة االقتصادية،"تنظيم قانونيالصكوك اإلسالمية في حاجة إلى " خالد أمحد عثمان، -  )1(
 -http://www.aleqt.com/2010/05/01/article_386600.html :                                                      الرابط التايل        

 :" الصكوك اإلسالمية... "، ورقة عمل مقدمة إىل ورشةالتحديات القانونية والتشريعية إلصدار صكوك إسالمية" حممد سعيد احلمامي، -  )2(
 .09ص: ،2010 ، األردن،تنمية وممارسات دولية"        

 ر: ـــــــــأنظ  – )3(
 45ص: امللك منصور، مرجع سابق، عبد. 
 ،12ص: حممد سعيد احلمامي، مرجع سابق. 
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 .110ص: ،2005
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ــــــة:  .أ  ــــــف واضــــــح للصــــــكوك اإلســــــالمية، ولكافــــــة املتعــــــاملني بــــــا واجلهــــــات ذات العالق        تقــــــد  تعري
اإلصـــدار، وكيـــل اإلصـــدار، الشـــركة ذات الغـــرض اخلـــاص،  الصـــكوك اإلســـالمية، التصـــكيك، مـــدير

 ب أو حامل الصك..؛تِ موجودات الصكوك، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، املكتَ 
ة سـات العاّمـة واملؤسّ اهليئـات العاّمـ :لسمح هلا بإصدار الصكوك اإلسـالمية مثـحتديد اجلهات اليت يُ  .ب 

 .؛والشركات املسامهة.
 ،الغــــرض اخلــــاص مثــــل توضــــيح أغراضــــها وإدارتــــا والشــــكل القــــانوينتنظــــيم تأســــيس الشــــركة ذات  .ج 

 هيئة األوراق املالية؛ باإلضافة إىل تعيني اجلهة الرقابية التابعة هلا مثل
صــكوك  :مثــل ة بكــل نــوعتوضــيح خصــائص الصــكوك اإلســالمية ومجيــع أنواعهــا واألحكــام اخلاّصــ .د 

 .؛االستصناع أو اإلجارة أو املراحبة.
ازة ُجمــ كــأن تكـون مـثالً سـات واحلكومـات،  ار الصــكوك اإلسـالمية مـن قبــل املؤسّ حتديـد شـروط إصـد .ه 

 ؛ة شروط أخرى تضعها هيئة األوراق املاليةمن قبل هيئة شرعية أو أيّ 
 مثل: ،ة من قبل اجلهة املصدرةحتديد املعلومات الواجب توافرها يف نشرة اإلصدار املعدّ  .و 

 رضها، رأس ماهلا..؛امسها، غ ة عن اجلهة املصدرة:معلومات عامّ  -
  ؛ة عن اهليئة الشرعية اليت أجازت الصكوك اإلسالميةمعلومات عامّ  -
،  قة بالصكوك اإلسالمية: القيمة اإلمجالية لإلصدار، قيمة الصكوك االمسيةمعلومات متعلّ  -

 ؛وعددها، والربح املتوقع..
القــرارات أو املوافقــات الــيت تفاصــيل القـوانني أو املراســيم أو  :وتشــمل ،املعلومـات القانونيــة -

 مبوجبها إصدار الصكوك اإلسالمية... متّ 
 قيمة الصكوك ودور متعّهد التغطية؛ كيفية تغطية .ز 
 ؛تقارير اإلفصا  ودوريتها ومسؤولية الوسيط واحلافظ األمني .ح 

 ؛تكوين هيئة محلة الصكوك وحتديد مهامها وتوضيح اجتماعاتا وأعماهلا ودوريتها .ط 
دور اهليئـــة الرقابيــــة والشــــرعية، مراقــــب احلســـابات واحلــــافظ األمــــني وجهــــات   ل:ة، مثــــأحكـــام  عاّمــــ .ي 

 .؛التنصيف االئتماين.
 اخلالفات بني خمتلف أطراف الصكوك؛حتديد إجراءات فض  .ك 
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توضيح اإلجراءات اليت تقوم با اجلهة الرقابية ملعاجلة أي خمالفات تقوم با جهة اإلصـدار لتعهـداتا  .ل 
 ؛مبوجب نشرة اإلصدار

 ر عن تسديد األقساط.ف أو التعثّ ل يف حالة التخلّ مآل املشروع املموَّ  .م 

 ثالثـًا: الضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالمية
ا يف هنـــاك العديـــد مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا يف مصـــدري الصـــكوك اإلســـالمية، باعتبـــارهم طرفًـــ

قصــد بــا الشــروط الــيت ويُ  ،اإلصــداربشــروط عــرف وهــو مــا يُ  ،العقــود الــيت تصــدر الصــكوك علــى أساســها

ذي ينشأ عن قبول العقـد نها نشرة إصدار الصكوك حىت تستويف شروط اإلجياب الشرعي الّ جيب أن تتضمّ 
عـد ويُ  ،بر واملكتتِـب آثاره يف حـق عاقديـه: املصـدِ والذي ترتتّ  ،ذي تصدر الصكوك على أساسهالشرعي الّ 

نها هلــذا العقــد جبميــع الشــروط واألحكــام الــيت تتضــمّ  ار قــابالً ا علــى نشــرة اإلصــدب يف الصــكوك بنــاءً املكتِتــ
د التغطيـة ب على تعيني مـدير اإلصـدار وأمـني االسـتثمار ومتعّهـويدخل يف ذلك موافقة املكتتِ  ،هذه النشرة

ــــ دهم النشــــرة واختصاصــــاتم وحــــدود ســــلطاتم واألجــــور ذين حتــــدّ وغــــريهم مــــن املشــــاركني يف اإلصــــدار اّل
(دفع هلـموالعموالت اليت ت

9F

فـق وأحكـام ومـن أهـم الضـوابط الشـرعية الواجـب توافرهـا إلصـدار صـكوك تتّ  .)1

 يلي: الشريعة اإلسالمية ما
ب جيوز إصدار صكوك الستثمار حصيلة االكتتاب فيها على أساس عقد من العقود الشرعية، وترتتّ  .1

بـــاب  قفـــلعلـــى عقـــد اإلصـــدار مجيـــع آثـــار العقـــد الـــذي يصـــدر الصـــك علـــى أساســـه، وذلـــك بعـــد 
 االكتتاب وختصيص الصكوك؛

وفــق نــوع العقــد  ،صــدر الصــكوك واملكتتبــون فيهــامُ  د العالقــة بــني طــريف عقــد اإلصــدار ومهــا:تتحــدّ  .2
(وصفته الشـرعية 

10F

العقـد الشـرعي الـذي تصـدر الصـكوك علـى أساسـه، " قصـد بعقـد اإلصـدار:ويُ  .)2
تتـوافر فيـه أركـان وشـروط هـذا كـل إصـدار جيـب أن يسـتند علـى عقـد مـن العقـود الشـرعية   حيث أنّ 

أو  أو مشــاركةً  أو مراحبــةً  ا أو إجــارةً العقـد وترتتّــب عليــه أحكامــه وآثــاره، وهــذه العقــود قــد تكــون بيًعــ
ـــا جديـــدً ا مـــن هـــذه العقـــود أو عقـــدً وقـــد يكـــون خليًطـــ ،ا..أو استصـــناعً  مضـــاربةً  ا بالضـــوابط ا ملتزًم

ه الصـــكوك وقبـــول مـــن املكتتبـــني فيـــه، ويوّجـــالشـــرعية، وينعقـــد عقـــد اإلصـــدار بإجيـــاب مـــن مصـــدر 
                                                 

 ، مرجع "هب هم القضايا الفقهية المتعلقةأاالستخدامات و  اإلصدار، الخصائص، "ماهية الصكوك اإلسالمية: ،سني حامد حسانح  -  )1(
 .22ص: سابق،         

 .313ص: مرجع سابق، ،"المعايير الشرعية"، جعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة احملاسبة واملرا  -  )2(
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ن مجيــع أركـان وشــروط العقــد الـذي تصــدر الصــكوك اإلجيـاب مــن خـالل نشــرة اإلصــدار الـيت تتضــمّ 
(على أساسه

11F

1(. 
وتسـتمر  ،رت الصكوك إلنشائه أو متويلهصدِ ة شائعة يف املشروع الذي أُ ك ملكية حصّ ل الصّ أن ميثّ  .3

ا رة شـرعً فات املقـرّ ب عليها مجيـع احلقـوق والتصـرّ إىل �ايته ويرتتّ  هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته
ل موجودات املشروع العينية الصكوك متثّ  مع العلم أنّ  .،للمالك يف ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث.

(واملعنوية وديو�ا
12F

2(. 
  :ينبغي أن تتضّمن نشرة اإلصدار .4

يف اإلصـــدار وصـــفاتم الشـــرعية وحقـــوقهم شـــروط التعاقـــد وكـــل املعلومـــات املتعّلقـــة باملشـــاركني  .أ 
  وواجباتم، كما تتضّمن شروط تعيينهم ودوافع عزهلم؛

ينبغـــي أن يـــنص يف نشـــرة اإلصـــدار علـــى االلتـــزام بأحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية، وعلـــى  .ب 
 ضرورة وجود هيئة شرعية تعتمد آلية اإلصدار وتراقب تنفيذه طوال مّدته؛

يد نوع العقد الـذي تصـدر الصـكوك علـى أساسـه كاالستصـناع أو جيب أن تتضّمن النشرة حتد .ج 
اإلجـــارة أو..، وضـــرورة اســـتثمار حصـــيلة الصـــكوك ومـــا تتحـــّول إليـــه احلصـــيلة مـــن موجـــودات 

 بصيغة من صيغ االستثمار الشرعية؛
ينبغي أن تنص النشرة على مشاركة مالك الصـك يف الغُـنم مبقـدار مشـاركته ومسـامهته ويتحّمـل  .د 

(بنسبة ما متثّله صكوكه من حقوق ماليةمن الُغرم 
13F

3(. 
 :ن نشرة اإلصدار أو الصكوك على نصٍ ال جيوز أن تتضمّ  .5

ي أو التقصـري، أو ضـمان ربـح مقطـوع، أو بضمان قيمـة الصـك االمسيـة يف غـري حـاالت التعـدّ  .أ 
 ل شرط الضمان؛ا بطُ أو ضمنً  على ذلك صراحةً  منسوب إىل رأس املال، فإن نصّ 

ن ا للمســتقبل، وجيــوز أن يتضــمّ الشــركاء ببيــع حصــته ولــو كــان معلقــا أو مضــافً لــزم أحــد نــص يُ  .ب 
 ؛رضي الطرفنيبعقد وبالقيمة اليت يرتضيها اخلرباء وتُ  ذي ال يتم إالّ ا بالبيع الّ ك وعدً الصّ 

مل يــتم  ع األربـا  حبســب رؤوس األمـوال إني إىل احتمــال قطـع الشـركة يف الــربح وتـوزّ ا يـؤدّ نًصـ .ج 
 ؛التوزيع االتفاق على نسب

                                                 
 مرجع  "،به هم القضايا الفقهية المتعلقةأاالستخدامات و ماهية الصكوك اإلسالمية : الخصائص، اإلصدار، " حسني حامد حسان،  -  (1)

  .21ص: سابق،        
       "، ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة  " الضوابط الشرعية للتوريق والتداول لألسهم والحصص والصكوكحممد عبد الغفار الشريف،   - )2(

 .05، ص:2009 العربية املتحدة، اإلماراتعشرة لمع الفقه اإلسالمي الدويل،        
 .317ص: مرجع سابق، "المعايير الشرعية"،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،   - )3(
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حمــل القســمة هــو الــربح مبعنــاه الشــرعي، وهــو الزائــد عــن رأس املــال ولــيس اإليــراد أو الغّلــة، ويُعــرف  .6
مقـدار الــربح إّمـا بالتنضــيض أو بـالتقو  للمشــروع بالنقــد، ومـا زاد عــن رأس املـال عنــد التنضــيض أو 

النسـبة للمشـروع الـذي يُـِدر التقو  فهو الربح الذي يوزّع بني محلة الصكوك وفًقـا لشـروط العقـد، وب
إيراًدا أو غلة، فيجوز أن توزّع غلته، وما يوزّع على طريف العقد قبل التنضيض (التصفية) يُعترب مبالغ 

ال مــانع شــرًعا مــن الــنص يف نشــرة اإلصــدار علــى اقتطــاع نســبة معّينــة يف و مدفوعــة حتــت احلســاب؛ 
حالـة التنضـيض الـدوري، وإّمـا مـن حصصـهم �اية كل دورة، إّما من حّصة الصكوك يف األربـا  يف 

(يف اإليراد أو الغلة املوّزعة حتت احلساب، ووضعها يف احتياطي خاص ملواجهة خماطر رأس املال
14F

1(. 
ا لعقـد املضـاربة،  إدارة الصـكوك الشـركة املصـدرة هلـا وذلـك مقابـل نسـبة شـائعة مـن العائـد وفًقـيتوّىل  .7

الشركة املصدرة على أن تقوم بإدارة الصكوك مقابل عقد وكالة فق املشاركون يف الصكوك مع وقد يتّ 
 عن عقد املضاربة؛ ويكون ذلك مستقالً  ،بأجر معلوم بصرف النظر عن حتقيق األربا 

ينبغي أن تتضّمن نشرة اإلصدار بوضو  طريقة توزيع العائد بني املشاركني يف الصكوك وبني الشـركة  .8
يف حالـــة و  انتهـــاء املشـــروع أو العمليـــة املموَّلـــة مـــن الصـــكوك؛املصـــدرة، وال جيـــوز تـــأخري ذلـــك لغايـــة 

حــدوث خســارة بــدون تقصــري أو تعــّدي أو إمهــال الشــركة املصــدرة الــيت تــدير اإلصــدار، تكــون علــى 
(املشاركني وليس على الشركة اليت ختسر اجلهد والوقت

15F

2(. 
د يكـــون االلتـــزام مـــن متعّهـــكتتـــب فيهـــا، و نـــة بشـــراء الصـــكوك الـــيت مل يُ ســـة معيّ د مؤسّ جيـــوز أن تتعّهـــ .9

د باالكتتاب عمولة مقابل ذلك ا على أساس الوعد امللزم، وال جيوز أن يتقاضى املتعهّ االكتتاب مبنيً 
 ؛التعهد

جيــوز أن تصــدر الصــكوك آلجــال قصــرية أو متوســطة أو طويلــة بالضــوابط الشــرعية وقــد تصــدر دون  .10
 ه؛ى أساسحتديد أجل هلا، وذلك حبسب العقد الذي تصدر الصكوك عل

ط مــن املخــاطر أو للتخفيــف مــن تهــا طريقــة مشــروعة للتحــوّ لَ صــدر الصــكوك أو محََ م مُ نظّ جيــوز أن يُــ .11
دفع مثـل إنشـاء صـندوق تـأمني تكـافلي بأقسـاط تُـ ،احتياطي معدل التوزيع)عة (تقلبات العوائد املوزّ 

ا مـن اقتطـاع نسـبة عات محلة الصكوك، وال مانع شـرعً ة محلة الصكوك يف العائد أو من تربّ من حصّ 
(نة من العائدمعيّ 

16F

3(. 

                                                 
 .06ص: حممد عبد الغفار الشريف ، مرجع سابق،  -  )1(
 .16ص: عبد اهللا املطلق، مرجع سابق،  -  )2(
 .318مرجع سابق، ص المعايير الشرعية"،" للمؤسسات املالية اإلسالمية،هيئة احملاسبة واملراجعة   -  )3(
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 : ضوابط إصدار الصكوك اإلسالمية  المطلب األّول
  ،ختضع عملية إصدار الصكوك اإلسالمية للعديد من الشـروط والقواعـد القانونيـة والضـوابط الشـرعية 

كـن ومي ،د مـن سـالمة التعامـل بـا يف األسـواق املاليـة اإلسـالميةها من أي خلل شـرعي وللتأّكـلضمان خلوّ 
 : توضيح ذلك يف العناصر التالية

 

 

 

 الصكوك اإلسالميةأطــــراف وخــطوات إصدار  أولـاً :  
معرفة خمتلف األطراف املشاركة   ومن مثّ إصدار الصكوك اإلسالمية أوًال عملية ينبغي توضيح مفهوم 

 يلي: زمة لإلصدار كمايف العملية واخلطوات الّال 

"طرحهــا لالكتتـــاب  قصــد بإصــدار الصــكوك اإلســالمية:يُ  مفهــوم إصــدار الصــكوك اإلســالمية: - 1

يغ صـــدر الصـــكوك الراغـــب يف اســـتثمار أو اســـتخدام حصـــيلتها بصـــيغة مـــن صـــمـــن خـــالل توجيـــه مُ  ،فيهـــا
ًــ ،أو وكيلــه االســتثمار أو التمويــل الشــرعية عــرض علــيهم فيــه يَ  ،ا إىل اجلمهــور أو إىل مكتتبــني بأعيــا�مإجياب

الــدخول معــه يف عقــد مــن العقــود الشــرعية، ويكــون قبــوهلم هلــذا اإلجيــاب باالكتتــاب يف الصــكوك املصــدرة 
 .)0F1("قيمتها ويتم بذا القبول عقد اإلصدار ودفع

مــــا يشــــرتك يف عمليــــة إصــــدار الصــــكوك  عــــادةً  :أطــــراف عمليــــة إصــــدار الصــــكوك اإلســــالمية - 2

 اإلسالمية اجلهات واألطراف التالية: 

هـو مـن يسـتخدم حصـيلة االكتتـاب بصـيغة شـرعية كـثمن لبيـع  جهة اإلصدار (مصدر الصـكوك):  -أ 

إجارة، أو تكلفة لشراء بضاعة املراحبة، أو تصنيع العـني املباعـة استصـناًعا، أو مثنًـا عني مؤّجرة، أو أجرة يف 

لبضاعة الّسلم، أو رأس مال مضاربة، أو حّصة يف مشاركة، وقد يكـون ُمصـدر الصـكوك شـركة أو فـرًدا أو 

                                                 
  ، مرجع"االستخدامات وأهم القضايا الفقهية المتعلقة بها اإلصدار، الخصائص، "ماهية الصكوك اإلسالمية: ،حسني حامد حسان - )1(

 .21ص: ابق،س       

  ً؛أطــــراف وخــطوات إصدار الصكوك اإلسالمية:  أولـا 
  : ؛التــنظيم القـــانوني إلصدار الصكوك اإلسالميةثانًيا 
  : الضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالمية. ثالثًا 
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طة مقابـل حكومة أو مؤّسسة مالية، وقد ينوب عن الـُمصدر يف تنظيم عملية اإلصـدار مؤّسسـة ماليـة وسـي
(أجر أو عمولة حتّددها نشرة اإلصدار

1F

1(. 

هــو مؤّسســة وســيطة تتــوّىل عمليــة اإلصــدار وتقــوم باّختــاذ مجيــع اإلجــراءات نيابــًة  وكيــل اإلصــدار: -ب 

عن جهة اإلصدار، وذلك مقابل أجر مّتفق عليـه أو وفـق مـا تضـّمنته نشـرة اإلصـدار، وتكـون العالقـة بـني 

 أساس عقد الوكالة بأجر؛جهة اإلصدار ووكيل اإلصدار على 

هـــو املؤّسســة الوســـطية الـــيت تنـــوب عـــن املكتتبــني محلـــة الصـــكوك يف تنفيـــذ عقـــد  مـــدير اإلصـــدار: -ج 

 اإلصدار وذلك مقابل أجر؛

 هو املؤّسسة الوسيطة اليت تتعّهد بدفع حقوق محلة الصكوك بعد حتصيلها؛ :متعّهد اإلصدار   -د 

االســتثمار أو جــزء منهــا بتعيــٍني مــن جهــة اإلصــدار، هــو الّــذي يقــوم بأعمــال  :مــدير االســتثمار   -ه 

 وذلك وفًقا ملا حتّدده نشرة اإلصدار؛

هــو املؤّسســة املاليــة الوســيطة الــيت تتــوّىل محايــة مصــاحل محلــة الصــكوك واإلشــراف  أمــين االســتثمار: -و 

وحتـــتفظ بالوثـــائق والضـــمانات، وذلـــك علـــى أســـاس عقـــد وكالـــة بـــأجر حتـــّدده نشـــرة  علـــى مـــدير اإلصـــدار
(اإلصدار

2F

2(. 

تشتمل عمليـة تنظـيم إصـدار الصـكوك اإلسـالمية   خطوات تنظيم إصدار الصكوك اإلسالمية: - 3

م إحـداها علـى األخـرى دون أي فقد تتقدّ  ،شرتط فيها التسلسللية اليت ال يُ على العديد من اخلطوات األوّ 
(ما تتم على النحو التايل وعادةً  ،خلل أو قد تتم مجيعها أو يتم االقتصار على بعضها

3F

3(: 

ودراسة خمتلف اجلوانب  ،ل آلية االستثمار بواسطة الصكوكذي ميثّ ر واهليكل التنظيمي الّ إعداد التصوّ  .أ 
وتضمني ذلـك كلـه يف نشـرة اإلصـدار، وقـد يتـزامن مـع  جرائية والتنظيمية ودراسة اجلدوىالقانونية واإل

د حقـوق وصـالحيات وواجبـات اجلهـات املختلفـة يت حتـدّ ئحة واالتفاقيات الذلك وضع النظام أو الّال 
 حسن اختيارها لتعزيز الثقة والطمأنينـة لـدى املكتتبـني، وتـتم هـذه اخلطـوة مـن ذات الصلة، اليت يتعّني 

                                                 
  "، مرجع"ماهية الصكوك اإلسالمية : الخصائص، اإلصدار، االستخدامات وأهم القضايا الفقهية المتعلقة بهاحسني حامد حسان،  -  )1(

 .21سابق، ص:        
 .326-325مرجع سابق، ص:  المعايير الشرعية"،" هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، -  )2(
 921-920ص: وليد خالد الشاجيي وعبد اهللا يوسف احلجي، مرجع سابق، -  )3(
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لني (بعــض املصـارف) أو مــن قبـل اجلهـة القائمــة بعمليـة إنشـاء الصــكوك سـواء كانـت مــن طـرف املمـوّ 
مــا تســتعني اجلهــة الراغبــة يف إنشــاء  ات احملتاجــة للتمويــل)، وعــادةً طــرف املســتفيد مــن التمويــل (الشــرك

ــــة، باإلضــــافة إىل الصــــكوك مبكتــــب خــــربة أو دراســــات ليتــــوّىل   عمليــــة تنظــــيم اإلصــــدار مقابــــل عمول
د مــــن بــــات الشــــرعية واســــتيفاء األحكــــام والضــــوابط للتأّكــــاالســــتعانة بيئــــة شــــرعية الســــتكمال املتطلّ 

 ؛سالمتها من أي خلل شرعي

أســيس شــركة ذات غــرض خــاص لتمثيــل املســتثمرين محلــة الصــكوك وذلــك يف منــاطق ذات إعفــاء ت .ب 
ـــ ا مملوكـــة بالكامـــل حلملـــة الصـــكوك وذلـــك ضـــرييب، وتكـــون ذات شخصـــية مســـتقلة بـــالرغم مـــن أّ�

ودات الــيت ســتغطي لهم يف إجيــاد العالقــات باجلهــات املختلفــة، وتقــوم هــذه الشــركة بشــراء املوجــلتمــثّ 
 درة؛الوحدات املص

 ؛لة بالصكوكل با املوجودات املمثّ طر  الصكوك لالكتتاب بدف مجع األموال اليت ستموّ  .ج 

ــ .د  ــ ا مــن خــالل طرحهــا مباشــرةً تســويق الصــكوك إّم ل يت متثّــللجمهــور، أو مــن خــالل بيــع الصــكوك اّل

مصــارف ا أو جمموعــة ذي قــد يكــون مصــرفً ل الّــإىل املســتثمر األوّ  موجـودات األعيــان أو املنــافع مجلــةً 
 ؛لتسويقها وبيعها للجمهور

د بتغطية سة مالية تتعهّ تسعى اجلهة املصدرة للصكوك إىل تأمني تغطية كاملة لإلصدار من قبل مؤسّ  .ه 
د ويـتم التعّهـ ،أقـل مـن القيمـة االمسيـة لتحقيـق الـربح باع هلا اإلصـدار بسـعر عـادةً االكتتاب، حيث يُ 

 بالشراء بإحدى القيم التالية:

 ملوجودات الصكوك؛ القيمة السوقية -
 القيمة العادلة بتقدير اخلرباء لقيمة هذه املوجودات؛  -
 فق عليه وقت تنفيذ الشراء ال قبله؛ تّ بسعر يُـ  -
 بالقيمة االمسية؛  -
(بسعر حيّدده الواعد عند الوعد -

4F

1(. 
 

                                                 
 .21ص: معبد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبو زيد، مرجع سابق، -  )1(
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 ثانيـًا: التنظيم القـانوني إلصدار الصكوك اإلسالمية  
 لنقاط التالية: لق التعامل بالصكوك اإلسالمية من خالل التطرّ  ضح أمهية اإلطار التشريعي يف تنشيطتتّ     

عترب وجود اإلطار التشـريعي يُ  أهمية اإلطار التشريعي في تفعيل التعامل بالصكوك اإلسالمية: - 1

 : ا للعوامل التاليةوذلك نظرً  ،يف غاية األمهية لتفعيل التعامل بالصكوك اإلسالمية

مالية مستحدثة، ولـذلك فهـي حتتـاج إىل ضـرورة صـياغة ووضـع اإلطـار  تعترب الصكوك اإلسالمية أداة .أ 
د وختتلـف وتوحيد أسـس املعـامالت بـذه األداة حـىت ال تتعـدّ  عامل بالضمان تنظيم التّ  ،التشريعي هلا

ــ ذي يضــمن توحيــد نظــم التعامــل يف الواقــع القــانوين وجهــات النظــر، ويكــون اإلطــار التشــريعي هــو اّل

 ؛والعملي

ذب الصكوك اإلسالمية الفوائض املالية جلمهور عريض من أفـراد التمـع وكـذلك الشـركات جتلب وجت .ب 

 توفري محاية له تتناسب مع طبيعتهب يتطلّ  ف فيه أموال التمع،عد وعاء عام توظّ سات، فهي تُ واملؤسّ 
حلمايــة القــانوين والعملــي علــى تــوفري ا وقــد جــرى العــرف ســات،وعمــوم التعامــل بــه بــني األفــراد واملؤسّ 

 ؛ا على أموال التمعالقانونية ملثل هذا الوعاء حفاظً 

س عليــه: كاملضــاربة واإلجــارة ع الصــكوك اإلســالمية إىل أنــواع عديــدة حبســب العقــد الــذي تتأّســتتنــوّ  .ج 
لذلك يكون من   ،ا من حيث جمال توظيفها واجلهة املصدرة هلا..اخلع أيضً ا تتنوّ واالستصناع، كما أ�ّ 

(ضع اإلطار القانوين األساسي لتنظيم املعامالت بالصكوكاألمهية مبكان و 
5F

1(. 

صــدر ضــرورة تــوفري احلمايــة القانونيــة للمســتثمرين يف الصــكوك اإلســالمية، إذ ال جيــوز ألي شــركة أن تُ  .د 

نــة أو ألي  أو عمليــة معيّ ا قابلــة للتــداول ملواجهــة احتياجاتــا التمويليــة أو لتمويــل نشــاط معــّني صــكوكً 

ة هلـذه الصـكوك، واإلجـراءات د األحكـام والشـروط العاّمـحيـدّ  "قـانون"مبوجـب نظـام  غـرض آخـر، إالّ 

وكيفيـــــة تـــــداوهلا وحقـــــوق والتزامـــــات اجلهـــــات املصـــــدرة  ،الواجـــــب إتباعهـــــا إلصـــــدار هـــــذه الصـــــكوك
 ؛واملستثمرين

جيـب أن  ة، فـالينبغي تنظيم العالقة بني األطـراف املختلفـة للصـكوك مـن خـالل نصـوص قانونيـة عاّمـ .ه 
رتك قواعــد تنظــيم إصــدار الصــكوك اإلســالمية مهمــا كــان نوعهــا وغرضــها وطرحهــا لالكتتــاب العــام تُــ

                                                 
 .44ص: عبد امللك منصور، مرجع سابق، -  )1(
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ا لإلجـــراءات القانونيـــة الجتهـــادات اجلهـــة املصـــدرة هلـــا، فالبـــد أن تكـــون حمكومـــة بنظـــام يصـــدر طبًقـــ
 املعتمدة؛

 ني:ال يكفي أن تكون الصكوك اإلسالمية متوافقة وأحكام الشرعية اإلسالمية، وذلك لسبب .و 

أّن الشــــريعة اإلســــالمية جــــاءت مببــــادئ وقواعــــد عاّمــــة يف مــــا خيــــص معظــــم  الســــبب األّول: -
املعـــامالت املاليـــة، ومـــن الطبيعـــي أن تصـــدر اجتماعـــات عديـــدة للفقهـــاء والعلمـــاء حـــول املســـألة 
 الواحدة، وتركت قواعد الشريعة احلق لويل األمر يف اختيار الرأي الفقهي الـذي يـراه مناسـًبا وحمّققـا
للمصـلحة العاّمـة، وأن يضـع التنظيمـات التفصـيلية يف إطـار مبـادئ الشـريعة وقواعـدها العاّمـة علـى 

 الّنحو اّلذي يتالءم مع ظروف الزمان واملكان ومصاحل الدولة واألفراد؛
يُعـــد إصـــدار هـــذا النظـــام تطبيًقـــا للقواعـــد العاّمـــة املقـــّررة يف الشـــريعة ألمهيتـــه  الســـبب الثـــاني: -

الّــذي حيــّدد أنــواع الصــكوك وأغراضــها والتأّكــد مــن توافــق هــذه الصــكوك وأحكــام  وضــرورته، فهــو
الشـــريعة، كمـــا حيـــّدد شـــروط وإجـــراءات إصـــدارها وتـــداوهلا، وحيـــّدد أيًضـــا القواعـــد املنّظمـــة حلملـــة 
الصكوك واجلهات املصدرة هلا..اخل، وكل األسواق املالية املنّظمة يف خمتلف الدول ال تسمح بطر  

(وراق مالية إالّ إذا كانت منّظمة وحمكومة بقانون معّني وتداول أ
6F

1(. 
ا علــى رأي هيئــة شــرعية قــد ا تصــدر بنــاءً ختتلــف الصــكوك اإلســالمية عــن الســندات التقليديــة يف أّ�ــ .ز 

ا علــى حقــوق  ضـمن اإلصــدار الواحــد، لــذلك البـد مــن تقنــني هــذه العمليـة حفاظًــتكـون خمتلفــة حــّىت 
(األطراف املختلفة للصكوك

7F

2(. 
ــ قــانون تنظــيم إصــدار الصــكوك اإلســالمية: - 2 ب عمليــة إصــدار الصــكوك اإلســالمية ضــرورة تتطّل

(صياغة ووضع قانون متكامل للصكوك يعاجل املواضيع التالية
8F

3(: 
                                                 

 ، متوفرة على 2010 ماي 01 ،6046:العدد ، جريدة االقتصادية،"تنظيم قانونيالصكوك اإلسالمية في حاجة إلى " خالد أمحد عثمان، -  )1(
 -http://www.aleqt.com/2010/05/01/article_386600.html :                                                      الرابط التايل        

 :" الصكوك اإلسالمية... "، ورقة عمل مقدمة إىل ورشةالتحديات القانونية والتشريعية إلصدار صكوك إسالمية" حممد سعيد احلمامي، -  )2(
 .09ص: ،2010 ، األردن،تنمية وممارسات دولية"        

 ر: ـــــــــأنظ  – )3(
 45ص: امللك منصور، مرجع سابق، عبد. 
 ،12ص: حممد سعيد احلمامي، مرجع سابق. 
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ــــــة:  .أ  ــــــف واضــــــح للصــــــكوك اإلســــــالمية، ولكافــــــة املتعــــــاملني بــــــا واجلهــــــات ذات العالق        تقــــــد  تعري
اإلصـــدار، وكيـــل اإلصـــدار، الشـــركة ذات الغـــرض اخلـــاص،  الصـــكوك اإلســـالمية، التصـــكيك، مـــدير

 ب أو حامل الصك..؛تِ موجودات الصكوك، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، املكتَ 
ة سـات العاّمـة واملؤسّ اهليئـات العاّمـ :لسمح هلا بإصدار الصكوك اإلسـالمية مثـحتديد اجلهات اليت يُ  .ب 

 .؛والشركات املسامهة.
 ،الغــــرض اخلــــاص مثــــل توضــــيح أغراضــــها وإدارتــــا والشــــكل القــــانوينتنظــــيم تأســــيس الشــــركة ذات  .ج 

 هيئة األوراق املالية؛ باإلضافة إىل تعيني اجلهة الرقابية التابعة هلا مثل
صــكوك  :مثــل ة بكــل نــوعتوضــيح خصــائص الصــكوك اإلســالمية ومجيــع أنواعهــا واألحكــام اخلاّصــ .د 

 .؛االستصناع أو اإلجارة أو املراحبة.
ازة ُجمــ كــأن تكـون مـثالً سـات واحلكومـات،  ار الصــكوك اإلسـالمية مـن قبــل املؤسّ حتديـد شـروط إصـد .ه 

 ؛ة شروط أخرى تضعها هيئة األوراق املاليةمن قبل هيئة شرعية أو أيّ 
 مثل: ،ة من قبل اجلهة املصدرةحتديد املعلومات الواجب توافرها يف نشرة اإلصدار املعدّ  .و 

 رضها، رأس ماهلا..؛امسها، غ ة عن اجلهة املصدرة:معلومات عامّ  -
  ؛ة عن اهليئة الشرعية اليت أجازت الصكوك اإلسالميةمعلومات عامّ  -
،  قة بالصكوك اإلسالمية: القيمة اإلمجالية لإلصدار، قيمة الصكوك االمسيةمعلومات متعلّ  -

 ؛وعددها، والربح املتوقع..
القــرارات أو املوافقــات الــيت تفاصــيل القـوانني أو املراســيم أو  :وتشــمل ،املعلومـات القانونيــة -

 مبوجبها إصدار الصكوك اإلسالمية... متّ 
 قيمة الصكوك ودور متعّهد التغطية؛ كيفية تغطية .ز 
 ؛تقارير اإلفصا  ودوريتها ومسؤولية الوسيط واحلافظ األمني .ح 

 ؛تكوين هيئة محلة الصكوك وحتديد مهامها وتوضيح اجتماعاتا وأعماهلا ودوريتها .ط 
دور اهليئـــة الرقابيــــة والشــــرعية، مراقــــب احلســـابات واحلــــافظ األمــــني وجهــــات   ل:ة، مثــــأحكـــام  عاّمــــ .ي 

 .؛التنصيف االئتماين.
 اخلالفات بني خمتلف أطراف الصكوك؛حتديد إجراءات فض  .ك 
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توضيح اإلجراءات اليت تقوم با اجلهة الرقابية ملعاجلة أي خمالفات تقوم با جهة اإلصـدار لتعهـداتا  .ل 
 ؛مبوجب نشرة اإلصدار

 ر عن تسديد األقساط.ف أو التعثّ ل يف حالة التخلّ مآل املشروع املموَّ  .م 

 ثالثـًا: الضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالمية
ا يف هنـــاك العديـــد مـــن الشـــروط الواجـــب توافرهـــا يف مصـــدري الصـــكوك اإلســـالمية، باعتبـــارهم طرفًـــ

قصــد بــا الشــروط الــيت ويُ  ،اإلصــداربشــروط عــرف وهــو مــا يُ  ،العقــود الــيت تصــدر الصــكوك علــى أساســها

ذي ينشأ عن قبول العقـد نها نشرة إصدار الصكوك حىت تستويف شروط اإلجياب الشرعي الّ جيب أن تتضمّ 
عـد ويُ  ،بر واملكتتِـب آثاره يف حـق عاقديـه: املصـدِ والذي ترتتّ  ،ذي تصدر الصكوك على أساسهالشرعي الّ 

نها هلــذا العقــد جبميــع الشــروط واألحكــام الــيت تتضــمّ  ار قــابالً ا علــى نشــرة اإلصــدب يف الصــكوك بنــاءً املكتِتــ
د التغطيـة ب على تعيني مـدير اإلصـدار وأمـني االسـتثمار ومتعّهـويدخل يف ذلك موافقة املكتتِ  ،هذه النشرة

ــــ دهم النشــــرة واختصاصــــاتم وحــــدود ســــلطاتم واألجــــور ذين حتــــدّ وغــــريهم مــــن املشــــاركني يف اإلصــــدار اّل
(دفع هلـموالعموالت اليت ت

9F

فـق وأحكـام ومـن أهـم الضـوابط الشـرعية الواجـب توافرهـا إلصـدار صـكوك تتّ  .)1

 يلي: الشريعة اإلسالمية ما
ب جيوز إصدار صكوك الستثمار حصيلة االكتتاب فيها على أساس عقد من العقود الشرعية، وترتتّ  .1

بـــاب  قفـــلعلـــى عقـــد اإلصـــدار مجيـــع آثـــار العقـــد الـــذي يصـــدر الصـــك علـــى أساســـه، وذلـــك بعـــد 
 االكتتاب وختصيص الصكوك؛

وفــق نــوع العقــد  ،صــدر الصــكوك واملكتتبــون فيهــامُ  د العالقــة بــني طــريف عقــد اإلصــدار ومهــا:تتحــدّ  .2
(وصفته الشـرعية 

10F

العقـد الشـرعي الـذي تصـدر الصـكوك علـى أساسـه، " قصـد بعقـد اإلصـدار:ويُ  .)2
تتـوافر فيـه أركـان وشـروط هـذا كـل إصـدار جيـب أن يسـتند علـى عقـد مـن العقـود الشـرعية   حيث أنّ 

أو  أو مشــاركةً  أو مراحبــةً  ا أو إجــارةً العقـد وترتتّــب عليــه أحكامــه وآثــاره، وهــذه العقــود قــد تكــون بيًعــ
ـــا جديـــدً ا مـــن هـــذه العقـــود أو عقـــدً وقـــد يكـــون خليًطـــ ،ا..أو استصـــناعً  مضـــاربةً  ا بالضـــوابط ا ملتزًم

ه الصـــكوك وقبـــول مـــن املكتتبـــني فيـــه، ويوّجـــالشـــرعية، وينعقـــد عقـــد اإلصـــدار بإجيـــاب مـــن مصـــدر 
                                                 

 ، مرجع "هب هم القضايا الفقهية المتعلقةأاالستخدامات و  اإلصدار، الخصائص، "ماهية الصكوك اإلسالمية: ،سني حامد حسانح  -  )1(
 .22ص: سابق،         

 .313ص: مرجع سابق، ،"المعايير الشرعية"، جعة للمؤسسات املالية اإلسالمية هيئة احملاسبة واملرا  -  )2(
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ن مجيــع أركـان وشــروط العقــد الـذي تصــدر الصــكوك اإلجيـاب مــن خـالل نشــرة اإلصــدار الـيت تتضــمّ 
(على أساسه

11F

1(. 
وتسـتمر  ،رت الصكوك إلنشائه أو متويلهصدِ ة شائعة يف املشروع الذي أُ ك ملكية حصّ ل الصّ أن ميثّ  .3

ا رة شـرعً فات املقـرّ ب عليها مجيـع احلقـوق والتصـرّ إىل �ايته ويرتتّ  هذه امللكية طيلة املشروع من بدايته
ل موجودات املشروع العينية الصكوك متثّ  مع العلم أنّ  .،للمالك يف ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث.

(واملعنوية وديو�ا
12F

2(. 
  :ينبغي أن تتضّمن نشرة اإلصدار .4

يف اإلصـــدار وصـــفاتم الشـــرعية وحقـــوقهم شـــروط التعاقـــد وكـــل املعلومـــات املتعّلقـــة باملشـــاركني  .أ 
  وواجباتم، كما تتضّمن شروط تعيينهم ودوافع عزهلم؛

ينبغـــي أن يـــنص يف نشـــرة اإلصـــدار علـــى االلتـــزام بأحكـــام ومبـــادئ الشـــريعة اإلســـالمية، وعلـــى  .ب 
 ضرورة وجود هيئة شرعية تعتمد آلية اإلصدار وتراقب تنفيذه طوال مّدته؛

يد نوع العقد الـذي تصـدر الصـكوك علـى أساسـه كاالستصـناع أو جيب أن تتضّمن النشرة حتد .ج 
اإلجـــارة أو..، وضـــرورة اســـتثمار حصـــيلة الصـــكوك ومـــا تتحـــّول إليـــه احلصـــيلة مـــن موجـــودات 

 بصيغة من صيغ االستثمار الشرعية؛
ينبغي أن تنص النشرة على مشاركة مالك الصـك يف الغُـنم مبقـدار مشـاركته ومسـامهته ويتحّمـل  .د 

(بنسبة ما متثّله صكوكه من حقوق ماليةمن الُغرم 
13F

3(. 
 :ن نشرة اإلصدار أو الصكوك على نصٍ ال جيوز أن تتضمّ  .5

ي أو التقصـري، أو ضـمان ربـح مقطـوع، أو بضمان قيمـة الصـك االمسيـة يف غـري حـاالت التعـدّ  .أ 
 ل شرط الضمان؛ا بطُ أو ضمنً  على ذلك صراحةً  منسوب إىل رأس املال، فإن نصّ 

ن ا للمســتقبل، وجيــوز أن يتضــمّ الشــركاء ببيــع حصــته ولــو كــان معلقــا أو مضــافً لــزم أحــد نــص يُ  .ب 
 ؛رضي الطرفنيبعقد وبالقيمة اليت يرتضيها اخلرباء وتُ  ذي ال يتم إالّ ا بالبيع الّ ك وعدً الصّ 

مل يــتم  ع األربـا  حبســب رؤوس األمـوال إني إىل احتمــال قطـع الشـركة يف الــربح وتـوزّ ا يـؤدّ نًصـ .ج 
 ؛التوزيع االتفاق على نسب

                                                 
 مرجع  "،به هم القضايا الفقهية المتعلقةأاالستخدامات و ماهية الصكوك اإلسالمية : الخصائص، اإلصدار، " حسني حامد حسان،  -  (1)

  .21ص: سابق،        
       "، ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة  " الضوابط الشرعية للتوريق والتداول لألسهم والحصص والصكوكحممد عبد الغفار الشريف،   - )2(

 .05، ص:2009 العربية املتحدة، اإلماراتعشرة لمع الفقه اإلسالمي الدويل،        
 .317ص: مرجع سابق، "المعايير الشرعية"،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،   - )3(
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حمــل القســمة هــو الــربح مبعنــاه الشــرعي، وهــو الزائــد عــن رأس املــال ولــيس اإليــراد أو الغّلــة، ويُعــرف  .6
مقـدار الــربح إّمـا بالتنضــيض أو بـالتقو  للمشــروع بالنقــد، ومـا زاد عــن رأس املـال عنــد التنضــيض أو 

النسـبة للمشـروع الـذي يُـِدر التقو  فهو الربح الذي يوزّع بني محلة الصكوك وفًقـا لشـروط العقـد، وب
إيراًدا أو غلة، فيجوز أن توزّع غلته، وما يوزّع على طريف العقد قبل التنضيض (التصفية) يُعترب مبالغ 

ال مــانع شــرًعا مــن الــنص يف نشــرة اإلصــدار علــى اقتطــاع نســبة معّينــة يف و مدفوعــة حتــت احلســاب؛ 
حالـة التنضـيض الـدوري، وإّمـا مـن حصصـهم �اية كل دورة، إّما من حّصة الصكوك يف األربـا  يف 

(يف اإليراد أو الغلة املوّزعة حتت احلساب، ووضعها يف احتياطي خاص ملواجهة خماطر رأس املال
14F

1(. 
ا لعقـد املضـاربة،  إدارة الصـكوك الشـركة املصـدرة هلـا وذلـك مقابـل نسـبة شـائعة مـن العائـد وفًقـيتوّىل  .7

الشركة املصدرة على أن تقوم بإدارة الصكوك مقابل عقد وكالة فق املشاركون يف الصكوك مع وقد يتّ 
 عن عقد املضاربة؛ ويكون ذلك مستقالً  ،بأجر معلوم بصرف النظر عن حتقيق األربا 

ينبغي أن تتضّمن نشرة اإلصدار بوضو  طريقة توزيع العائد بني املشاركني يف الصكوك وبني الشـركة  .8
يف حالـــة و  انتهـــاء املشـــروع أو العمليـــة املموَّلـــة مـــن الصـــكوك؛املصـــدرة، وال جيـــوز تـــأخري ذلـــك لغايـــة 

حــدوث خســارة بــدون تقصــري أو تعــّدي أو إمهــال الشــركة املصــدرة الــيت تــدير اإلصــدار، تكــون علــى 
(املشاركني وليس على الشركة اليت ختسر اجلهد والوقت

15F

2(. 
د يكـــون االلتـــزام مـــن متعّهـــكتتـــب فيهـــا، و نـــة بشـــراء الصـــكوك الـــيت مل يُ ســـة معيّ د مؤسّ جيـــوز أن تتعّهـــ .9

د باالكتتاب عمولة مقابل ذلك ا على أساس الوعد امللزم، وال جيوز أن يتقاضى املتعهّ االكتتاب مبنيً 
 ؛التعهد

جيــوز أن تصــدر الصــكوك آلجــال قصــرية أو متوســطة أو طويلــة بالضــوابط الشــرعية وقــد تصــدر دون  .10
 ه؛ى أساسحتديد أجل هلا، وذلك حبسب العقد الذي تصدر الصكوك عل

ط مــن املخــاطر أو للتخفيــف مــن تهــا طريقــة مشــروعة للتحــوّ لَ صــدر الصــكوك أو محََ م مُ نظّ جيــوز أن يُــ .11
دفع مثـل إنشـاء صـندوق تـأمني تكـافلي بأقسـاط تُـ ،احتياطي معدل التوزيع)عة (تقلبات العوائد املوزّ 

ا مـن اقتطـاع نسـبة عات محلة الصكوك، وال مانع شـرعً ة محلة الصكوك يف العائد أو من تربّ من حصّ 
(نة من العائدمعيّ 

16F

3(. 

                                                 
 .06ص: حممد عبد الغفار الشريف ، مرجع سابق،  -  )1(
 .16ص: عبد اهللا املطلق، مرجع سابق،  -  )2(
 .318مرجع سابق، ص المعايير الشرعية"،" للمؤسسات املالية اإلسالمية،هيئة احملاسبة واملراجعة   -  )3(
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عد صناديق االستثمار اإلسالمية إحدى أهم أدوات السوق املاليـة اإلسـالمية باعتبارهـا وسـيلة فعالـة تُ 

يين ال تتلــو  الــدر  علـ  إدار  اسـتثماراتم صـغارهم الّـ ةً يف جتميع املدخرات، واإلتاحة للمستثمرين خاصّ 

والعامليــة وبضــوابط شــرعية وذلــك حتــت إشــراف يــة مباشــر ، الفرصــة للمشــاركة يف األســواق املاليــة احمللّ  بصــور ٍ 
 .صةأجهز  متخصّ 

ز ومنشــط لألســواق املاليــة اإلســالمية، فهــي كــيلك ك وحمّفــهــام كمحــرّ  ا تـــوم بــدورٍ علــ  أّ�ــ وفضــالً  
 .يف البالد اإلسالمية فعلية يف إحداث التنمية االقتصادية تساهم مسامهةً 

 : مباحث التاليةق للسالمية يتم التطرّ وللوقوف أكثر عل  حـيـة صناديق االستثمار اإل 
 

  اإلسالمية؛  صناديق االستثماروأنواع  خصائص   :املبحث األول 

  دات االستثمارية؛ـداول الوحــــدار وتـضوابط إص :املبحث الثاني 

 تنشيط   صناديق االستثمار اإلسالمية في    أهمية :املبحث الثالث   

 .السعودية الماليةالسوق                              
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 : المبحث األول

 صناديق االستثمار اإلسالمية   وأنواع خصائص
 

وهـي عبـارة عـن حمفظـة  ،عترب صناديق االستثمار اإلسالمية مـن أهـم األدوات االسـتثمارية اإلسـالميةتُ 

رة واملعلنـة عة من األصول اليت يتم اختيارها وانتقاؤهـا بدقـة مبـا يتناسـب مـع األهـداف املقـرّ تضم تشكيلة متنوّ 
وائح والــنظم ة اإلســالمية والقــوانني والقــرارات والّلــعوككــم ااـــة معامالتــا أحكــام ومبــادئ الشــري ،للصــندوق

ـر لـديهم املــوارد املاليــة الكاـيــة لتكــوين حمفظــة اســتثمارية اال تتــو  نذيوهــي تســتهدف املســتثمرين الّــ ،الداخليـة
أو  ،زمـةة ولكـن تنقصـهم اخلـربة الكاـيـة والدرايـة الّال واملستثمرين الذين تتواـر لـديهم املـوارد املاليـ ،ة بمخاصّ 

  .ه ليس لديهم الوقت الكايف إلدارة تلك احملاـظأنّ 

لعناصــر ل للوقــوف أاثــر علــى مفهــوم وخصــائص ومزايــا صــناديق االســتثمار اإلســالمية ســيتم التطــّرقو 

 التالية:

 

 

 

 

 

 ؛صناديق االستثمار اإلسالمية مـــــزايا وممــــّيزات المطلب األّول: •
 واع صناديق االستثمار اإلسالمية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن المطلب الثاني: •
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 صناديق االستثمار اإلسالمية  مزايا وممّيزاتالمطلب األّول: 
اليت تعمل على جتميع فوائض  ،حد أساليب االستثمار اجلماعيأعترب صناديق االستثمار اإلسالمية تُ  

وذلـــك بغـــرض  ،صـــة وحمرتفـــةعـــن طريـــق جهـــات متخصّ  ،األمـــوال واســـتثمارها وفـــق طـــرق وأســـاليب مشـــروعة
 : وميكن توضيح ذلك كما يلي ،تنميتها واحملافظة عليها وحتقيق التنمية االقتصادية

 
 

 
 

 مــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةأولـاً : 
 يلي: ها مانت حقيقة ومفهوم صناديق االستثمار اإلسالمية، ومن أمهّ لقد وردت تعاريف عديدة بيّ  

ذي يلتـزم املـدير فيـه بضـوابط ذلك الصندوق الّـ" :صندوق االستثمار اإلسالمي هو :التعريف األول -1 

املصــرفية، وتظهــر هــذه  ق بتحــرمي الفائــدةصــة مــا يتعّلــق باألصــول واخلصــوم والعمليــات فيــه، وخباّ شــرعية تتعّلــ

ويف  ،ا عليــه يشــرتك املســتثمر يف ذلــك الصــندوقل اإلجيــاب الــذي بنــاءً الضــوابط يف نشــرة اإلصــدار الــيت متثّــ
(ع عليها الطرفان عند االكتتاباألحكام والشروط اليت يوقّ 

0F

1(. 

تهـا املاليـة عـن ة يف ذمّ أوعيـة اسـتثمارية مسـتقلّ : "هـياإلسـالمية صـناديق االسـتثمار : التعريف الثـاني - 2

ــتتكــوّ  ،اجلهــات املنشــئة هلــا ل ملكيــة أصــحابا يف ن مــن مســامهات يف صــورة أســهم أو وحــدات متســاوية متّث
(دار باملضاربة أو الوكالة"وتُ  ،ل اخلسارةاملوجودات، مع استحقاق الربح أو حتمّ 

1F

2(. 

 يـة اإلسـالمية الـيت تتـوّىل سـات املالأحـد املؤسّ : "صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية هـيالتعريف الثالـث:  - 3

عهــد بددارتــا إىل جهــة مــن أهــل اخلــربة ويُ  ،جتميــع أمــوال املســتثمرين يف صــورة وحــدات أو صــكوك اســتثمارية

علــى أن يــتم توزيــع صــايف العائــد فيمــا  ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية املناســبة،واالختصــاص،  لتوظيفهــا وفًقــ

                                                 
 -www.elgari.com/islamicfriends.htm    :التايل، متوفر على الرابط 2002، "اإلسالمية"صناديق االستثمار حممد علي القري،   -  )1(
 .2010، البحرين ،"لخاص بصناديق االستثمارا) 16(المعيار رقم  :ر المحاسبةييا"مع ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )2(

  ً؛ــــــــــــــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةــمــــــــــــ:  أولـا 
  : ؛ـــــــــــــــــــــــــصائص صناديق االستثمار اإلسالميةـــخــــــثانًيا 
  : ية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية؛ ــــآلثالثًا 
 ــــــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــا صناديق االستثمار اإلسالميةــمـــــــ : رابًعا. 
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وائح ة اإلسالمية والقوانني والقرارات واللّ عوككم كافة معامالتا أحكام ومبادئ الشري ،فاقبينهم حسب االتّ 
 .)2F1("والنظم الداخلية

دارة الصـندوق إ"عقد شـركة مضـاربة بـني  ا:عرف صناديق االستثمار اإلسالمية بأ�ّ تُ  التعريف الرابع: - 4

تبـون يف جممـوعهم رب املـال فيـدفعون مبـالغ نقديـة ل فيـه املكتاليت تقـوم بالعمـل فقـط وبـني املكتتبـني فيـه، ميثّـ

ـــمعيّ  ـــة إىل إدارة الصـــندوق الـــيت متّث ـــفتتـــوّىل  ،ل دور املضـــاربن ـــيت متّث ل رأس مـــال  جتميـــع حصـــيلة االكتتـــاب ال
ّــ ،ة شــائعة يف رأس املــالل لكــل مــنهم حّصــنــة متثّــا بقيمــة معيّ وتــدفع للمكتتبــني صــكوكً  ،املضــاربة ذي تقــوم ال

أو بطريــق غــري مباشــر كبيــع وشــراء  ،عــةبطريــق مباشــر يف مشــروعات حقيقيــة خمتلفــة ومتنوّ  اإلدارة باســتثماره
قـة حسـب نشـرة االكتتـاب امللتـزم ع األربـاح احملقّ وتوزّ  ،أصول مالية وأوراق مالية  كأسهم الشركات اإلسالمية

ط إدارة الصـندوق رّ مل تفـ مـا ،وإن حدثت خسارة تقع على املكتتبني بصفة (رب املال) ،با من كال الطرفني
 .)3F2("طت يقع الغرم عليهافدن فرّ  ،(املضارب)

بينهـا يف الفكـرة العامـة واملبـدأ األساسـي الـذي تقـوم عليـه  ومن مجلة هذه التعاريف الـيت تشـرتك يف مـا
 جتميـع مـدخرات املسـتثمرين يف يتوّىل  ،وعاء استثماري :اميكن تعريفها بأ�ّ  ،الصناديق االستثمارية اإلسالمية

صــــة عهـــد بـــا إىل جهـــة حمرتفـــة ومتخصّ ورة وحـــدات أو وثـــائق أو صـــكوك اســـتثمارية متســـاوية القيمـــة، يُ صـــ
 ، مبا يعود بالنفع ملؤّسسيها واملستثمرين فيها واالقتصاد ككل.لتوظيفها وإدارتا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 ثانيـًا: خصائص صناديق االستثمار اإلسالمية
زة هلـا، قـة بصـناديق االسـتثمار اإلسـالمية أهـم اخلصـائص املميّـابقة واملتعلّ الّسـنت التعـاريف لقد تضـمّ  

 يلي:  واليت ميكن توضحيها يف ما
ـــ .1 ـــة مســـتقلّ تتمّت ة عـــن املســـتثمرين مـــالكي الوحـــدات ع صـــناديق االســـتثمار اإلســـالمية بشخصـــية معنوي

صفة قانونية وشكل تنظيمـي وإطـار سة هلا ايل فهي مؤسّ فة بددارتا، وبالتّ االستثمارية وعن اجلهة املكلَّ 
(مايل وحماسيب مستقل

4F

3(. 

                                                 
 ىل املؤمتر إ"، ورقة عمل مقدمة لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة، -  )1(

 .11، ص:2000العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودية،         
 "، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالمي سةدرا :صناديق االستثمار" ،أمحد بن حسن بن  أمحد احلسيين -  )2(

 .21، ص:1999        
 .11مرجع سابق، ص: منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"،" حسني حسن شحاتة، -  )3(
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لـــون يف فاملســـتثمرون املكتتبـــون يف رأس مـــال الصـــندوق ميثّ  ،ةتقـــوم علـــى أســـاس عقـــد املضـــاربة الشـــرعي .2
وافق على تعيني اجلهة املصدرة اليت تقوم بدور املضارب إلدارة الصندوق الذي يُ  ،جمموعهم  رب املال

(الشرعية وشروط نشرة االكتتاب أو الئحة الصندوقا ألحكام املضاربة وفقً 
5F

1(. 
وكــــذلك  ،ة اإلســــالميةعفاته املختلفــــة بأحكــــام الشــــريتلتــــزم إدارة الصــــندوق يف كافــــة معامالتــــه وتصــــرّ  .3

واملسائل  ،رات والتوصيات الصادرة عن الامع الفقهية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعيةبالفتاوى واملقرّ 
 مبعامالت الصندوق؛قة املعاصرة املتعلّ 

ا للضــوابط واملعــايري اإلســالمية يف جمــال االســتثمار املباشــر وغــري املباشــر، ف أمــوال الصــندوق وفًقــوظَّــتُ  .4
ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية، ومنهــا: املســامهات يف األوراق املاليــة اإلســالمية، واملضــاربة وذلــك طبًقــ

 .)6F2(ةوأي صيغة مستحدثة ال تتعارض وأحكام الشريع واملشاركة واملراحبة والسلم واإلجارة واالستصناع،
 ا على أساس:مّ إ إدارة الصندوق جهة من أهل اخلربة واالختصاص واالحرتاف، وتكون اإلدارة تتوّىل  .5

  حيث كّدد املقابل للمدير (املضارب) بنسبة معلومة من ربح الصندوق؛ المضاربة : .أ 
ــــة:  .ب  ــــث كــــّدد فيهــــا املقابــــل للمــــدير أو الوكال ــــة أو بنســــبة مــــنحي ــــل) بعمولــــة معّين  (الوكي

(املسامهات وتؤول هذه النسبة إىل مبلغ مقطوع أو بنسبة من صايف املوجودات
7F

3(. 
ل هــــذه وتتمثّــــ ،دة األطــــرافتعتــــرب صــــناديق االســــتثمار اإلســــالمية مــــن الوحــــدات االســــتثمارية املتعــــدّ  .6

 :يف األطراف عادةً 

 ،سة مالية أو جمموعة مـن أصـحاب املـالمؤسّ ا أو قد تكون مصرفً  ة للصندوق:ئالجهة المنش .أ 

 ؛"املسامهون"أو  "املؤّسسون"ق عليهم طلَ ويُ 

 ؛ذين يشرتون الوحدات أو الوثائق أو الصكوك االستثماريةهم الّ  المشتركون في الصندوق: .ب 

وتعمــــل يف إطــــار  ، إدارة عمليــــات ومعــــامالت الصــــندوقاجلهــــة الــــيت تتــــوّىل  إدارة الصــــندوق: .ج 

 ؛واملرجعية الشرعية والقانونية واالستثمارية االسرتاتيجيةطط خلت وااألهداف والسياسا

                                                 
 .16بق، ص:امرجع س اإلسالمية"،صناديق االستثمار " الدين حممد خوجة، عز  -  )1(
 .12ص: ، مرجع سابق،"الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية لتفعيل"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة،  -  )2(
 مرجع سابق.) الخاص بصناديق االستثمار"، 16"معايير المحاسبة: المعيار رقم ( ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )3(
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عهـــد إليهـــا اجلهـــة  تَ قـــد اليـــة الـــيت ملســـات اوهـــي املؤسّ  جهـــات تســـويق الوحـــدات االســـتثمارية: .د 

(إصدار وتسويق الوحدات االستثمارية مقابل عمولة أو أجر ،املنشئة للصندوق
8F

1(. 

مبـا يتناســب  ،نـةاســرتداد قيمـة مسـامهتهم وفـق ضــوابط وشـروط معيّ كـق ملـالكي الوحـدات االسـتثمارية  .7
مــــع االســــتمرار آلجــــال خمتلفــــة ويناســــب صــــغار املســــتثمرين، وهــــو يســــتلزم إعــــادة تقــــومي الوحــــدات 

 ؛ةدورياالستثمارية على فرتات 
ا يلتـزم الصـندوق االسـتثماري اإلسـالمي أيًضـ ،ة اإلسـالميةعإىل االلتـزام بأحكـام ومبـادئ الشـري إضافةً  .8

بــالقوانني والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن اجلهــات الصــادرة عــن اجلهــات احلكوميــة املشــرفة علــى 
 .)9F2(قالصنادي

 ثالثـًا: آلية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية
مـن ذوي اخلـربة واالختصـاص وبعـد نـة تقوم فكـرة الصـناديق االسـتثمارية اإلسـالمية يف قيـام جهـة معيّ  

ة نـمرين لتوظيفهـا واسـتثمارها يف جمـاالت معيّ ثبتجميـع مـدخرات املسـت ،احلصول على موافقة اجلهـات املشـرفة
 .ة اإلسالميةعوذلك وفق أحكام ومبادئ الشري لى عوائد جمزية بأقل خماطر ممكنة،لغرض احلصول ع

بسلســلة مــن اإلجــراءات واملراحــل لتحقيــق اهلــدف  ةاإلســالمي وميــر االســتثمار يف صــناديق االســتثمار 
(يلي ميكن تلخيصها يف ما ،املنشود منها

10F

3(: 

                                                 
 .14ص: "، مرجع سابق،"منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية حسني حسني شحاتة، -  )1(
 .12ص:  املرجع السابق، -  )2(
 ظر : ــــأن -  )3(

  24ص: أمحد احلسين، مرجع سابق،أمحد بن حسن بن. 
 14-13ص: مرجع سابق، صناديق االستثمار اإلسالمية"،" الدين حممد خوجة، عز. 
 سات "المؤسّ  :"، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتردراسة فقهية تأصيلية موسعة-صناديق االستثمار اإلسالمية" ة،دغ وبعبد الستار أ

 .588-587ص: ،2005 املتحدة،اإلمارات العربية المالية اإلسالمية "، 
 سات المالية اإلسالمية"،"المؤسّ  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،صناديق االستثمار اإلسالمية"" ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  

 .815-814، ص:2005 اإلمارات العربية املتحدة،
 الصناديق االستثمارية الفقه اإلسالميمصرف وأحكامها في "الخدمات االستثمارية في ال ،يوسف بن عبد اهللا الشبيلي :

 .104ص: ،2005 ،أطروحة دكتوراه غري منشورة، اململكة العربية السعودية ،"المصرفية والودائع
 ،16"، مرجع سابق، ص:منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية" حسني شحاتة 
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 نـــة والراغبـــة يف إنشـــاء صـــناديق اســتثمار إســـالمية بالبحـــث عـــن نشـــاط أو مشـــروع معـــّني قيــام جهـــة معيّ  .1
االســـتثمار يف وإعـــداد دراســـة اجلـــدوى االقتصـــادية لالســـتثمار يف هـــذا الـــال، وقـــد يكـــون هـــذا الـــال: 

ة اإلسالمية أو يف العقارات، أو يف قطاع جتاري أو صناعي أو عأسهم الشركات املنضبطة بأحكام الشري
 ؛ أو..معّني  يف بلدٍ 

ـــــه  .2 ـــــد أغراضـــــه وطبيعـــــة نشـــــاطه وأهداف تقـــــوم تلـــــك اجلهـــــة املنشـــــئة بتكـــــوين صـــــندوق اســـــتثماري وحتدي
ن كافـــة التفاصـــيل عـــن ندوق حبيـــث تتضـــمّ االســـتثمارية، وإعـــداد نشـــرة اإلصـــدار أو الئحـــة العمـــل للصـــ

نشــاط الصــندوق ومدتــه وشــروط االكتتــاب، وضــوابط االســرتداد ومواعيــدها وشــروط تصــفية الصــندوق 
 ؛باإلضافة إىل حتديد حقوق والتزامات خمتلف األطراف ،تتم با والطريقة اليت

ن املعلومـات ارية يتضـمّ تقدمي طلب للحصول على موافقـة اجلهـة املشـرفة علـى إنشـاء الصـناديق االسـتثم .3
 : ةً والوثائق واملستندات املطلوبة، وخاصّ 

هــة نســخة مــن الئحــة العمــل للصــندوق ونســخة أخــرى مــن الكتيبــات والنشــرات الدعائيــة املوجّ  .أ 
 ؛للمستثمرين

 ؛ة مبدير الصندوق وبقية األطراف األخرى ذات العالقةاملعلومات اخلاصّ  .ب 
صـل عليهـا اجلهـة املنشـئة وبقيـة اجلهـات األخـرى توضيح خمتلف األتعاب والعموالت اليت ستح .ج 

 ؛ذات العالقة
يــتم تقســيم رأس مــال الصــندوق االســتثماري إىل وحــدات أو حصــص أو أســهم مشــاركة أو صــكوك  .4

عتــرب كــل مكتتــب يف هــذه متســاوية القيمــة االمسيــة، وطرحهــا جلمهــور املســتثمرين لالكتتــاب فيهــا، ويُ 

صـدر هـذه الصـكوك ل الصـندوق بنسـبة مـا ميتلكـه منهـا، وتَ ة شـائعة يف رأس مـاا حبّصـالصكوك شريكً 
فات ف فيهـا بـالبيع واهلبـة والـرهن وغريهـا مـن التصـرّ باسم مالكها وليس حلاملها، وجيوز تداوهلا والتصـرّ 

 ؛الشرعية
تقــــوم باســـتثمار األمــــوال الّمعــــة لــــديها يف  ،ى اجلهــــة املنشــــئة للصـــندوق أمــــوال املكتتبــــنيبعـــدما تتلّقــــ .5

دة يف نشــــرة االكتتــــاب، مــــع ضــــرورة الرتكيــــز علــــى سياســــة التنويــــع مــــن خــــالل جتميــــع الــــاالت احملــــدّ 
 ةعة: أسهم، صكوك، عقارات... يف حمفظة االستثمار، وهي ضرورة تقتضيها السياساستثمارات متنوّ 

 ؛املثلى لالستثمار
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للصندوق، يقوم املدير بدجراء تقيـيم دوري للوحـدة االسـتثمارية، قـد يكـون ذلـك بعد التشغيل الفعلي  .6
ــ ت عليــه الئحــة االكتتــاب، وذلــك لغــرض حتديــد دة وفــق مــا نّصــا أو يف مواعيــد حمــدّ ا أو أســبوعيً يومًي

 ؛املبلغ الذي يبىن عليه تداول الوحدة االستثمارية بالبيع والشراء
ل صــايف الــربح أو اخلســارة يف الفــرق بــني فــق عليهــا، ويتمثّــيفيــة املتّ يــتم توزيــع األربــاح يف الفــرتات وبالك .7

ا مـا يـتم توزيـع األربـاح قيمة أصول الصندوق يف بداية االستثمار، وصايف أصوله بتاريخ التقيـيم، وغالبًـ
 بدحدى الطريقتني: 

 اح؛ يتم توزيع أرباح دورية على املستثمرين مالكي الوثائق االستثمارية وقت استحقاق األرب .أ 

يتم إعادة استثمار األرباح املتحّققة يف وحدات الصندوق، فتكون األرباح واخلسائر املتحّققـة  .ب 
ــا ببيــع  تســاوي مقــدار التغيــري احلاصــل يف قيمــة الوحــدة، ويــتم احلصــول علــى هــذه األربــاح إّم

 الوحدة أو االنتظار حّىت انتهاء عمر الصندوق وتصفيته؛
 حـــة اســـرتداد كـــل أو بعـــض الوحـــدات االســـتثمارية مـــىت أراد ذلـــك،كـــق للمســـتثمر يف الصـــناديق املفتو  .8

لــزم ه يُ نّــدف ، وإالّ شــرتط يف حالــة االســرتداد اجلزئــي أن ال تقــل قيمــة الوحــدات املتبقيــة عــن حــد معــّني ويُ 
 ؛باسرتداد كامل قيمة الوحدات االستثمارية

ه يسـتمر ويظـل نّـددة فلـه �ايـة حمـدّ  وإذا مل يكـن ،دة لهينتهي عمر الصندوق بانتهاء الفرتة الزمنية احملدّ  .9
ا، وعندها يـتم تصـفية أصـول الصـندوق وتأديـة ر املدير إ�اءه يف الوقت الذي يراه مناسبً ا حىت يقرّ باقيً 

 التزاماته وتوزيع املتبقي من حصيلة التصفية على مالكي الوحدات االستثمارية.

 رابًعا: مزايا صناديق االستثمار اإلسالمية
ة ديـدع بـه مـن فوائـد كثـرية ومزايـا عا ملـا تتمتّـحظيت صناديق االسـتثمار اإلسـالمية بأمهيـة بالغـة، نظـرً  

 يلي:  وذلك كما ،سيها أو للمستثمرين فيها أو بالنسبة لالقتصاد ككلسواء بالنسبة ملؤسّ 

إلســـالمية صــناديق االســـتثمار اتتـــيح  مزايــا صـــناديق االســـتثمار بالنســـبة للمســتثمرين األفـــراد:  - 1

  للمستثمرين األفراد املزايا التالية: 

يســـتفيد الفـــرد املـــّدخر الـــذي يســـتثمر أموالـــه يف صـــناديق االســـتثمار مـــن خـــربة  اإلدارة المتخّصصـــة:  -أ 

ــق بتقليــل  ومهــارة إدارة الصــندوق الــيت تكــون عــادًة مــن ذوي الكفــاءة واخلــربة واالحــرتاف، خاّصــًة فيمــا يتعّل
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علـــى أعلـــى عائـــد ممكـــن وبتكـــاليف إدارة منخفضـــة، وهـــي ميـــزة قـــد ال كّققهـــا خمـــاطر االســـتثمار واحلصـــول 
ــذي يســتثمر أموالــه بنفســه (املســتثمر العــادي اّل

11F

ذلــك أّن اإلدارة احملرتفــة للصــندوق ميكنهــا اختــاذ القــرارات  ،)1

ك فـــدّن االســـتثمارية املناســـبة بفاعليـــة أكـــرب وأفضـــل مـــن تلـــك الـــيت يســـتطيع املســـتثمر الفـــرد القيـــام بـــا، ولـــذل
زمـــة واملعلومــات الضـــرورية صــناديق االســـتثمار تناســب وتالئـــم املســتثمرين الـــذين ال تتــوافر لـــديهم اخلــربة الّال 

(والوقت الكايف إلدارة حمفظة  استثمارية
12F

2(. 

مــن أهــم مزايــا صــناديق االســتثمار قــدرتا علــى حتقيــق مبــدأ التنويــع التنويــع وتخفــيض المخــاطر:  -ب 

للتشكيلة اليت يتكّون منهـا الصـندوق، بطريقـٍة ُتسـهم يف ختفـيض املخـاطر الّـيت قـد يتعـّرض الفّعال كّما ونوًعا 
املســتثمر الفــرد  عهلــا محلــة الوحــدات االســتثمارية وذلــك بأقــل قــدر مــن األمــوال املســتثمرة، وهــو مــا ال يســتطي

(حتقيقه إّما لنقص اخلربة لديه، أو لعدم كفاية املبالغ املتاحة لديه لالستثمار
13F

3(. 
ا ممّـ ،ك مجيعهـا يف نفـس االجتـاه أو بـنفس املعـدالتوينبغي أن ال تكون أصول التشـكيلة املنتقـاة تتحـرّ 

(يتيح فرصة أكرب لتعويض أي اخنفاض وهبوط يف مستوى أي من فئات األصول يف الصندوق 
14F

4(. 
 منها: دة،متعدّ  خذ التنويع أشكاالً يتّ وقد        

 ؛صول: أسهم، صكوك، عقارات...التنويع بني األنواع املختلفة لأل -

  ؛النوع من األصول املالية: األسهم سالتنويع بني العديد من الشركات املصدرة لنف -

 ؛من تركيز االستثمارات يف قطاع معّني  التنويع بني العديد من القطاعات بدالً  -

 ة دول خمتلفة.تنويع اإلصدارات من عدّ  -

توّفر صناديق االستثمار للمستثمرين محلة الوثائق سيولة عاليـة وبتكـاليف متدنّيـة،  :السيولة والمرونة  -ج 

حيث ميكـن للمسـتثمر أن يقـوم ببيـع وشـراء الوحـدات االسـتثمارية بسـهولة وُيسـر، كمـا ميكنـه أيًضـا وخاّصـًة 
لـــة أو حـــىت دون بالنســـبة للصـــناديق املفتوحـــة اســـرتداد قيمـــة الوثـــائق الـــيت ميتلكهـــا مـــىت أراد ذلـــك بتكلفـــة قلي

                                                 
 .11-10ص:  مرجع سابق، احلسين،أمحد بن حسن أمحد   -   )1(
 .55ص: ،2006دار السالم، مصر،  ،" "صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقأشرف حممد دوابة،   -   )2(
 .801ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  -   )3(
 .840صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق، ص:  -   )4(
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(تكلفة
15F

، وهي بذلك تُتيح للمستثمرين حريـة االنتقـال باسـتثماراته مـن صـندوق آلخـر مقابـل رسـوم ضـئيلة، )1
(وهو ما يناسب ويوائم املستثمرين الذين تتغّري أهدافهم االستثمارية من وقٍت آلخر

16F

2(. 

تُتيح  صناديق االستثمار للمستثمرين املشاركة يف الصندوق حبدود دنيا   حدود المشاركة المتدنية:  -د 

لالســتثمار، طاملــا كــان ميتلــك قيمــة احلــد األدىن مــن الوثــائق الــيت ختولــه االشــرتاك يف تلــك الصــناديق، وهــي 

 بذلك تُتيح الفرصة لصغار املستثمرين لتنويع استثماراتم؛

ديق االســتثمار وختتلــف يف أهــدافها مبــا يتناســب مــع طبيعــة  تتنــوّع صــنا :تنــوّع األهــداف االســتثمارية  -ه 

كــل مســتثمر ويســاعده علــى اختيــار النــوع الــذي يتناســب مــع ظروفــه، وهــي بــذلك تلــيب هــدفًا أو أكثــر مــن 

أهداف املستثمرين، فهناك صـناديق تـدف إىل احملافظـة علـى رأس املـال املسـتثمر، وأخـرى تـدف إىل حتقيـق 
(قد تدف صناديق أخرى إىل حتقيق الدخل وهكذا أرباح رأمسالية، يف حني

17F

3(. 

تعتــــرب صــــناديق االســـتثمار مــــن أكــــرب اخلــــدمات االســــتثمارية تنظيًمــــا وخضــــوًعا  الرقابــــة والشــــفافية:  -و 

ـــوائح الـــيت حتكـــم عملهـــا (للتشـــريعات والقـــوانني والّل
18F

ـــايل فـــدّن هـــذه اجلهـــات اإلشـــرافية .)4 والرقابيـــة علـــى  وبالّت

الصناديق تطالبها بقدٍر كبري من الشفافية واإلفصاح عـن أدائهـا، إذ أّ�ـا جتربهـا علـى تقـدمي تقـارير دوريـة عـن 
أنشطة الصناديق يف فرتات منتظمة، كما أّ�ـا تقـوم بتقيـيم الوحـدات االسـتثمارية دوريًـا، ممّـا ُيسـاعد املسـتثمر 

(ر االستثماري املناسبعلى معرفة عائد استثماره واختاذ القرا
19F

5(. 

تــيح صــناديق االســتثمار العديــد مــن املزايــا تُ : االســتثمار بالنســبة لالقتصــاد ككــل مزايــا صــناديق - 2

 يلي:  ها فيماحميكن توضي ،لالقتصاد الوطين

الة لتطوير القطاع العام وحتويلـه إىل قطـاع خـاص عـن طريـق االكتتـاب عد صناديق االستثمار وسيلة فعّ تُ  .أ 

 وتوسيع قاعدة امللكية من خالل طرح جزء من أسهم الشركات واملصارف لالكتتاب العام؛العام 

                                                 
 .232ص: هوشيار معروف كاكاموال، مرجع سابق،  -  )1(
 .56ص: "، مرجع سابق،اإلسالمية بين النظرية والتطبيق البنوك"صناديق االستثمار في أشرف حممد دوابة،   -  )2(
 .203ص: مرجع سابق، ،دبحممد صاحل احلناوي وجالل الع  -  )3(
 841ص: صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق،  -  )4(
 "، دار النفائس، دراسة تطبيقية مقارنة –الضوابط الشرعية واألحكام النظامية –"صناديق االستثمار  ،سةيالرمحن بن عبد العزيز النف عبد  -  )5(

 .110، ص:2009 األردن،         
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مـن خـالل إجيـاد قنـوات اسـتثمارية مأمونـة  ،با لالستثمار يف اخلـارجمحاية املدخرات الوطنية ومنع تسرّ  .ب 
م يف سـاهسـاهم يف جـذب رؤوس األمـوال األجنبيـة مبـا يُ وبعوائد جمزية لتوظيف هـذه املـدخرات، كمـا تُ 

 ؛حتقيق التنمية االقتصادية

 ةً ســـاهم صــــناديق االســــتثمار يف تنشـــيط ســــوق األوراق املاليــــة عــــن طريـــق جــــذب املســــتثمرين خاّصــــتُ  .ج 
 ؛لالستثمار يف األوراق املالية بأسلوب عملي ال كتاج ملعرفة مالية واسعة ،صغارهم

ة شــرائية يف ســوق األوراق قــوّ  ،رالســتثمااصــدرها صــناديق ل االكتتابــات يف وثــائق االســتثمار الــيت تُ متثّــ .د 
ا يســاعد هــذه الشــركات لالجتــاه لألســواق املاليــة لتمويــل زمــة للشــركات، ممّــاملاليــة بتوفريهــا الســيولة الّال 

 ؛جوء لالقرتاض من املصارفأنشطتها بدل اللّ 

لبيع لصاحل هام يف حتسني شروط ا ايل تقوم بدورٍ ساهم يف تدعيم التقييم السليم لألوراق املالية، وبالتّ تُ  .ه 
 ؛االقتصاد الوطين

سـاعد يف تنشـيط وكفـاءة ا يُ يف السـوق الثانويـة ممّـ ةتتعامل صناديق االستثمار يف األوراق املالية املتداولـ .و 
 ؛ساهم يف تنشيطهاحد ذاتا تُ  حركة البيع والشراء يف هذه السوق، كما أنّ 

بعـــد أن كانـــت  األوراق املاليـــةرين لـــدخول أســـواق فتحـــت صـــناديق االســـتثمار الـــال لصـــغار املـــدخ .ز 
 ؛عام ساهم يف تنشيط احلركة االقتصادية بشكلٍ مقتصرة على كبار املستثمرين، مما يُ 

 ،جـم مالكوهـا عـن اسـتثمارهاتساعد صناديق االستثمار على حتريك األموال اجلامدة واملكتنـزة الـيت كُ  .ح 

ملاليــة اسـات ها املصـارف واملؤسّ ؤ ة خـربتم، فهــذه الصـناديق الـيت تنشـبسـبب خـوفهم وعـدم ثقـتهم وقلّـ
عهم علــى اســتثمار هــذه األمــوال اجلامــدة ا يشــجّ اإلســالمية متــنحهم الثقــة فيهــا ويف إدارتــا احملرتفــة، ممّــ

(واملعطلة
20F

1(. 
 

                                                 
 ظر : ــأن  -  )1(

 :7-6عبد اليد صالحني، مرجع سابق، ص. 
 803ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا. 
 ،57ص: ، مرجع سابق،""صناديق االستثمار اإلسالمية في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق أشرف دوابة. 
 :112-111عبد الرمحن بن عبد العزيز النفسية، مرجع سابق، ص. 
 49ص: ،1995"، احتاد املصارف العربية، لبنان، المصارف العربية وصناعة صناديق االستثمار" ،عدنان اهلندي وآخرون. 
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 صناديق االستثمار اإلسالمية  مزايا وممّيزاتالمطلب األّول: 
اليت تعمل على جتميع فوائض  ،حد أساليب االستثمار اجلماعيأعترب صناديق االستثمار اإلسالمية تُ  

وذلـــك بغـــرض  ،صـــة وحمرتفـــةعـــن طريـــق جهـــات متخصّ  ،األمـــوال واســـتثمارها وفـــق طـــرق وأســـاليب مشـــروعة
 : وميكن توضيح ذلك كما يلي ،تنميتها واحملافظة عليها وحتقيق التنمية االقتصادية

 
 

 
 

 مــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةأولـاً : 
 يلي: ها مانت حقيقة ومفهوم صناديق االستثمار اإلسالمية، ومن أمهّ لقد وردت تعاريف عديدة بيّ  

ذي يلتـزم املـدير فيـه بضـوابط ذلك الصندوق الّـ" :صندوق االستثمار اإلسالمي هو :التعريف األول -1 

املصــرفية، وتظهــر هــذه  ق بتحــرمي الفائــدةصــة مــا يتعّلــق باألصــول واخلصــوم والعمليــات فيــه، وخباّ شــرعية تتعّلــ

ويف  ،ا عليــه يشــرتك املســتثمر يف ذلــك الصــندوقل اإلجيــاب الــذي بنــاءً الضــوابط يف نشــرة اإلصــدار الــيت متثّــ
(ع عليها الطرفان عند االكتتاباألحكام والشروط اليت يوقّ 

0F

1(. 

تهـا املاليـة عـن ة يف ذمّ أوعيـة اسـتثمارية مسـتقلّ : "هـياإلسـالمية صـناديق االسـتثمار : التعريف الثـاني - 2

ــتتكــوّ  ،اجلهــات املنشــئة هلــا ل ملكيــة أصــحابا يف ن مــن مســامهات يف صــورة أســهم أو وحــدات متســاوية متّث
(دار باملضاربة أو الوكالة"وتُ  ،ل اخلسارةاملوجودات، مع استحقاق الربح أو حتمّ 

1F

2(. 

 يـة اإلسـالمية الـيت تتـوّىل سـات املالأحـد املؤسّ : "صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية هـيالتعريف الثالـث:  - 3

عهــد بددارتــا إىل جهــة مــن أهــل اخلــربة ويُ  ،جتميــع أمــوال املســتثمرين يف صــورة وحــدات أو صــكوك اســتثمارية

علــى أن يــتم توزيــع صــايف العائــد فيمــا  ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية املناســبة،واالختصــاص،  لتوظيفهــا وفًقــ

                                                 
 -www.elgari.com/islamicfriends.htm    :التايل، متوفر على الرابط 2002، "اإلسالمية"صناديق االستثمار حممد علي القري،   -  )1(
 .2010، البحرين ،"لخاص بصناديق االستثمارا) 16(المعيار رقم  :ر المحاسبةييا"مع ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )2(

  ً؛ــــــــــــــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةــمــــــــــــ:  أولـا 
  : ؛ـــــــــــــــــــــــــصائص صناديق االستثمار اإلسالميةـــخــــــثانًيا 
  : ية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية؛ ــــآلثالثًا 
 ــــــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــا صناديق االستثمار اإلسالميةــمـــــــ : رابًعا. 
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وائح ة اإلسالمية والقوانني والقرارات واللّ عوككم كافة معامالتا أحكام ومبادئ الشري ،فاقبينهم حسب االتّ 
 .)2F1("والنظم الداخلية

دارة الصـندوق إ"عقد شـركة مضـاربة بـني  ا:عرف صناديق االستثمار اإلسالمية بأ�ّ تُ  التعريف الرابع: - 4

تبـون يف جممـوعهم رب املـال فيـدفعون مبـالغ نقديـة ل فيـه املكتاليت تقـوم بالعمـل فقـط وبـني املكتتبـني فيـه، ميثّـ

ـــمعيّ  ـــة إىل إدارة الصـــندوق الـــيت متّث ـــفتتـــوّىل  ،ل دور املضـــاربن ـــيت متّث ل رأس مـــال  جتميـــع حصـــيلة االكتتـــاب ال
ّــ ،ة شــائعة يف رأس املــالل لكــل مــنهم حّصــنــة متثّــا بقيمــة معيّ وتــدفع للمكتتبــني صــكوكً  ،املضــاربة ذي تقــوم ال

أو بطريــق غــري مباشــر كبيــع وشــراء  ،عــةبطريــق مباشــر يف مشــروعات حقيقيــة خمتلفــة ومتنوّ  اإلدارة باســتثماره
قـة حسـب نشـرة االكتتـاب امللتـزم ع األربـاح احملقّ وتوزّ  ،أصول مالية وأوراق مالية  كأسهم الشركات اإلسالمية

ط إدارة الصـندوق رّ مل تفـ مـا ،وإن حدثت خسارة تقع على املكتتبني بصفة (رب املال) ،با من كال الطرفني
 .)3F2("طت يقع الغرم عليهافدن فرّ  ،(املضارب)

بينهـا يف الفكـرة العامـة واملبـدأ األساسـي الـذي تقـوم عليـه  ومن مجلة هذه التعاريف الـيت تشـرتك يف مـا
 جتميـع مـدخرات املسـتثمرين يف يتوّىل  ،وعاء استثماري :اميكن تعريفها بأ�ّ  ،الصناديق االستثمارية اإلسالمية

صــــة عهـــد بـــا إىل جهـــة حمرتفـــة ومتخصّ ورة وحـــدات أو وثـــائق أو صـــكوك اســـتثمارية متســـاوية القيمـــة، يُ صـــ
 ، مبا يعود بالنفع ملؤّسسيها واملستثمرين فيها واالقتصاد ككل.لتوظيفها وإدارتا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 ثانيـًا: خصائص صناديق االستثمار اإلسالمية
زة هلـا، قـة بصـناديق االسـتثمار اإلسـالمية أهـم اخلصـائص املميّـابقة واملتعلّ الّسـنت التعـاريف لقد تضـمّ  

 يلي:  واليت ميكن توضحيها يف ما
ـــ .1 ـــة مســـتقلّ تتمّت ة عـــن املســـتثمرين مـــالكي الوحـــدات ع صـــناديق االســـتثمار اإلســـالمية بشخصـــية معنوي

صفة قانونية وشكل تنظيمـي وإطـار سة هلا ايل فهي مؤسّ فة بددارتا، وبالتّ االستثمارية وعن اجلهة املكلَّ 
(مايل وحماسيب مستقل

4F

3(. 

                                                 
 ىل املؤمتر إ"، ورقة عمل مقدمة لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة، -  )1(

 .11، ص:2000العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودية،         
 "، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالمي سةدرا :صناديق االستثمار" ،أمحد بن حسن بن  أمحد احلسيين -  )2(

 .21، ص:1999        
 .11مرجع سابق، ص: منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"،" حسني حسن شحاتة، -  )3(
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لـــون يف فاملســـتثمرون املكتتبـــون يف رأس مـــال الصـــندوق ميثّ  ،ةتقـــوم علـــى أســـاس عقـــد املضـــاربة الشـــرعي .2
وافق على تعيني اجلهة املصدرة اليت تقوم بدور املضارب إلدارة الصندوق الذي يُ  ،جمموعهم  رب املال

(الشرعية وشروط نشرة االكتتاب أو الئحة الصندوقا ألحكام املضاربة وفقً 
5F

1(. 
وكــــذلك  ،ة اإلســــالميةعفاته املختلفــــة بأحكــــام الشــــريتلتــــزم إدارة الصــــندوق يف كافــــة معامالتــــه وتصــــرّ  .3

واملسائل  ،رات والتوصيات الصادرة عن الامع الفقهية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعيةبالفتاوى واملقرّ 
 مبعامالت الصندوق؛قة املعاصرة املتعلّ 

ا للضــوابط واملعــايري اإلســالمية يف جمــال االســتثمار املباشــر وغــري املباشــر، ف أمــوال الصــندوق وفًقــوظَّــتُ  .4
ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية، ومنهــا: املســامهات يف األوراق املاليــة اإلســالمية، واملضــاربة وذلــك طبًقــ

 .)6F2(ةوأي صيغة مستحدثة ال تتعارض وأحكام الشريع واملشاركة واملراحبة والسلم واإلجارة واالستصناع،
 ا على أساس:مّ إ إدارة الصندوق جهة من أهل اخلربة واالختصاص واالحرتاف، وتكون اإلدارة تتوّىل  .5

  حيث كّدد املقابل للمدير (املضارب) بنسبة معلومة من ربح الصندوق؛ المضاربة : .أ 
ــــة:  .ب  ــــث كــــّدد فيهــــا املقابــــل للمــــدير أو الوكال ــــة أو بنســــبة مــــنحي ــــل) بعمولــــة معّين  (الوكي

(املسامهات وتؤول هذه النسبة إىل مبلغ مقطوع أو بنسبة من صايف املوجودات
7F

3(. 
ل هــــذه وتتمثّــــ ،دة األطــــرافتعتــــرب صــــناديق االســــتثمار اإلســــالمية مــــن الوحــــدات االســــتثمارية املتعــــدّ  .6

 :يف األطراف عادةً 

 ،سة مالية أو جمموعة مـن أصـحاب املـالمؤسّ ا أو قد تكون مصرفً  ة للصندوق:ئالجهة المنش .أ 

 ؛"املسامهون"أو  "املؤّسسون"ق عليهم طلَ ويُ 

 ؛ذين يشرتون الوحدات أو الوثائق أو الصكوك االستثماريةهم الّ  المشتركون في الصندوق: .ب 

وتعمــــل يف إطــــار  ، إدارة عمليــــات ومعــــامالت الصــــندوقاجلهــــة الــــيت تتــــوّىل  إدارة الصــــندوق: .ج 

 ؛واملرجعية الشرعية والقانونية واالستثمارية االسرتاتيجيةطط خلت وااألهداف والسياسا

                                                 
 .16بق، ص:امرجع س اإلسالمية"،صناديق االستثمار " الدين حممد خوجة، عز  -  )1(
 .12ص: ، مرجع سابق،"الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية لتفعيل"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة،  -  )2(
 مرجع سابق.) الخاص بصناديق االستثمار"، 16"معايير المحاسبة: المعيار رقم ( ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )3(
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عهـــد إليهـــا اجلهـــة  تَ قـــد اليـــة الـــيت ملســـات اوهـــي املؤسّ  جهـــات تســـويق الوحـــدات االســـتثمارية: .د 

(إصدار وتسويق الوحدات االستثمارية مقابل عمولة أو أجر ،املنشئة للصندوق
8F

1(. 

مبـا يتناســب  ،نـةاســرتداد قيمـة مسـامهتهم وفـق ضــوابط وشـروط معيّ كـق ملـالكي الوحـدات االسـتثمارية  .7
مــــع االســــتمرار آلجــــال خمتلفــــة ويناســــب صــــغار املســــتثمرين، وهــــو يســــتلزم إعــــادة تقــــومي الوحــــدات 

 ؛ةدورياالستثمارية على فرتات 
ا يلتـزم الصـندوق االسـتثماري اإلسـالمي أيًضـ ،ة اإلسـالميةعإىل االلتـزام بأحكـام ومبـادئ الشـري إضافةً  .8

بــالقوانني والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن اجلهــات الصــادرة عــن اجلهــات احلكوميــة املشــرفة علــى 
 .)9F2(قالصنادي

 ثالثـًا: آلية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية
مـن ذوي اخلـربة واالختصـاص وبعـد نـة تقوم فكـرة الصـناديق االسـتثمارية اإلسـالمية يف قيـام جهـة معيّ  

ة نـمرين لتوظيفهـا واسـتثمارها يف جمـاالت معيّ ثبتجميـع مـدخرات املسـت ،احلصول على موافقة اجلهـات املشـرفة
 .ة اإلسالميةعوذلك وفق أحكام ومبادئ الشري لى عوائد جمزية بأقل خماطر ممكنة،لغرض احلصول ع

بسلســلة مــن اإلجــراءات واملراحــل لتحقيــق اهلــدف  ةاإلســالمي وميــر االســتثمار يف صــناديق االســتثمار 
(يلي ميكن تلخيصها يف ما ،املنشود منها

10F

3(: 

                                                 
 .14ص: "، مرجع سابق،"منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية حسني حسني شحاتة، -  )1(
 .12ص:  املرجع السابق، -  )2(
 ظر : ــــأن -  )3(

  24ص: أمحد احلسين، مرجع سابق،أمحد بن حسن بن. 
 14-13ص: مرجع سابق، صناديق االستثمار اإلسالمية"،" الدين حممد خوجة، عز. 
 سات "المؤسّ  :"، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتردراسة فقهية تأصيلية موسعة-صناديق االستثمار اإلسالمية" ة،دغ وبعبد الستار أ

 .588-587ص: ،2005 املتحدة،اإلمارات العربية المالية اإلسالمية "، 
 سات المالية اإلسالمية"،"المؤسّ  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،صناديق االستثمار اإلسالمية"" ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  

 .815-814، ص:2005 اإلمارات العربية املتحدة،
 الصناديق االستثمارية الفقه اإلسالميمصرف وأحكامها في "الخدمات االستثمارية في ال ،يوسف بن عبد اهللا الشبيلي :

 .104ص: ،2005 ،أطروحة دكتوراه غري منشورة، اململكة العربية السعودية ،"المصرفية والودائع
 ،16"، مرجع سابق، ص:منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية" حسني شحاتة 
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 نـــة والراغبـــة يف إنشـــاء صـــناديق اســتثمار إســـالمية بالبحـــث عـــن نشـــاط أو مشـــروع معـــّني قيــام جهـــة معيّ  .1
االســـتثمار يف وإعـــداد دراســـة اجلـــدوى االقتصـــادية لالســـتثمار يف هـــذا الـــال، وقـــد يكـــون هـــذا الـــال: 

ة اإلسالمية أو يف العقارات، أو يف قطاع جتاري أو صناعي أو عأسهم الشركات املنضبطة بأحكام الشري
 ؛ أو..معّني  يف بلدٍ 

ـــــه  .2 ـــــد أغراضـــــه وطبيعـــــة نشـــــاطه وأهداف تقـــــوم تلـــــك اجلهـــــة املنشـــــئة بتكـــــوين صـــــندوق اســـــتثماري وحتدي
ن كافـــة التفاصـــيل عـــن ندوق حبيـــث تتضـــمّ االســـتثمارية، وإعـــداد نشـــرة اإلصـــدار أو الئحـــة العمـــل للصـــ

نشــاط الصــندوق ومدتــه وشــروط االكتتــاب، وضــوابط االســرتداد ومواعيــدها وشــروط تصــفية الصــندوق 
 ؛باإلضافة إىل حتديد حقوق والتزامات خمتلف األطراف ،تتم با والطريقة اليت

ن املعلومـات ارية يتضـمّ تقدمي طلب للحصول على موافقـة اجلهـة املشـرفة علـى إنشـاء الصـناديق االسـتثم .3
 : ةً والوثائق واملستندات املطلوبة، وخاصّ 

هــة نســخة مــن الئحــة العمــل للصــندوق ونســخة أخــرى مــن الكتيبــات والنشــرات الدعائيــة املوجّ  .أ 
 ؛للمستثمرين

 ؛ة مبدير الصندوق وبقية األطراف األخرى ذات العالقةاملعلومات اخلاصّ  .ب 
صـل عليهـا اجلهـة املنشـئة وبقيـة اجلهـات األخـرى توضيح خمتلف األتعاب والعموالت اليت ستح .ج 

 ؛ذات العالقة
يــتم تقســيم رأس مــال الصــندوق االســتثماري إىل وحــدات أو حصــص أو أســهم مشــاركة أو صــكوك  .4

عتــرب كــل مكتتــب يف هــذه متســاوية القيمــة االمسيــة، وطرحهــا جلمهــور املســتثمرين لالكتتــاب فيهــا، ويُ 

صـدر هـذه الصـكوك ل الصـندوق بنسـبة مـا ميتلكـه منهـا، وتَ ة شـائعة يف رأس مـاا حبّصـالصكوك شريكً 
فات ف فيهـا بـالبيع واهلبـة والـرهن وغريهـا مـن التصـرّ باسم مالكها وليس حلاملها، وجيوز تداوهلا والتصـرّ 

 ؛الشرعية
تقــــوم باســـتثمار األمــــوال الّمعــــة لــــديها يف  ،ى اجلهــــة املنشــــئة للصـــندوق أمــــوال املكتتبــــنيبعـــدما تتلّقــــ .5

دة يف نشــــرة االكتتــــاب، مــــع ضــــرورة الرتكيــــز علــــى سياســــة التنويــــع مــــن خــــالل جتميــــع الــــاالت احملــــدّ 
 ةعة: أسهم، صكوك، عقارات... يف حمفظة االستثمار، وهي ضرورة تقتضيها السياساستثمارات متنوّ 

 ؛املثلى لالستثمار
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للصندوق، يقوم املدير بدجراء تقيـيم دوري للوحـدة االسـتثمارية، قـد يكـون ذلـك بعد التشغيل الفعلي  .6
ــ ت عليــه الئحــة االكتتــاب، وذلــك لغــرض حتديــد دة وفــق مــا نّصــا أو يف مواعيــد حمــدّ ا أو أســبوعيً يومًي

 ؛املبلغ الذي يبىن عليه تداول الوحدة االستثمارية بالبيع والشراء
ل صــايف الــربح أو اخلســارة يف الفــرق بــني فــق عليهــا، ويتمثّــيفيــة املتّ يــتم توزيــع األربــاح يف الفــرتات وبالك .7

ا مـا يـتم توزيـع األربـاح قيمة أصول الصندوق يف بداية االستثمار، وصايف أصوله بتاريخ التقيـيم، وغالبًـ
 بدحدى الطريقتني: 

 اح؛ يتم توزيع أرباح دورية على املستثمرين مالكي الوثائق االستثمارية وقت استحقاق األرب .أ 

يتم إعادة استثمار األرباح املتحّققة يف وحدات الصندوق، فتكون األرباح واخلسائر املتحّققـة  .ب 
ــا ببيــع  تســاوي مقــدار التغيــري احلاصــل يف قيمــة الوحــدة، ويــتم احلصــول علــى هــذه األربــاح إّم

 الوحدة أو االنتظار حّىت انتهاء عمر الصندوق وتصفيته؛
 حـــة اســـرتداد كـــل أو بعـــض الوحـــدات االســـتثمارية مـــىت أراد ذلـــك،كـــق للمســـتثمر يف الصـــناديق املفتو  .8

لــزم ه يُ نّــدف ، وإالّ شــرتط يف حالــة االســرتداد اجلزئــي أن ال تقــل قيمــة الوحــدات املتبقيــة عــن حــد معــّني ويُ 
 ؛باسرتداد كامل قيمة الوحدات االستثمارية

ه يسـتمر ويظـل نّـددة فلـه �ايـة حمـدّ  وإذا مل يكـن ،دة لهينتهي عمر الصندوق بانتهاء الفرتة الزمنية احملدّ  .9
ا، وعندها يـتم تصـفية أصـول الصـندوق وتأديـة ر املدير إ�اءه يف الوقت الذي يراه مناسبً ا حىت يقرّ باقيً 

 التزاماته وتوزيع املتبقي من حصيلة التصفية على مالكي الوحدات االستثمارية.

 رابًعا: مزايا صناديق االستثمار اإلسالمية
ة ديـدع بـه مـن فوائـد كثـرية ومزايـا عا ملـا تتمتّـحظيت صناديق االسـتثمار اإلسـالمية بأمهيـة بالغـة، نظـرً  

 يلي:  وذلك كما ،سيها أو للمستثمرين فيها أو بالنسبة لالقتصاد ككلسواء بالنسبة ملؤسّ 

إلســـالمية صــناديق االســـتثمار اتتـــيح  مزايــا صـــناديق االســـتثمار بالنســـبة للمســتثمرين األفـــراد:  - 1

  للمستثمرين األفراد املزايا التالية: 

يســـتفيد الفـــرد املـــّدخر الـــذي يســـتثمر أموالـــه يف صـــناديق االســـتثمار مـــن خـــربة  اإلدارة المتخّصصـــة:  -أ 

ــق بتقليــل  ومهــارة إدارة الصــندوق الــيت تكــون عــادًة مــن ذوي الكفــاءة واخلــربة واالحــرتاف، خاّصــًة فيمــا يتعّل
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علـــى أعلـــى عائـــد ممكـــن وبتكـــاليف إدارة منخفضـــة، وهـــي ميـــزة قـــد ال كّققهـــا خمـــاطر االســـتثمار واحلصـــول 
ــذي يســتثمر أموالــه بنفســه (املســتثمر العــادي اّل

11F

ذلــك أّن اإلدارة احملرتفــة للصــندوق ميكنهــا اختــاذ القــرارات  ،)1

ك فـــدّن االســـتثمارية املناســـبة بفاعليـــة أكـــرب وأفضـــل مـــن تلـــك الـــيت يســـتطيع املســـتثمر الفـــرد القيـــام بـــا، ولـــذل
زمـــة واملعلومــات الضـــرورية صــناديق االســـتثمار تناســب وتالئـــم املســتثمرين الـــذين ال تتــوافر لـــديهم اخلــربة الّال 

(والوقت الكايف إلدارة حمفظة  استثمارية
12F

2(. 

مــن أهــم مزايــا صــناديق االســتثمار قــدرتا علــى حتقيــق مبــدأ التنويــع التنويــع وتخفــيض المخــاطر:  -ب 

للتشكيلة اليت يتكّون منهـا الصـندوق، بطريقـٍة ُتسـهم يف ختفـيض املخـاطر الّـيت قـد يتعـّرض الفّعال كّما ونوًعا 
املســتثمر الفــرد  عهلــا محلــة الوحــدات االســتثمارية وذلــك بأقــل قــدر مــن األمــوال املســتثمرة، وهــو مــا ال يســتطي

(حتقيقه إّما لنقص اخلربة لديه، أو لعدم كفاية املبالغ املتاحة لديه لالستثمار
13F

3(. 
ا ممّـ ،ك مجيعهـا يف نفـس االجتـاه أو بـنفس املعـدالتوينبغي أن ال تكون أصول التشـكيلة املنتقـاة تتحـرّ 

(يتيح فرصة أكرب لتعويض أي اخنفاض وهبوط يف مستوى أي من فئات األصول يف الصندوق 
14F

4(. 
 منها: دة،متعدّ  خذ التنويع أشكاالً يتّ وقد        

 ؛صول: أسهم، صكوك، عقارات...التنويع بني األنواع املختلفة لأل -

  ؛النوع من األصول املالية: األسهم سالتنويع بني العديد من الشركات املصدرة لنف -

 ؛من تركيز االستثمارات يف قطاع معّني  التنويع بني العديد من القطاعات بدالً  -

 ة دول خمتلفة.تنويع اإلصدارات من عدّ  -

توّفر صناديق االستثمار للمستثمرين محلة الوثائق سيولة عاليـة وبتكـاليف متدنّيـة،  :السيولة والمرونة  -ج 

حيث ميكـن للمسـتثمر أن يقـوم ببيـع وشـراء الوحـدات االسـتثمارية بسـهولة وُيسـر، كمـا ميكنـه أيًضـا وخاّصـًة 
لـــة أو حـــىت دون بالنســـبة للصـــناديق املفتوحـــة اســـرتداد قيمـــة الوثـــائق الـــيت ميتلكهـــا مـــىت أراد ذلـــك بتكلفـــة قلي

                                                 
 .11-10ص:  مرجع سابق، احلسين،أمحد بن حسن أمحد   -   )1(
 .55ص: ،2006دار السالم، مصر،  ،" "صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقأشرف حممد دوابة،   -   )2(
 .801ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  -   )3(
 .840صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق، ص:  -   )4(
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(تكلفة
15F

، وهي بذلك تُتيح للمستثمرين حريـة االنتقـال باسـتثماراته مـن صـندوق آلخـر مقابـل رسـوم ضـئيلة، )1
(وهو ما يناسب ويوائم املستثمرين الذين تتغّري أهدافهم االستثمارية من وقٍت آلخر

16F

2(. 

تُتيح  صناديق االستثمار للمستثمرين املشاركة يف الصندوق حبدود دنيا   حدود المشاركة المتدنية:  -د 

لالســتثمار، طاملــا كــان ميتلــك قيمــة احلــد األدىن مــن الوثــائق الــيت ختولــه االشــرتاك يف تلــك الصــناديق، وهــي 

 بذلك تُتيح الفرصة لصغار املستثمرين لتنويع استثماراتم؛

ديق االســتثمار وختتلــف يف أهــدافها مبــا يتناســب مــع طبيعــة  تتنــوّع صــنا :تنــوّع األهــداف االســتثمارية  -ه 

كــل مســتثمر ويســاعده علــى اختيــار النــوع الــذي يتناســب مــع ظروفــه، وهــي بــذلك تلــيب هــدفًا أو أكثــر مــن 

أهداف املستثمرين، فهناك صـناديق تـدف إىل احملافظـة علـى رأس املـال املسـتثمر، وأخـرى تـدف إىل حتقيـق 
(قد تدف صناديق أخرى إىل حتقيق الدخل وهكذا أرباح رأمسالية، يف حني

17F

3(. 

تعتــــرب صــــناديق االســـتثمار مــــن أكــــرب اخلــــدمات االســــتثمارية تنظيًمــــا وخضــــوًعا  الرقابــــة والشــــفافية:  -و 

ـــوائح الـــيت حتكـــم عملهـــا (للتشـــريعات والقـــوانني والّل
18F

ـــايل فـــدّن هـــذه اجلهـــات اإلشـــرافية .)4 والرقابيـــة علـــى  وبالّت

الصناديق تطالبها بقدٍر كبري من الشفافية واإلفصاح عـن أدائهـا، إذ أّ�ـا جتربهـا علـى تقـدمي تقـارير دوريـة عـن 
أنشطة الصناديق يف فرتات منتظمة، كما أّ�ـا تقـوم بتقيـيم الوحـدات االسـتثمارية دوريًـا، ممّـا ُيسـاعد املسـتثمر 

(ر االستثماري املناسبعلى معرفة عائد استثماره واختاذ القرا
19F

5(. 

تــيح صــناديق االســتثمار العديــد مــن املزايــا تُ : االســتثمار بالنســبة لالقتصــاد ككــل مزايــا صــناديق - 2

 يلي:  ها فيماحميكن توضي ،لالقتصاد الوطين

الة لتطوير القطاع العام وحتويلـه إىل قطـاع خـاص عـن طريـق االكتتـاب عد صناديق االستثمار وسيلة فعّ تُ  .أ 

 وتوسيع قاعدة امللكية من خالل طرح جزء من أسهم الشركات واملصارف لالكتتاب العام؛العام 

                                                 
 .232ص: هوشيار معروف كاكاموال، مرجع سابق،  -  )1(
 .56ص: "، مرجع سابق،اإلسالمية بين النظرية والتطبيق البنوك"صناديق االستثمار في أشرف حممد دوابة،   -  )2(
 .203ص: مرجع سابق، ،دبحممد صاحل احلناوي وجالل الع  -  )3(
 841ص: صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق،  -  )4(
 "، دار النفائس، دراسة تطبيقية مقارنة –الضوابط الشرعية واألحكام النظامية –"صناديق االستثمار  ،سةيالرمحن بن عبد العزيز النف عبد  -  )5(

 .110، ص:2009 األردن،         
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مـن خـالل إجيـاد قنـوات اسـتثمارية مأمونـة  ،با لالستثمار يف اخلـارجمحاية املدخرات الوطنية ومنع تسرّ  .ب 
م يف سـاهسـاهم يف جـذب رؤوس األمـوال األجنبيـة مبـا يُ وبعوائد جمزية لتوظيف هـذه املـدخرات، كمـا تُ 

 ؛حتقيق التنمية االقتصادية

 ةً ســـاهم صــــناديق االســــتثمار يف تنشـــيط ســــوق األوراق املاليــــة عــــن طريـــق جــــذب املســــتثمرين خاّصــــتُ  .ج 
 ؛لالستثمار يف األوراق املالية بأسلوب عملي ال كتاج ملعرفة مالية واسعة ،صغارهم

ة شــرائية يف ســوق األوراق قــوّ  ،رالســتثمااصــدرها صــناديق ل االكتتابــات يف وثــائق االســتثمار الــيت تُ متثّــ .د 
ا يســاعد هــذه الشــركات لالجتــاه لألســواق املاليــة لتمويــل زمــة للشــركات، ممّــاملاليــة بتوفريهــا الســيولة الّال 

 ؛جوء لالقرتاض من املصارفأنشطتها بدل اللّ 

لبيع لصاحل هام يف حتسني شروط ا ايل تقوم بدورٍ ساهم يف تدعيم التقييم السليم لألوراق املالية، وبالتّ تُ  .ه 
 ؛االقتصاد الوطين

سـاعد يف تنشـيط وكفـاءة ا يُ يف السـوق الثانويـة ممّـ ةتتعامل صناديق االستثمار يف األوراق املالية املتداولـ .و 
 ؛ساهم يف تنشيطهاحد ذاتا تُ  حركة البيع والشراء يف هذه السوق، كما أنّ 

بعـــد أن كانـــت  األوراق املاليـــةرين لـــدخول أســـواق فتحـــت صـــناديق االســـتثمار الـــال لصـــغار املـــدخ .ز 
 ؛عام ساهم يف تنشيط احلركة االقتصادية بشكلٍ مقتصرة على كبار املستثمرين، مما يُ 

 ،جـم مالكوهـا عـن اسـتثمارهاتساعد صناديق االستثمار على حتريك األموال اجلامدة واملكتنـزة الـيت كُ  .ح 

ملاليــة اسـات ها املصـارف واملؤسّ ؤ ة خـربتم، فهــذه الصـناديق الـيت تنشـبسـبب خـوفهم وعـدم ثقـتهم وقلّـ
عهم علــى اســتثمار هــذه األمــوال اجلامــدة ا يشــجّ اإلســالمية متــنحهم الثقــة فيهــا ويف إدارتــا احملرتفــة، ممّــ

(واملعطلة
20F

1(. 
 

                                                 
 ظر : ــأن  -  )1(

 :7-6عبد اليد صالحني، مرجع سابق، ص. 
 803ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا. 
 ،57ص: ، مرجع سابق،""صناديق االستثمار اإلسالمية في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق أشرف دوابة. 
 :112-111عبد الرمحن بن عبد العزيز النفسية، مرجع سابق، ص. 
 49ص: ،1995"، احتاد املصارف العربية، لبنان، المصارف العربية وصناعة صناديق االستثمار" ،عدنان اهلندي وآخرون. 
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 صناديق االستثمار اإلسالمية  مزايا وممّيزاتالمطلب األّول: 
اليت تعمل على جتميع فوائض  ،حد أساليب االستثمار اجلماعيأعترب صناديق االستثمار اإلسالمية تُ  

وذلـــك بغـــرض  ،صـــة وحمرتفـــةعـــن طريـــق جهـــات متخصّ  ،األمـــوال واســـتثمارها وفـــق طـــرق وأســـاليب مشـــروعة
 : وميكن توضيح ذلك كما يلي ،تنميتها واحملافظة عليها وحتقيق التنمية االقتصادية

 
 

 
 

 مــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةأولـاً : 
 يلي: ها مانت حقيقة ومفهوم صناديق االستثمار اإلسالمية، ومن أمهّ لقد وردت تعاريف عديدة بيّ  

ذي يلتـزم املـدير فيـه بضـوابط ذلك الصندوق الّـ" :صندوق االستثمار اإلسالمي هو :التعريف األول -1 

املصــرفية، وتظهــر هــذه  ق بتحــرمي الفائــدةصــة مــا يتعّلــق باألصــول واخلصــوم والعمليــات فيــه، وخباّ شــرعية تتعّلــ

ويف  ،ا عليــه يشــرتك املســتثمر يف ذلــك الصــندوقل اإلجيــاب الــذي بنــاءً الضــوابط يف نشــرة اإلصــدار الــيت متثّــ
(ع عليها الطرفان عند االكتتاباألحكام والشروط اليت يوقّ 

0F

1(. 

تهـا املاليـة عـن ة يف ذمّ أوعيـة اسـتثمارية مسـتقلّ : "هـياإلسـالمية صـناديق االسـتثمار : التعريف الثـاني - 2

ــتتكــوّ  ،اجلهــات املنشــئة هلــا ل ملكيــة أصــحابا يف ن مــن مســامهات يف صــورة أســهم أو وحــدات متســاوية متّث
(دار باملضاربة أو الوكالة"وتُ  ،ل اخلسارةاملوجودات، مع استحقاق الربح أو حتمّ 

1F

2(. 

 يـة اإلسـالمية الـيت تتـوّىل سـات املالأحـد املؤسّ : "صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية هـيالتعريف الثالـث:  - 3

عهــد بددارتــا إىل جهــة مــن أهــل اخلــربة ويُ  ،جتميــع أمــوال املســتثمرين يف صــورة وحــدات أو صــكوك اســتثمارية

علــى أن يــتم توزيــع صــايف العائــد فيمــا  ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية املناســبة،واالختصــاص،  لتوظيفهــا وفًقــ

                                                 
 -www.elgari.com/islamicfriends.htm    :التايل، متوفر على الرابط 2002، "اإلسالمية"صناديق االستثمار حممد علي القري،   -  )1(
 .2010، البحرين ،"لخاص بصناديق االستثمارا) 16(المعيار رقم  :ر المحاسبةييا"مع ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )2(

  ً؛ــــــــــــــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةــمــــــــــــ:  أولـا 
  : ؛ـــــــــــــــــــــــــصائص صناديق االستثمار اإلسالميةـــخــــــثانًيا 
  : ية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية؛ ــــآلثالثًا 
 ــــــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــا صناديق االستثمار اإلسالميةــمـــــــ : رابًعا. 
 

 



 اإلسالمية  صناديق االستثمار وأنواع   املبحث األول: خصائص                             ..تطوير السوق يف  تنشيط وامس :  دور صناديق االستثمار اإلسالمية الفصل اخل
 صناديق  االستثمار اإلسالمية مزايا ومميزات   : املطلب األول 

 

298 
 

وائح ة اإلسالمية والقوانني والقرارات واللّ عوككم كافة معامالتا أحكام ومبادئ الشري ،فاقبينهم حسب االتّ 
 .)2F1("والنظم الداخلية

دارة الصـندوق إ"عقد شـركة مضـاربة بـني  ا:عرف صناديق االستثمار اإلسالمية بأ�ّ تُ  التعريف الرابع: - 4

تبـون يف جممـوعهم رب املـال فيـدفعون مبـالغ نقديـة ل فيـه املكتاليت تقـوم بالعمـل فقـط وبـني املكتتبـني فيـه، ميثّـ

ـــمعيّ  ـــة إىل إدارة الصـــندوق الـــيت متّث ـــفتتـــوّىل  ،ل دور املضـــاربن ـــيت متّث ل رأس مـــال  جتميـــع حصـــيلة االكتتـــاب ال
ّــ ،ة شــائعة يف رأس املــالل لكــل مــنهم حّصــنــة متثّــا بقيمــة معيّ وتــدفع للمكتتبــني صــكوكً  ،املضــاربة ذي تقــوم ال

أو بطريــق غــري مباشــر كبيــع وشــراء  ،عــةبطريــق مباشــر يف مشــروعات حقيقيــة خمتلفــة ومتنوّ  اإلدارة باســتثماره
قـة حسـب نشـرة االكتتـاب امللتـزم ع األربـاح احملقّ وتوزّ  ،أصول مالية وأوراق مالية  كأسهم الشركات اإلسالمية

ط إدارة الصـندوق رّ مل تفـ مـا ،وإن حدثت خسارة تقع على املكتتبني بصفة (رب املال) ،با من كال الطرفني
 .)3F2("طت يقع الغرم عليهافدن فرّ  ،(املضارب)

بينهـا يف الفكـرة العامـة واملبـدأ األساسـي الـذي تقـوم عليـه  ومن مجلة هذه التعاريف الـيت تشـرتك يف مـا
 جتميـع مـدخرات املسـتثمرين يف يتوّىل  ،وعاء استثماري :اميكن تعريفها بأ�ّ  ،الصناديق االستثمارية اإلسالمية

صــــة عهـــد بـــا إىل جهـــة حمرتفـــة ومتخصّ ورة وحـــدات أو وثـــائق أو صـــكوك اســـتثمارية متســـاوية القيمـــة، يُ صـــ
 ، مبا يعود بالنفع ملؤّسسيها واملستثمرين فيها واالقتصاد ككل.لتوظيفها وإدارتا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 ثانيـًا: خصائص صناديق االستثمار اإلسالمية
زة هلـا، قـة بصـناديق االسـتثمار اإلسـالمية أهـم اخلصـائص املميّـابقة واملتعلّ الّسـنت التعـاريف لقد تضـمّ  

 يلي:  واليت ميكن توضحيها يف ما
ـــ .1 ـــة مســـتقلّ تتمّت ة عـــن املســـتثمرين مـــالكي الوحـــدات ع صـــناديق االســـتثمار اإلســـالمية بشخصـــية معنوي

صفة قانونية وشكل تنظيمـي وإطـار سة هلا ايل فهي مؤسّ فة بددارتا، وبالتّ االستثمارية وعن اجلهة املكلَّ 
(مايل وحماسيب مستقل

4F

3(. 

                                                 
 ىل املؤمتر إ"، ورقة عمل مقدمة لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة، -  )1(

 .11، ص:2000العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودية،         
 "، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالمي سةدرا :صناديق االستثمار" ،أمحد بن حسن بن  أمحد احلسيين -  )2(

 .21، ص:1999        
 .11مرجع سابق، ص: منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"،" حسني حسن شحاتة، -  )3(
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لـــون يف فاملســـتثمرون املكتتبـــون يف رأس مـــال الصـــندوق ميثّ  ،ةتقـــوم علـــى أســـاس عقـــد املضـــاربة الشـــرعي .2
وافق على تعيني اجلهة املصدرة اليت تقوم بدور املضارب إلدارة الصندوق الذي يُ  ،جمموعهم  رب املال

(الشرعية وشروط نشرة االكتتاب أو الئحة الصندوقا ألحكام املضاربة وفقً 
5F

1(. 
وكــــذلك  ،ة اإلســــالميةعفاته املختلفــــة بأحكــــام الشــــريتلتــــزم إدارة الصــــندوق يف كافــــة معامالتــــه وتصــــرّ  .3

واملسائل  ،رات والتوصيات الصادرة عن الامع الفقهية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعيةبالفتاوى واملقرّ 
 مبعامالت الصندوق؛قة املعاصرة املتعلّ 

ا للضــوابط واملعــايري اإلســالمية يف جمــال االســتثمار املباشــر وغــري املباشــر، ف أمــوال الصــندوق وفًقــوظَّــتُ  .4
ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية، ومنهــا: املســامهات يف األوراق املاليــة اإلســالمية، واملضــاربة وذلــك طبًقــ

 .)6F2(ةوأي صيغة مستحدثة ال تتعارض وأحكام الشريع واملشاركة واملراحبة والسلم واإلجارة واالستصناع،
 ا على أساس:مّ إ إدارة الصندوق جهة من أهل اخلربة واالختصاص واالحرتاف، وتكون اإلدارة تتوّىل  .5

  حيث كّدد املقابل للمدير (املضارب) بنسبة معلومة من ربح الصندوق؛ المضاربة : .أ 
ــــة:  .ب  ــــث كــــّدد فيهــــا املقابــــل للمــــدير أو الوكال ــــة أو بنســــبة مــــنحي ــــل) بعمولــــة معّين  (الوكي

(املسامهات وتؤول هذه النسبة إىل مبلغ مقطوع أو بنسبة من صايف املوجودات
7F

3(. 
ل هــــذه وتتمثّــــ ،دة األطــــرافتعتــــرب صــــناديق االســــتثمار اإلســــالمية مــــن الوحــــدات االســــتثمارية املتعــــدّ  .6

 :يف األطراف عادةً 

 ،سة مالية أو جمموعة مـن أصـحاب املـالمؤسّ ا أو قد تكون مصرفً  ة للصندوق:ئالجهة المنش .أ 

 ؛"املسامهون"أو  "املؤّسسون"ق عليهم طلَ ويُ 

 ؛ذين يشرتون الوحدات أو الوثائق أو الصكوك االستثماريةهم الّ  المشتركون في الصندوق: .ب 

وتعمــــل يف إطــــار  ، إدارة عمليــــات ومعــــامالت الصــــندوقاجلهــــة الــــيت تتــــوّىل  إدارة الصــــندوق: .ج 

 ؛واملرجعية الشرعية والقانونية واالستثمارية االسرتاتيجيةطط خلت وااألهداف والسياسا

                                                 
 .16بق، ص:امرجع س اإلسالمية"،صناديق االستثمار " الدين حممد خوجة، عز  -  )1(
 .12ص: ، مرجع سابق،"الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية لتفعيل"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة،  -  )2(
 مرجع سابق.) الخاص بصناديق االستثمار"، 16"معايير المحاسبة: المعيار رقم ( ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )3(
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عهـــد إليهـــا اجلهـــة  تَ قـــد اليـــة الـــيت ملســـات اوهـــي املؤسّ  جهـــات تســـويق الوحـــدات االســـتثمارية: .د 

(إصدار وتسويق الوحدات االستثمارية مقابل عمولة أو أجر ،املنشئة للصندوق
8F

1(. 

مبـا يتناســب  ،نـةاســرتداد قيمـة مسـامهتهم وفـق ضــوابط وشـروط معيّ كـق ملـالكي الوحـدات االسـتثمارية  .7
مــــع االســــتمرار آلجــــال خمتلفــــة ويناســــب صــــغار املســــتثمرين، وهــــو يســــتلزم إعــــادة تقــــومي الوحــــدات 

 ؛ةدورياالستثمارية على فرتات 
ا يلتـزم الصـندوق االسـتثماري اإلسـالمي أيًضـ ،ة اإلسـالميةعإىل االلتـزام بأحكـام ومبـادئ الشـري إضافةً  .8

بــالقوانني والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن اجلهــات الصــادرة عــن اجلهــات احلكوميــة املشــرفة علــى 
 .)9F2(قالصنادي

 ثالثـًا: آلية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية
مـن ذوي اخلـربة واالختصـاص وبعـد نـة تقوم فكـرة الصـناديق االسـتثمارية اإلسـالمية يف قيـام جهـة معيّ  

ة نـمرين لتوظيفهـا واسـتثمارها يف جمـاالت معيّ ثبتجميـع مـدخرات املسـت ،احلصول على موافقة اجلهـات املشـرفة
 .ة اإلسالميةعوذلك وفق أحكام ومبادئ الشري لى عوائد جمزية بأقل خماطر ممكنة،لغرض احلصول ع

بسلســلة مــن اإلجــراءات واملراحــل لتحقيــق اهلــدف  ةاإلســالمي وميــر االســتثمار يف صــناديق االســتثمار 
(يلي ميكن تلخيصها يف ما ،املنشود منها

10F

3(: 

                                                 
 .14ص: "، مرجع سابق،"منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية حسني حسني شحاتة، -  )1(
 .12ص:  املرجع السابق، -  )2(
 ظر : ــــأن -  )3(

  24ص: أمحد احلسين، مرجع سابق،أمحد بن حسن بن. 
 14-13ص: مرجع سابق، صناديق االستثمار اإلسالمية"،" الدين حممد خوجة، عز. 
 سات "المؤسّ  :"، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتردراسة فقهية تأصيلية موسعة-صناديق االستثمار اإلسالمية" ة،دغ وبعبد الستار أ

 .588-587ص: ،2005 املتحدة،اإلمارات العربية المالية اإلسالمية "، 
 سات المالية اإلسالمية"،"المؤسّ  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،صناديق االستثمار اإلسالمية"" ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  

 .815-814، ص:2005 اإلمارات العربية املتحدة،
 الصناديق االستثمارية الفقه اإلسالميمصرف وأحكامها في "الخدمات االستثمارية في ال ،يوسف بن عبد اهللا الشبيلي :

 .104ص: ،2005 ،أطروحة دكتوراه غري منشورة، اململكة العربية السعودية ،"المصرفية والودائع
 ،16"، مرجع سابق، ص:منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية" حسني شحاتة 
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 نـــة والراغبـــة يف إنشـــاء صـــناديق اســتثمار إســـالمية بالبحـــث عـــن نشـــاط أو مشـــروع معـــّني قيــام جهـــة معيّ  .1
االســـتثمار يف وإعـــداد دراســـة اجلـــدوى االقتصـــادية لالســـتثمار يف هـــذا الـــال، وقـــد يكـــون هـــذا الـــال: 

ة اإلسالمية أو يف العقارات، أو يف قطاع جتاري أو صناعي أو عأسهم الشركات املنضبطة بأحكام الشري
 ؛ أو..معّني  يف بلدٍ 

ـــــه  .2 ـــــد أغراضـــــه وطبيعـــــة نشـــــاطه وأهداف تقـــــوم تلـــــك اجلهـــــة املنشـــــئة بتكـــــوين صـــــندوق اســـــتثماري وحتدي
ن كافـــة التفاصـــيل عـــن ندوق حبيـــث تتضـــمّ االســـتثمارية، وإعـــداد نشـــرة اإلصـــدار أو الئحـــة العمـــل للصـــ

نشــاط الصــندوق ومدتــه وشــروط االكتتــاب، وضــوابط االســرتداد ومواعيــدها وشــروط تصــفية الصــندوق 
 ؛باإلضافة إىل حتديد حقوق والتزامات خمتلف األطراف ،تتم با والطريقة اليت

ن املعلومـات ارية يتضـمّ تقدمي طلب للحصول على موافقـة اجلهـة املشـرفة علـى إنشـاء الصـناديق االسـتثم .3
 : ةً والوثائق واملستندات املطلوبة، وخاصّ 

هــة نســخة مــن الئحــة العمــل للصــندوق ونســخة أخــرى مــن الكتيبــات والنشــرات الدعائيــة املوجّ  .أ 
 ؛للمستثمرين

 ؛ة مبدير الصندوق وبقية األطراف األخرى ذات العالقةاملعلومات اخلاصّ  .ب 
صـل عليهـا اجلهـة املنشـئة وبقيـة اجلهـات األخـرى توضيح خمتلف األتعاب والعموالت اليت ستح .ج 

 ؛ذات العالقة
يــتم تقســيم رأس مــال الصــندوق االســتثماري إىل وحــدات أو حصــص أو أســهم مشــاركة أو صــكوك  .4

عتــرب كــل مكتتــب يف هــذه متســاوية القيمــة االمسيــة، وطرحهــا جلمهــور املســتثمرين لالكتتــاب فيهــا، ويُ 

صـدر هـذه الصـكوك ل الصـندوق بنسـبة مـا ميتلكـه منهـا، وتَ ة شـائعة يف رأس مـاا حبّصـالصكوك شريكً 
فات ف فيهـا بـالبيع واهلبـة والـرهن وغريهـا مـن التصـرّ باسم مالكها وليس حلاملها، وجيوز تداوهلا والتصـرّ 

 ؛الشرعية
تقــــوم باســـتثمار األمــــوال الّمعــــة لــــديها يف  ،ى اجلهــــة املنشــــئة للصـــندوق أمــــوال املكتتبــــنيبعـــدما تتلّقــــ .5

دة يف نشــــرة االكتتــــاب، مــــع ضــــرورة الرتكيــــز علــــى سياســــة التنويــــع مــــن خــــالل جتميــــع الــــاالت احملــــدّ 
 ةعة: أسهم، صكوك، عقارات... يف حمفظة االستثمار، وهي ضرورة تقتضيها السياساستثمارات متنوّ 

 ؛املثلى لالستثمار
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للصندوق، يقوم املدير بدجراء تقيـيم دوري للوحـدة االسـتثمارية، قـد يكـون ذلـك بعد التشغيل الفعلي  .6
ــ ت عليــه الئحــة االكتتــاب، وذلــك لغــرض حتديــد دة وفــق مــا نّصــا أو يف مواعيــد حمــدّ ا أو أســبوعيً يومًي

 ؛املبلغ الذي يبىن عليه تداول الوحدة االستثمارية بالبيع والشراء
ل صــايف الــربح أو اخلســارة يف الفــرق بــني فــق عليهــا، ويتمثّــيفيــة املتّ يــتم توزيــع األربــاح يف الفــرتات وبالك .7

ا مـا يـتم توزيـع األربـاح قيمة أصول الصندوق يف بداية االستثمار، وصايف أصوله بتاريخ التقيـيم، وغالبًـ
 بدحدى الطريقتني: 

 اح؛ يتم توزيع أرباح دورية على املستثمرين مالكي الوثائق االستثمارية وقت استحقاق األرب .أ 

يتم إعادة استثمار األرباح املتحّققة يف وحدات الصندوق، فتكون األرباح واخلسائر املتحّققـة  .ب 
ــا ببيــع  تســاوي مقــدار التغيــري احلاصــل يف قيمــة الوحــدة، ويــتم احلصــول علــى هــذه األربــاح إّم

 الوحدة أو االنتظار حّىت انتهاء عمر الصندوق وتصفيته؛
 حـــة اســـرتداد كـــل أو بعـــض الوحـــدات االســـتثمارية مـــىت أراد ذلـــك،كـــق للمســـتثمر يف الصـــناديق املفتو  .8

لــزم ه يُ نّــدف ، وإالّ شــرتط يف حالــة االســرتداد اجلزئــي أن ال تقــل قيمــة الوحــدات املتبقيــة عــن حــد معــّني ويُ 
 ؛باسرتداد كامل قيمة الوحدات االستثمارية

ه يسـتمر ويظـل نّـددة فلـه �ايـة حمـدّ  وإذا مل يكـن ،دة لهينتهي عمر الصندوق بانتهاء الفرتة الزمنية احملدّ  .9
ا، وعندها يـتم تصـفية أصـول الصـندوق وتأديـة ر املدير إ�اءه يف الوقت الذي يراه مناسبً ا حىت يقرّ باقيً 

 التزاماته وتوزيع املتبقي من حصيلة التصفية على مالكي الوحدات االستثمارية.

 رابًعا: مزايا صناديق االستثمار اإلسالمية
ة ديـدع بـه مـن فوائـد كثـرية ومزايـا عا ملـا تتمتّـحظيت صناديق االسـتثمار اإلسـالمية بأمهيـة بالغـة، نظـرً  

 يلي:  وذلك كما ،سيها أو للمستثمرين فيها أو بالنسبة لالقتصاد ككلسواء بالنسبة ملؤسّ 

إلســـالمية صــناديق االســـتثمار اتتـــيح  مزايــا صـــناديق االســـتثمار بالنســـبة للمســتثمرين األفـــراد:  - 1

  للمستثمرين األفراد املزايا التالية: 

يســـتفيد الفـــرد املـــّدخر الـــذي يســـتثمر أموالـــه يف صـــناديق االســـتثمار مـــن خـــربة  اإلدارة المتخّصصـــة:  -أ 

ــق بتقليــل  ومهــارة إدارة الصــندوق الــيت تكــون عــادًة مــن ذوي الكفــاءة واخلــربة واالحــرتاف، خاّصــًة فيمــا يتعّل
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علـــى أعلـــى عائـــد ممكـــن وبتكـــاليف إدارة منخفضـــة، وهـــي ميـــزة قـــد ال كّققهـــا خمـــاطر االســـتثمار واحلصـــول 
ــذي يســتثمر أموالــه بنفســه (املســتثمر العــادي اّل

11F

ذلــك أّن اإلدارة احملرتفــة للصــندوق ميكنهــا اختــاذ القــرارات  ،)1

ك فـــدّن االســـتثمارية املناســـبة بفاعليـــة أكـــرب وأفضـــل مـــن تلـــك الـــيت يســـتطيع املســـتثمر الفـــرد القيـــام بـــا، ولـــذل
زمـــة واملعلومــات الضـــرورية صــناديق االســـتثمار تناســب وتالئـــم املســتثمرين الـــذين ال تتــوافر لـــديهم اخلــربة الّال 

(والوقت الكايف إلدارة حمفظة  استثمارية
12F

2(. 

مــن أهــم مزايــا صــناديق االســتثمار قــدرتا علــى حتقيــق مبــدأ التنويــع التنويــع وتخفــيض المخــاطر:  -ب 

للتشكيلة اليت يتكّون منهـا الصـندوق، بطريقـٍة ُتسـهم يف ختفـيض املخـاطر الّـيت قـد يتعـّرض الفّعال كّما ونوًعا 
املســتثمر الفــرد  عهلــا محلــة الوحــدات االســتثمارية وذلــك بأقــل قــدر مــن األمــوال املســتثمرة، وهــو مــا ال يســتطي

(حتقيقه إّما لنقص اخلربة لديه، أو لعدم كفاية املبالغ املتاحة لديه لالستثمار
13F

3(. 
ا ممّـ ،ك مجيعهـا يف نفـس االجتـاه أو بـنفس املعـدالتوينبغي أن ال تكون أصول التشـكيلة املنتقـاة تتحـرّ 

(يتيح فرصة أكرب لتعويض أي اخنفاض وهبوط يف مستوى أي من فئات األصول يف الصندوق 
14F

4(. 
 منها: دة،متعدّ  خذ التنويع أشكاالً يتّ وقد        

 ؛صول: أسهم، صكوك، عقارات...التنويع بني األنواع املختلفة لأل -

  ؛النوع من األصول املالية: األسهم سالتنويع بني العديد من الشركات املصدرة لنف -

 ؛من تركيز االستثمارات يف قطاع معّني  التنويع بني العديد من القطاعات بدالً  -

 ة دول خمتلفة.تنويع اإلصدارات من عدّ  -

توّفر صناديق االستثمار للمستثمرين محلة الوثائق سيولة عاليـة وبتكـاليف متدنّيـة،  :السيولة والمرونة  -ج 

حيث ميكـن للمسـتثمر أن يقـوم ببيـع وشـراء الوحـدات االسـتثمارية بسـهولة وُيسـر، كمـا ميكنـه أيًضـا وخاّصـًة 
لـــة أو حـــىت دون بالنســـبة للصـــناديق املفتوحـــة اســـرتداد قيمـــة الوثـــائق الـــيت ميتلكهـــا مـــىت أراد ذلـــك بتكلفـــة قلي

                                                 
 .11-10ص:  مرجع سابق، احلسين،أمحد بن حسن أمحد   -   )1(
 .55ص: ،2006دار السالم، مصر،  ،" "صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقأشرف حممد دوابة،   -   )2(
 .801ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  -   )3(
 .840صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق، ص:  -   )4(
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(تكلفة
15F

، وهي بذلك تُتيح للمستثمرين حريـة االنتقـال باسـتثماراته مـن صـندوق آلخـر مقابـل رسـوم ضـئيلة، )1
(وهو ما يناسب ويوائم املستثمرين الذين تتغّري أهدافهم االستثمارية من وقٍت آلخر

16F

2(. 

تُتيح  صناديق االستثمار للمستثمرين املشاركة يف الصندوق حبدود دنيا   حدود المشاركة المتدنية:  -د 

لالســتثمار، طاملــا كــان ميتلــك قيمــة احلــد األدىن مــن الوثــائق الــيت ختولــه االشــرتاك يف تلــك الصــناديق، وهــي 

 بذلك تُتيح الفرصة لصغار املستثمرين لتنويع استثماراتم؛

ديق االســتثمار وختتلــف يف أهــدافها مبــا يتناســب مــع طبيعــة  تتنــوّع صــنا :تنــوّع األهــداف االســتثمارية  -ه 

كــل مســتثمر ويســاعده علــى اختيــار النــوع الــذي يتناســب مــع ظروفــه، وهــي بــذلك تلــيب هــدفًا أو أكثــر مــن 

أهداف املستثمرين، فهناك صـناديق تـدف إىل احملافظـة علـى رأس املـال املسـتثمر، وأخـرى تـدف إىل حتقيـق 
(قد تدف صناديق أخرى إىل حتقيق الدخل وهكذا أرباح رأمسالية، يف حني

17F

3(. 

تعتــــرب صــــناديق االســـتثمار مــــن أكــــرب اخلــــدمات االســــتثمارية تنظيًمــــا وخضــــوًعا  الرقابــــة والشــــفافية:  -و 

ـــوائح الـــيت حتكـــم عملهـــا (للتشـــريعات والقـــوانني والّل
18F

ـــايل فـــدّن هـــذه اجلهـــات اإلشـــرافية .)4 والرقابيـــة علـــى  وبالّت

الصناديق تطالبها بقدٍر كبري من الشفافية واإلفصاح عـن أدائهـا، إذ أّ�ـا جتربهـا علـى تقـدمي تقـارير دوريـة عـن 
أنشطة الصناديق يف فرتات منتظمة، كما أّ�ـا تقـوم بتقيـيم الوحـدات االسـتثمارية دوريًـا، ممّـا ُيسـاعد املسـتثمر 

(ر االستثماري املناسبعلى معرفة عائد استثماره واختاذ القرا
19F

5(. 

تــيح صــناديق االســتثمار العديــد مــن املزايــا تُ : االســتثمار بالنســبة لالقتصــاد ككــل مزايــا صــناديق - 2

 يلي:  ها فيماحميكن توضي ،لالقتصاد الوطين

الة لتطوير القطاع العام وحتويلـه إىل قطـاع خـاص عـن طريـق االكتتـاب عد صناديق االستثمار وسيلة فعّ تُ  .أ 

 وتوسيع قاعدة امللكية من خالل طرح جزء من أسهم الشركات واملصارف لالكتتاب العام؛العام 

                                                 
 .232ص: هوشيار معروف كاكاموال، مرجع سابق،  -  )1(
 .56ص: "، مرجع سابق،اإلسالمية بين النظرية والتطبيق البنوك"صناديق االستثمار في أشرف حممد دوابة،   -  )2(
 .203ص: مرجع سابق، ،دبحممد صاحل احلناوي وجالل الع  -  )3(
 841ص: صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق،  -  )4(
 "، دار النفائس، دراسة تطبيقية مقارنة –الضوابط الشرعية واألحكام النظامية –"صناديق االستثمار  ،سةيالرمحن بن عبد العزيز النف عبد  -  )5(

 .110، ص:2009 األردن،         
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مـن خـالل إجيـاد قنـوات اسـتثمارية مأمونـة  ،با لالستثمار يف اخلـارجمحاية املدخرات الوطنية ومنع تسرّ  .ب 
م يف سـاهسـاهم يف جـذب رؤوس األمـوال األجنبيـة مبـا يُ وبعوائد جمزية لتوظيف هـذه املـدخرات، كمـا تُ 

 ؛حتقيق التنمية االقتصادية

 ةً ســـاهم صــــناديق االســــتثمار يف تنشـــيط ســــوق األوراق املاليــــة عــــن طريـــق جــــذب املســــتثمرين خاّصــــتُ  .ج 
 ؛لالستثمار يف األوراق املالية بأسلوب عملي ال كتاج ملعرفة مالية واسعة ،صغارهم

ة شــرائية يف ســوق األوراق قــوّ  ،رالســتثمااصــدرها صــناديق ل االكتتابــات يف وثــائق االســتثمار الــيت تُ متثّــ .د 
ا يســاعد هــذه الشــركات لالجتــاه لألســواق املاليــة لتمويــل زمــة للشــركات، ممّــاملاليــة بتوفريهــا الســيولة الّال 

 ؛جوء لالقرتاض من املصارفأنشطتها بدل اللّ 

لبيع لصاحل هام يف حتسني شروط ا ايل تقوم بدورٍ ساهم يف تدعيم التقييم السليم لألوراق املالية، وبالتّ تُ  .ه 
 ؛االقتصاد الوطين

سـاعد يف تنشـيط وكفـاءة ا يُ يف السـوق الثانويـة ممّـ ةتتعامل صناديق االستثمار يف األوراق املالية املتداولـ .و 
 ؛ساهم يف تنشيطهاحد ذاتا تُ  حركة البيع والشراء يف هذه السوق، كما أنّ 

بعـــد أن كانـــت  األوراق املاليـــةرين لـــدخول أســـواق فتحـــت صـــناديق االســـتثمار الـــال لصـــغار املـــدخ .ز 
 ؛عام ساهم يف تنشيط احلركة االقتصادية بشكلٍ مقتصرة على كبار املستثمرين، مما يُ 

 ،جـم مالكوهـا عـن اسـتثمارهاتساعد صناديق االستثمار على حتريك األموال اجلامدة واملكتنـزة الـيت كُ  .ح 

ملاليــة اسـات ها املصـارف واملؤسّ ؤ ة خـربتم، فهــذه الصـناديق الـيت تنشـبسـبب خـوفهم وعـدم ثقـتهم وقلّـ
عهم علــى اســتثمار هــذه األمــوال اجلامــدة ا يشــجّ اإلســالمية متــنحهم الثقــة فيهــا ويف إدارتــا احملرتفــة، ممّــ

(واملعطلة
20F

1(. 
 

                                                 
 ظر : ــأن  -  )1(

 :7-6عبد اليد صالحني، مرجع سابق، ص. 
 803ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا. 
 ،57ص: ، مرجع سابق،""صناديق االستثمار اإلسالمية في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق أشرف دوابة. 
 :112-111عبد الرمحن بن عبد العزيز النفسية، مرجع سابق، ص. 
 49ص: ،1995"، احتاد املصارف العربية، لبنان، المصارف العربية وصناعة صناديق االستثمار" ،عدنان اهلندي وآخرون. 
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 صناديق االستثمار اإلسالمية  مزايا وممّيزاتالمطلب األّول: 
اليت تعمل على جتميع فوائض  ،حد أساليب االستثمار اجلماعيأعترب صناديق االستثمار اإلسالمية تُ  

وذلـــك بغـــرض  ،صـــة وحمرتفـــةعـــن طريـــق جهـــات متخصّ  ،األمـــوال واســـتثمارها وفـــق طـــرق وأســـاليب مشـــروعة
 : وميكن توضيح ذلك كما يلي ،تنميتها واحملافظة عليها وحتقيق التنمية االقتصادية

 
 

 
 

 مــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةأولـاً : 
 يلي: ها مانت حقيقة ومفهوم صناديق االستثمار اإلسالمية، ومن أمهّ لقد وردت تعاريف عديدة بيّ  

ذي يلتـزم املـدير فيـه بضـوابط ذلك الصندوق الّـ" :صندوق االستثمار اإلسالمي هو :التعريف األول -1 

املصــرفية، وتظهــر هــذه  ق بتحــرمي الفائــدةصــة مــا يتعّلــق باألصــول واخلصــوم والعمليــات فيــه، وخباّ شــرعية تتعّلــ

ويف  ،ا عليــه يشــرتك املســتثمر يف ذلــك الصــندوقل اإلجيــاب الــذي بنــاءً الضــوابط يف نشــرة اإلصــدار الــيت متثّــ
(ع عليها الطرفان عند االكتتاباألحكام والشروط اليت يوقّ 

0F

1(. 

تهـا املاليـة عـن ة يف ذمّ أوعيـة اسـتثمارية مسـتقلّ : "هـياإلسـالمية صـناديق االسـتثمار : التعريف الثـاني - 2

ــتتكــوّ  ،اجلهــات املنشــئة هلــا ل ملكيــة أصــحابا يف ن مــن مســامهات يف صــورة أســهم أو وحــدات متســاوية متّث
(دار باملضاربة أو الوكالة"وتُ  ،ل اخلسارةاملوجودات، مع استحقاق الربح أو حتمّ 

1F

2(. 

 يـة اإلسـالمية الـيت تتـوّىل سـات املالأحـد املؤسّ : "صـناديق االسـتثمار اإلسـالمية هـيالتعريف الثالـث:  - 3

عهــد بددارتــا إىل جهــة مــن أهــل اخلــربة ويُ  ،جتميــع أمــوال املســتثمرين يف صــورة وحــدات أو صــكوك اســتثمارية

علــى أن يــتم توزيــع صــايف العائــد فيمــا  ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية املناســبة،واالختصــاص،  لتوظيفهــا وفًقــ

                                                 
 -www.elgari.com/islamicfriends.htm    :التايل، متوفر على الرابط 2002، "اإلسالمية"صناديق االستثمار حممد علي القري،   -  )1(
 .2010، البحرين ،"لخاص بصناديق االستثمارا) 16(المعيار رقم  :ر المحاسبةييا"مع ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )2(

  ً؛ــــــــــــــــــــــــــــــفهوم صناديق االستثمار اإلسالميةــمــــــــــــ:  أولـا 
  : ؛ـــــــــــــــــــــــــصائص صناديق االستثمار اإلسالميةـــخــــــثانًيا 
  : ية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية؛ ــــآلثالثًا 
 ــــــــــــــــــــــزايــــــــــــــــــا صناديق االستثمار اإلسالميةــمـــــــ : رابًعا. 
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وائح ة اإلسالمية والقوانني والقرارات واللّ عوككم كافة معامالتا أحكام ومبادئ الشري ،فاقبينهم حسب االتّ 
 .)2F1("والنظم الداخلية

دارة الصـندوق إ"عقد شـركة مضـاربة بـني  ا:عرف صناديق االستثمار اإلسالمية بأ�ّ تُ  التعريف الرابع: - 4

تبـون يف جممـوعهم رب املـال فيـدفعون مبـالغ نقديـة ل فيـه املكتاليت تقـوم بالعمـل فقـط وبـني املكتتبـني فيـه، ميثّـ

ـــمعيّ  ـــة إىل إدارة الصـــندوق الـــيت متّث ـــفتتـــوّىل  ،ل دور املضـــاربن ـــيت متّث ل رأس مـــال  جتميـــع حصـــيلة االكتتـــاب ال
ّــ ،ة شــائعة يف رأس املــالل لكــل مــنهم حّصــنــة متثّــا بقيمــة معيّ وتــدفع للمكتتبــني صــكوكً  ،املضــاربة ذي تقــوم ال

أو بطريــق غــري مباشــر كبيــع وشــراء  ،عــةبطريــق مباشــر يف مشــروعات حقيقيــة خمتلفــة ومتنوّ  اإلدارة باســتثماره
قـة حسـب نشـرة االكتتـاب امللتـزم ع األربـاح احملقّ وتوزّ  ،أصول مالية وأوراق مالية  كأسهم الشركات اإلسالمية

ط إدارة الصـندوق رّ مل تفـ مـا ،وإن حدثت خسارة تقع على املكتتبني بصفة (رب املال) ،با من كال الطرفني
 .)3F2("طت يقع الغرم عليهافدن فرّ  ،(املضارب)

بينهـا يف الفكـرة العامـة واملبـدأ األساسـي الـذي تقـوم عليـه  ومن مجلة هذه التعاريف الـيت تشـرتك يف مـا
 جتميـع مـدخرات املسـتثمرين يف يتوّىل  ،وعاء استثماري :اميكن تعريفها بأ�ّ  ،الصناديق االستثمارية اإلسالمية

صــــة عهـــد بـــا إىل جهـــة حمرتفـــة ومتخصّ ورة وحـــدات أو وثـــائق أو صـــكوك اســـتثمارية متســـاوية القيمـــة، يُ صـــ
 ، مبا يعود بالنفع ملؤّسسيها واملستثمرين فيها واالقتصاد ككل.لتوظيفها وإدارتا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 ثانيـًا: خصائص صناديق االستثمار اإلسالمية
زة هلـا، قـة بصـناديق االسـتثمار اإلسـالمية أهـم اخلصـائص املميّـابقة واملتعلّ الّسـنت التعـاريف لقد تضـمّ  

 يلي:  واليت ميكن توضحيها يف ما
ـــ .1 ـــة مســـتقلّ تتمّت ة عـــن املســـتثمرين مـــالكي الوحـــدات ع صـــناديق االســـتثمار اإلســـالمية بشخصـــية معنوي

صفة قانونية وشكل تنظيمـي وإطـار سة هلا ايل فهي مؤسّ فة بددارتا، وبالتّ االستثمارية وعن اجلهة املكلَّ 
(مايل وحماسيب مستقل

4F

3(. 

                                                 
 ىل املؤمتر إ"، ورقة عمل مقدمة لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة، -  )1(

 .11، ص:2000العاملي الثالث لالقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودية،         
 "، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، وتحليل من منظور االقتصاد اإلسالمي سةدرا :صناديق االستثمار" ،أمحد بن حسن بن  أمحد احلسيين -  )2(

 .21، ص:1999        
 .11مرجع سابق، ص: منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية"،" حسني حسن شحاتة، -  )3(
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لـــون يف فاملســـتثمرون املكتتبـــون يف رأس مـــال الصـــندوق ميثّ  ،ةتقـــوم علـــى أســـاس عقـــد املضـــاربة الشـــرعي .2
وافق على تعيني اجلهة املصدرة اليت تقوم بدور املضارب إلدارة الصندوق الذي يُ  ،جمموعهم  رب املال

(الشرعية وشروط نشرة االكتتاب أو الئحة الصندوقا ألحكام املضاربة وفقً 
5F

1(. 
وكــــذلك  ،ة اإلســــالميةعفاته املختلفــــة بأحكــــام الشــــريتلتــــزم إدارة الصــــندوق يف كافــــة معامالتــــه وتصــــرّ  .3

واملسائل  ،رات والتوصيات الصادرة عن الامع الفقهية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعيةبالفتاوى واملقرّ 
 مبعامالت الصندوق؛قة املعاصرة املتعلّ 

ا للضــوابط واملعــايري اإلســالمية يف جمــال االســتثمار املباشــر وغــري املباشــر، ف أمــوال الصــندوق وفًقــوظَّــتُ  .4
ا لصــيغ االســتثمار اإلســالمية، ومنهــا: املســامهات يف األوراق املاليــة اإلســالمية، واملضــاربة وذلــك طبًقــ

 .)6F2(ةوأي صيغة مستحدثة ال تتعارض وأحكام الشريع واملشاركة واملراحبة والسلم واإلجارة واالستصناع،
 ا على أساس:مّ إ إدارة الصندوق جهة من أهل اخلربة واالختصاص واالحرتاف، وتكون اإلدارة تتوّىل  .5

  حيث كّدد املقابل للمدير (املضارب) بنسبة معلومة من ربح الصندوق؛ المضاربة : .أ 
ــــة:  .ب  ــــث كــــّدد فيهــــا املقابــــل للمــــدير أو الوكال ــــة أو بنســــبة مــــنحي ــــل) بعمولــــة معّين  (الوكي

(املسامهات وتؤول هذه النسبة إىل مبلغ مقطوع أو بنسبة من صايف املوجودات
7F

3(. 
ل هــــذه وتتمثّــــ ،دة األطــــرافتعتــــرب صــــناديق االســــتثمار اإلســــالمية مــــن الوحــــدات االســــتثمارية املتعــــدّ  .6

 :يف األطراف عادةً 

 ،سة مالية أو جمموعة مـن أصـحاب املـالمؤسّ ا أو قد تكون مصرفً  ة للصندوق:ئالجهة المنش .أ 

 ؛"املسامهون"أو  "املؤّسسون"ق عليهم طلَ ويُ 

 ؛ذين يشرتون الوحدات أو الوثائق أو الصكوك االستثماريةهم الّ  المشتركون في الصندوق: .ب 

وتعمــــل يف إطــــار  ، إدارة عمليــــات ومعــــامالت الصــــندوقاجلهــــة الــــيت تتــــوّىل  إدارة الصــــندوق: .ج 

 ؛واملرجعية الشرعية والقانونية واالستثمارية االسرتاتيجيةطط خلت وااألهداف والسياسا

                                                 
 .16بق، ص:امرجع س اإلسالمية"،صناديق االستثمار " الدين حممد خوجة، عز  -  )1(
 .12ص: ، مرجع سابق،"الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية لتفعيل"منهج مقترح  حسني حسني شحاتة،  -  )2(
 مرجع سابق.) الخاص بصناديق االستثمار"، 16"معايير المحاسبة: المعيار رقم ( ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -  )3(
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عهـــد إليهـــا اجلهـــة  تَ قـــد اليـــة الـــيت ملســـات اوهـــي املؤسّ  جهـــات تســـويق الوحـــدات االســـتثمارية: .د 

(إصدار وتسويق الوحدات االستثمارية مقابل عمولة أو أجر ،املنشئة للصندوق
8F

1(. 

مبـا يتناســب  ،نـةاســرتداد قيمـة مسـامهتهم وفـق ضــوابط وشـروط معيّ كـق ملـالكي الوحـدات االسـتثمارية  .7
مــــع االســــتمرار آلجــــال خمتلفــــة ويناســــب صــــغار املســــتثمرين، وهــــو يســــتلزم إعــــادة تقــــومي الوحــــدات 

 ؛ةدورياالستثمارية على فرتات 
ا يلتـزم الصـندوق االسـتثماري اإلسـالمي أيًضـ ،ة اإلسـالميةعإىل االلتـزام بأحكـام ومبـادئ الشـري إضافةً  .8

بــالقوانني والقــرارات والتعليمــات الصــادرة عــن اجلهــات الصــادرة عــن اجلهــات احلكوميــة املشــرفة علــى 
 .)9F2(قالصنادي

 ثالثـًا: آلية االستثمار في صناديق االستثمار اإلسالمية
مـن ذوي اخلـربة واالختصـاص وبعـد نـة تقوم فكـرة الصـناديق االسـتثمارية اإلسـالمية يف قيـام جهـة معيّ  

ة نـمرين لتوظيفهـا واسـتثمارها يف جمـاالت معيّ ثبتجميـع مـدخرات املسـت ،احلصول على موافقة اجلهـات املشـرفة
 .ة اإلسالميةعوذلك وفق أحكام ومبادئ الشري لى عوائد جمزية بأقل خماطر ممكنة،لغرض احلصول ع

بسلســلة مــن اإلجــراءات واملراحــل لتحقيــق اهلــدف  ةاإلســالمي وميــر االســتثمار يف صــناديق االســتثمار 
(يلي ميكن تلخيصها يف ما ،املنشود منها

10F

3(: 

                                                 
 .14ص: "، مرجع سابق،"منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية حسني حسني شحاتة، -  )1(
 .12ص:  املرجع السابق، -  )2(
 ظر : ــــأن -  )3(

  24ص: أمحد احلسين، مرجع سابق،أمحد بن حسن بن. 
 14-13ص: مرجع سابق، صناديق االستثمار اإلسالمية"،" الدين حممد خوجة، عز. 
 سات "المؤسّ  :"، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتردراسة فقهية تأصيلية موسعة-صناديق االستثمار اإلسالمية" ة،دغ وبعبد الستار أ

 .588-587ص: ،2005 املتحدة،اإلمارات العربية المالية اإلسالمية "، 
 سات المالية اإلسالمية"،"المؤسّ  :ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر ،صناديق االستثمار اإلسالمية"" ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  

 .815-814، ص:2005 اإلمارات العربية املتحدة،
 الصناديق االستثمارية الفقه اإلسالميمصرف وأحكامها في "الخدمات االستثمارية في ال ،يوسف بن عبد اهللا الشبيلي :

 .104ص: ،2005 ،أطروحة دكتوراه غري منشورة، اململكة العربية السعودية ،"المصرفية والودائع
 ،16"، مرجع سابق، ص:منهج مقترح لتفعيل الرقابة الشرعية والمالية على صناديق االستثمار اإلسالمية" حسني شحاتة 
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 نـــة والراغبـــة يف إنشـــاء صـــناديق اســتثمار إســـالمية بالبحـــث عـــن نشـــاط أو مشـــروع معـــّني قيــام جهـــة معيّ  .1
االســـتثمار يف وإعـــداد دراســـة اجلـــدوى االقتصـــادية لالســـتثمار يف هـــذا الـــال، وقـــد يكـــون هـــذا الـــال: 

ة اإلسالمية أو يف العقارات، أو يف قطاع جتاري أو صناعي أو عأسهم الشركات املنضبطة بأحكام الشري
 ؛ أو..معّني  يف بلدٍ 

ـــــه  .2 ـــــد أغراضـــــه وطبيعـــــة نشـــــاطه وأهداف تقـــــوم تلـــــك اجلهـــــة املنشـــــئة بتكـــــوين صـــــندوق اســـــتثماري وحتدي
ن كافـــة التفاصـــيل عـــن ندوق حبيـــث تتضـــمّ االســـتثمارية، وإعـــداد نشـــرة اإلصـــدار أو الئحـــة العمـــل للصـــ

نشــاط الصــندوق ومدتــه وشــروط االكتتــاب، وضــوابط االســرتداد ومواعيــدها وشــروط تصــفية الصــندوق 
 ؛باإلضافة إىل حتديد حقوق والتزامات خمتلف األطراف ،تتم با والطريقة اليت

ن املعلومـات ارية يتضـمّ تقدمي طلب للحصول على موافقـة اجلهـة املشـرفة علـى إنشـاء الصـناديق االسـتثم .3
 : ةً والوثائق واملستندات املطلوبة، وخاصّ 

هــة نســخة مــن الئحــة العمــل للصــندوق ونســخة أخــرى مــن الكتيبــات والنشــرات الدعائيــة املوجّ  .أ 
 ؛للمستثمرين

 ؛ة مبدير الصندوق وبقية األطراف األخرى ذات العالقةاملعلومات اخلاصّ  .ب 
صـل عليهـا اجلهـة املنشـئة وبقيـة اجلهـات األخـرى توضيح خمتلف األتعاب والعموالت اليت ستح .ج 

 ؛ذات العالقة
يــتم تقســيم رأس مــال الصــندوق االســتثماري إىل وحــدات أو حصــص أو أســهم مشــاركة أو صــكوك  .4

عتــرب كــل مكتتــب يف هــذه متســاوية القيمــة االمسيــة، وطرحهــا جلمهــور املســتثمرين لالكتتــاب فيهــا، ويُ 

صـدر هـذه الصـكوك ل الصـندوق بنسـبة مـا ميتلكـه منهـا، وتَ ة شـائعة يف رأس مـاا حبّصـالصكوك شريكً 
فات ف فيهـا بـالبيع واهلبـة والـرهن وغريهـا مـن التصـرّ باسم مالكها وليس حلاملها، وجيوز تداوهلا والتصـرّ 

 ؛الشرعية
تقــــوم باســـتثمار األمــــوال الّمعــــة لــــديها يف  ،ى اجلهــــة املنشــــئة للصـــندوق أمــــوال املكتتبــــنيبعـــدما تتلّقــــ .5

دة يف نشــــرة االكتتــــاب، مــــع ضــــرورة الرتكيــــز علــــى سياســــة التنويــــع مــــن خــــالل جتميــــع الــــاالت احملــــدّ 
 ةعة: أسهم، صكوك، عقارات... يف حمفظة االستثمار، وهي ضرورة تقتضيها السياساستثمارات متنوّ 

 ؛املثلى لالستثمار
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للصندوق، يقوم املدير بدجراء تقيـيم دوري للوحـدة االسـتثمارية، قـد يكـون ذلـك بعد التشغيل الفعلي  .6
ــ ت عليــه الئحــة االكتتــاب، وذلــك لغــرض حتديــد دة وفــق مــا نّصــا أو يف مواعيــد حمــدّ ا أو أســبوعيً يومًي

 ؛املبلغ الذي يبىن عليه تداول الوحدة االستثمارية بالبيع والشراء
ل صــايف الــربح أو اخلســارة يف الفــرق بــني فــق عليهــا، ويتمثّــيفيــة املتّ يــتم توزيــع األربــاح يف الفــرتات وبالك .7

ا مـا يـتم توزيـع األربـاح قيمة أصول الصندوق يف بداية االستثمار، وصايف أصوله بتاريخ التقيـيم، وغالبًـ
 بدحدى الطريقتني: 

 اح؛ يتم توزيع أرباح دورية على املستثمرين مالكي الوثائق االستثمارية وقت استحقاق األرب .أ 

يتم إعادة استثمار األرباح املتحّققة يف وحدات الصندوق، فتكون األرباح واخلسائر املتحّققـة  .ب 
ــا ببيــع  تســاوي مقــدار التغيــري احلاصــل يف قيمــة الوحــدة، ويــتم احلصــول علــى هــذه األربــاح إّم

 الوحدة أو االنتظار حّىت انتهاء عمر الصندوق وتصفيته؛
 حـــة اســـرتداد كـــل أو بعـــض الوحـــدات االســـتثمارية مـــىت أراد ذلـــك،كـــق للمســـتثمر يف الصـــناديق املفتو  .8

لــزم ه يُ نّــدف ، وإالّ شــرتط يف حالــة االســرتداد اجلزئــي أن ال تقــل قيمــة الوحــدات املتبقيــة عــن حــد معــّني ويُ 
 ؛باسرتداد كامل قيمة الوحدات االستثمارية

ه يسـتمر ويظـل نّـددة فلـه �ايـة حمـدّ  وإذا مل يكـن ،دة لهينتهي عمر الصندوق بانتهاء الفرتة الزمنية احملدّ  .9
ا، وعندها يـتم تصـفية أصـول الصـندوق وتأديـة ر املدير إ�اءه يف الوقت الذي يراه مناسبً ا حىت يقرّ باقيً 

 التزاماته وتوزيع املتبقي من حصيلة التصفية على مالكي الوحدات االستثمارية.

 رابًعا: مزايا صناديق االستثمار اإلسالمية
ة ديـدع بـه مـن فوائـد كثـرية ومزايـا عا ملـا تتمتّـحظيت صناديق االسـتثمار اإلسـالمية بأمهيـة بالغـة، نظـرً  

 يلي:  وذلك كما ،سيها أو للمستثمرين فيها أو بالنسبة لالقتصاد ككلسواء بالنسبة ملؤسّ 

إلســـالمية صــناديق االســـتثمار اتتـــيح  مزايــا صـــناديق االســـتثمار بالنســـبة للمســتثمرين األفـــراد:  - 1

  للمستثمرين األفراد املزايا التالية: 

يســـتفيد الفـــرد املـــّدخر الـــذي يســـتثمر أموالـــه يف صـــناديق االســـتثمار مـــن خـــربة  اإلدارة المتخّصصـــة:  -أ 

ــق بتقليــل  ومهــارة إدارة الصــندوق الــيت تكــون عــادًة مــن ذوي الكفــاءة واخلــربة واالحــرتاف، خاّصــًة فيمــا يتعّل
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علـــى أعلـــى عائـــد ممكـــن وبتكـــاليف إدارة منخفضـــة، وهـــي ميـــزة قـــد ال كّققهـــا خمـــاطر االســـتثمار واحلصـــول 
ــذي يســتثمر أموالــه بنفســه (املســتثمر العــادي اّل

11F

ذلــك أّن اإلدارة احملرتفــة للصــندوق ميكنهــا اختــاذ القــرارات  ،)1

ك فـــدّن االســـتثمارية املناســـبة بفاعليـــة أكـــرب وأفضـــل مـــن تلـــك الـــيت يســـتطيع املســـتثمر الفـــرد القيـــام بـــا، ولـــذل
زمـــة واملعلومــات الضـــرورية صــناديق االســـتثمار تناســب وتالئـــم املســتثمرين الـــذين ال تتــوافر لـــديهم اخلــربة الّال 

(والوقت الكايف إلدارة حمفظة  استثمارية
12F

2(. 

مــن أهــم مزايــا صــناديق االســتثمار قــدرتا علــى حتقيــق مبــدأ التنويــع التنويــع وتخفــيض المخــاطر:  -ب 

للتشكيلة اليت يتكّون منهـا الصـندوق، بطريقـٍة ُتسـهم يف ختفـيض املخـاطر الّـيت قـد يتعـّرض الفّعال كّما ونوًعا 
املســتثمر الفــرد  عهلــا محلــة الوحــدات االســتثمارية وذلــك بأقــل قــدر مــن األمــوال املســتثمرة، وهــو مــا ال يســتطي

(حتقيقه إّما لنقص اخلربة لديه، أو لعدم كفاية املبالغ املتاحة لديه لالستثمار
13F

3(. 
ا ممّـ ،ك مجيعهـا يف نفـس االجتـاه أو بـنفس املعـدالتوينبغي أن ال تكون أصول التشـكيلة املنتقـاة تتحـرّ 

(يتيح فرصة أكرب لتعويض أي اخنفاض وهبوط يف مستوى أي من فئات األصول يف الصندوق 
14F

4(. 
 منها: دة،متعدّ  خذ التنويع أشكاالً يتّ وقد        

 ؛صول: أسهم، صكوك، عقارات...التنويع بني األنواع املختلفة لأل -

  ؛النوع من األصول املالية: األسهم سالتنويع بني العديد من الشركات املصدرة لنف -

 ؛من تركيز االستثمارات يف قطاع معّني  التنويع بني العديد من القطاعات بدالً  -

 ة دول خمتلفة.تنويع اإلصدارات من عدّ  -

توّفر صناديق االستثمار للمستثمرين محلة الوثائق سيولة عاليـة وبتكـاليف متدنّيـة،  :السيولة والمرونة  -ج 

حيث ميكـن للمسـتثمر أن يقـوم ببيـع وشـراء الوحـدات االسـتثمارية بسـهولة وُيسـر، كمـا ميكنـه أيًضـا وخاّصـًة 
لـــة أو حـــىت دون بالنســـبة للصـــناديق املفتوحـــة اســـرتداد قيمـــة الوثـــائق الـــيت ميتلكهـــا مـــىت أراد ذلـــك بتكلفـــة قلي

                                                 
 .11-10ص:  مرجع سابق، احلسين،أمحد بن حسن أمحد   -   )1(
 .55ص: ،2006دار السالم، مصر،  ،" "صناديق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقأشرف حممد دوابة،   -   )2(
 .801ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا  -   )3(
 .840صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق، ص:  -   )4(
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(تكلفة
15F

، وهي بذلك تُتيح للمستثمرين حريـة االنتقـال باسـتثماراته مـن صـندوق آلخـر مقابـل رسـوم ضـئيلة، )1
(وهو ما يناسب ويوائم املستثمرين الذين تتغّري أهدافهم االستثمارية من وقٍت آلخر

16F

2(. 

تُتيح  صناديق االستثمار للمستثمرين املشاركة يف الصندوق حبدود دنيا   حدود المشاركة المتدنية:  -د 

لالســتثمار، طاملــا كــان ميتلــك قيمــة احلــد األدىن مــن الوثــائق الــيت ختولــه االشــرتاك يف تلــك الصــناديق، وهــي 

 بذلك تُتيح الفرصة لصغار املستثمرين لتنويع استثماراتم؛

ديق االســتثمار وختتلــف يف أهــدافها مبــا يتناســب مــع طبيعــة  تتنــوّع صــنا :تنــوّع األهــداف االســتثمارية  -ه 

كــل مســتثمر ويســاعده علــى اختيــار النــوع الــذي يتناســب مــع ظروفــه، وهــي بــذلك تلــيب هــدفًا أو أكثــر مــن 

أهداف املستثمرين، فهناك صـناديق تـدف إىل احملافظـة علـى رأس املـال املسـتثمر، وأخـرى تـدف إىل حتقيـق 
(قد تدف صناديق أخرى إىل حتقيق الدخل وهكذا أرباح رأمسالية، يف حني

17F

3(. 

تعتــــرب صــــناديق االســـتثمار مــــن أكــــرب اخلــــدمات االســــتثمارية تنظيًمــــا وخضــــوًعا  الرقابــــة والشــــفافية:  -و 

ـــوائح الـــيت حتكـــم عملهـــا (للتشـــريعات والقـــوانني والّل
18F

ـــايل فـــدّن هـــذه اجلهـــات اإلشـــرافية .)4 والرقابيـــة علـــى  وبالّت

الصناديق تطالبها بقدٍر كبري من الشفافية واإلفصاح عـن أدائهـا، إذ أّ�ـا جتربهـا علـى تقـدمي تقـارير دوريـة عـن 
أنشطة الصناديق يف فرتات منتظمة، كما أّ�ـا تقـوم بتقيـيم الوحـدات االسـتثمارية دوريًـا، ممّـا ُيسـاعد املسـتثمر 

(ر االستثماري املناسبعلى معرفة عائد استثماره واختاذ القرا
19F

5(. 

تــيح صــناديق االســتثمار العديــد مــن املزايــا تُ : االســتثمار بالنســبة لالقتصــاد ككــل مزايــا صــناديق - 2

 يلي:  ها فيماحميكن توضي ،لالقتصاد الوطين

الة لتطوير القطاع العام وحتويلـه إىل قطـاع خـاص عـن طريـق االكتتـاب عد صناديق االستثمار وسيلة فعّ تُ  .أ 

 وتوسيع قاعدة امللكية من خالل طرح جزء من أسهم الشركات واملصارف لالكتتاب العام؛العام 

                                                 
 .232ص: هوشيار معروف كاكاموال، مرجع سابق،  -  )1(
 .56ص: "، مرجع سابق،اإلسالمية بين النظرية والتطبيق البنوك"صناديق االستثمار في أشرف حممد دوابة،   -  )2(
 .203ص: مرجع سابق، ،دبحممد صاحل احلناوي وجالل الع  -  )3(
 841ص: صفية أمحد أبو بكر، مرجع سابق،  -  )4(
 "، دار النفائس، دراسة تطبيقية مقارنة –الضوابط الشرعية واألحكام النظامية –"صناديق االستثمار  ،سةيالرمحن بن عبد العزيز النف عبد  -  )5(

 .110، ص:2009 األردن،         
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مـن خـالل إجيـاد قنـوات اسـتثمارية مأمونـة  ،با لالستثمار يف اخلـارجمحاية املدخرات الوطنية ومنع تسرّ  .ب 
م يف سـاهسـاهم يف جـذب رؤوس األمـوال األجنبيـة مبـا يُ وبعوائد جمزية لتوظيف هـذه املـدخرات، كمـا تُ 

 ؛حتقيق التنمية االقتصادية

 ةً ســـاهم صــــناديق االســــتثمار يف تنشـــيط ســــوق األوراق املاليــــة عــــن طريـــق جــــذب املســــتثمرين خاّصــــتُ  .ج 
 ؛لالستثمار يف األوراق املالية بأسلوب عملي ال كتاج ملعرفة مالية واسعة ،صغارهم

ة شــرائية يف ســوق األوراق قــوّ  ،رالســتثمااصــدرها صــناديق ل االكتتابــات يف وثــائق االســتثمار الــيت تُ متثّــ .د 
ا يســاعد هــذه الشــركات لالجتــاه لألســواق املاليــة لتمويــل زمــة للشــركات، ممّــاملاليــة بتوفريهــا الســيولة الّال 

 ؛جوء لالقرتاض من املصارفأنشطتها بدل اللّ 

لبيع لصاحل هام يف حتسني شروط ا ايل تقوم بدورٍ ساهم يف تدعيم التقييم السليم لألوراق املالية، وبالتّ تُ  .ه 
 ؛االقتصاد الوطين

سـاعد يف تنشـيط وكفـاءة ا يُ يف السـوق الثانويـة ممّـ ةتتعامل صناديق االستثمار يف األوراق املالية املتداولـ .و 
 ؛ساهم يف تنشيطهاحد ذاتا تُ  حركة البيع والشراء يف هذه السوق، كما أنّ 

بعـــد أن كانـــت  األوراق املاليـــةرين لـــدخول أســـواق فتحـــت صـــناديق االســـتثمار الـــال لصـــغار املـــدخ .ز 
 ؛عام ساهم يف تنشيط احلركة االقتصادية بشكلٍ مقتصرة على كبار املستثمرين، مما يُ 

 ،جـم مالكوهـا عـن اسـتثمارهاتساعد صناديق االستثمار على حتريك األموال اجلامدة واملكتنـزة الـيت كُ  .ح 

ملاليــة اسـات ها املصـارف واملؤسّ ؤ ة خـربتم، فهــذه الصـناديق الـيت تنشـبسـبب خـوفهم وعـدم ثقـتهم وقلّـ
عهم علــى اســتثمار هــذه األمــوال اجلامــدة ا يشــجّ اإلســالمية متــنحهم الثقــة فيهــا ويف إدارتــا احملرتفــة، ممّــ

(واملعطلة
20F

1(. 
 

                                                 
 ظر : ــأن  -  )1(

 :7-6عبد اليد صالحني، مرجع سابق، ص. 
 803ص: مرجع سابق، ،صفوت عبد السالم عوض اهللا. 
 ،57ص: ، مرجع سابق،""صناديق االستثمار اإلسالمية في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيق أشرف دوابة. 
 :112-111عبد الرمحن بن عبد العزيز النفسية، مرجع سابق، ص. 
 49ص: ،1995"، احتاد املصارف العربية، لبنان، المصارف العربية وصناعة صناديق االستثمار" ،عدنان اهلندي وآخرون. 
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 : المبحث الثالث

السوق المالية  تنشيط  صناديق االستثمار اإلسالمية في    أهمية

 السعودية
 اإلســالمية، املاليــة الصــناعة يف املهّمــة االســتثمار أدوات إحــدى اإلســالمية االســتثمار صــناديق تُعتــرب       

ـــدة اســـتثمارية فرصـــاً  رتـــوفّ  الـــيت االســـتثمارية األدوات أهـــم وإحـــدى  فرصـــاً  رتـــوفّ  املخـــاطر، إذ أّ�ـــا وقليلـــة جّي

 نقــص أو الوقــت ضــيق بسـبب مباشــرة، واســتثماراتم أمــواهلم إدارة علـى القــدرة ميلكــون ال ذينالّــ لألشـخاص
 الشـرعية الرقابـة هيئـات إلشـراف تـام بشـكلٍ  شـرعية وختضـع أسـس على تقوم اخلربة، كما أّ�ا ةأو قلّ  األموال

 الضـــمانة ضـــفي عليهـــا املصــداقية ويعطيهـــايُ  اممّــ الصـــناديق، تلـــك لعمــل الشـــرعية املراقبـــة مبهّمــة تضـــطلع الــيت
 .الشرعية

يف تنشيط األسواق املالية،  ونظرًا لألمهية الكبرية والدور الفّعال للصناديق االستثمارية اإلسالمية خاّصةً       

ممّـا شـّجع علـى توّسـعها فقد بادرت معظم الدول إىل سن القوانني املنّظمـة للصـناديق االسـتثمارية اإلسـالمية 
 استثماري صندوق أّول إنشاء يف السبق هلا وانتشارها عاملًيا، ويف مقّدمتها اململكة العربية السعودية اليت كان

 وجــود عـدم رغـم األجـل، قصــري للـدوالر األهلـي صـندوق وهـو والعــريب، اإلقليمـي الصـعيد علـى 1979 سـنة
 اململكــة داخــل للصــناديق مــةاملنظّ  القــوانني وضــع متّ  إذ آنــذاك، االســتثمارية الصــناديق إلنشــاء منّظمــة قــوانني

عامــاً، أّمــا حالًيــا فــإّن اململكــة العربيــة الســعودية تســتحوذ علــى النصــيب األكــرب مــن  14ــــبـ التــاريخ ذلــك بعــد
 ولتوضيح ذلك سيتم التطّرق للعناصر التالية: ق االستثمارية اإلسالمية عاملًيا،الصنادي

 

 

 

 ؛سعوديةال يةـــــــمالــــــــوق الــســـــــــــــاللى ـــــــــــــامة عــــــظرة عـــــاألّول : نالمطلب  •
 صناديق االستثمار اإلسالمية العاملة بالسوق السعودية.أهمية  المطلب الثاني : •
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 : نظرة عامة على السوق المالية السعوديةالمطلب األّول

تقـوم بالعديـد مـن تعترب السوق املالية السعودية من أهم وأكـرب األسـواق املاليـة اخلليجيـة وأكثرهـا منـًوا،        
  .فاتالصّ اخلصائص و وتّتسم بالعديد من الوظائف واملهام، 

 

 

 السوق المالية السعوديةأهداف ووظائف  أوالً :  

 وصلت إىل الصورة اليت حّىت  وتطّورها بالعديد من املراحللقد مّرت السوق املالية السعودية   شأهتا       
 :تتمّيز بصفات عديدة وتقوم بوظائف كثرية، وميكن توضيح ذلك كما يليكما أّ�ا ،  هي عليها األن

ـــة الســـعودية:نشـــأة وتطـــوّ  -1    شأـــاااتا املســـامهة الســـعودية الأـــركات لقـــد بـــدأت ر الســـوق المالي

 العربيـة الأـركة وهـي السـعودية العربيـة اململكـة   مسـامهة شـركة أّول تهسـيس متّ  عنـدما الثالثينيـات، منتصف

 1975 عـــام   شـــركة 14 إىل وصـــلت حـــىت أخـــرى مســـامهة شـــركات إشأـــاء بعـــد فيمـــا تـــواىل مثّ  للســـيارات،
ات إىل تهسيس عـدد ضـخم مـن  يى النمو االقتصادي السريع   السبعين، وقد أدّ مليون لایر 1.7برأمسال بلغ 

وكــان معظــم  ،املصــارف والأــركات املســامهة، وّمت اــرح عــدد كبــري مــن األســهم علــى اجلمهــور   هــذه الفــرتة
تداول األسهم   تلك الفرتة، يـتم عـن اريـق االتصـال املباشـر بـني البـائع واملأـرتي أو عـن اريـق عـدد قليـل 

األسـهم ممـا أّدى إىل زيـادة  من مكاتب الوسااة، لكن ومع زيادة موارد الدولـة ازدهـرت عمليـات بيـع وشـراء
كبرية   عدد مكاتب الوسااة، وقد شهدت بداية الثماشينات ارتفاع حجم التداول وبلغت أسعار األسـهم 

(مستويات عالية
0F

1(. 

   ظـراحلكومـة النّ  ارتـهتعنـدما  ،السوق املالية السـعودية غـري رمسيـة حـىت أوائـل الثماشينـات بقيت وقد      

 الســــامي األمــــر صــــدور 1984 ســــنة   متّ  إذزمـــة لــــذلك، للتــــداول وإجيــــاد األشظمــــة الّال م إجيـــاد ســــوق مــــنظّ 

 وزاريــة جلنــة بتأـكيل وذلــك يــة،احمللّ  املصـارف اريــق عــن املسـامهة للأــركات األســهم تـداول بتنظــيم والقاضـي
                                                           

-  www.tadawul.com.sa                                                 :متوفر على الرابط التايل تداول"،"نبذة حول  لسوق املالية السعودية،ا -  )1(

 ًالسوق المالية السعودية؛ داف ووظائفـــــأه:  أوال 
ـــــص السوق المالية السعودية.ــــــــــــــــثانًيا : خــــصائـــ 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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بتنظـيم اجلهـة احلكوميـة املعنيـة هـي النقـد العـريب السـعودي  سـةكاشـت مؤسّ قـد  و  السـوق، هـذا علـى لإلشراف
 شأـاط علـى اليوميـة واملتابعـة اإلشـراف مهّمـة ؤّسسـة،امل  هـذه  الرقابـة إلدارة لـتوكِ أُ  ، حيـثومراقبة السـوق

 عـن األسـهم تـداول   الوسـااة حصـر متّ  وقـد ،التـداول لعمليـة الّتنظيميـة القواعـد تنفيـذ من والتهّكد السوق
 تهســيس متّ  مث للتــداول، التنظيمــي اإلاــار حتســني وشــركة الراحـــي املصــرفية بــدف التجاريــة املصــارف اريــق

 للتســجيل تســهيالت الأــركة هــذه موتقــدّ  التجاريــة، املصــارف اريــق عــن األســهم لتســجيل الســعودية الأــركة
  األسهم. عمليات مجيع وتقاضي بتسوية وتقوم املسامهة للأركات املركزي

أو  ESIS شظـام تطبيـق متّ  حيـث أفضل بأكل بالتطور السعودية السوق بدأت 1990 سنة ومع بداية      

 املقاصـة بعمليـات والقيـام بالتـداول خيـتص إلكـرتوين شظـام وهـو ،األسـهم لمعلومات اآللي بالنظامعرف ما يُ 

ي باســـم مسّـــ حديـــد تـــداول بنظـــام العمـــل بـــدأ حيـــث 2001 ســـنة أواخـــر حـــىت بـــه العمـــل واســـتمر والتســـوية،

 متّ و  ،حد  منها وأكرب   قدراتا االستيعابيةأستبدال األشظمة اإللكرتوشية القدمية بهخرى "، فقد ّمت اتداول"

 .العربيةاملالية  ة   األسواق تطبيقها والعمل با ألول مرّ 

 وفًقـا املاليـة السـوق شظـام صـدر عنـدما وذلـك حديدة، مرحلة إىل املالية السعودية السوق اشتقلت وقد        
 الناحيــة مــن املاليــة الســوق هيكلــة بإعــادة قضــييَ  والــذي ،31/7/2003 بتــاريخ )30/م( رقــم امللكــي للمرســوم

 اهليئـة وتتمتّـع الـوزراء، جملـس بـرئيس مباشـرةً  وتـرتبط املاليـة السـوق هيئـة إشأـاء متّ  حيـث واإلشرافية، التنظيمية
 بوضــع وتقــوم املاليــة الســوق وتطــوير تنظــيم إىل وتــدف واإلداريــة، املاليــة واالســتقاللية االعتباريــة بالأخصــية

 املالية. األوراق سوق   والعدالة الكفاءة وضمان املستثمرين، محاية إىل تدف اليت والقواعد وائحاللّ  وفرض

 :مبا يليتتمّيز السوق املالية السعودية  السوق المالية السعودية: وممّيزات صفات -2

 أنّ  ورغــم والتطــور، للنمــو إمكاشيــات كبــرية ولــديها املنطقــة،   األكــرب هــي الســعودية املاليــة الســوق عــدتُ  .أ 
 لومعــدّ  اإلمجاليــة الســوقية القيمــة أنّ  إّال  األخــرى، باألســواق قليــل مقارشــةً  فيهــا املدرحــة الأــركات عــدد
 جمتمعة؛ العربية األسواق لباقي السوقية القيمة يعادل تقريًبا ما السوق متّثل رمسلة

 ميكـــن فقـــط، والـــيت الأـــركات الســـعودية أســـهم علـــى   الســـوق املاليـــة الســـعودية إالّ  التـــداول يـــتم ال .ب 

 ا؛رئيسً  مخسة عأر قطاًعا إىل تصنيفها
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 دول مــن واالعتبــاريني لألشــخاص الطبيعيــني الســعودية املاليــة الســوق   األحنــيب باالســتثمار حصــرَّ يُ   .ج 
 سـمحيُ  وال اململكـة، داخـل السـعوديني غـري مـن اخلليجي، وكذلك األشـخاص املقيمـني التعاون جملس
مــع  الســعودي، الســوق   املدرحــة الأــركات أســهم   مباشــرةً  لألحاشــب باالســتثمار ذلــك عــدا فيمــا
(املأرتكة صناديق االستثمار اريق عن اقائمً  السوق   املباشر غري االستثمار   احلق بقاء

1F

1(. 

 املالية السعودية لتـقيق األهداف التالية:تسعى السوق  السوق المالية السعودية: أهداف -3

 :، من خاللعالية جودة ذات متمّيزة خدمات وتقديم كفاءة بكل المالية السوق وتشغيل إدارة .أ 
 وفعالية؛ بكفاءة املالية السوق وتأغيل إدارة -
 السوق؛ وعدالة وحودة كفاءة ضمان -
 املستثمرين؛ لدى االستثمارية الثقافة مستوى العمل على رفع -
 والتنظيمية؛  الفنية السوق وقدرات إمكاشيات تطوير -
 مصــدرين، وسـطاء، مســتثمرين، للعمــالء سـواء كــاشوا: عاليـة حــودة وذات زةمتميّـ خــدمات تقـدمي -

 وغريهم... البياشات خدمات مزودي
   :تنافسية، وذلك من خالل وتمويلية استثمارية قنوات رتوفّ  رائدة مالية سوق تطوير .ب 

 زم؛الّال  التمويل على للـصول للأركات املناسبة اآلليات توفري  -
 وابتكارية؛ ومتنّوعة متكاملة مالية وأدوات وخدمات ومنتجات أسواق تطوير  -
 السوق؛   للمأاركة والعامليني ينياحمللّ  والوسطاء واملصدرين املستثمرين من كل تأجيع  -
 للسوق. الرئيسية العمليات وفعالية العمل على تكامل  -

 خصائص السوق المالية السعودية: ثانيـًا
 :عديدة وممّيزات كثرية، ميكن توضيـها كما يلي تتمّيز السوق املالية السعودية خبصائص      

إّن عــدد الأــركات املدرحــة   الســوق املاليــة الســعودية   تطــّور وارتفــاع  :عــدد الشــركات المدرجــة - 1

شـركة، ليصـل إمجـايل عـدد الأـركات املدرحـة  67حـوايل 2001حيث بلغـت هـذه الأـركات   سـنة مستمر،

                                                           
-  www.tadawul.com.sa                                                :متوفر على الرابط التايل "نبذة حول تداول"، لسوق املالية السعودية،ا  -  )1(

http://www.tadawul.com.sa/
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شـركة، وبلـغ عـدد الأـركات  146إىل 2010شركة، وارتفع هذا العـدد   سـنة  111إىل 2007بالسوق سنة 
 كما يلي:   عة على مخسة عأر قطاًعاشركة موزّ  160إىل  2013 األّول   السوق حىت �اية الّنصف املدرحة

 2013األّول من سنة  ّنصفلة في قطاعات السوق المالية السعودية في ال: عدد الشركات المسجّ )42(جدول رقم
 عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع

 11 املصارف واخلدمات املالية  07 املتعدد االستثمار شركات 

 14 الصناعات البرتوكيماوية  14 الصناعي االستثمار 

 13 االمسنت  15 التأييد والبناء 

 12 التجزئة  08 العقاري التطوير 

 02 الطاقة واملرافق اخلدمية  04 النقل 

 16 الزراعة والصناعات الغذائية  03 اإلعالم والنأر 

 05 املعلومات وتقنية االتصاالت  03 الفنادق والسياحة 

 33 التهمني 

 160 اإلجمالي

  متوفر على الرابط: "قائمة الشركات"،، لسوق املالية السعوديةا - :المصدر              http://www.tadawul.com.sa- 

ذة خـالل ر قيمـة وعـدد األسـهم املتداولـة والصـفقات املنّفـح اجلـدول التـايل تطـوّ يوضّ  :حجم التداول - 2
 كما يلي:  2012إىل غاية  2001الفرتة املمتدة من سنة 

 )2012 -2001السعودية خالل الفترة (سوق المالية التطور نشاط التداول في  :)43(جدول رقم

 
 :20، السوق املالية السعودية، ص:"2012اإلحصائي السنوي  "التقريرإدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

ة شأـاط وحجـم التـداول كـان   تطـّور مسـتمر خـالل الفـرتة املمتـدّ  ضـح أنّ يتّ  دولمن خالل هـذا اجلـ       
النأــاط األبــرز للســوق، حيــث بلــغ عــدد  2006، فقــد شــهدت ســنة 2006إىل غايــة ســنة  2001مــن ســنة 

 1,403.2لایر أو مــا يعــادل  ارمليــ  5,261,85كاشــت قيمتهــا  ســهم مليــار 74,433 ااألســهم املتداولــة خالهلــ
لت اخنفاًضـا حيـث سـجّ  2010إىل غاية سنة  2007الفرتة املمتدة من سنة ، وهذا على خالف مليار دوالر

ولتوضــيح تطــّور شأــاط التــداول  .2012و 2011لتعــاود النهــوض مــن حديــد ســنيت  حمسوًســا وتراحًعــا شســبًيا،
 :يتم إدراج الأكل التايل  السوق السعودية بأكل أكرب خالل هذه الفرتة، 

view-source:http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwP3gDBTA08Tn2Cj4AAvY_dQA_3gxCL9gmxHRQB0Zc_U/
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 )2012 -2001السعودية خالل الفترة (سوق المالية التطور نشاط التداول في  :)42(شكل رقم

 
 :21املالية السعودية، ص:، السوق "2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

ــا   مــا يتعلّــق بنأــاط التــداول   ا          2013 مــن ســنة األّول لســوق املاليــة الســعودية خــالل الّنصــفأّم
 فيمكن توضيـه من خالل اجلدول املوايل:

 2013األّول الّنصفنشاط التداول في السوق المالية السعودية خالل  :)44(جدول رقم

 
 :14، السوق املالية السعودية، ص:"2013األّول  نصف"التقرير اإلحصائي الإدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 األّول حـادة مقارشـًة بالّنصـف رتاحعاتٍ ب  2013ل من سنةاألوّ ّنصف ال خالللقد متّيز شأاط التداول       
و  شفـس الوقـت متيّـز  متهثرًا   ذلـك بالعديـد مـن العوامـل سـواء كاشـت داخليـة أو خارحيـة، 2012 من سنة

خاصـًة بعــد االرتفاعـات القياسـية   األســواق  2012األخـري مــن سـنة  االشتعـاش والتـّسـن مقارشــًة بالّنصـفب
 خـالل املتداولـة لألسـهم اإلمجالية القيمة فقد بلغتولذلك  ،ق األمريكية واألوروبيةاسو العاملية خصوًصا األ

 وذلـك ،مليـار دوالر 202,88يعـادل مـا أي لایر مليـار760,81 حـوايل  2013ل مـن سـنةاألوّ  الّنصـف
مقارشـًة  %17,85تفـاٍع قـدره ر ، وبا2012األّول مـن سـنة  بالّنصـف مقارشـةً %38,97 شسـبته بلغـت اخنفـاضٍ ب
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من إمجايل قيمة  %80,4بنسبة  وبذلك يكون السوق السعودي قد ساهم ،2012 من سنة بالّنصف األخري
 .2013األّول  ّنصفالتداول لدول جملس التعاون اخلليجي خالل ال

سـهم،  مليـار 28,93 حنـو 2013 سـنةل مـن األوّ  الّنصـف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل كما بلغ       
 .%48,67 شسبته بلغت خنفاضٍ وذلك با ،2012 لاألوّ  ّنصفال خالل تداوهلا سهم متّ  مليار 56,37مقابل
 مليـون17,66 بلـغ حنـو فقـد 2013  ل من سنةاألوّ ّنصف ال خالل ذةاملنفّ  الصفقات عدد إمجايل أّما      

 خنفـاضٍ با أي ،2012سنة  من األّول الّنصف خالل تنفيذها صفقة متّ  مليون 25,89 مقابل صفقة، وذلك
 .2012 من سنةّنصف األخري مقارشًة بال 18.46%وبارتفاٍع قدره % 31,80 شسبته بلغت
 يومـاً  130 مقابـل يومـاً، 128 قرابـة 2013 ل مـن سـنةاألوّ  ّنصـفال خـالل التـداول أيـام عدد وقد بلغ      
 .2012 سنةل من األوّ  ّنصفال خالل

إىل غايــة  2001 ســنةر القيمــة الســوقية لألســهم املصــدرة مــن ميكــن توضــيح تطــوّ  :الســوقيةالقيمــة  - 3
 :من خالل اجلدول التايل 2012

)2012-2001(للفترة  في السوق المالية السعودية المصدرة لألسهم السوقية القيمة :)45(جدول رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

من خالل هذا اجلدول يّتضح بهّن القيمة السوقية لألسهم املصدرة   السوق املاليـة السـعودية خـالل        
ر فبينمـا كاشـت   تطـوّ  متّيزت بالتذبذب صعوًدا وهبواًا، 2012إىل غاية سنة  2001الفرتة املمتدة من سنة 

قـــت فيهـــا أقصـــى ارتفـــاع حيـــث بلغـــت الـــيت حقّ  2005إىل غايـــة ســـنة  2001مســـتمر، وحتديـــًدا مـــن ســـنة 
 1,225.88 إذ بلغـت القيمـة السـوقية 2006  سـنة  %49.72عها اخنفاض بنسـبةبِ ، تَ مليار لایر 2,438.20

رت دِّ مليــــار لایر بنســــبة ارتفــــاع قُــــ 1,946.35إىلحيــــث وصــــلت  2007، لتعــــود لالرتفــــاع   ســــنة مليــــار لایر
 %52,50اخنفضـت بأـكل كبـري وبنسـبة  2008يـة العامليـة سـنة ّمث وبفعـل تـداعيات األزمـة املال، %58.77ــــب

 .مليار لایر 924,53حيث بلغت القيمة السوقية حينها 
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 امبـ ،لایر مليـار 1,400.34 حنـو املصـدرةفقـد بلغـت القيمـة السـوقية لألسـهم  2012سـنة �ايـة  أّمـا        
، ولتوضيح تطّور 2011سنة  �اية مع مقارشةً   10.19%شسبته بلغت بارتفاعأي  ،دوالر مليار373.42يعادل

 ميكن إدراج الأكل التايل: 2012إىل  2001القيمة السوقية لألسهم املصدرة خالل الفرتة املمتدة من سنة 
 )2012-2001(للفترة  في السوق المالية السعودية المصدرة لألسهم السوقية القيمة تطّور :)43(شكل رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

، فقـد 2013 ل مـن سـنةألوّ ا الّنصـف �ايـة   املصـدرة لألسـهم السـوقية القيمـةأّمـا   مـا يتعلّـق ب        
ارتفعت القيمة السـوقية للمملكـة العربيـة السـعودية أكـرب سـوق   منطقـة جملـس التعـاون اخلليجـي لتصـل إىل 

ــــــــا بلغــــــــت شســــــــبته  دوالر مليــــــــار 399.23يعــــــــادل مــــــــا لایر، أي مليــــــــار 1,497.11حــــــــوايل مســــــــّجلًة ارتفاًع
 % 50,5وبذلك فإّن السوق السعودي يأّكل ما يعادل  ،2012الّنصف األّول من سنة بـــ مقارشةً 11,96%

 شـركتني أسـهم إدراجهـذا االرتفـاع    ساهم وقد ،ملنطقة جملس التعاون اخلليجي السوقيةمن إمجايل القيمة 
 .2013ل وّ األ ّنصفال هذا خالل السعودية املالية السوق   حديدتني

  السوق املالية  التداول شأاط توزعّ  أسفله اجلدول   املتاحة البياشات حتوضّ  :القطاعية المؤشرات - 4
 كما يلي:   2012القطاعات لسنة  حسبالسعودية 

2012): نشاط التداول على القطاعات في السوق المالية السعودية لسنة 46جدول رقم(

 
 :10السعودية، ص:، السوق املالية "2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 



 السوق ...تنشيط    أمهية صناديق االستثمار اإلسالمية يف :  املبحث الثالث      .دور صناديق االستثمار اإلسالمية يف تنشيط وتطوير السوق.:  امسالفصل اخل   
 املطلب األول : نـــــــظرة عــــــامـــــــــة على الســـوق املـــالية الســـــعودية          

 

341 
 

 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد لتطوير العقاريا قطاع ، إىل أنّ أري بياشات اجلدول أعالهتُ         
 اســتهثرو  التــداول كميــة حيــث مــن حيــث احتــّل املركــز األّول ،2012 ســنة خــالل شأــاط التــداول حيــث مــن

 ثالـثال وكـان ،سـهم مليار  17.57 حنو أي العام خالل املتداولة األسهم كمية إمجايل من 21.28%حبوايل 
 املتداولـة األسـهم قيمـة إمجايل من10.97%  بنسبة أي لایر مليار 211.56إىل وصلت اليت القيمة حيث من

 الصـفقات عـدد إمجـايل مـن%  08,43 بنسـبة أي صـفقة مليـون 03,54 علـى عـةموزّ  ،2012 سـنة خـالل
 إمجـايل عـدد مـن %14,05 بنــو القطـاع هـذا اسـتهثر حيـثمثّ حّل ثاشيًـا قطـاع التـهمني  ،العام خالل ذةاملنفّ 

 إىل تصـل وبنسـبة ،لایر مليـار 451.04 إىل تصل شقدية بقيمة سهم مليار11.59حوايل املتداولة، أي األسهم
 لمتثّ  صفقة مليون 13.04 حنو على عةموزّ  السوق  األسهم املتداولة  قيمة من إمجايل %  23.38 حوايل

 ات البرتوكيماويـةصـناعال قطـاع احتـل   حـني ،العـام خـالل املنفـذة الصـفقات عـدد إمجـايل مـن   %30.96
 سـهم مليـار 11,01 بنــو أي السـوق،   املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 13,34 بنسبة الثالث املركز

مليــون  03,83حنــو  علــى عــةموزّ  اإلمجــايل مــن % 16,13 بنســبةو  مليــار لایر 311,18 إىل تصــل بقيمــة شقديــة
 .2012سنة  السوق   ذةالصفقات املنفّ عدد  إمجايل من %09,09 بنسبة أي ،صفقة

 2013األّول من سنة  خالل الّنصفالمالية السعودية ): نشاط التداول على القطاعات في السوق 47جدول رقم(

 
 :12، السوق املالية السعودية، ص:"2013 األّول سنوي الّنصف"التقرير اإلحصائي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 الصـفقات عـدد حيث من القطاعات أشأطكان  التهمني قطاع يّتضح أنّ  ،من خالل اجلدول أعاله
 إمجايل من %28,64 لمتثّ  صفقة مليون 05,05 حنو بلغت حيث ،2013األّول من سنة  الّنصف   ذةاملنفّ 
 قطـاع وحـاء ، %11,03 بنسـبة صـفقة مليـون 1,95 بنــو التجزئـة قطاع ثاشياً  وحلّ  ذة،املنفّ  الصفقات عدد
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 املنفـذة الصـفقات عـدد إمجـايل مـن % 10,11 بنسـبة صـفقة مليـون 1,79 بنــو الثالثـة املرتبـة   مسنـتاإل
 .2013األّول  الّنصف خالل

 أيًضـا التـهمني قطـاع كـان فقـد ،2013األّول  الّنصـف خـالل املتداولـة األسـهم قيمـة حيـث مـن اأّمـ
 مـن % 21,92 متثـل لایر مليـار 166,79 حنـو للقطـاع املتداولـة األسـهم قيمـة بلغـت حيث القطاعات أشأط
الـذي يُعتـرب مـن  البرتوكيماويـة الصـناعات قطـاع ثاشيـاً  وحـلّ  ،هـذه الفـرتة خـالل املتداولـة األسـهم قيمـة إمجـايل
طـوير الت قطـاع وحاء ، %12,05 بنسبةو  لایر مليار 91,67 بنـو   السوق السعودي املؤثرةات قطاعأكرب ال
 .املتداولة األسهم قيمة إمجايل من % 10,11 بنسبة أي لایر مليار 76,94 بنـو الثالثة املرتبة   العقاري

 كان فقد ،2013األّول  الّنصف خالل املتداولة األسهم بعدد قيتعلّ  فيما القطاعات لنأاط وبالنسبة
 سهم مليار 06,32 حنو  للقطاع املتداولة األسهم عدد بلغ حيث ،القطاعات أشأط العقاري التطوير قطاع
 مليار 03,71 بنـو التهمني قطاع يليه ،هذا الّنصف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل من %21,85 متثل
 لمتثّـ سـهم مليـار 03,63بنــو تصـاالت وتقنيـة املعلومـاتاال قطـاع اثالثًـ وحـلّ  ،%12,85 بنسـبة سـهم

 .2013األّول  الّنصف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل من 12,56%
 الســيولة ةذ مــن املمكــن زيــادإ، 2012و 2011مــن ســنيت فضــل أ 2013 تكــون ســنةن ومــن املتوقّــع أ

وحـود  ىلإ ةً ضـافإ، ةً   السـوق مباشـر  لالسـتثمارحاشـب ين األمسـتثمر شظـراً لفـتح البـاب للهـذه السـنة خـالل 
 .سعار النفطأاستقرار  ، ومن مثّ 2013السياسي العاملي    هدوء املأهد بإمكاشيةعات توقّ 
ر املؤشــر العــام للســوق ايل تطــوّ ح الأــكل الّتــيوّضــ :للســوق الماليــة الســعودية العــام المؤشــر تطــّور -5

 كما يلي:  2012إىل غاية سنة  2001ة من سنة املايل السعودي خالل الفرتة املمتدّ 

 )2012 - 2001للسوق المالي السعودي خالل الفترة (ر المؤشر العام : تطوّ )44(شكل رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

مـــن خـــالل الأـــكل أعـــاله يّتضـــح أّن مؤشـــر الســـوق املاليـــة الســـعودية كـــان   تطـــّور وارتفـــاع مســـتمر،       
شقطــة،  16712حيــث قفــز   هــذه الســنة إىل أعلــى مســتوياته عنــد  2005إىل غايــة  2001ابتـداًءا مــن ســنة 
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 2008ل اخنفـاض حـاد سـنة ، ليرتاحع بعـد ذلـك ويسـجّ 2004بسنة  مقارشةً  103.66%مرتفًعا بذلك بنسبة 
متـهثرًا   ذلـك بتـداعيات األزمـة املاليـة  2007 بــ مقارشـةً  56.49%شقطـة مرتاحًعـا بنسـبة  4802عند مستوى 

 .2010شقطة سنة  6620و 2009شقطة سنة  6121ه بعد ذلك ارتفاع شسيب عند مستوىعَ ، تبِ العاملية

 شقطـة 6,801.22 مسـتوى عنـد السـعودية املاليـة للسـوق العـام املؤشـر غلـقأ فقـد،  2012سـنة  أّمـا        

 وقـد،  5.98% بنسـبة يأ شقطـة  383.49 بــــ مرتفعاً  2011 سنة �اية   كما شقطة 6,417.73 مع مقارشة
 .شقطة 7,930.58 ىمستو عند أغلق حيث ريلفأ 3 يوم   العام خالل إغالق شقطة أعلى املؤشر قحقّ 

 2013األّول من سنة  للسوق المالي السعودي خالل الّنصف : المؤشر العام)45(شكل رقم       

 
 :10السوق املالية السعودية، ص:  "،2013األّول  سنوي ّنصفال"التقرير اإلحصائي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 7,496.57مستوى عند 2013 لاألوّ ّنصف ال اية�   السعودية املالية العام للسوق املؤشر أغلقلقد         

  املقابـل فـإّن و ، 2012سـنة  مـن الفرتة شفس بإغالق مقارشةً  %11.72 أي شقطة 786.66 رتفًعا بــــم ،شقطة 
مـا  %10.22 اقـدرهومكاسـب  اجيابيـاً  عائـداً  حقـق قـد 2013 حـوان�ايـة  حـىت العـام بدايـة مـن املؤشـر أداء

يـة مثـل يدعمه   ذلك حتسن أداء األسواق األمريكية واألوروبية وتـدفق األخبـار احمللّ  ،شقطة 695.35 يعادل
السوق من اـرف مؤّسسـة فيـتش للتقيـيم، وهـو بـذلك يعتـرب املؤشـر الثـاين مـن حيـث األداء   مراحعة تقييم 

  دول جملس التعاون اخلليجي.
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 : نظرة عامة على السوق المالية السعوديةالمطلب األّول

تقـوم بالعديـد مـن تعترب السوق املالية السعودية من أهم وأكـرب األسـواق املاليـة اخلليجيـة وأكثرهـا منـًوا،        
  .فاتالصّ اخلصائص و وتّتسم بالعديد من الوظائف واملهام، 

 

 

 السوق المالية السعوديةأهداف ووظائف  أوالً :  

 وصلت إىل الصورة اليت حّىت  وتطّورها بالعديد من املراحللقد مّرت السوق املالية السعودية   شأهتا       
 :تتمّيز بصفات عديدة وتقوم بوظائف كثرية، وميكن توضيح ذلك كما يليكما أّ�ا ،  هي عليها األن

ـــة الســـعودية:نشـــأة وتطـــوّ  -1    شأـــاااتا املســـامهة الســـعودية الأـــركات لقـــد بـــدأت ر الســـوق المالي

 العربيـة الأـركة وهـي السـعودية العربيـة اململكـة   مسـامهة شـركة أّول تهسـيس متّ  عنـدما الثالثينيـات، منتصف

 1975 عـــام   شـــركة 14 إىل وصـــلت حـــىت أخـــرى مســـامهة شـــركات إشأـــاء بعـــد فيمـــا تـــواىل مثّ  للســـيارات،
ات إىل تهسيس عـدد ضـخم مـن  يى النمو االقتصادي السريع   السبعين، وقد أدّ مليون لایر 1.7برأمسال بلغ 

وكــان معظــم  ،املصــارف والأــركات املســامهة، وّمت اــرح عــدد كبــري مــن األســهم علــى اجلمهــور   هــذه الفــرتة
تداول األسهم   تلك الفرتة، يـتم عـن اريـق االتصـال املباشـر بـني البـائع واملأـرتي أو عـن اريـق عـدد قليـل 

األسـهم ممـا أّدى إىل زيـادة  من مكاتب الوسااة، لكن ومع زيادة موارد الدولـة ازدهـرت عمليـات بيـع وشـراء
كبرية   عدد مكاتب الوسااة، وقد شهدت بداية الثماشينات ارتفاع حجم التداول وبلغت أسعار األسـهم 

(مستويات عالية
0F

1(. 

   ظـراحلكومـة النّ  ارتـهتعنـدما  ،السوق املالية السـعودية غـري رمسيـة حـىت أوائـل الثماشينـات بقيت وقد      

 الســــامي األمــــر صــــدور 1984 ســــنة   متّ  إذزمـــة لــــذلك، للتــــداول وإجيــــاد األشظمــــة الّال م إجيـــاد ســــوق مــــنظّ 

 وزاريــة جلنــة بتأـكيل وذلــك يــة،احمللّ  املصـارف اريــق عــن املسـامهة للأــركات األســهم تـداول بتنظــيم والقاضـي
                                                           

-  www.tadawul.com.sa                                                 :متوفر على الرابط التايل تداول"،"نبذة حول  لسوق املالية السعودية،ا -  )1(

 ًالسوق المالية السعودية؛ داف ووظائفـــــأه:  أوال 
ـــــص السوق المالية السعودية.ــــــــــــــــثانًيا : خــــصائـــ 
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بتنظـيم اجلهـة احلكوميـة املعنيـة هـي النقـد العـريب السـعودي  سـةكاشـت مؤسّ قـد  و  السـوق، هـذا علـى لإلشراف
 شأـاط علـى اليوميـة واملتابعـة اإلشـراف مهّمـة ؤّسسـة،امل  هـذه  الرقابـة إلدارة لـتوكِ أُ  ، حيـثومراقبة السـوق

 عـن األسـهم تـداول   الوسـااة حصـر متّ  وقـد ،التـداول لعمليـة الّتنظيميـة القواعـد تنفيـذ من والتهّكد السوق
 تهســيس متّ  مث للتــداول، التنظيمــي اإلاــار حتســني وشــركة الراحـــي املصــرفية بــدف التجاريــة املصــارف اريــق

 للتســجيل تســهيالت الأــركة هــذه موتقــدّ  التجاريــة، املصــارف اريــق عــن األســهم لتســجيل الســعودية الأــركة
  األسهم. عمليات مجيع وتقاضي بتسوية وتقوم املسامهة للأركات املركزي

أو  ESIS شظـام تطبيـق متّ  حيـث أفضل بأكل بالتطور السعودية السوق بدأت 1990 سنة ومع بداية      

 املقاصـة بعمليـات والقيـام بالتـداول خيـتص إلكـرتوين شظـام وهـو ،األسـهم لمعلومات اآللي بالنظامعرف ما يُ 

ي باســـم مسّـــ حديـــد تـــداول بنظـــام العمـــل بـــدأ حيـــث 2001 ســـنة أواخـــر حـــىت بـــه العمـــل واســـتمر والتســـوية،

 متّ و  ،حد  منها وأكرب   قدراتا االستيعابيةأستبدال األشظمة اإللكرتوشية القدمية بهخرى "، فقد ّمت اتداول"

 .العربيةاملالية  ة   األسواق تطبيقها والعمل با ألول مرّ 

 وفًقـا املاليـة السـوق شظـام صـدر عنـدما وذلـك حديدة، مرحلة إىل املالية السعودية السوق اشتقلت وقد        
 الناحيــة مــن املاليــة الســوق هيكلــة بإعــادة قضــييَ  والــذي ،31/7/2003 بتــاريخ )30/م( رقــم امللكــي للمرســوم

 اهليئـة وتتمتّـع الـوزراء، جملـس بـرئيس مباشـرةً  وتـرتبط املاليـة السـوق هيئـة إشأـاء متّ  حيـث واإلشرافية، التنظيمية
 بوضــع وتقــوم املاليــة الســوق وتطــوير تنظــيم إىل وتــدف واإلداريــة، املاليــة واالســتقاللية االعتباريــة بالأخصــية

 املالية. األوراق سوق   والعدالة الكفاءة وضمان املستثمرين، محاية إىل تدف اليت والقواعد وائحاللّ  وفرض

 :مبا يليتتمّيز السوق املالية السعودية  السوق المالية السعودية: وممّيزات صفات -2

 أنّ  ورغــم والتطــور، للنمــو إمكاشيــات كبــرية ولــديها املنطقــة،   األكــرب هــي الســعودية املاليــة الســوق عــدتُ  .أ 
 لومعــدّ  اإلمجاليــة الســوقية القيمــة أنّ  إّال  األخــرى، باألســواق قليــل مقارشــةً  فيهــا املدرحــة الأــركات عــدد
 جمتمعة؛ العربية األسواق لباقي السوقية القيمة يعادل تقريًبا ما السوق متّثل رمسلة

 ميكـــن فقـــط، والـــيت الأـــركات الســـعودية أســـهم علـــى   الســـوق املاليـــة الســـعودية إالّ  التـــداول يـــتم ال .ب 

 ا؛رئيسً  مخسة عأر قطاًعا إىل تصنيفها
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 دول مــن واالعتبــاريني لألشــخاص الطبيعيــني الســعودية املاليــة الســوق   األحنــيب باالســتثمار حصــرَّ يُ   .ج 
 سـمحيُ  وال اململكـة، داخـل السـعوديني غـري مـن اخلليجي، وكذلك األشـخاص املقيمـني التعاون جملس
مــع  الســعودي، الســوق   املدرحــة الأــركات أســهم   مباشــرةً  لألحاشــب باالســتثمار ذلــك عــدا فيمــا
(املأرتكة صناديق االستثمار اريق عن اقائمً  السوق   املباشر غري االستثمار   احلق بقاء

1F

1(. 

 املالية السعودية لتـقيق األهداف التالية:تسعى السوق  السوق المالية السعودية: أهداف -3

 :، من خاللعالية جودة ذات متمّيزة خدمات وتقديم كفاءة بكل المالية السوق وتشغيل إدارة .أ 
 وفعالية؛ بكفاءة املالية السوق وتأغيل إدارة -
 السوق؛ وعدالة وحودة كفاءة ضمان -
 املستثمرين؛ لدى االستثمارية الثقافة مستوى العمل على رفع -
 والتنظيمية؛  الفنية السوق وقدرات إمكاشيات تطوير -
 مصــدرين، وسـطاء، مســتثمرين، للعمــالء سـواء كــاشوا: عاليـة حــودة وذات زةمتميّـ خــدمات تقـدمي -

 وغريهم... البياشات خدمات مزودي
   :تنافسية، وذلك من خالل وتمويلية استثمارية قنوات رتوفّ  رائدة مالية سوق تطوير .ب 

 زم؛الّال  التمويل على للـصول للأركات املناسبة اآلليات توفري  -
 وابتكارية؛ ومتنّوعة متكاملة مالية وأدوات وخدمات ومنتجات أسواق تطوير  -
 السوق؛   للمأاركة والعامليني ينياحمللّ  والوسطاء واملصدرين املستثمرين من كل تأجيع  -
 للسوق. الرئيسية العمليات وفعالية العمل على تكامل  -

 خصائص السوق المالية السعودية: ثانيـًا
 :عديدة وممّيزات كثرية، ميكن توضيـها كما يلي تتمّيز السوق املالية السعودية خبصائص      

إّن عــدد الأــركات املدرحــة   الســوق املاليــة الســعودية   تطــّور وارتفــاع  :عــدد الشــركات المدرجــة - 1

شـركة، ليصـل إمجـايل عـدد الأـركات املدرحـة  67حـوايل 2001حيث بلغـت هـذه الأـركات   سـنة مستمر،

                                                           
-  www.tadawul.com.sa                                                :متوفر على الرابط التايل "نبذة حول تداول"، لسوق املالية السعودية،ا  -  )1(

http://www.tadawul.com.sa/
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شـركة، وبلـغ عـدد الأـركات  146إىل 2010شركة، وارتفع هذا العـدد   سـنة  111إىل 2007بالسوق سنة 
 كما يلي:   عة على مخسة عأر قطاًعاشركة موزّ  160إىل  2013 األّول   السوق حىت �اية الّنصف املدرحة

 2013األّول من سنة  ّنصفلة في قطاعات السوق المالية السعودية في ال: عدد الشركات المسجّ )42(جدول رقم
 عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع

 11 املصارف واخلدمات املالية  07 املتعدد االستثمار شركات 

 14 الصناعات البرتوكيماوية  14 الصناعي االستثمار 

 13 االمسنت  15 التأييد والبناء 

 12 التجزئة  08 العقاري التطوير 

 02 الطاقة واملرافق اخلدمية  04 النقل 

 16 الزراعة والصناعات الغذائية  03 اإلعالم والنأر 

 05 املعلومات وتقنية االتصاالت  03 الفنادق والسياحة 

 33 التهمني 

 160 اإلجمالي

  متوفر على الرابط: "قائمة الشركات"،، لسوق املالية السعوديةا - :المصدر              http://www.tadawul.com.sa- 

ذة خـالل ر قيمـة وعـدد األسـهم املتداولـة والصـفقات املنّفـح اجلـدول التـايل تطـوّ يوضّ  :حجم التداول - 2
 كما يلي:  2012إىل غاية  2001الفرتة املمتدة من سنة 

 )2012 -2001السعودية خالل الفترة (سوق المالية التطور نشاط التداول في  :)43(جدول رقم

 
 :20، السوق املالية السعودية، ص:"2012اإلحصائي السنوي  "التقريرإدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

ة شأـاط وحجـم التـداول كـان   تطـّور مسـتمر خـالل الفـرتة املمتـدّ  ضـح أنّ يتّ  دولمن خالل هـذا اجلـ       
النأــاط األبــرز للســوق، حيــث بلــغ عــدد  2006، فقــد شــهدت ســنة 2006إىل غايــة ســنة  2001مــن ســنة 

 1,403.2لایر أو مــا يعــادل  ارمليــ  5,261,85كاشــت قيمتهــا  ســهم مليــار 74,433 ااألســهم املتداولــة خالهلــ
لت اخنفاًضـا حيـث سـجّ  2010إىل غاية سنة  2007الفرتة املمتدة من سنة ، وهذا على خالف مليار دوالر

ولتوضــيح تطــّور شأــاط التــداول  .2012و 2011لتعــاود النهــوض مــن حديــد ســنيت  حمسوًســا وتراحًعــا شســبًيا،
 :يتم إدراج الأكل التايل  السوق السعودية بأكل أكرب خالل هذه الفرتة، 

view-source:http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwP3gDBTA08Tn2Cj4AAvY_dQA_3gxCL9gmxHRQB0Zc_U/
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 )2012 -2001السعودية خالل الفترة (سوق المالية التطور نشاط التداول في  :)42(شكل رقم

 
 :21املالية السعودية، ص:، السوق "2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

ــا   مــا يتعلّــق بنأــاط التــداول   ا          2013 مــن ســنة األّول لســوق املاليــة الســعودية خــالل الّنصــفأّم
 فيمكن توضيـه من خالل اجلدول املوايل:

 2013األّول الّنصفنشاط التداول في السوق المالية السعودية خالل  :)44(جدول رقم

 
 :14، السوق املالية السعودية، ص:"2013األّول  نصف"التقرير اإلحصائي الإدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 األّول حـادة مقارشـًة بالّنصـف رتاحعاتٍ ب  2013ل من سنةاألوّ ّنصف ال خالللقد متّيز شأاط التداول       
و  شفـس الوقـت متيّـز  متهثرًا   ذلـك بالعديـد مـن العوامـل سـواء كاشـت داخليـة أو خارحيـة، 2012 من سنة

خاصـًة بعــد االرتفاعـات القياسـية   األســواق  2012األخـري مــن سـنة  االشتعـاش والتـّسـن مقارشــًة بالّنصـفب
 خـالل املتداولـة لألسـهم اإلمجالية القيمة فقد بلغتولذلك  ،ق األمريكية واألوروبيةاسو العاملية خصوًصا األ

 وذلـك ،مليـار دوالر 202,88يعـادل مـا أي لایر مليـار760,81 حـوايل  2013ل مـن سـنةاألوّ  الّنصـف
مقارشـًة  %17,85تفـاٍع قـدره ر ، وبا2012األّول مـن سـنة  بالّنصـف مقارشـةً %38,97 شسـبته بلغـت اخنفـاضٍ ب
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من إمجايل قيمة  %80,4بنسبة  وبذلك يكون السوق السعودي قد ساهم ،2012 من سنة بالّنصف األخري
 .2013األّول  ّنصفالتداول لدول جملس التعاون اخلليجي خالل ال

سـهم،  مليـار 28,93 حنـو 2013 سـنةل مـن األوّ  الّنصـف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل كما بلغ       
 .%48,67 شسبته بلغت خنفاضٍ وذلك با ،2012 لاألوّ  ّنصفال خالل تداوهلا سهم متّ  مليار 56,37مقابل
 مليـون17,66 بلـغ حنـو فقـد 2013  ل من سنةاألوّ ّنصف ال خالل ذةاملنفّ  الصفقات عدد إمجايل أّما      

 خنفـاضٍ با أي ،2012سنة  من األّول الّنصف خالل تنفيذها صفقة متّ  مليون 25,89 مقابل صفقة، وذلك
 .2012 من سنةّنصف األخري مقارشًة بال 18.46%وبارتفاٍع قدره % 31,80 شسبته بلغت
 يومـاً  130 مقابـل يومـاً، 128 قرابـة 2013 ل مـن سـنةاألوّ  ّنصـفال خـالل التـداول أيـام عدد وقد بلغ      
 .2012 سنةل من األوّ  ّنصفال خالل

إىل غايــة  2001 ســنةر القيمــة الســوقية لألســهم املصــدرة مــن ميكــن توضــيح تطــوّ  :الســوقيةالقيمــة  - 3
 :من خالل اجلدول التايل 2012

)2012-2001(للفترة  في السوق المالية السعودية المصدرة لألسهم السوقية القيمة :)45(جدول رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

من خالل هذا اجلدول يّتضح بهّن القيمة السوقية لألسهم املصدرة   السوق املاليـة السـعودية خـالل        
ر فبينمـا كاشـت   تطـوّ  متّيزت بالتذبذب صعوًدا وهبواًا، 2012إىل غاية سنة  2001الفرتة املمتدة من سنة 

قـــت فيهـــا أقصـــى ارتفـــاع حيـــث بلغـــت الـــيت حقّ  2005إىل غايـــة ســـنة  2001مســـتمر، وحتديـــًدا مـــن ســـنة 
 1,225.88 إذ بلغـت القيمـة السـوقية 2006  سـنة  %49.72عها اخنفاض بنسـبةبِ ، تَ مليار لایر 2,438.20

رت دِّ مليــــار لایر بنســــبة ارتفــــاع قُــــ 1,946.35إىلحيــــث وصــــلت  2007، لتعــــود لالرتفــــاع   ســــنة مليــــار لایر
 %52,50اخنفضـت بأـكل كبـري وبنسـبة  2008يـة العامليـة سـنة ّمث وبفعـل تـداعيات األزمـة املال، %58.77ــــب

 .مليار لایر 924,53حيث بلغت القيمة السوقية حينها 
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 امبـ ،لایر مليـار 1,400.34 حنـو املصـدرةفقـد بلغـت القيمـة السـوقية لألسـهم  2012سـنة �ايـة  أّمـا        
، ولتوضيح تطّور 2011سنة  �اية مع مقارشةً   10.19%شسبته بلغت بارتفاعأي  ،دوالر مليار373.42يعادل

 ميكن إدراج الأكل التايل: 2012إىل  2001القيمة السوقية لألسهم املصدرة خالل الفرتة املمتدة من سنة 
 )2012-2001(للفترة  في السوق المالية السعودية المصدرة لألسهم السوقية القيمة تطّور :)43(شكل رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

، فقـد 2013 ل مـن سـنةألوّ ا الّنصـف �ايـة   املصـدرة لألسـهم السـوقية القيمـةأّمـا   مـا يتعلّـق ب        
ارتفعت القيمة السـوقية للمملكـة العربيـة السـعودية أكـرب سـوق   منطقـة جملـس التعـاون اخلليجـي لتصـل إىل 

ــــــــا بلغــــــــت شســــــــبته  دوالر مليــــــــار 399.23يعــــــــادل مــــــــا لایر، أي مليــــــــار 1,497.11حــــــــوايل مســــــــّجلًة ارتفاًع
 % 50,5وبذلك فإّن السوق السعودي يأّكل ما يعادل  ،2012الّنصف األّول من سنة بـــ مقارشةً 11,96%

 شـركتني أسـهم إدراجهـذا االرتفـاع    ساهم وقد ،ملنطقة جملس التعاون اخلليجي السوقيةمن إمجايل القيمة 
 .2013ل وّ األ ّنصفال هذا خالل السعودية املالية السوق   حديدتني

  السوق املالية  التداول شأاط توزعّ  أسفله اجلدول   املتاحة البياشات حتوضّ  :القطاعية المؤشرات - 4
 كما يلي:   2012القطاعات لسنة  حسبالسعودية 

2012): نشاط التداول على القطاعات في السوق المالية السعودية لسنة 46جدول رقم(

 
 :10السعودية، ص:، السوق املالية "2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 
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 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد لتطوير العقاريا قطاع ، إىل أنّ أري بياشات اجلدول أعالهتُ         
 اســتهثرو  التــداول كميــة حيــث مــن حيــث احتــّل املركــز األّول ،2012 ســنة خــالل شأــاط التــداول حيــث مــن

 ثالـثال وكـان ،سـهم مليار  17.57 حنو أي العام خالل املتداولة األسهم كمية إمجايل من 21.28%حبوايل 
 املتداولـة األسـهم قيمـة إمجايل من10.97%  بنسبة أي لایر مليار 211.56إىل وصلت اليت القيمة حيث من

 الصـفقات عـدد إمجـايل مـن%  08,43 بنسـبة أي صـفقة مليـون 03,54 علـى عـةموزّ  ،2012 سـنة خـالل
 إمجـايل عـدد مـن %14,05 بنــو القطـاع هـذا اسـتهثر حيـثمثّ حّل ثاشيًـا قطـاع التـهمني  ،العام خالل ذةاملنفّ 

 إىل تصـل وبنسـبة ،لایر مليـار 451.04 إىل تصل شقدية بقيمة سهم مليار11.59حوايل املتداولة، أي األسهم
 لمتثّ  صفقة مليون 13.04 حنو على عةموزّ  السوق  األسهم املتداولة  قيمة من إمجايل %  23.38 حوايل

 ات البرتوكيماويـةصـناعال قطـاع احتـل   حـني ،العـام خـالل املنفـذة الصـفقات عـدد إمجـايل مـن   %30.96
 سـهم مليـار 11,01 بنــو أي السـوق،   املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 13,34 بنسبة الثالث املركز

مليــون  03,83حنــو  علــى عــةموزّ  اإلمجــايل مــن % 16,13 بنســبةو  مليــار لایر 311,18 إىل تصــل بقيمــة شقديــة
 .2012سنة  السوق   ذةالصفقات املنفّ عدد  إمجايل من %09,09 بنسبة أي ،صفقة

 2013األّول من سنة  خالل الّنصفالمالية السعودية ): نشاط التداول على القطاعات في السوق 47جدول رقم(

 
 :12، السوق املالية السعودية، ص:"2013 األّول سنوي الّنصف"التقرير اإلحصائي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 الصـفقات عـدد حيث من القطاعات أشأطكان  التهمني قطاع يّتضح أنّ  ،من خالل اجلدول أعاله
 إمجايل من %28,64 لمتثّ  صفقة مليون 05,05 حنو بلغت حيث ،2013األّول من سنة  الّنصف   ذةاملنفّ 
 قطـاع وحـاء ، %11,03 بنسـبة صـفقة مليـون 1,95 بنــو التجزئـة قطاع ثاشياً  وحلّ  ذة،املنفّ  الصفقات عدد
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 املنفـذة الصـفقات عـدد إمجـايل مـن % 10,11 بنسـبة صـفقة مليـون 1,79 بنــو الثالثـة املرتبـة   مسنـتاإل
 .2013األّول  الّنصف خالل

 أيًضـا التـهمني قطـاع كـان فقـد ،2013األّول  الّنصـف خـالل املتداولـة األسـهم قيمـة حيـث مـن اأّمـ
 مـن % 21,92 متثـل لایر مليـار 166,79 حنـو للقطـاع املتداولـة األسـهم قيمـة بلغـت حيث القطاعات أشأط
الـذي يُعتـرب مـن  البرتوكيماويـة الصـناعات قطـاع ثاشيـاً  وحـلّ  ،هـذه الفـرتة خـالل املتداولـة األسـهم قيمـة إمجـايل
طـوير الت قطـاع وحاء ، %12,05 بنسبةو  لایر مليار 91,67 بنـو   السوق السعودي املؤثرةات قطاعأكرب ال
 .املتداولة األسهم قيمة إمجايل من % 10,11 بنسبة أي لایر مليار 76,94 بنـو الثالثة املرتبة   العقاري

 كان فقد ،2013األّول  الّنصف خالل املتداولة األسهم بعدد قيتعلّ  فيما القطاعات لنأاط وبالنسبة
 سهم مليار 06,32 حنو  للقطاع املتداولة األسهم عدد بلغ حيث ،القطاعات أشأط العقاري التطوير قطاع
 مليار 03,71 بنـو التهمني قطاع يليه ،هذا الّنصف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل من %21,85 متثل
 لمتثّـ سـهم مليـار 03,63بنــو تصـاالت وتقنيـة املعلومـاتاال قطـاع اثالثًـ وحـلّ  ،%12,85 بنسـبة سـهم

 .2013األّول  الّنصف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل من 12,56%
 الســيولة ةذ مــن املمكــن زيــادإ، 2012و 2011مــن ســنيت فضــل أ 2013 تكــون ســنةن ومــن املتوقّــع أ

وحـود  ىلإ ةً ضـافإ، ةً   السـوق مباشـر  لالسـتثمارحاشـب ين األمسـتثمر شظـراً لفـتح البـاب للهـذه السـنة خـالل 
 .سعار النفطأاستقرار  ، ومن مثّ 2013السياسي العاملي    هدوء املأهد بإمكاشيةعات توقّ 
ر املؤشــر العــام للســوق ايل تطــوّ ح الأــكل الّتــيوّضــ :للســوق الماليــة الســعودية العــام المؤشــر تطــّور -5

 كما يلي:  2012إىل غاية سنة  2001ة من سنة املايل السعودي خالل الفرتة املمتدّ 

 )2012 - 2001للسوق المالي السعودي خالل الفترة (ر المؤشر العام : تطوّ )44(شكل رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

مـــن خـــالل الأـــكل أعـــاله يّتضـــح أّن مؤشـــر الســـوق املاليـــة الســـعودية كـــان   تطـــّور وارتفـــاع مســـتمر،       
شقطــة،  16712حيــث قفــز   هــذه الســنة إىل أعلــى مســتوياته عنــد  2005إىل غايــة  2001ابتـداًءا مــن ســنة 
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 2008ل اخنفـاض حـاد سـنة ، ليرتاحع بعـد ذلـك ويسـجّ 2004بسنة  مقارشةً  103.66%مرتفًعا بذلك بنسبة 
متـهثرًا   ذلـك بتـداعيات األزمـة املاليـة  2007 بــ مقارشـةً  56.49%شقطـة مرتاحًعـا بنسـبة  4802عند مستوى 

 .2010شقطة سنة  6620و 2009شقطة سنة  6121ه بعد ذلك ارتفاع شسيب عند مستوىعَ ، تبِ العاملية

 شقطـة 6,801.22 مسـتوى عنـد السـعودية املاليـة للسـوق العـام املؤشـر غلـقأ فقـد،  2012سـنة  أّمـا        

 وقـد،  5.98% بنسـبة يأ شقطـة  383.49 بــــ مرتفعاً  2011 سنة �اية   كما شقطة 6,417.73 مع مقارشة
 .شقطة 7,930.58 ىمستو عند أغلق حيث ريلفأ 3 يوم   العام خالل إغالق شقطة أعلى املؤشر قحقّ 

 2013األّول من سنة  للسوق المالي السعودي خالل الّنصف : المؤشر العام)45(شكل رقم       

 
 :10السوق املالية السعودية، ص:  "،2013األّول  سنوي ّنصفال"التقرير اإلحصائي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 7,496.57مستوى عند 2013 لاألوّ ّنصف ال اية�   السعودية املالية العام للسوق املؤشر أغلقلقد         

  املقابـل فـإّن و ، 2012سـنة  مـن الفرتة شفس بإغالق مقارشةً  %11.72 أي شقطة 786.66 رتفًعا بــــم ،شقطة 
مـا  %10.22 اقـدرهومكاسـب  اجيابيـاً  عائـداً  حقـق قـد 2013 حـوان�ايـة  حـىت العـام بدايـة مـن املؤشـر أداء

يـة مثـل يدعمه   ذلك حتسن أداء األسواق األمريكية واألوروبية وتـدفق األخبـار احمللّ  ،شقطة 695.35 يعادل
السوق من اـرف مؤّسسـة فيـتش للتقيـيم، وهـو بـذلك يعتـرب املؤشـر الثـاين مـن حيـث األداء   مراحعة تقييم 

  دول جملس التعاون اخلليجي.
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 : نظرة عامة على السوق المالية السعوديةالمطلب األّول

تقـوم بالعديـد مـن تعترب السوق املالية السعودية من أهم وأكـرب األسـواق املاليـة اخلليجيـة وأكثرهـا منـًوا،        
  .فاتالصّ اخلصائص و وتّتسم بالعديد من الوظائف واملهام، 

 

 

 السوق المالية السعوديةأهداف ووظائف  أوالً :  

 وصلت إىل الصورة اليت حّىت  وتطّورها بالعديد من املراحللقد مّرت السوق املالية السعودية   شأهتا       
 :تتمّيز بصفات عديدة وتقوم بوظائف كثرية، وميكن توضيح ذلك كما يليكما أّ�ا ،  هي عليها األن

ـــة الســـعودية:نشـــأة وتطـــوّ  -1    شأـــاااتا املســـامهة الســـعودية الأـــركات لقـــد بـــدأت ر الســـوق المالي

 العربيـة الأـركة وهـي السـعودية العربيـة اململكـة   مسـامهة شـركة أّول تهسـيس متّ  عنـدما الثالثينيـات، منتصف

 1975 عـــام   شـــركة 14 إىل وصـــلت حـــىت أخـــرى مســـامهة شـــركات إشأـــاء بعـــد فيمـــا تـــواىل مثّ  للســـيارات،
ات إىل تهسيس عـدد ضـخم مـن  يى النمو االقتصادي السريع   السبعين، وقد أدّ مليون لایر 1.7برأمسال بلغ 

وكــان معظــم  ،املصــارف والأــركات املســامهة، وّمت اــرح عــدد كبــري مــن األســهم علــى اجلمهــور   هــذه الفــرتة
تداول األسهم   تلك الفرتة، يـتم عـن اريـق االتصـال املباشـر بـني البـائع واملأـرتي أو عـن اريـق عـدد قليـل 

األسـهم ممـا أّدى إىل زيـادة  من مكاتب الوسااة، لكن ومع زيادة موارد الدولـة ازدهـرت عمليـات بيـع وشـراء
كبرية   عدد مكاتب الوسااة، وقد شهدت بداية الثماشينات ارتفاع حجم التداول وبلغت أسعار األسـهم 

(مستويات عالية
0F

1(. 

   ظـراحلكومـة النّ  ارتـهتعنـدما  ،السوق املالية السـعودية غـري رمسيـة حـىت أوائـل الثماشينـات بقيت وقد      

 الســــامي األمــــر صــــدور 1984 ســــنة   متّ  إذزمـــة لــــذلك، للتــــداول وإجيــــاد األشظمــــة الّال م إجيـــاد ســــوق مــــنظّ 

 وزاريــة جلنــة بتأـكيل وذلــك يــة،احمللّ  املصـارف اريــق عــن املسـامهة للأــركات األســهم تـداول بتنظــيم والقاضـي
                                                           

-  www.tadawul.com.sa                                                 :متوفر على الرابط التايل تداول"،"نبذة حول  لسوق املالية السعودية،ا -  )1(

 ًالسوق المالية السعودية؛ داف ووظائفـــــأه:  أوال 
ـــــص السوق المالية السعودية.ــــــــــــــــثانًيا : خــــصائـــ 

 

http://www.tadawul.com.sa/
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بتنظـيم اجلهـة احلكوميـة املعنيـة هـي النقـد العـريب السـعودي  سـةكاشـت مؤسّ قـد  و  السـوق، هـذا علـى لإلشراف
 شأـاط علـى اليوميـة واملتابعـة اإلشـراف مهّمـة ؤّسسـة،امل  هـذه  الرقابـة إلدارة لـتوكِ أُ  ، حيـثومراقبة السـوق

 عـن األسـهم تـداول   الوسـااة حصـر متّ  وقـد ،التـداول لعمليـة الّتنظيميـة القواعـد تنفيـذ من والتهّكد السوق
 تهســيس متّ  مث للتــداول، التنظيمــي اإلاــار حتســني وشــركة الراحـــي املصــرفية بــدف التجاريــة املصــارف اريــق

 للتســجيل تســهيالت الأــركة هــذه موتقــدّ  التجاريــة، املصــارف اريــق عــن األســهم لتســجيل الســعودية الأــركة
  األسهم. عمليات مجيع وتقاضي بتسوية وتقوم املسامهة للأركات املركزي

أو  ESIS شظـام تطبيـق متّ  حيـث أفضل بأكل بالتطور السعودية السوق بدأت 1990 سنة ومع بداية      

 املقاصـة بعمليـات والقيـام بالتـداول خيـتص إلكـرتوين شظـام وهـو ،األسـهم لمعلومات اآللي بالنظامعرف ما يُ 

ي باســـم مسّـــ حديـــد تـــداول بنظـــام العمـــل بـــدأ حيـــث 2001 ســـنة أواخـــر حـــىت بـــه العمـــل واســـتمر والتســـوية،

 متّ و  ،حد  منها وأكرب   قدراتا االستيعابيةأستبدال األشظمة اإللكرتوشية القدمية بهخرى "، فقد ّمت اتداول"

 .العربيةاملالية  ة   األسواق تطبيقها والعمل با ألول مرّ 

 وفًقـا املاليـة السـوق شظـام صـدر عنـدما وذلـك حديدة، مرحلة إىل املالية السعودية السوق اشتقلت وقد        
 الناحيــة مــن املاليــة الســوق هيكلــة بإعــادة قضــييَ  والــذي ،31/7/2003 بتــاريخ )30/م( رقــم امللكــي للمرســوم

 اهليئـة وتتمتّـع الـوزراء، جملـس بـرئيس مباشـرةً  وتـرتبط املاليـة السـوق هيئـة إشأـاء متّ  حيـث واإلشرافية، التنظيمية
 بوضــع وتقــوم املاليــة الســوق وتطــوير تنظــيم إىل وتــدف واإلداريــة، املاليــة واالســتقاللية االعتباريــة بالأخصــية

 املالية. األوراق سوق   والعدالة الكفاءة وضمان املستثمرين، محاية إىل تدف اليت والقواعد وائحاللّ  وفرض

 :مبا يليتتمّيز السوق املالية السعودية  السوق المالية السعودية: وممّيزات صفات -2

 أنّ  ورغــم والتطــور، للنمــو إمكاشيــات كبــرية ولــديها املنطقــة،   األكــرب هــي الســعودية املاليــة الســوق عــدتُ  .أ 
 لومعــدّ  اإلمجاليــة الســوقية القيمــة أنّ  إّال  األخــرى، باألســواق قليــل مقارشــةً  فيهــا املدرحــة الأــركات عــدد
 جمتمعة؛ العربية األسواق لباقي السوقية القيمة يعادل تقريًبا ما السوق متّثل رمسلة

 ميكـــن فقـــط، والـــيت الأـــركات الســـعودية أســـهم علـــى   الســـوق املاليـــة الســـعودية إالّ  التـــداول يـــتم ال .ب 

 ا؛رئيسً  مخسة عأر قطاًعا إىل تصنيفها
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 دول مــن واالعتبــاريني لألشــخاص الطبيعيــني الســعودية املاليــة الســوق   األحنــيب باالســتثمار حصــرَّ يُ   .ج 
 سـمحيُ  وال اململكـة، داخـل السـعوديني غـري مـن اخلليجي، وكذلك األشـخاص املقيمـني التعاون جملس
مــع  الســعودي، الســوق   املدرحــة الأــركات أســهم   مباشــرةً  لألحاشــب باالســتثمار ذلــك عــدا فيمــا
(املأرتكة صناديق االستثمار اريق عن اقائمً  السوق   املباشر غري االستثمار   احلق بقاء

1F

1(. 

 املالية السعودية لتـقيق األهداف التالية:تسعى السوق  السوق المالية السعودية: أهداف -3

 :، من خاللعالية جودة ذات متمّيزة خدمات وتقديم كفاءة بكل المالية السوق وتشغيل إدارة .أ 
 وفعالية؛ بكفاءة املالية السوق وتأغيل إدارة -
 السوق؛ وعدالة وحودة كفاءة ضمان -
 املستثمرين؛ لدى االستثمارية الثقافة مستوى العمل على رفع -
 والتنظيمية؛  الفنية السوق وقدرات إمكاشيات تطوير -
 مصــدرين، وسـطاء، مســتثمرين، للعمــالء سـواء كــاشوا: عاليـة حــودة وذات زةمتميّـ خــدمات تقـدمي -

 وغريهم... البياشات خدمات مزودي
   :تنافسية، وذلك من خالل وتمويلية استثمارية قنوات رتوفّ  رائدة مالية سوق تطوير .ب 

 زم؛الّال  التمويل على للـصول للأركات املناسبة اآلليات توفري  -
 وابتكارية؛ ومتنّوعة متكاملة مالية وأدوات وخدمات ومنتجات أسواق تطوير  -
 السوق؛   للمأاركة والعامليني ينياحمللّ  والوسطاء واملصدرين املستثمرين من كل تأجيع  -
 للسوق. الرئيسية العمليات وفعالية العمل على تكامل  -

 خصائص السوق المالية السعودية: ثانيـًا
 :عديدة وممّيزات كثرية، ميكن توضيـها كما يلي تتمّيز السوق املالية السعودية خبصائص      

إّن عــدد الأــركات املدرحــة   الســوق املاليــة الســعودية   تطــّور وارتفــاع  :عــدد الشــركات المدرجــة - 1

شـركة، ليصـل إمجـايل عـدد الأـركات املدرحـة  67حـوايل 2001حيث بلغـت هـذه الأـركات   سـنة مستمر،

                                                           
-  www.tadawul.com.sa                                                :متوفر على الرابط التايل "نبذة حول تداول"، لسوق املالية السعودية،ا  -  )1(

http://www.tadawul.com.sa/
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شـركة، وبلـغ عـدد الأـركات  146إىل 2010شركة، وارتفع هذا العـدد   سـنة  111إىل 2007بالسوق سنة 
 كما يلي:   عة على مخسة عأر قطاًعاشركة موزّ  160إىل  2013 األّول   السوق حىت �اية الّنصف املدرحة

 2013األّول من سنة  ّنصفلة في قطاعات السوق المالية السعودية في ال: عدد الشركات المسجّ )42(جدول رقم
 عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع عدد الشركات المسجلة في كل قطاع القطاع

 11 املصارف واخلدمات املالية  07 املتعدد االستثمار شركات 

 14 الصناعات البرتوكيماوية  14 الصناعي االستثمار 

 13 االمسنت  15 التأييد والبناء 

 12 التجزئة  08 العقاري التطوير 

 02 الطاقة واملرافق اخلدمية  04 النقل 

 16 الزراعة والصناعات الغذائية  03 اإلعالم والنأر 

 05 املعلومات وتقنية االتصاالت  03 الفنادق والسياحة 

 33 التهمني 

 160 اإلجمالي

  متوفر على الرابط: "قائمة الشركات"،، لسوق املالية السعوديةا - :المصدر              http://www.tadawul.com.sa- 

ذة خـالل ر قيمـة وعـدد األسـهم املتداولـة والصـفقات املنّفـح اجلـدول التـايل تطـوّ يوضّ  :حجم التداول - 2
 كما يلي:  2012إىل غاية  2001الفرتة املمتدة من سنة 

 )2012 -2001السعودية خالل الفترة (سوق المالية التطور نشاط التداول في  :)43(جدول رقم

 
 :20، السوق املالية السعودية، ص:"2012اإلحصائي السنوي  "التقريرإدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

ة شأـاط وحجـم التـداول كـان   تطـّور مسـتمر خـالل الفـرتة املمتـدّ  ضـح أنّ يتّ  دولمن خالل هـذا اجلـ       
النأــاط األبــرز للســوق، حيــث بلــغ عــدد  2006، فقــد شــهدت ســنة 2006إىل غايــة ســنة  2001مــن ســنة 

 1,403.2لایر أو مــا يعــادل  ارمليــ  5,261,85كاشــت قيمتهــا  ســهم مليــار 74,433 ااألســهم املتداولــة خالهلــ
لت اخنفاًضـا حيـث سـجّ  2010إىل غاية سنة  2007الفرتة املمتدة من سنة ، وهذا على خالف مليار دوالر

ولتوضــيح تطــّور شأــاط التــداول  .2012و 2011لتعــاود النهــوض مــن حديــد ســنيت  حمسوًســا وتراحًعــا شســبًيا،
 :يتم إدراج الأكل التايل  السوق السعودية بأكل أكرب خالل هذه الفرتة، 

view-source:http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/%21ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A-ewIE8TIwP3gDBTA08Tn2Cj4AAvY_dQA_3gxCL9gmxHRQB0Zc_U/
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 )2012 -2001السعودية خالل الفترة (سوق المالية التطور نشاط التداول في  :)42(شكل رقم

 
 :21املالية السعودية، ص:، السوق "2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

ــا   مــا يتعلّــق بنأــاط التــداول   ا          2013 مــن ســنة األّول لســوق املاليــة الســعودية خــالل الّنصــفأّم
 فيمكن توضيـه من خالل اجلدول املوايل:

 2013األّول الّنصفنشاط التداول في السوق المالية السعودية خالل  :)44(جدول رقم

 
 :14، السوق املالية السعودية، ص:"2013األّول  نصف"التقرير اإلحصائي الإدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 األّول حـادة مقارشـًة بالّنصـف رتاحعاتٍ ب  2013ل من سنةاألوّ ّنصف ال خالللقد متّيز شأاط التداول       
و  شفـس الوقـت متيّـز  متهثرًا   ذلـك بالعديـد مـن العوامـل سـواء كاشـت داخليـة أو خارحيـة، 2012 من سنة

خاصـًة بعــد االرتفاعـات القياسـية   األســواق  2012األخـري مــن سـنة  االشتعـاش والتـّسـن مقارشــًة بالّنصـفب
 خـالل املتداولـة لألسـهم اإلمجالية القيمة فقد بلغتولذلك  ،ق األمريكية واألوروبيةاسو العاملية خصوًصا األ

 وذلـك ،مليـار دوالر 202,88يعـادل مـا أي لایر مليـار760,81 حـوايل  2013ل مـن سـنةاألوّ  الّنصـف
مقارشـًة  %17,85تفـاٍع قـدره ر ، وبا2012األّول مـن سـنة  بالّنصـف مقارشـةً %38,97 شسـبته بلغـت اخنفـاضٍ ب
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من إمجايل قيمة  %80,4بنسبة  وبذلك يكون السوق السعودي قد ساهم ،2012 من سنة بالّنصف األخري
 .2013األّول  ّنصفالتداول لدول جملس التعاون اخلليجي خالل ال

سـهم،  مليـار 28,93 حنـو 2013 سـنةل مـن األوّ  الّنصـف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل كما بلغ       
 .%48,67 شسبته بلغت خنفاضٍ وذلك با ،2012 لاألوّ  ّنصفال خالل تداوهلا سهم متّ  مليار 56,37مقابل
 مليـون17,66 بلـغ حنـو فقـد 2013  ل من سنةاألوّ ّنصف ال خالل ذةاملنفّ  الصفقات عدد إمجايل أّما      

 خنفـاضٍ با أي ،2012سنة  من األّول الّنصف خالل تنفيذها صفقة متّ  مليون 25,89 مقابل صفقة، وذلك
 .2012 من سنةّنصف األخري مقارشًة بال 18.46%وبارتفاٍع قدره % 31,80 شسبته بلغت
 يومـاً  130 مقابـل يومـاً، 128 قرابـة 2013 ل مـن سـنةاألوّ  ّنصـفال خـالل التـداول أيـام عدد وقد بلغ      
 .2012 سنةل من األوّ  ّنصفال خالل

إىل غايــة  2001 ســنةر القيمــة الســوقية لألســهم املصــدرة مــن ميكــن توضــيح تطــوّ  :الســوقيةالقيمــة  - 3
 :من خالل اجلدول التايل 2012

)2012-2001(للفترة  في السوق المالية السعودية المصدرة لألسهم السوقية القيمة :)45(جدول رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

من خالل هذا اجلدول يّتضح بهّن القيمة السوقية لألسهم املصدرة   السوق املاليـة السـعودية خـالل        
ر فبينمـا كاشـت   تطـوّ  متّيزت بالتذبذب صعوًدا وهبواًا، 2012إىل غاية سنة  2001الفرتة املمتدة من سنة 

قـــت فيهـــا أقصـــى ارتفـــاع حيـــث بلغـــت الـــيت حقّ  2005إىل غايـــة ســـنة  2001مســـتمر، وحتديـــًدا مـــن ســـنة 
 1,225.88 إذ بلغـت القيمـة السـوقية 2006  سـنة  %49.72عها اخنفاض بنسـبةبِ ، تَ مليار لایر 2,438.20

رت دِّ مليــــار لایر بنســــبة ارتفــــاع قُــــ 1,946.35إىلحيــــث وصــــلت  2007، لتعــــود لالرتفــــاع   ســــنة مليــــار لایر
 %52,50اخنفضـت بأـكل كبـري وبنسـبة  2008يـة العامليـة سـنة ّمث وبفعـل تـداعيات األزمـة املال، %58.77ــــب

 .مليار لایر 924,53حيث بلغت القيمة السوقية حينها 
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 امبـ ،لایر مليـار 1,400.34 حنـو املصـدرةفقـد بلغـت القيمـة السـوقية لألسـهم  2012سـنة �ايـة  أّمـا        
، ولتوضيح تطّور 2011سنة  �اية مع مقارشةً   10.19%شسبته بلغت بارتفاعأي  ،دوالر مليار373.42يعادل

 ميكن إدراج الأكل التايل: 2012إىل  2001القيمة السوقية لألسهم املصدرة خالل الفرتة املمتدة من سنة 
 )2012-2001(للفترة  في السوق المالية السعودية المصدرة لألسهم السوقية القيمة تطّور :)43(شكل رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

، فقـد 2013 ل مـن سـنةألوّ ا الّنصـف �ايـة   املصـدرة لألسـهم السـوقية القيمـةأّمـا   مـا يتعلّـق ب        
ارتفعت القيمة السـوقية للمملكـة العربيـة السـعودية أكـرب سـوق   منطقـة جملـس التعـاون اخلليجـي لتصـل إىل 

ــــــــا بلغــــــــت شســــــــبته  دوالر مليــــــــار 399.23يعــــــــادل مــــــــا لایر، أي مليــــــــار 1,497.11حــــــــوايل مســــــــّجلًة ارتفاًع
 % 50,5وبذلك فإّن السوق السعودي يأّكل ما يعادل  ،2012الّنصف األّول من سنة بـــ مقارشةً 11,96%

 شـركتني أسـهم إدراجهـذا االرتفـاع    ساهم وقد ،ملنطقة جملس التعاون اخلليجي السوقيةمن إمجايل القيمة 
 .2013ل وّ األ ّنصفال هذا خالل السعودية املالية السوق   حديدتني

  السوق املالية  التداول شأاط توزعّ  أسفله اجلدول   املتاحة البياشات حتوضّ  :القطاعية المؤشرات - 4
 كما يلي:   2012القطاعات لسنة  حسبالسعودية 

2012): نشاط التداول على القطاعات في السوق المالية السعودية لسنة 46جدول رقم(

 
 :10السعودية، ص:، السوق املالية "2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 
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 السوق قطاعات بني لاألوّ  احتل املركز قد لتطوير العقاريا قطاع ، إىل أنّ أري بياشات اجلدول أعالهتُ         
 اســتهثرو  التــداول كميــة حيــث مــن حيــث احتــّل املركــز األّول ،2012 ســنة خــالل شأــاط التــداول حيــث مــن

 ثالـثال وكـان ،سـهم مليار  17.57 حنو أي العام خالل املتداولة األسهم كمية إمجايل من 21.28%حبوايل 
 املتداولـة األسـهم قيمـة إمجايل من10.97%  بنسبة أي لایر مليار 211.56إىل وصلت اليت القيمة حيث من

 الصـفقات عـدد إمجـايل مـن%  08,43 بنسـبة أي صـفقة مليـون 03,54 علـى عـةموزّ  ،2012 سـنة خـالل
 إمجـايل عـدد مـن %14,05 بنــو القطـاع هـذا اسـتهثر حيـثمثّ حّل ثاشيًـا قطـاع التـهمني  ،العام خالل ذةاملنفّ 

 إىل تصـل وبنسـبة ،لایر مليـار 451.04 إىل تصل شقدية بقيمة سهم مليار11.59حوايل املتداولة، أي األسهم
 لمتثّ  صفقة مليون 13.04 حنو على عةموزّ  السوق  األسهم املتداولة  قيمة من إمجايل %  23.38 حوايل

 ات البرتوكيماويـةصـناعال قطـاع احتـل   حـني ،العـام خـالل املنفـذة الصـفقات عـدد إمجـايل مـن   %30.96
 سـهم مليـار 11,01 بنــو أي السـوق،   املتداولـة األسـهم عـدد إمجـايل مـن % 13,34 بنسبة الثالث املركز

مليــون  03,83حنــو  علــى عــةموزّ  اإلمجــايل مــن % 16,13 بنســبةو  مليــار لایر 311,18 إىل تصــل بقيمــة شقديــة
 .2012سنة  السوق   ذةالصفقات املنفّ عدد  إمجايل من %09,09 بنسبة أي ،صفقة

 2013األّول من سنة  خالل الّنصفالمالية السعودية ): نشاط التداول على القطاعات في السوق 47جدول رقم(

 
 :12، السوق املالية السعودية، ص:"2013 األّول سنوي الّنصف"التقرير اإلحصائي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 الصـفقات عـدد حيث من القطاعات أشأطكان  التهمني قطاع يّتضح أنّ  ،من خالل اجلدول أعاله
 إمجايل من %28,64 لمتثّ  صفقة مليون 05,05 حنو بلغت حيث ،2013األّول من سنة  الّنصف   ذةاملنفّ 
 قطـاع وحـاء ، %11,03 بنسـبة صـفقة مليـون 1,95 بنــو التجزئـة قطاع ثاشياً  وحلّ  ذة،املنفّ  الصفقات عدد
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 املنفـذة الصـفقات عـدد إمجـايل مـن % 10,11 بنسـبة صـفقة مليـون 1,79 بنــو الثالثـة املرتبـة   مسنـتاإل
 .2013األّول  الّنصف خالل

 أيًضـا التـهمني قطـاع كـان فقـد ،2013األّول  الّنصـف خـالل املتداولـة األسـهم قيمـة حيـث مـن اأّمـ
 مـن % 21,92 متثـل لایر مليـار 166,79 حنـو للقطـاع املتداولـة األسـهم قيمـة بلغـت حيث القطاعات أشأط
الـذي يُعتـرب مـن  البرتوكيماويـة الصـناعات قطـاع ثاشيـاً  وحـلّ  ،هـذه الفـرتة خـالل املتداولـة األسـهم قيمـة إمجـايل
طـوير الت قطـاع وحاء ، %12,05 بنسبةو  لایر مليار 91,67 بنـو   السوق السعودي املؤثرةات قطاعأكرب ال
 .املتداولة األسهم قيمة إمجايل من % 10,11 بنسبة أي لایر مليار 76,94 بنـو الثالثة املرتبة   العقاري

 كان فقد ،2013األّول  الّنصف خالل املتداولة األسهم بعدد قيتعلّ  فيما القطاعات لنأاط وبالنسبة
 سهم مليار 06,32 حنو  للقطاع املتداولة األسهم عدد بلغ حيث ،القطاعات أشأط العقاري التطوير قطاع
 مليار 03,71 بنـو التهمني قطاع يليه ،هذا الّنصف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل من %21,85 متثل
 لمتثّـ سـهم مليـار 03,63بنــو تصـاالت وتقنيـة املعلومـاتاال قطـاع اثالثًـ وحـلّ  ،%12,85 بنسـبة سـهم

 .2013األّول  الّنصف خالل املتداولة األسهم عدد إمجايل من 12,56%
 الســيولة ةذ مــن املمكــن زيــادإ، 2012و 2011مــن ســنيت فضــل أ 2013 تكــون ســنةن ومــن املتوقّــع أ

وحـود  ىلإ ةً ضـافإ، ةً   السـوق مباشـر  لالسـتثمارحاشـب ين األمسـتثمر شظـراً لفـتح البـاب للهـذه السـنة خـالل 
 .سعار النفطأاستقرار  ، ومن مثّ 2013السياسي العاملي    هدوء املأهد بإمكاشيةعات توقّ 
ر املؤشــر العــام للســوق ايل تطــوّ ح الأــكل الّتــيوّضــ :للســوق الماليــة الســعودية العــام المؤشــر تطــّور -5

 كما يلي:  2012إىل غاية سنة  2001ة من سنة املايل السعودي خالل الفرتة املمتدّ 

 )2012 - 2001للسوق المالي السعودي خالل الفترة (ر المؤشر العام : تطوّ )44(شكل رقم

 
 :18، السوق املالية السعودية، ص:"2012"التقرير اإلحصائي السنوي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

مـــن خـــالل الأـــكل أعـــاله يّتضـــح أّن مؤشـــر الســـوق املاليـــة الســـعودية كـــان   تطـــّور وارتفـــاع مســـتمر،       
شقطــة،  16712حيــث قفــز   هــذه الســنة إىل أعلــى مســتوياته عنــد  2005إىل غايــة  2001ابتـداًءا مــن ســنة 
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 2008ل اخنفـاض حـاد سـنة ، ليرتاحع بعـد ذلـك ويسـجّ 2004بسنة  مقارشةً  103.66%مرتفًعا بذلك بنسبة 
متـهثرًا   ذلـك بتـداعيات األزمـة املاليـة  2007 بــ مقارشـةً  56.49%شقطـة مرتاحًعـا بنسـبة  4802عند مستوى 

 .2010شقطة سنة  6620و 2009شقطة سنة  6121ه بعد ذلك ارتفاع شسيب عند مستوىعَ ، تبِ العاملية

 شقطـة 6,801.22 مسـتوى عنـد السـعودية املاليـة للسـوق العـام املؤشـر غلـقأ فقـد،  2012سـنة  أّمـا        

 وقـد،  5.98% بنسـبة يأ شقطـة  383.49 بــــ مرتفعاً  2011 سنة �اية   كما شقطة 6,417.73 مع مقارشة
 .شقطة 7,930.58 ىمستو عند أغلق حيث ريلفأ 3 يوم   العام خالل إغالق شقطة أعلى املؤشر قحقّ 

 2013األّول من سنة  للسوق المالي السعودي خالل الّنصف : المؤشر العام)45(شكل رقم       

 
 :10السوق املالية السعودية، ص:  "،2013األّول  سنوي ّنصفال"التقرير اإلحصائي إدارة خدمات معلومات السوق،  - المصدر. 

 7,496.57مستوى عند 2013 لاألوّ ّنصف ال اية�   السعودية املالية العام للسوق املؤشر أغلقلقد         

  املقابـل فـإّن و ، 2012سـنة  مـن الفرتة شفس بإغالق مقارشةً  %11.72 أي شقطة 786.66 رتفًعا بــــم ،شقطة 
مـا  %10.22 اقـدرهومكاسـب  اجيابيـاً  عائـداً  حقـق قـد 2013 حـوان�ايـة  حـىت العـام بدايـة مـن املؤشـر أداء

يـة مثـل يدعمه   ذلك حتسن أداء األسواق األمريكية واألوروبية وتـدفق األخبـار احمللّ  ،شقطة 695.35 يعادل
السوق من اـرف مؤّسسـة فيـتش للتقيـيم، وهـو بـذلك يعتـرب املؤشـر الثـاين مـن حيـث األداء   مراحعة تقييم 

  دول جملس التعاون اخلليجي.
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يات التصميم والتطوير ن عملاملبتكرة اليت تتضمّ  األنشطة، جمموعة اإلسالميةقصد باهلندسة املالية يُ         
، ويتم ملشاكل التمويل إبداعيةصياغة حلول  إىل إضافة، والعمليات املالية املبتكرة األدواتلكل من  والتنفيذ

 .اإلسالميةالشريعة  أحكاممبادئ و  إطارذلك كله يف 

سيكون هلا دور مهم ومسامهة كبرية يف تطوير  اإلسالميةاهلندسة املالية  نّ إف ،ا على ذلكوبناءً 
مالية، وطرق وعمليات متويلية، قدمية  أوراقو  بأدوات إمدادها، من خالل اإلسالميةوتنشيط السوق املالية 

 جديدة ومبتكرة جتمع بني الكفاءة املهنية واملصداقية الشرعية. أوو معدلة 

  :يتم التطرق للمباحث التاليةس، اإلسالميةمنتجات اهلندسة املالية و  إبداعاتعلى  أكثروللوقوف 

 

  بحث امل؛الميةـــية اإلســـــتقـات المالـــــــــــــــــــــــــالمش: ــــلاألو 

 : ؛يــــــالمـــــك اإلسـيــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــالتص املبحث الثاني 

 الية اإلسالميةــــوق المــــرات الســـؤشــــم : املبحث الثالث. 
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 الميةــــــــــــــــــالية اإلســـــــــــتقـات المـــــــــ: المشلاألوّ   حثبالم
عقود مالية تشـتق و  هي عبارة عن أدواتو  ،عقود املشتقات املالية هي املستحدثات يف األصول املالية

سـعر  ،مؤشـر (معـدل فائـدة و) أ...رهـن عقـاري ،سـندات ،قـد تكـون أصـل (أسـهم ،عّينـةقيمتها مـن قيمـة م
ســـتخدم املشـــتقات املاليـــة لعـــدد مـــن تُ و  ،مشـــتقات الـــديون حيـــث تشـــتق قيمتهـــا مـــن الـــديون و) أ..صـــرف

  ..املضاربة ،ة بني األسواقجحاملرا ،طالتحوّ  ،إدارة املخاطر :األغراض تشمل

علـى الـرغم  ،الكـايفو  زمفلم حتظ املخاطر باالهتمـام الـّال  ،ا على صعيد الصناعة املصرفية اإلسالميةمّ أ
املــربر  واملشــاركة يف املخــاطر هــو  ،الصــريفة اإلســالميةو  األســاس لنمــوذج االســتثمارو  احملــور واخلطــر هــ مــن أنّ 

ض هلــــا إدارة املخــــاطر الــــيت تتعــــرّ و  طأدوات ماليــــة إســــالمية للتحــــوّ و  جــــود مشــــتقاتو  ايل فعــــدمبالّتــــو ، للــــربح
 مــن كـــاةة منتااتــا حيــدُ و  ص دورهــاا يقّلــممّــ املخــاطررب مــن أكــ ضــها لقــدرٍ عرّ يُ  ،ســات املاليــة اإلســالميةاملؤسّ 

ســات املاليــة اإلســالمية الســتخدام ت بعــض املؤسّ اضــطرّ و  جلــأت ،ألجــل ذلــكو ، يرفــ  مــن تكلـــة عملياتــاو 
 .عقود اخليارات املالية ،العقود املستقبلية ،: العقود اآلجلةمثل ،طبعض املشتقات املالية التقليدية للتحوّ 

ن وذلــك ملــا يشــوبا مــ الشــرعيةا لعــدم صــحة عقــود املشــتقات املاليــة التقليديــة مــن الناحيــة نظــرً و ، لكــن

ختليصــها مــن كافــة و  األمــر يســتدعي تطهــري املشــتقات املاليــة التقليديــة نّ إفــ ،اذير شــرعية كثــريةحمــو  خمالـــات
ا ضــرورة البحــث يف تطــوير كمــا يســتدعي أيًضــ  ،طاملخالـــات الشــرعية الــيت تشــوبا لالســتـادة منهــا يف التحــوّ 

ذلـك مـن خـالل دراسـة عقـود و  ،ط مـن تقلبـات األسـعار التحوّ مشتقات مالية إسالمية ميكن استخدامها يف
ضـــ  البـــدائل الشـــرعية لتلـــك العقـــود مبنيـــة علـــى العقـــود و  حماولـــةو ، طاملشـــتقات التقليديـــة املســـتخدمة للتحـــوّ 

ض ر اســتحداث عقــود جديــدة لتحقيــق غــ وأ ،اخل ...بيــ  العربــون ،االستصــناعو  : عقــد الســلممثــل، اةاملســمّ 
  يتم التطرق للعناصر التالية:سألجل ذلك و  ،خاطرإدارة املو  طالتحوّ 

 

 

 

 ؛لةــــــــــــــــــــود اآلجــقــــــــــــــــــــــــالع :  األّولالمطلب  •
 ؛تقبليةـــود المســـقــــــــــــــــــــــــالع  : المطلب الثاني •
 ود الخيارات المالية.ــــقـــــــــع  المطلب الثالث: •
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 لةــــــــــــــــــــود اآلجــقـــــــــــــــــــــــــــالع المطلب األّول: 
سـتخدم يف إدارة إحـدى املشـتقات املاليـة الـيت تُ و  عترب العقود اآلجلة من أقدم صـور العقـود املسـتقبليةتُ 

ا ملا نظرً و  لغرض االستفادة من مزايا العقود اآلجلة يف األسواق املالية اإلسالميةو  ،ط من املخاطر املاليةالتحوّ 
أحكـام الشـريعة اإلسـالمية و  هـا لتتوافـقحتنقيو  األمر يستدعي تعديلها نّ إف ،يشوبا من خمالفات شرعية كثرية

ــاملزايــا الــيت تتمو  حبيــث تكــون هلــذه البــدائل نفــس الوظــائف ،البحــث عــن البــدائل الشــرعية املناســبة وأ   بــا ّت
 .     املخالفات الشرعيةو  كل الشبهاتلكن بقالب شرعي بعيد عن  و ، العقود اآلجلة التقليدية

 ألجل ذلك يتم التطرق للعناصر التالية :و 

 

 مفــــــــــهوم وخــــــــــصائــص العـــــــــقود اآلجـــــــــــــــلةأوالً : 

 اهــز زات الــيت متيّ املميّــو  ز بالعديــد مـن اخلصــائصتتميّــ ،اعـد العقــود اآلجلــة أقــدم املشـتقات املاليــة ظهــورً تُ 

 يلي:  كن توضيح ذلك كماميو  ،عن باقي املشتقات املالية

واألخــر مشــرتي، بغــرض  حــدمها بــائ أهــي عبــارة عــن تعاقــد بــني طــرفني  مفهــوم العقــود اآلجلــة: - 1

ويـتم ، "سعر التنفيـذ"ى د يسـمّ وبسعر حمدّ  ،يوم التصفيةى يسمّ   يف تاريخ الحق مستقبالً تسليم أصل معّني 

 .)0F1(يودف  الثمن يف هذا التاريخ املستقبل فق عليهتسليم األصل املتّ 

فـالعقود اآلجلـة هـي  ،سـلعة) ،عملـة ،رقـة ماليـةو د كـل مـن موضـوع التبـادل (منذ بداية التعاقـد يتحـدّ و 
نــه كومسـتقبلي ل قــت الحـقو   يفا لرتتيـب مبادلــة أصـل معـّني االلتـزام الكامــل مًعـو  عقـود تعطـي حلاملهــا احلـق

 ،عملــة ،رقــة ماليــةو د كــل مــن موضــوع التبــادل (فمنــذ البدايــة يتحـدّ  ،اا أيًضــقً د مســبّـ بســعر حيــدّ و  اقً د مســبّـ حيـدّ 
(ذي ســـيتم عنـــده التبـــادلالتـــاريخ املســـتقبلي الّـــو  ذي يـــتم علـــى أساســـه التبـــادلعر الّـــالّســـو  ســـلعة)

1F

لـــذلك و  ،)2

بـل  ،دة بني مجي  العقودحّ تواريخ االستحقاق ال تكون مو و  الكميةو  السعرحيث ط العقود اآلجلة من و فشر 
 املشرتي على األمور التالية:و  حيث يتم التفاوض بني البائ  ،د عن طريق التفاوض بني األطراف املعنيةحتدّ 

                                                           
 .363:ص ،مرج  سابق ،"والتطبيق المالية بين النظرية األوراق بورصة"العيد،  إبراهيموجالل  حممد صاحل احلناوي  -  )1(
 .154:معروف، مرج  سابق ص رهوشيا  -  )2(

  ً؛لةـــــــــــــــقود اآلجـــــــــص العــصائــــــــــوخ هومــــــــمف:  أوال 
  : ؛الميةــلة من منظور الشريعة اإلســـقود اآلجــــالعثانًيا 
 : لةــــــــــــــــقود اآلجـــــرعية للعــــــــــدائل الشــــــــــــــــــالب ثالثًا. 
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 ؛التصنيف ومواصفات األصل كدرجة اجلودة أ .أ 
  ؛املراد بيعها والكمية املطلوبة أ .ب 
  ؛مكان التسليمو  طريقة .ج 
(طريقة السدادو  الشراء وسعر البي  أ .د 

2F

1(. 
(ميكن ذكر أّمهها يف ما يلي ،ختتص العقود اآلجلة جبملة من اخلصائص اآلجلة:خصائص العقود  - 2

3F

2(: 

 ؛حد عمالئهاأو  بني مؤسسة مالية ستني ماليتني أوبني مؤسّ  ربم العقود اآلجلة عادةً تُ  .أ 

حيـث يتفـاوض  ،العالقـة بـني الطـرفني املتعاقـدين شخصـية إذ أنّ  ،العقود اآلجلة هي عقود شخصية .ب 
 ؛وظروفهما الشخصية اليت قد ال تتفق م  غريمها على شروط العقد مبا يتفق انالطرف

ل كـل ق املخاطر يف العقود اآلجلة بطرف دون اآلخر بـل متتـد إىل طـريف العقـد، حيـث يتحّمـال تتعلّ  .ج 

 ؛وفاء الطرف اآلخر بالتزاماته طرف خماطر عدم

ويف مــا بــني مؤسســات  طريــق أجهــزةوذلــك عــن ، آلجلــة يف أســواق ماليــة غــري نظاميــةم العقــود اتــنظّ  .د 
 ؛ومصرفية كبرية عادة، كما ال توجد هلذه العقود سوق ثانوية مالية

وتـــاريخ االســـتحقاق بـــني طـــريف العقـــد عـــن طريـــق  والكميـــة د شـــروط العقـــود اآلجلـــة مـــن الســـعرحتـــدّ  .ه 
يـل وتأج دفـ  جـزء منـه ولذلك ميكن للطرفني االتفاق علـى تعجيـل الـثمن عنـد التعاقـد أو التفاوض،

 ؛الباقي إىل تاريخ التسليم

  ؛اخلسارة ا الربح أوق إمّ حقّ توالذي فيه ي، االستحقاق يف تاريخ التسليم أو ال يتم تسوية العقد إالّ  .و 

 يكون أمام املضارب يف تاريخ  التصفية ثالثة خيارات:  .ز 
                                                           

   ، اململكة العربية السعودية،اإلسالمياملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد  إىلورقة عمل مقدمة ، "إسالميةسوق مالية  " نحوتوفيق حطاب،  كمال - ) 2(
 .7:، ص2005        

 نظر :أ  - )2(
 156:هوشيار معروف، مرج  سابق، ص. 
 59:، مرج  سابق، ص"سالميةإسوق مالية  نحو"شرف حممد دوابة، أ. 
 931:بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص مبارك. 

   Frederic mishkin , " monnaie, banque et marchés financiers", 9eme édition, Pearson éducation, France,  
         2010 , p:19. 
  John hull ,"options future et autre actives drivés", 5eme édition, Pearson éducation, France, 2004, p:03. 
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  ؛اكان مشرتيً مه إن  يتسلّ و  اا إن كان بائعً ا فعليً يقوم املضارب بتسليم األصل حمل التعاقد تسليمً  -
  ؛يستفيد من الفرق بني السعرينو  يشرتي ما باعهو  يقوم املضارب ببي  ما اشرتاه -
 .ى بدل التأجيل يسمّ التصفية إىل تاريخ الحق مقابل دف  مبلغ معّني  عدو م يقوم بتأجيل -

 العقود اآلجلة من منظور الشريعة اإلسالمية: ثانيـًا

 :بيــ  أصــل معــّني  وبغــرض شــراء أ ،املشــرتيو  طــرفني: البــائ العقــود اآلجلــة هــي عبــارة عــن اتفاقيــة بــني 

فــق بســعر متّ و  ،تــاريخ التســوية وأ بتــاريخ التصــفيةمســتقبلي يعــرف  اريخ، يف تــرقــة ماليــةو  عملــة أو وســلعة أ

 ن األمور التالية:هذه العقود تتضمّ  نّ إوعليه ف ،عليه بينهما عند إنشاء العقد

ن واملـثمّ  م، فـالثمنوال تسـلّ  وال تسـليم كوال متلّـ العقـود ال متليـكب علـى هـذه ال يرتتّـ :األمـر األول - 1

ب عليهـا آثـار العقـد عنـد إنشـائه بـل يـتم تأجيلهـا إىل ايل فهذه العقود ال ترتتّـوبالتّ  لني إىل يوم التصفية،مؤجّ 

(يوم التصفية
4F

1(. 

البـائ  ال ميتلـك  جتـري علـى املكشـوف، مبعـىن أنّ  %98نسـبة بو  غلـب العقـود اآلجلـةأ األمـر الثـاني: - 2

(قبله وقت إبرام العقد بل يقوم بشراء هذا األصل يف يوم التصفية أو األصل املباع
5F

2(. 
ال الـثمن للبـائ  عنـد و  العقـود اآلجلـة الـيت ال يرتتـب عليهـا متليـك املبيـ  للمشـرتي  أنّ تبـّني ي ،ا سـبقممّـو 

ذلـك و  ،اغري جائز شـرعً  ،د لتنفيذ العقداحملدّ  ن إىل يوم التصفيةاملثمّ و  ل فيه تسليم الثمنيتأجّ و  ،إنشاء العقد
(ملا يرتتب عليها من

6F

3(: 

غلــــب هــــذه العقــــود تــــتم علــــى أ تنطــــوي هــــذه العقــــود علــــى بيــــ  اإلنســــان مــــا لــــيس عنــــده، ذلــــك أنّ  .أ 
مــل أن تــنخفض أســعارها يف املســتقبل، ليقــوم أا ال ميلكهــا علــى البــائ  يبيــ  أســهمً  املكشــوف، أي أنّ 

                                                           
  دراسة مقارنة بين  :ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها ودورها في إدارة المخاطر المشتقات المالية"مسري عبد احلميد رضوان،   - )1(

 .488:، ص2004مصر،  ،دار النشر للجامعات  ،وأحكام الشريعة اإلسالمية " النظم الوضعية       
 .800:مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص  - )2(
 نظر : أ - )3(

 814:مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص. 
  ّ545:ل، صجمم  الفقه اإلسالمي الدويل، جملة جمم  الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة، اجلزء األو. 
  ،دراسة مقارنة  :الهندسة المالية في صناعة أدواتهادور و  ودورها في إدارة المخاطر المشتقات المالية"مسري عبد احلميد رضوان

 .519:ص ،مرج  سابق "،وأحكام الشريعة اإلسالمية والوضعية بين النظم
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عنهـا  منهـيوخمالفـة صـرحية  ويف هـذا ارتكـاب للمحظـور وتسـليمها للمشـرتي، بشرائها يف هـذا الوقـت
 ؛لبي  اإلنسان ما ليس عنده

وهـذا  ،واملـثّمن ا تأجيـل تسـليم الـثمن، أي تأجيـل الـثمنأيًضـو  يتم يف هذه العقود تأجيل تسـليم املبيـ  .ب 
 ؛الم  على حترميه ودخلت بالتايل يف معىن بي  الكالئ بالكالئ ل النسيئة بالنسيئةيمن قب

وذلـك  ،ضـه خلسـارة يف تـاريخ التصـفية  تعرّ بتأجيل مركزه إىل تاريخ الحق إذا توقّ  يقوم املضارب عادةً  .ج 

ا يرغــب يف ســواء كــان مضــاربً  ،ملــن ينقــل إليــه مركــزه بــدل التأجيــلى مقابــل دفعــه ملبلــغ مــن املــال يســمّ 

ل زيــادة مشــروطة علــى بــدل التأجيــل ميثّــ نّ أوحيــث  ،يرغــب يف تثمــري أموالــه ًال ممــوّ  تأجيــل التســليم أو

ما يعين  وهو ل،املموّ  وهو ا، يدفعها املستقرض أي املضارب للمقرضومقدارً  ادة زمنً أصل القرض حمدّ 
 ؛على حترميهالم  عد من ربا النسيئة بدل التأجيل بذا املعىن يُ  أنّ 

هـذه  نتهيا ما تغالبً و  ،النوع من املعامالتيف الغالب يكون البي  غري مقصود من قبل املتعاملني بذا  .د 
فـإذا كـان  ،م األصـلتسـلّ  واملشـرتي دون تسـليم أو  التعامالت باحملاسبة على فروق األسـعار بـني البـائ 

بإبرامـه هلـذا و كـل طـرف أنّـه    قمـار لعلـمو  رهـان وفهـ ،به ا معموالً كان عرفً  وا يف العقد أذلك مشروطً 

ا إذا كــان ذلــك غــري مشــروط يف العقــد ففيــه ّمــأ ،هــذا حقيقــة القمــارو  يغــرم ون يغــنم أأا إّمــ والعقــد فهــ
 ؛معىن القمار وهذا هو  خاسر ال حمال احدمهأ ا معىن القمار لعلم الطرفني أنّ أيضً 

 وشـغالً  ازاًمـتاللـذلك كـان فيهـا و  ،ا للمتعاقدينالقبض يف هذه العقود ليس مقصودً  نّ أف إىل ذلك ضِ  .ه 
ــ حــدمها ال أانتظــار اخلســارة الــيت ســتق  علــى و  املخــاطرة  فائــدة إالّ ة كــل طــرف منهمــا بالــدين بــاللذّم
طلق عليهم الـازفون  األنسب أن يُ و  املستثمرين يف هذه السوق فاألصحو  املتعاملني نّ إولذلك ف ،حمالة

 .املقامرون كما يرى علي السالوس وكما يرى عبد اللطيف اجلناحي أ
ا، قــرار جممــ  الفقــه اإلســالمي التــاب  لرابطــة بصــورتا احلاليــة أيًضــومــا يــدل علــى حتــرمي العقــود اآلجلــة  

 :ههـ، مبا نصّ  1404العامل اإلسالمي يف دورته السابعة املنعقدة مبكة املكرمة سنة 
السل  الـيت ليسـت يف ملـك و  أي على األسهم ،العقود اآلجلة بأنواعها اليت جتري على املكشوف إنّ "      

ا تشمل على بي  الشخص ما أل�ّ  ،ابالكيفية اليت جتري يف األسواق املالية (البورصة) غري جائزة شرعً  ،البائ 
 ..."اهذا منهي عنه شرعً و  ،دمه يف املوعد احملدّ يسلّ و  ه سيشرتيه فيما بعدنّ أا على اعتمادً  ،ال ميلك
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 اآلجــــــــــــــــلةالبــــــــــــــــدائل الشــــــــــرعية للعـــقود  : ثالثـًا

 ا للعقود اآلجلة ما يلي:شرعيً  ت لتكون بديالً حَ قرتُِ العقود اليت اُ و  يوعبمن أهم ال 

ل شـركات نشـاطها األسهم املتداولـة متثّـ والعقود اليت متثلها أو اإذا كانت السل  مباحة شرعً  بيع السلم: - 1

 ا.العقود اآلجلة يف هذه احلالة أشبه ما تكون بعقود بي  السلم اجلائز شرعً  نّ إغراضها مشروعة، فأو  مباح

ر تسـليمه بي  شيء موصـوف يف الذمـة، معلـوم القـدر، يتـأخّ  بي  السلم هو شروط صحة عقد السلم: -أ 

 ،جـالً أويف املثمن  وجب امللك يف الثمن عاجالً عقد يُ  دف  عند التعاقد، أي هومعلوم بثمن حال يُ  جلٍ أإىل 
(شرتط لصحة عقد السلم ضرورة توافر الشروط التاليةويُ 

7F

1(: 

ا ال جيـوز أن يكـون دينًـ، و م يف جملـس العقـدويسـلّ  أن يكون حاالً و  ،ا لطريف العقدأن يكون الثمن معلومً  -
  ؛غريه يف ذمة البائ  أو

ال و  فالســلم عبــارة عــن بيــ  موصــوف يف الذمــة ،أن تكــون الســلعة حمــل البيــ  ممــا ميكــن حتديــد صــفاتا -
 ؛بي  الهول ال يصحو  صفه أصبح جمهوالً و  رإذا تعذّ و  ،بوصفه يعرف إالّ 

 ؛كذلك النوع ،احلجم ،بيان صفات املبي  من حيث اجلودةو  معرفة -

 ؛الذرع وبالوزن أ وا بالكيل أذكر مقداره إمّ ن يُ أوذلك ب ،أن يكون املبي  معلوم القدر -

 ؛كما جيب حتديد مكان التسليم  ،ا على تسليمهمقدورً أن يكون و  ،ا أي يف الذمةأن يكون املبي  دينً  -

 ؛الً مؤجّ  فالسلم ال يكون إالّ  ،اال بد أن يكون األجل معلومً و  جيب تأجيل تسليم املبي  -

 .أن تكون السلعة املراد بيعها موجودة عند حلول موعد التسليم -

هنـاك  ضـح أنّ يتّ  ،من خـالل مـا سـبق أوجه التشابه واالختالف بين عقد السلم والعقود اآلجلة: -ب 

والعقود اآلجلة، حيـث يوجـد عقـد بيـ  يتفـق فيـه الطـرفني علـى التعاقـد علـى بيـ   تشابه كبري بني عقد السلم

  .جل معلومأل فيه تسليم هذه السلعة إىل يتأجّ  ،ا بثمن معلوما مضبوطً وصفً  سلعة موصوفة يف الذمة
                                                           

 نظر : أ -  )1(
 172:ص، 2001، األردندار وائل،  " أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي"، ،حممود حسن صوان. 
  ،املعهد اإلسالمي ، "اإلطار الشرعي االقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر"حممد عبد احلليم عمر

 .19:، ص1998، اململكة العربية السعودية، للبحوث والتدريب
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حتديد  ،التحديد الدقيق للسلعة ،التسليمفكال العقدين يشرتكان يف أهم التفاصيل مثل: حتديد تاريخ 
مـا خيتلفـان �ّ أ إالّ  ،التشـارك بينهمـاو  رغـم هـذا التشـابهو  لكن، اخل ...توصيلهاو  كيفية نقلهاو  سعرهاو  كميتها

 ها:ة أمور أمهّ عن بعضهما يف عدّ 

البـدلني فيـه  نّ أفكـ ،بـل يقتصـر علـى دفـ  نسـبة منـه الً معّجـو  ال يـتم يف العقـود اآلجلـة دفـ  الـثمن حـاالً  -
 ؛ا من شروط صحة بي  السلما ضروريً يف جملس العقد شرطً و  بينما يعترب دف  الثمن حاالً  ،مؤجالن

ــأيقــوم البيــ  يف العقــود اآلجلــة يف  - يف ذلــك خمالفــة و ، اشــرتاه قبــل أن يقبضــهمــا علــى بيــ  اإلنســان  هغلب
جـود البضـاعة  و  يشـرتط لصـحتههـذا علـى خـالف السـلم الـذي و ، عنها لبي  اإلنسان ما ال ميلكه منهي
 ؛جل التسليمأمواصفاتا عند حلول و  نوعهاو  فق على كميتهااملتّ 

فـق عليهـا احلصول على السلعة املوصوفة بالذمـة املتّ  ويف بي  السلم يكون اهلدف األساسي للمشرتي ه -
ح مـن فروقـات حتقيـق أربـا  وغـري أن اهلـدف الوحيـد للمتعـاملني يف األسـواق اآلجلـة هـ ،ديف الوقـت احملـدّ 

 .املقامرةو  مهية تقوم على املخاطرةو  غلبها عملياتألذلك فو  ،األسعار
  :ما يلي ىقرار جمم  الفقه اإلسالمي التاب  لرابطة العامل اإلسالمي عل فقد نصّ  ،يف هذا السياقو  
ذلــك للفــرق و  ليســت العقــود اآلجلــة يف الســوق املاليــة مــن قبيــل بيــ  الســلم اجلــائز يف الشــريعة اإلســالمية" 

 :وجهني بينهما من
 ـ إّمنـاو  ،دف  الـثمن يف العقـود اآلجلـة يف جملـس العقـدال يُـ ،يف السـوق املاليـة ل دفـ  الـثمن إىل موعـد يؤجَّ

 .دف  الثمن يف بي  السلم يف جملس العقدجيب أن يٌ  ، بينماالتصفية
 ل ن حيوزهـا املشـرتي األوّ أقبـل و  لهـي يف ذمـة البـائ  األوّ و  بـاع السـلعة املتعاقـد عليهـاتُ  ،يف السوق املالية

املشــرتين غــري و  دفــ  فــروق األســعار بــني البــائعني وقــبض أ لــيس الغــرض مــن ذلــك إالّ و ، ة بيوعــاتعــدّ 
وز بيــ  املبيــ  يف عقــد جيــبينمــا ال  ،مرة ســواء بســواءالــربح كاملقــاو  مــنهم علــى الكســب الفعليــني خمــاطرةً 
 ."السلم قبل قبضه

مقبولـة مـن الناحيـة و   تكـون العقـود اآلجلـة صـحيحةحـّىت  ود اآلجلة:الشروط الشرعية لصحة العق -ج
 ال بد من توافر الشروط التالية: ،الشرعية
  ؛يف جملس العقد تسليم الثمن حاالً  -
  ؛جل التسليمأفق عليها عند حلول املتّ و  يقوم البائ  بتوفري السلعة املباعة -
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يتفــادى بيــ  و  بأن يتجّنــو  ،فــق عليهــاعلــى الســلعة املتّ  احلصــول فعــالً  وأن يكــون هــدف املشــرتي هــ -
 .مل ميتلكها بعدو  سل  مل يقبضها

ـــة املخـــاطر          ـــ  مـــن تغطي ضـــة و حـــد طـــريف املعاأشـــرتط أن يكـــون لكـــن يُ و  ،فالشـــريعة اإلســـالمية ال متن
وز جيـايل ال بالتّـو  ،معلـوم جلٍ أمعلوم إىل  زنٍ وو  معلوم سلف يف كيلٍ فعليه أن يُ  ،سلفمن أراد أن يُ و  ،امدفوعً 
 لن تأجّ إ، فا ملا فيه من تسليم الثمنا مسي سلمً ه إمنّ نّ أو  ،التقدمي وفاالستالف ه ،تأجيل قبض الثمنو  تأخري

(ال يصحو  ا يكن سلمً مل
8F

1(. 
العقـد العكسـي لبيـ  السـلم،  وهـو ا،ل يزيـد عـن مثنهـا نقـدً مؤّجـ بي  السلعة بثمنٍ : "هو البيع اآلجل: - 2

 .)9F2("بي ا للمشرتي بثمن املويصبح البائ  دائنً  السلعة إىل املشرتي فور التسليم،حيث تنتقل ملكية 
 معــّني  جــلٍ أبعــد  ،مثــن الســلعة املــراد بيعهــا قسـتحقال فيــه االبيــ  الــذي يؤّجــ وايل فــالبي  اآلجــل هــبالتّـو 

 الشـروط شرتط لصحة البي  اآلجل مجلة مـنيُ و ، نةأقساط معيّ و  على دفعات واحدة أو  سواء كان ذلك دفعة
(من أمهها

10F

3(: 
 ؛امعلومً و  الً أن يكون الثمن مؤجّ  -
 ؛للمشرتي م املبي  حاالً سلّ أن يُ  -
 .ا للطرفنيجل معلومً ينبغي أن يكون األ -

ربم يف األســواق اقرتاحهـا كبــديل شـرعي للعقــود اآلجلـة الــيت تُـ حــد احللـول الــيت متّ أيعتـرب البيــ  اآلجـل و 
: بيـ   ـكـ  ،ملـا فيهـا مـن خمالفـات شـرعية كثـرية ،هـي بصـورتا احلاليـةو  مجـ  العلمـاء علـى حرمتهـاأاليت و  ،املالية

 اخل ،..املقامرة ،بي  اإلنسان ما ليس عنده ،الدين بالدين
الثمن مـؤجلني مـ  جهالـة الـثمن املؤجـل املسـتحق الـذي يلتـزم و  بدل أن تكون كل من السلعةو ، عليهو   

فــق البيــ  وِ  و فــيمكن ،بــه معمــولٌ  وذلــك كمــا هــو  ،املشــرتي بدفعــه يف موعــد التصــفية مهمــا كــان هــذا الــثمن

الحــق  قــتٍ و  تأجيــل ســداده يفو  حتديــد مثنهــاو  مــ  ضــرورة معرفــة ،اآلجــل أن يــتم تســليم الســلعة املــراد بيعهــا
  .فق عليه الطرفانيتّ  مستقبالً 

                                                           
 .109:مرج  سابق، ص" –األسهم والسندات  –: أسواق رأس المال وأدواتها البورصات"ضياء جميد املوسوي،   - )1(
 .342:، ص1990، مكتبة مدبويل، مصر، "االستثمار في االقتصاد اإلسالمي"أمرية عبد اللطيف مشهور،   - )2(
 .312:حممد صاحل احلناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السالم، مرج  سابق، ص  - )3(
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 لةــــــــــــــــــــود اآلجــقـــــــــــــــــــــــــــالع المطلب األّول: 
سـتخدم يف إدارة إحـدى املشـتقات املاليـة الـيت تُ و  عترب العقود اآلجلة من أقدم صـور العقـود املسـتقبليةتُ 

ا ملا نظرً و  لغرض االستفادة من مزايا العقود اآلجلة يف األسواق املالية اإلسالميةو  ،ط من املخاطر املاليةالتحوّ 
أحكـام الشـريعة اإلسـالمية و  هـا لتتوافـقحتنقيو  األمر يستدعي تعديلها نّ إف ،يشوبا من خمالفات شرعية كثرية

ــاملزايــا الــيت تتمو  حبيــث تكــون هلــذه البــدائل نفــس الوظــائف ،البحــث عــن البــدائل الشــرعية املناســبة وأ   بــا ّت
 .     املخالفات الشرعيةو  كل الشبهاتلكن بقالب شرعي بعيد عن  و ، العقود اآلجلة التقليدية

 ألجل ذلك يتم التطرق للعناصر التالية :و 

 

 مفــــــــــهوم وخــــــــــصائــص العـــــــــقود اآلجـــــــــــــــلةأوالً : 

 اهــز زات الــيت متيّ املميّــو  ز بالعديــد مـن اخلصــائصتتميّــ ،اعـد العقــود اآلجلــة أقــدم املشـتقات املاليــة ظهــورً تُ 

 يلي:  كن توضيح ذلك كماميو  ،عن باقي املشتقات املالية

واألخــر مشــرتي، بغــرض  حــدمها بــائ أهــي عبــارة عــن تعاقــد بــني طــرفني  مفهــوم العقــود اآلجلــة: - 1

ويـتم ، "سعر التنفيـذ"ى د يسـمّ وبسعر حمدّ  ،يوم التصفيةى يسمّ   يف تاريخ الحق مستقبالً تسليم أصل معّني 

 .)0F1(يودف  الثمن يف هذا التاريخ املستقبل فق عليهتسليم األصل املتّ 

فـالعقود اآلجلـة هـي  ،سـلعة) ،عملـة ،رقـة ماليـةو د كـل مـن موضـوع التبـادل (منذ بداية التعاقـد يتحـدّ و 
نــه كومسـتقبلي ل قــت الحـقو   يفا لرتتيـب مبادلــة أصـل معـّني االلتـزام الكامــل مًعـو  عقـود تعطـي حلاملهــا احلـق

 ،عملــة ،رقــة ماليــةو د كــل مــن موضــوع التبــادل (فمنــذ البدايــة يتحـدّ  ،اا أيًضــقً د مســبّـ بســعر حيــدّ و  اقً د مســبّـ حيـدّ 
(ذي ســـيتم عنـــده التبـــادلالتـــاريخ املســـتقبلي الّـــو  ذي يـــتم علـــى أساســـه التبـــادلعر الّـــالّســـو  ســـلعة)

1F

لـــذلك و  ،)2

بـل  ،دة بني مجي  العقودحّ تواريخ االستحقاق ال تكون مو و  الكميةو  السعرحيث ط العقود اآلجلة من و فشر 
 املشرتي على األمور التالية:و  حيث يتم التفاوض بني البائ  ،د عن طريق التفاوض بني األطراف املعنيةحتدّ 

                                                           
 .363:ص ،مرج  سابق ،"والتطبيق المالية بين النظرية األوراق بورصة"العيد،  إبراهيموجالل  حممد صاحل احلناوي  -  )1(
 .154:معروف، مرج  سابق ص رهوشيا  -  )2(

  ً؛لةـــــــــــــــقود اآلجـــــــــص العــصائــــــــــوخ هومــــــــمف:  أوال 
  : ؛الميةــلة من منظور الشريعة اإلســـقود اآلجــــالعثانًيا 
 : لةــــــــــــــــقود اآلجـــــرعية للعــــــــــدائل الشــــــــــــــــــالب ثالثًا. 
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 ؛التصنيف ومواصفات األصل كدرجة اجلودة أ .أ 
  ؛املراد بيعها والكمية املطلوبة أ .ب 
  ؛مكان التسليمو  طريقة .ج 
(طريقة السدادو  الشراء وسعر البي  أ .د 

2F

1(. 
(ميكن ذكر أّمهها يف ما يلي ،ختتص العقود اآلجلة جبملة من اخلصائص اآلجلة:خصائص العقود  - 2

3F

2(: 

 ؛حد عمالئهاأو  بني مؤسسة مالية ستني ماليتني أوبني مؤسّ  ربم العقود اآلجلة عادةً تُ  .أ 

حيـث يتفـاوض  ،العالقـة بـني الطـرفني املتعاقـدين شخصـية إذ أنّ  ،العقود اآلجلة هي عقود شخصية .ب 
 ؛وظروفهما الشخصية اليت قد ال تتفق م  غريمها على شروط العقد مبا يتفق انالطرف

ل كـل ق املخاطر يف العقود اآلجلة بطرف دون اآلخر بـل متتـد إىل طـريف العقـد، حيـث يتحّمـال تتعلّ  .ج 

 ؛وفاء الطرف اآلخر بالتزاماته طرف خماطر عدم

ويف مــا بــني مؤسســات  طريــق أجهــزةوذلــك عــن ، آلجلــة يف أســواق ماليــة غــري نظاميــةم العقــود اتــنظّ  .د 
 ؛ومصرفية كبرية عادة، كما ال توجد هلذه العقود سوق ثانوية مالية

وتـــاريخ االســـتحقاق بـــني طـــريف العقـــد عـــن طريـــق  والكميـــة د شـــروط العقـــود اآلجلـــة مـــن الســـعرحتـــدّ  .ه 
يـل وتأج دفـ  جـزء منـه ولذلك ميكن للطرفني االتفاق علـى تعجيـل الـثمن عنـد التعاقـد أو التفاوض،

 ؛الباقي إىل تاريخ التسليم

  ؛اخلسارة ا الربح أوق إمّ حقّ توالذي فيه ي، االستحقاق يف تاريخ التسليم أو ال يتم تسوية العقد إالّ  .و 

 يكون أمام املضارب يف تاريخ  التصفية ثالثة خيارات:  .ز 
                                                           

   ، اململكة العربية السعودية،اإلسالمياملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد  إىلورقة عمل مقدمة ، "إسالميةسوق مالية  " نحوتوفيق حطاب،  كمال - ) 2(
 .7:، ص2005        

 نظر :أ  - )2(
 156:هوشيار معروف، مرج  سابق، ص. 
 59:، مرج  سابق، ص"سالميةإسوق مالية  نحو"شرف حممد دوابة، أ. 
 931:بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص مبارك. 

   Frederic mishkin , " monnaie, banque et marchés financiers", 9eme édition, Pearson éducation, France,  
         2010 , p:19. 
  John hull ,"options future et autre actives drivés", 5eme édition, Pearson éducation, France, 2004, p:03. 
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  ؛اكان مشرتيً مه إن  يتسلّ و  اا إن كان بائعً ا فعليً يقوم املضارب بتسليم األصل حمل التعاقد تسليمً  -
  ؛يستفيد من الفرق بني السعرينو  يشرتي ما باعهو  يقوم املضارب ببي  ما اشرتاه -
 .ى بدل التأجيل يسمّ التصفية إىل تاريخ الحق مقابل دف  مبلغ معّني  عدو م يقوم بتأجيل -

 العقود اآلجلة من منظور الشريعة اإلسالمية: ثانيـًا

 :بيــ  أصــل معــّني  وبغــرض شــراء أ ،املشــرتيو  طــرفني: البــائ العقــود اآلجلــة هــي عبــارة عــن اتفاقيــة بــني 

فــق بســعر متّ و  ،تــاريخ التســوية وأ بتــاريخ التصــفيةمســتقبلي يعــرف  اريخ، يف تــرقــة ماليــةو  عملــة أو وســلعة أ

 ن األمور التالية:هذه العقود تتضمّ  نّ إوعليه ف ،عليه بينهما عند إنشاء العقد

ن واملـثمّ  م، فـالثمنوال تسـلّ  وال تسـليم كوال متلّـ العقـود ال متليـكب علـى هـذه ال يرتتّـ :األمـر األول - 1

ب عليهـا آثـار العقـد عنـد إنشـائه بـل يـتم تأجيلهـا إىل ايل فهذه العقود ال ترتتّـوبالتّ  لني إىل يوم التصفية،مؤجّ 

(يوم التصفية
4F

1(. 

البـائ  ال ميتلـك  جتـري علـى املكشـوف، مبعـىن أنّ  %98نسـبة بو  غلـب العقـود اآلجلـةأ األمـر الثـاني: - 2

(قبله وقت إبرام العقد بل يقوم بشراء هذا األصل يف يوم التصفية أو األصل املباع
5F

2(. 
ال الـثمن للبـائ  عنـد و  العقـود اآلجلـة الـيت ال يرتتـب عليهـا متليـك املبيـ  للمشـرتي  أنّ تبـّني ي ،ا سـبقممّـو 

ذلـك و  ،اغري جائز شـرعً  ،د لتنفيذ العقداحملدّ  ن إىل يوم التصفيةاملثمّ و  ل فيه تسليم الثمنيتأجّ و  ،إنشاء العقد
(ملا يرتتب عليها من

6F

3(: 

غلــــب هــــذه العقــــود تــــتم علــــى أ تنطــــوي هــــذه العقــــود علــــى بيــــ  اإلنســــان مــــا لــــيس عنــــده، ذلــــك أنّ  .أ 
مــل أن تــنخفض أســعارها يف املســتقبل، ليقــوم أا ال ميلكهــا علــى البــائ  يبيــ  أســهمً  املكشــوف، أي أنّ 

                                                           
  دراسة مقارنة بين  :ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها ودورها في إدارة المخاطر المشتقات المالية"مسري عبد احلميد رضوان،   - )1(

 .488:، ص2004مصر،  ،دار النشر للجامعات  ،وأحكام الشريعة اإلسالمية " النظم الوضعية       
 .800:مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص  - )2(
 نظر : أ - )3(

 814:مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص. 
  ّ545:ل، صجمم  الفقه اإلسالمي الدويل، جملة جمم  الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة، اجلزء األو. 
  ،دراسة مقارنة  :الهندسة المالية في صناعة أدواتهادور و  ودورها في إدارة المخاطر المشتقات المالية"مسري عبد احلميد رضوان

 .519:ص ،مرج  سابق "،وأحكام الشريعة اإلسالمية والوضعية بين النظم
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عنهـا  منهـيوخمالفـة صـرحية  ويف هـذا ارتكـاب للمحظـور وتسـليمها للمشـرتي، بشرائها يف هـذا الوقـت
 ؛لبي  اإلنسان ما ليس عنده

وهـذا  ،واملـثّمن ا تأجيـل تسـليم الـثمن، أي تأجيـل الـثمنأيًضـو  يتم يف هذه العقود تأجيل تسـليم املبيـ  .ب 
 ؛الم  على حترميه ودخلت بالتايل يف معىن بي  الكالئ بالكالئ ل النسيئة بالنسيئةيمن قب

وذلـك  ،ضـه خلسـارة يف تـاريخ التصـفية  تعرّ بتأجيل مركزه إىل تاريخ الحق إذا توقّ  يقوم املضارب عادةً  .ج 

ا يرغــب يف ســواء كــان مضــاربً  ،ملــن ينقــل إليــه مركــزه بــدل التأجيــلى مقابــل دفعــه ملبلــغ مــن املــال يســمّ 

ل زيــادة مشــروطة علــى بــدل التأجيــل ميثّــ نّ أوحيــث  ،يرغــب يف تثمــري أموالــه ًال ممــوّ  تأجيــل التســليم أو

ما يعين  وهو ل،املموّ  وهو ا، يدفعها املستقرض أي املضارب للمقرضومقدارً  ادة زمنً أصل القرض حمدّ 
 ؛على حترميهالم  عد من ربا النسيئة بدل التأجيل بذا املعىن يُ  أنّ 

هـذه  نتهيا ما تغالبً و  ،النوع من املعامالتيف الغالب يكون البي  غري مقصود من قبل املتعاملني بذا  .د 
فـإذا كـان  ،م األصـلتسـلّ  واملشـرتي دون تسـليم أو  التعامالت باحملاسبة على فروق األسـعار بـني البـائ 

بإبرامـه هلـذا و كـل طـرف أنّـه    قمـار لعلـمو  رهـان وفهـ ،به ا معموالً كان عرفً  وا يف العقد أذلك مشروطً 

ا إذا كــان ذلــك غــري مشــروط يف العقــد ففيــه ّمــأ ،هــذا حقيقــة القمــارو  يغــرم ون يغــنم أأا إّمــ والعقــد فهــ
 ؛معىن القمار وهذا هو  خاسر ال حمال احدمهأ ا معىن القمار لعلم الطرفني أنّ أيضً 

 وشـغالً  ازاًمـتاللـذلك كـان فيهـا و  ،ا للمتعاقدينالقبض يف هذه العقود ليس مقصودً  نّ أف إىل ذلك ضِ  .ه 
ــ حــدمها ال أانتظــار اخلســارة الــيت ســتق  علــى و  املخــاطرة  فائــدة إالّ ة كــل طــرف منهمــا بالــدين بــاللذّم
طلق عليهم الـازفون  األنسب أن يُ و  املستثمرين يف هذه السوق فاألصحو  املتعاملني نّ إولذلك ف ،حمالة

 .املقامرون كما يرى علي السالوس وكما يرى عبد اللطيف اجلناحي أ
ا، قــرار جممــ  الفقــه اإلســالمي التــاب  لرابطــة بصــورتا احلاليــة أيًضــومــا يــدل علــى حتــرمي العقــود اآلجلــة  

 :ههـ، مبا نصّ  1404العامل اإلسالمي يف دورته السابعة املنعقدة مبكة املكرمة سنة 
السل  الـيت ليسـت يف ملـك و  أي على األسهم ،العقود اآلجلة بأنواعها اليت جتري على املكشوف إنّ "      

ا تشمل على بي  الشخص ما أل�ّ  ،ابالكيفية اليت جتري يف األسواق املالية (البورصة) غري جائزة شرعً  ،البائ 
 ..."اهذا منهي عنه شرعً و  ،دمه يف املوعد احملدّ يسلّ و  ه سيشرتيه فيما بعدنّ أا على اعتمادً  ،ال ميلك
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 اآلجــــــــــــــــلةالبــــــــــــــــدائل الشــــــــــرعية للعـــقود  : ثالثـًا

 ا للعقود اآلجلة ما يلي:شرعيً  ت لتكون بديالً حَ قرتُِ العقود اليت اُ و  يوعبمن أهم ال 

ل شـركات نشـاطها األسهم املتداولـة متثّـ والعقود اليت متثلها أو اإذا كانت السل  مباحة شرعً  بيع السلم: - 1

 ا.العقود اآلجلة يف هذه احلالة أشبه ما تكون بعقود بي  السلم اجلائز شرعً  نّ إغراضها مشروعة، فأو  مباح

ر تسـليمه بي  شيء موصـوف يف الذمـة، معلـوم القـدر، يتـأخّ  بي  السلم هو شروط صحة عقد السلم: -أ 

 ،جـالً أويف املثمن  وجب امللك يف الثمن عاجالً عقد يُ  دف  عند التعاقد، أي هومعلوم بثمن حال يُ  جلٍ أإىل 
(شرتط لصحة عقد السلم ضرورة توافر الشروط التاليةويُ 

7F

1(: 

ا ال جيـوز أن يكـون دينًـ، و م يف جملـس العقـدويسـلّ  أن يكون حاالً و  ،ا لطريف العقدأن يكون الثمن معلومً  -
  ؛غريه يف ذمة البائ  أو

ال و  فالســلم عبــارة عــن بيــ  موصــوف يف الذمــة ،أن تكــون الســلعة حمــل البيــ  ممــا ميكــن حتديــد صــفاتا -
 ؛بي  الهول ال يصحو  صفه أصبح جمهوالً و  رإذا تعذّ و  ،بوصفه يعرف إالّ 

 ؛كذلك النوع ،احلجم ،بيان صفات املبي  من حيث اجلودةو  معرفة -

 ؛الذرع وبالوزن أ وا بالكيل أذكر مقداره إمّ ن يُ أوذلك ب ،أن يكون املبي  معلوم القدر -

 ؛كما جيب حتديد مكان التسليم  ،ا على تسليمهمقدورً أن يكون و  ،ا أي يف الذمةأن يكون املبي  دينً  -

 ؛الً مؤجّ  فالسلم ال يكون إالّ  ،اال بد أن يكون األجل معلومً و  جيب تأجيل تسليم املبي  -

 .أن تكون السلعة املراد بيعها موجودة عند حلول موعد التسليم -

هنـاك  ضـح أنّ يتّ  ،من خـالل مـا سـبق أوجه التشابه واالختالف بين عقد السلم والعقود اآلجلة: -ب 

والعقود اآلجلة، حيـث يوجـد عقـد بيـ  يتفـق فيـه الطـرفني علـى التعاقـد علـى بيـ   تشابه كبري بني عقد السلم

  .جل معلومأل فيه تسليم هذه السلعة إىل يتأجّ  ،ا بثمن معلوما مضبوطً وصفً  سلعة موصوفة يف الذمة
                                                           

 نظر : أ -  )1(
 172:ص، 2001، األردندار وائل،  " أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي"، ،حممود حسن صوان. 
  ،املعهد اإلسالمي ، "اإلطار الشرعي االقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر"حممد عبد احلليم عمر

 .19:، ص1998، اململكة العربية السعودية، للبحوث والتدريب
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حتديد  ،التحديد الدقيق للسلعة ،التسليمفكال العقدين يشرتكان يف أهم التفاصيل مثل: حتديد تاريخ 
مـا خيتلفـان �ّ أ إالّ  ،التشـارك بينهمـاو  رغـم هـذا التشـابهو  لكن، اخل ...توصيلهاو  كيفية نقلهاو  سعرهاو  كميتها

 ها:ة أمور أمهّ عن بعضهما يف عدّ 

البـدلني فيـه  نّ أفكـ ،بـل يقتصـر علـى دفـ  نسـبة منـه الً معّجـو  ال يـتم يف العقـود اآلجلـة دفـ  الـثمن حـاالً  -
 ؛ا من شروط صحة بي  السلما ضروريً يف جملس العقد شرطً و  بينما يعترب دف  الثمن حاالً  ،مؤجالن

ــأيقــوم البيــ  يف العقــود اآلجلــة يف  - يف ذلــك خمالفــة و ، اشــرتاه قبــل أن يقبضــهمــا علــى بيــ  اإلنســان  هغلب
جـود البضـاعة  و  يشـرتط لصـحتههـذا علـى خـالف السـلم الـذي و ، عنها لبي  اإلنسان ما ال ميلكه منهي
 ؛جل التسليمأمواصفاتا عند حلول و  نوعهاو  فق على كميتهااملتّ 

فـق عليهـا احلصول على السلعة املوصوفة بالذمـة املتّ  ويف بي  السلم يكون اهلدف األساسي للمشرتي ه -
ح مـن فروقـات حتقيـق أربـا  وغـري أن اهلـدف الوحيـد للمتعـاملني يف األسـواق اآلجلـة هـ ،ديف الوقـت احملـدّ 

 .املقامرةو  مهية تقوم على املخاطرةو  غلبها عملياتألذلك فو  ،األسعار
  :ما يلي ىقرار جمم  الفقه اإلسالمي التاب  لرابطة العامل اإلسالمي عل فقد نصّ  ،يف هذا السياقو  
ذلــك للفــرق و  ليســت العقــود اآلجلــة يف الســوق املاليــة مــن قبيــل بيــ  الســلم اجلــائز يف الشــريعة اإلســالمية" 

 :وجهني بينهما من
 ـ إّمنـاو  ،دف  الـثمن يف العقـود اآلجلـة يف جملـس العقـدال يُـ ،يف السـوق املاليـة ل دفـ  الـثمن إىل موعـد يؤجَّ

 .دف  الثمن يف بي  السلم يف جملس العقدجيب أن يٌ  ، بينماالتصفية
 ل ن حيوزهـا املشـرتي األوّ أقبـل و  لهـي يف ذمـة البـائ  األوّ و  بـاع السـلعة املتعاقـد عليهـاتُ  ،يف السوق املالية

املشــرتين غــري و  دفــ  فــروق األســعار بــني البــائعني وقــبض أ لــيس الغــرض مــن ذلــك إالّ و ، ة بيوعــاتعــدّ 
وز بيــ  املبيــ  يف عقــد جيــبينمــا ال  ،مرة ســواء بســواءالــربح كاملقــاو  مــنهم علــى الكســب الفعليــني خمــاطرةً 
 ."السلم قبل قبضه

مقبولـة مـن الناحيـة و   تكـون العقـود اآلجلـة صـحيحةحـّىت  ود اآلجلة:الشروط الشرعية لصحة العق -ج
 ال بد من توافر الشروط التالية: ،الشرعية
  ؛يف جملس العقد تسليم الثمن حاالً  -
  ؛جل التسليمأفق عليها عند حلول املتّ و  يقوم البائ  بتوفري السلعة املباعة -
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يتفــادى بيــ  و  بأن يتجّنــو  ،فــق عليهــاعلــى الســلعة املتّ  احلصــول فعــالً  وأن يكــون هــدف املشــرتي هــ -
 .مل ميتلكها بعدو  سل  مل يقبضها

ـــة املخـــاطر          ـــ  مـــن تغطي ضـــة و حـــد طـــريف املعاأشـــرتط أن يكـــون لكـــن يُ و  ،فالشـــريعة اإلســـالمية ال متن
وز جيـايل ال بالتّـو  ،معلـوم جلٍ أمعلوم إىل  زنٍ وو  معلوم سلف يف كيلٍ فعليه أن يُ  ،سلفمن أراد أن يُ و  ،امدفوعً 
 لن تأجّ إ، فا ملا فيه من تسليم الثمنا مسي سلمً ه إمنّ نّ أو  ،التقدمي وفاالستالف ه ،تأجيل قبض الثمنو  تأخري

(ال يصحو  ا يكن سلمً مل
8F

1(. 
العقـد العكسـي لبيـ  السـلم،  وهـو ا،ل يزيـد عـن مثنهـا نقـدً مؤّجـ بي  السلعة بثمنٍ : "هو البيع اآلجل: - 2

 .)9F2("بي ا للمشرتي بثمن املويصبح البائ  دائنً  السلعة إىل املشرتي فور التسليم،حيث تنتقل ملكية 
 معــّني  جــلٍ أبعــد  ،مثــن الســلعة املــراد بيعهــا قسـتحقال فيــه االبيــ  الــذي يؤّجــ وايل فــالبي  اآلجــل هــبالتّـو 

 الشـروط شرتط لصحة البي  اآلجل مجلة مـنيُ و ، نةأقساط معيّ و  على دفعات واحدة أو  سواء كان ذلك دفعة
(من أمهها

10F

3(: 
 ؛امعلومً و  الً أن يكون الثمن مؤجّ  -
 ؛للمشرتي م املبي  حاالً سلّ أن يُ  -
 .ا للطرفنيجل معلومً ينبغي أن يكون األ -

ربم يف األســواق اقرتاحهـا كبــديل شـرعي للعقــود اآلجلـة الــيت تُـ حــد احللـول الــيت متّ أيعتـرب البيــ  اآلجـل و 
: بيـ   ـكـ  ،ملـا فيهـا مـن خمالفـات شـرعية كثـرية ،هـي بصـورتا احلاليـةو  مجـ  العلمـاء علـى حرمتهـاأاليت و  ،املالية

 اخل ،..املقامرة ،بي  اإلنسان ما ليس عنده ،الدين بالدين
الثمن مـؤجلني مـ  جهالـة الـثمن املؤجـل املسـتحق الـذي يلتـزم و  بدل أن تكون كل من السلعةو ، عليهو   

فــق البيــ  وِ  و فــيمكن ،بــه معمــولٌ  وذلــك كمــا هــو  ،املشــرتي بدفعــه يف موعــد التصــفية مهمــا كــان هــذا الــثمن

الحــق  قــتٍ و  تأجيــل ســداده يفو  حتديــد مثنهــاو  مــ  ضــرورة معرفــة ،اآلجــل أن يــتم تســليم الســلعة املــراد بيعهــا
  .فق عليه الطرفانيتّ  مستقبالً 

                                                           
 .109:مرج  سابق، ص" –األسهم والسندات  –: أسواق رأس المال وأدواتها البورصات"ضياء جميد املوسوي،   - )1(
 .342:، ص1990، مكتبة مدبويل، مصر، "االستثمار في االقتصاد اإلسالمي"أمرية عبد اللطيف مشهور،   - )2(
 .312:حممد صاحل احلناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السالم، مرج  سابق، ص  - )3(
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 لةــــــــــــــــــــود اآلجــقـــــــــــــــــــــــــــالع المطلب األّول: 
سـتخدم يف إدارة إحـدى املشـتقات املاليـة الـيت تُ و  عترب العقود اآلجلة من أقدم صـور العقـود املسـتقبليةتُ 

ا ملا نظرً و  لغرض االستفادة من مزايا العقود اآلجلة يف األسواق املالية اإلسالميةو  ،ط من املخاطر املاليةالتحوّ 
أحكـام الشـريعة اإلسـالمية و  هـا لتتوافـقحتنقيو  األمر يستدعي تعديلها نّ إف ،يشوبا من خمالفات شرعية كثرية

ــاملزايــا الــيت تتمو  حبيــث تكــون هلــذه البــدائل نفــس الوظــائف ،البحــث عــن البــدائل الشــرعية املناســبة وأ   بــا ّت
 .     املخالفات الشرعيةو  كل الشبهاتلكن بقالب شرعي بعيد عن  و ، العقود اآلجلة التقليدية

 ألجل ذلك يتم التطرق للعناصر التالية :و 

 

 مفــــــــــهوم وخــــــــــصائــص العـــــــــقود اآلجـــــــــــــــلةأوالً : 

 اهــز زات الــيت متيّ املميّــو  ز بالعديــد مـن اخلصــائصتتميّــ ،اعـد العقــود اآلجلــة أقــدم املشـتقات املاليــة ظهــورً تُ 

 يلي:  كن توضيح ذلك كماميو  ،عن باقي املشتقات املالية

واألخــر مشــرتي، بغــرض  حــدمها بــائ أهــي عبــارة عــن تعاقــد بــني طــرفني  مفهــوم العقــود اآلجلــة: - 1

ويـتم ، "سعر التنفيـذ"ى د يسـمّ وبسعر حمدّ  ،يوم التصفيةى يسمّ   يف تاريخ الحق مستقبالً تسليم أصل معّني 

 .)0F1(يودف  الثمن يف هذا التاريخ املستقبل فق عليهتسليم األصل املتّ 

فـالعقود اآلجلـة هـي  ،سـلعة) ،عملـة ،رقـة ماليـةو د كـل مـن موضـوع التبـادل (منذ بداية التعاقـد يتحـدّ و 
نــه كومسـتقبلي ل قــت الحـقو   يفا لرتتيـب مبادلــة أصـل معـّني االلتـزام الكامــل مًعـو  عقـود تعطـي حلاملهــا احلـق

 ،عملــة ،رقــة ماليــةو د كــل مــن موضــوع التبــادل (فمنــذ البدايــة يتحـدّ  ،اا أيًضــقً د مســبّـ بســعر حيــدّ و  اقً د مســبّـ حيـدّ 
(ذي ســـيتم عنـــده التبـــادلالتـــاريخ املســـتقبلي الّـــو  ذي يـــتم علـــى أساســـه التبـــادلعر الّـــالّســـو  ســـلعة)

1F

لـــذلك و  ،)2

بـل  ،دة بني مجي  العقودحّ تواريخ االستحقاق ال تكون مو و  الكميةو  السعرحيث ط العقود اآلجلة من و فشر 
 املشرتي على األمور التالية:و  حيث يتم التفاوض بني البائ  ،د عن طريق التفاوض بني األطراف املعنيةحتدّ 

                                                           
 .363:ص ،مرج  سابق ،"والتطبيق المالية بين النظرية األوراق بورصة"العيد،  إبراهيموجالل  حممد صاحل احلناوي  -  )1(
 .154:معروف، مرج  سابق ص رهوشيا  -  )2(

  ً؛لةـــــــــــــــقود اآلجـــــــــص العــصائــــــــــوخ هومــــــــمف:  أوال 
  : ؛الميةــلة من منظور الشريعة اإلســـقود اآلجــــالعثانًيا 
 : لةــــــــــــــــقود اآلجـــــرعية للعــــــــــدائل الشــــــــــــــــــالب ثالثًا. 
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 ؛التصنيف ومواصفات األصل كدرجة اجلودة أ .أ 
  ؛املراد بيعها والكمية املطلوبة أ .ب 
  ؛مكان التسليمو  طريقة .ج 
(طريقة السدادو  الشراء وسعر البي  أ .د 

2F

1(. 
(ميكن ذكر أّمهها يف ما يلي ،ختتص العقود اآلجلة جبملة من اخلصائص اآلجلة:خصائص العقود  - 2

3F

2(: 

 ؛حد عمالئهاأو  بني مؤسسة مالية ستني ماليتني أوبني مؤسّ  ربم العقود اآلجلة عادةً تُ  .أ 

حيـث يتفـاوض  ،العالقـة بـني الطـرفني املتعاقـدين شخصـية إذ أنّ  ،العقود اآلجلة هي عقود شخصية .ب 
 ؛وظروفهما الشخصية اليت قد ال تتفق م  غريمها على شروط العقد مبا يتفق انالطرف

ل كـل ق املخاطر يف العقود اآلجلة بطرف دون اآلخر بـل متتـد إىل طـريف العقـد، حيـث يتحّمـال تتعلّ  .ج 

 ؛وفاء الطرف اآلخر بالتزاماته طرف خماطر عدم

ويف مــا بــني مؤسســات  طريــق أجهــزةوذلــك عــن ، آلجلــة يف أســواق ماليــة غــري نظاميــةم العقــود اتــنظّ  .د 
 ؛ومصرفية كبرية عادة، كما ال توجد هلذه العقود سوق ثانوية مالية

وتـــاريخ االســـتحقاق بـــني طـــريف العقـــد عـــن طريـــق  والكميـــة د شـــروط العقـــود اآلجلـــة مـــن الســـعرحتـــدّ  .ه 
يـل وتأج دفـ  جـزء منـه ولذلك ميكن للطرفني االتفاق علـى تعجيـل الـثمن عنـد التعاقـد أو التفاوض،

 ؛الباقي إىل تاريخ التسليم

  ؛اخلسارة ا الربح أوق إمّ حقّ توالذي فيه ي، االستحقاق يف تاريخ التسليم أو ال يتم تسوية العقد إالّ  .و 

 يكون أمام املضارب يف تاريخ  التصفية ثالثة خيارات:  .ز 
                                                           

   ، اململكة العربية السعودية،اإلسالمياملؤمتر العاملي الثالث لالقتصاد  إىلورقة عمل مقدمة ، "إسالميةسوق مالية  " نحوتوفيق حطاب،  كمال - ) 2(
 .7:، ص2005        

 نظر :أ  - )2(
 156:هوشيار معروف، مرج  سابق، ص. 
 59:، مرج  سابق، ص"سالميةإسوق مالية  نحو"شرف حممد دوابة، أ. 
 931:بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص مبارك. 

   Frederic mishkin , " monnaie, banque et marchés financiers", 9eme édition, Pearson éducation, France,  
         2010 , p:19. 
  John hull ,"options future et autre actives drivés", 5eme édition, Pearson éducation, France, 2004, p:03. 
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  ؛اكان مشرتيً مه إن  يتسلّ و  اا إن كان بائعً ا فعليً يقوم املضارب بتسليم األصل حمل التعاقد تسليمً  -
  ؛يستفيد من الفرق بني السعرينو  يشرتي ما باعهو  يقوم املضارب ببي  ما اشرتاه -
 .ى بدل التأجيل يسمّ التصفية إىل تاريخ الحق مقابل دف  مبلغ معّني  عدو م يقوم بتأجيل -

 العقود اآلجلة من منظور الشريعة اإلسالمية: ثانيـًا

 :بيــ  أصــل معــّني  وبغــرض شــراء أ ،املشــرتيو  طــرفني: البــائ العقــود اآلجلــة هــي عبــارة عــن اتفاقيــة بــني 

فــق بســعر متّ و  ،تــاريخ التســوية وأ بتــاريخ التصــفيةمســتقبلي يعــرف  اريخ، يف تــرقــة ماليــةو  عملــة أو وســلعة أ

 ن األمور التالية:هذه العقود تتضمّ  نّ إوعليه ف ،عليه بينهما عند إنشاء العقد

ن واملـثمّ  م، فـالثمنوال تسـلّ  وال تسـليم كوال متلّـ العقـود ال متليـكب علـى هـذه ال يرتتّـ :األمـر األول - 1

ب عليهـا آثـار العقـد عنـد إنشـائه بـل يـتم تأجيلهـا إىل ايل فهذه العقود ال ترتتّـوبالتّ  لني إىل يوم التصفية،مؤجّ 

(يوم التصفية
4F

1(. 

البـائ  ال ميتلـك  جتـري علـى املكشـوف، مبعـىن أنّ  %98نسـبة بو  غلـب العقـود اآلجلـةأ األمـر الثـاني: - 2

(قبله وقت إبرام العقد بل يقوم بشراء هذا األصل يف يوم التصفية أو األصل املباع
5F

2(. 
ال الـثمن للبـائ  عنـد و  العقـود اآلجلـة الـيت ال يرتتـب عليهـا متليـك املبيـ  للمشـرتي  أنّ تبـّني ي ،ا سـبقممّـو 

ذلـك و  ،اغري جائز شـرعً  ،د لتنفيذ العقداحملدّ  ن إىل يوم التصفيةاملثمّ و  ل فيه تسليم الثمنيتأجّ و  ،إنشاء العقد
(ملا يرتتب عليها من

6F

3(: 

غلــــب هــــذه العقــــود تــــتم علــــى أ تنطــــوي هــــذه العقــــود علــــى بيــــ  اإلنســــان مــــا لــــيس عنــــده، ذلــــك أنّ  .أ 
مــل أن تــنخفض أســعارها يف املســتقبل، ليقــوم أا ال ميلكهــا علــى البــائ  يبيــ  أســهمً  املكشــوف، أي أنّ 

                                                           
  دراسة مقارنة بين  :ودور الهندسة المالية في صناعة أدواتها ودورها في إدارة المخاطر المشتقات المالية"مسري عبد احلميد رضوان،   - )1(

 .488:، ص2004مصر،  ،دار النشر للجامعات  ،وأحكام الشريعة اإلسالمية " النظم الوضعية       
 .800:مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص  - )2(
 نظر : أ - )3(

 814:مبارك بن سليمان بن حممد آل سليمان، مرج  سابق، ص. 
  ّ545:ل، صجمم  الفقه اإلسالمي الدويل، جملة جمم  الفقه اإلسالمي، الدورة السابعة، اجلزء األو. 
  ،دراسة مقارنة  :الهندسة المالية في صناعة أدواتهادور و  ودورها في إدارة المخاطر المشتقات المالية"مسري عبد احلميد رضوان

 .519:ص ،مرج  سابق "،وأحكام الشريعة اإلسالمية والوضعية بين النظم
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عنهـا  منهـيوخمالفـة صـرحية  ويف هـذا ارتكـاب للمحظـور وتسـليمها للمشـرتي، بشرائها يف هـذا الوقـت
 ؛لبي  اإلنسان ما ليس عنده

وهـذا  ،واملـثّمن ا تأجيـل تسـليم الـثمن، أي تأجيـل الـثمنأيًضـو  يتم يف هذه العقود تأجيل تسـليم املبيـ  .ب 
 ؛الم  على حترميه ودخلت بالتايل يف معىن بي  الكالئ بالكالئ ل النسيئة بالنسيئةيمن قب

وذلـك  ،ضـه خلسـارة يف تـاريخ التصـفية  تعرّ بتأجيل مركزه إىل تاريخ الحق إذا توقّ  يقوم املضارب عادةً  .ج 

ا يرغــب يف ســواء كــان مضــاربً  ،ملــن ينقــل إليــه مركــزه بــدل التأجيــلى مقابــل دفعــه ملبلــغ مــن املــال يســمّ 

ل زيــادة مشــروطة علــى بــدل التأجيــل ميثّــ نّ أوحيــث  ،يرغــب يف تثمــري أموالــه ًال ممــوّ  تأجيــل التســليم أو

ما يعين  وهو ل،املموّ  وهو ا، يدفعها املستقرض أي املضارب للمقرضومقدارً  ادة زمنً أصل القرض حمدّ 
 ؛على حترميهالم  عد من ربا النسيئة بدل التأجيل بذا املعىن يُ  أنّ 

هـذه  نتهيا ما تغالبً و  ،النوع من املعامالتيف الغالب يكون البي  غري مقصود من قبل املتعاملني بذا  .د 
فـإذا كـان  ،م األصـلتسـلّ  واملشـرتي دون تسـليم أو  التعامالت باحملاسبة على فروق األسـعار بـني البـائ 

بإبرامـه هلـذا و كـل طـرف أنّـه    قمـار لعلـمو  رهـان وفهـ ،به ا معموالً كان عرفً  وا يف العقد أذلك مشروطً 

ا إذا كــان ذلــك غــري مشــروط يف العقــد ففيــه ّمــأ ،هــذا حقيقــة القمــارو  يغــرم ون يغــنم أأا إّمــ والعقــد فهــ
 ؛معىن القمار وهذا هو  خاسر ال حمال احدمهأ ا معىن القمار لعلم الطرفني أنّ أيضً 

 وشـغالً  ازاًمـتاللـذلك كـان فيهـا و  ،ا للمتعاقدينالقبض يف هذه العقود ليس مقصودً  نّ أف إىل ذلك ضِ  .ه 
ــ حــدمها ال أانتظــار اخلســارة الــيت ســتق  علــى و  املخــاطرة  فائــدة إالّ ة كــل طــرف منهمــا بالــدين بــاللذّم
طلق عليهم الـازفون  األنسب أن يُ و  املستثمرين يف هذه السوق فاألصحو  املتعاملني نّ إولذلك ف ،حمالة

 .املقامرون كما يرى علي السالوس وكما يرى عبد اللطيف اجلناحي أ
ا، قــرار جممــ  الفقــه اإلســالمي التــاب  لرابطــة بصــورتا احلاليــة أيًضــومــا يــدل علــى حتــرمي العقــود اآلجلــة  

 :ههـ، مبا نصّ  1404العامل اإلسالمي يف دورته السابعة املنعقدة مبكة املكرمة سنة 
السل  الـيت ليسـت يف ملـك و  أي على األسهم ،العقود اآلجلة بأنواعها اليت جتري على املكشوف إنّ "      

ا تشمل على بي  الشخص ما أل�ّ  ،ابالكيفية اليت جتري يف األسواق املالية (البورصة) غري جائزة شرعً  ،البائ 
 ..."اهذا منهي عنه شرعً و  ،دمه يف املوعد احملدّ يسلّ و  ه سيشرتيه فيما بعدنّ أا على اعتمادً  ،ال ميلك
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 اآلجــــــــــــــــلةالبــــــــــــــــدائل الشــــــــــرعية للعـــقود  : ثالثـًا

 ا للعقود اآلجلة ما يلي:شرعيً  ت لتكون بديالً حَ قرتُِ العقود اليت اُ و  يوعبمن أهم ال 

ل شـركات نشـاطها األسهم املتداولـة متثّـ والعقود اليت متثلها أو اإذا كانت السل  مباحة شرعً  بيع السلم: - 1

 ا.العقود اآلجلة يف هذه احلالة أشبه ما تكون بعقود بي  السلم اجلائز شرعً  نّ إغراضها مشروعة، فأو  مباح

ر تسـليمه بي  شيء موصـوف يف الذمـة، معلـوم القـدر، يتـأخّ  بي  السلم هو شروط صحة عقد السلم: -أ 

 ،جـالً أويف املثمن  وجب امللك يف الثمن عاجالً عقد يُ  دف  عند التعاقد، أي هومعلوم بثمن حال يُ  جلٍ أإىل 
(شرتط لصحة عقد السلم ضرورة توافر الشروط التاليةويُ 

7F

1(: 

ا ال جيـوز أن يكـون دينًـ، و م يف جملـس العقـدويسـلّ  أن يكون حاالً و  ،ا لطريف العقدأن يكون الثمن معلومً  -
  ؛غريه يف ذمة البائ  أو

ال و  فالســلم عبــارة عــن بيــ  موصــوف يف الذمــة ،أن تكــون الســلعة حمــل البيــ  ممــا ميكــن حتديــد صــفاتا -
 ؛بي  الهول ال يصحو  صفه أصبح جمهوالً و  رإذا تعذّ و  ،بوصفه يعرف إالّ 

 ؛كذلك النوع ،احلجم ،بيان صفات املبي  من حيث اجلودةو  معرفة -

 ؛الذرع وبالوزن أ وا بالكيل أذكر مقداره إمّ ن يُ أوذلك ب ،أن يكون املبي  معلوم القدر -

 ؛كما جيب حتديد مكان التسليم  ،ا على تسليمهمقدورً أن يكون و  ،ا أي يف الذمةأن يكون املبي  دينً  -

 ؛الً مؤجّ  فالسلم ال يكون إالّ  ،اال بد أن يكون األجل معلومً و  جيب تأجيل تسليم املبي  -

 .أن تكون السلعة املراد بيعها موجودة عند حلول موعد التسليم -

هنـاك  ضـح أنّ يتّ  ،من خـالل مـا سـبق أوجه التشابه واالختالف بين عقد السلم والعقود اآلجلة: -ب 

والعقود اآلجلة، حيـث يوجـد عقـد بيـ  يتفـق فيـه الطـرفني علـى التعاقـد علـى بيـ   تشابه كبري بني عقد السلم

  .جل معلومأل فيه تسليم هذه السلعة إىل يتأجّ  ،ا بثمن معلوما مضبوطً وصفً  سلعة موصوفة يف الذمة
                                                           

 نظر : أ -  )1(
 172:ص، 2001، األردندار وائل،  " أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي"، ،حممود حسن صوان. 
  ،املعهد اإلسالمي ، "اإلطار الشرعي االقتصادي والمحاسبي لبيع السلم في ضوء التطبيق المعاصر"حممد عبد احلليم عمر

 .19:، ص1998، اململكة العربية السعودية، للبحوث والتدريب
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حتديد  ،التحديد الدقيق للسلعة ،التسليمفكال العقدين يشرتكان يف أهم التفاصيل مثل: حتديد تاريخ 
مـا خيتلفـان �ّ أ إالّ  ،التشـارك بينهمـاو  رغـم هـذا التشـابهو  لكن، اخل ...توصيلهاو  كيفية نقلهاو  سعرهاو  كميتها

 ها:ة أمور أمهّ عن بعضهما يف عدّ 

البـدلني فيـه  نّ أفكـ ،بـل يقتصـر علـى دفـ  نسـبة منـه الً معّجـو  ال يـتم يف العقـود اآلجلـة دفـ  الـثمن حـاالً  -
 ؛ا من شروط صحة بي  السلما ضروريً يف جملس العقد شرطً و  بينما يعترب دف  الثمن حاالً  ،مؤجالن

ــأيقــوم البيــ  يف العقــود اآلجلــة يف  - يف ذلــك خمالفــة و ، اشــرتاه قبــل أن يقبضــهمــا علــى بيــ  اإلنســان  هغلب
جـود البضـاعة  و  يشـرتط لصـحتههـذا علـى خـالف السـلم الـذي و ، عنها لبي  اإلنسان ما ال ميلكه منهي
 ؛جل التسليمأمواصفاتا عند حلول و  نوعهاو  فق على كميتهااملتّ 

فـق عليهـا احلصول على السلعة املوصوفة بالذمـة املتّ  ويف بي  السلم يكون اهلدف األساسي للمشرتي ه -
ح مـن فروقـات حتقيـق أربـا  وغـري أن اهلـدف الوحيـد للمتعـاملني يف األسـواق اآلجلـة هـ ،ديف الوقـت احملـدّ 

 .املقامرةو  مهية تقوم على املخاطرةو  غلبها عملياتألذلك فو  ،األسعار
  :ما يلي ىقرار جمم  الفقه اإلسالمي التاب  لرابطة العامل اإلسالمي عل فقد نصّ  ،يف هذا السياقو  
ذلــك للفــرق و  ليســت العقــود اآلجلــة يف الســوق املاليــة مــن قبيــل بيــ  الســلم اجلــائز يف الشــريعة اإلســالمية" 

 :وجهني بينهما من
 ـ إّمنـاو  ،دف  الـثمن يف العقـود اآلجلـة يف جملـس العقـدال يُـ ،يف السـوق املاليـة ل دفـ  الـثمن إىل موعـد يؤجَّ

 .دف  الثمن يف بي  السلم يف جملس العقدجيب أن يٌ  ، بينماالتصفية
 ل ن حيوزهـا املشـرتي األوّ أقبـل و  لهـي يف ذمـة البـائ  األوّ و  بـاع السـلعة املتعاقـد عليهـاتُ  ،يف السوق املالية

املشــرتين غــري و  دفــ  فــروق األســعار بــني البــائعني وقــبض أ لــيس الغــرض مــن ذلــك إالّ و ، ة بيوعــاتعــدّ 
وز بيــ  املبيــ  يف عقــد جيــبينمــا ال  ،مرة ســواء بســواءالــربح كاملقــاو  مــنهم علــى الكســب الفعليــني خمــاطرةً 
 ."السلم قبل قبضه

مقبولـة مـن الناحيـة و   تكـون العقـود اآلجلـة صـحيحةحـّىت  ود اآلجلة:الشروط الشرعية لصحة العق -ج
 ال بد من توافر الشروط التالية: ،الشرعية
  ؛يف جملس العقد تسليم الثمن حاالً  -
  ؛جل التسليمأفق عليها عند حلول املتّ و  يقوم البائ  بتوفري السلعة املباعة -
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يتفــادى بيــ  و  بأن يتجّنــو  ،فــق عليهــاعلــى الســلعة املتّ  احلصــول فعــالً  وأن يكــون هــدف املشــرتي هــ -
 .مل ميتلكها بعدو  سل  مل يقبضها

ـــة املخـــاطر          ـــ  مـــن تغطي ضـــة و حـــد طـــريف املعاأشـــرتط أن يكـــون لكـــن يُ و  ،فالشـــريعة اإلســـالمية ال متن
وز جيـايل ال بالتّـو  ،معلـوم جلٍ أمعلوم إىل  زنٍ وو  معلوم سلف يف كيلٍ فعليه أن يُ  ،سلفمن أراد أن يُ و  ،امدفوعً 
 لن تأجّ إ، فا ملا فيه من تسليم الثمنا مسي سلمً ه إمنّ نّ أو  ،التقدمي وفاالستالف ه ،تأجيل قبض الثمنو  تأخري

(ال يصحو  ا يكن سلمً مل
8F

1(. 
العقـد العكسـي لبيـ  السـلم،  وهـو ا،ل يزيـد عـن مثنهـا نقـدً مؤّجـ بي  السلعة بثمنٍ : "هو البيع اآلجل: - 2

 .)9F2("بي ا للمشرتي بثمن املويصبح البائ  دائنً  السلعة إىل املشرتي فور التسليم،حيث تنتقل ملكية 
 معــّني  جــلٍ أبعــد  ،مثــن الســلعة املــراد بيعهــا قسـتحقال فيــه االبيــ  الــذي يؤّجــ وايل فــالبي  اآلجــل هــبالتّـو 

 الشـروط شرتط لصحة البي  اآلجل مجلة مـنيُ و ، نةأقساط معيّ و  على دفعات واحدة أو  سواء كان ذلك دفعة
(من أمهها

10F

3(: 
 ؛امعلومً و  الً أن يكون الثمن مؤجّ  -
 ؛للمشرتي م املبي  حاالً سلّ أن يُ  -
 .ا للطرفنيجل معلومً ينبغي أن يكون األ -

ربم يف األســواق اقرتاحهـا كبــديل شـرعي للعقــود اآلجلـة الــيت تُـ حــد احللـول الــيت متّ أيعتـرب البيــ  اآلجـل و 
: بيـ   ـكـ  ،ملـا فيهـا مـن خمالفـات شـرعية كثـرية ،هـي بصـورتا احلاليـةو  مجـ  العلمـاء علـى حرمتهـاأاليت و  ،املالية

 اخل ،..املقامرة ،بي  اإلنسان ما ليس عنده ،الدين بالدين
الثمن مـؤجلني مـ  جهالـة الـثمن املؤجـل املسـتحق الـذي يلتـزم و  بدل أن تكون كل من السلعةو ، عليهو   

فــق البيــ  وِ  و فــيمكن ،بــه معمــولٌ  وذلــك كمــا هــو  ،املشــرتي بدفعــه يف موعــد التصــفية مهمــا كــان هــذا الــثمن

الحــق  قــتٍ و  تأجيــل ســداده يفو  حتديــد مثنهــاو  مــ  ضــرورة معرفــة ،اآلجــل أن يــتم تســليم الســلعة املــراد بيعهــا
  .فق عليه الطرفانيتّ  مستقبالً 

                                                           
 .109:مرج  سابق، ص" –األسهم والسندات  –: أسواق رأس المال وأدواتها البورصات"ضياء جميد املوسوي،   - )1(
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 .312:حممد صاحل احلناوي والسيدة عبد الفتاح عبد السالم، مرج  سابق، ص  - )3(
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 : التصكيك اإلسالميبحث الثانيالم
 

عــد موضــوع التوريــق مــن املوضــوعات احلديثــة يف الفكــر والتطبيــق املــايل املعاصــر، وقــد ازدهــر وانتشــر يُ 

  نّـوأة راّصـدة املتعـدّ ا لفوائـده ومنافعـ  الكثـرية و نظرً ، و سات املالية التقليديةاملخسّ  أوساطا يف التعام  ه  مخررّ 
  يعمــ  علــى تــوفري نّــأا كّمــ  ،ة االقتصــادية احلديثــةمــنظاملاليــة يف األ األســواقوســائ  تنشــيط  أهــميعتــرب مــن 

املخــاطر  إدارةئــة و   يعمــ  علـى جتز نّــأعـن  ناهيــك ،ســات املاليــة واملشـروعاتزمـة للمخسّ التمويـ  والســيولة الّال 
ى التصـكيك   حتـت مسـمّ يف تطبيقـ اإلسـالميةسـات املاليـة فقـد هـدأت املخسّ  ،طرف آرـر إىلوحتوي  هعضها 

 .اإلسالميةالشريعة  أحكاما لضواهط و يتم ذلك وفقً  أنياه على الالستفادة من مز 

 

 ولتوضيح ذلك يتم التطّرق للعناصر التالية:
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 ؛يديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلـــــــــــــــــــــــــــالت قــــــــــــوريـــــــــــــــــــــــــــالت المطلب األّول :  •
 اإلســـــــالمــــــــــــــــــي؛يك ـــالتصكمفهوم وأهمـــــــــــية   المطلب الثاني : •
  المي.ـصكيك اإلسـالتقليدي و ـوريق التـالفرق بين التالمطلب الثالث:   •
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 يديـــــــقـلـــــــق التـــــوريـــــالت المطلب األّول: 
نـــة معيّ  إجـــراءاتويـــتم وفـــق خطـــوات و  أطـــرافالتوريـــق تقنيـــة ماليـــة حديثـــة تشـــارك فيهـــا عـــدة  يعتـــرب

 ، وللوقوف أكثر على هذه العملية يتم التطّرق للعناصر التالية:دةساليب حمدّ أو 
 

 
 

 
 

 مفـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوم الـتوريـق التقـليديأوالً : 
 إىل ديــــون أونقديـــة  أوســــواء كانـــت عينيــــة  األصـــولتقســـيم  ،قصـــد مبصـــطلح التوريــــق بشـــكل عــــاميُ 

ل ا يســهّ ممّــ ،املاليــة األســواقماليــة  قابلــة للتــداول يف  بــأوراقوتوثيقهــا  ،حصــص متســاوية القيمــة أووحــدات 
(نقود من خالل بيعها يف السوق أوورق  إىلعلى محلة تلك الوثائق تسييلها وحتويلها 

0F

1(. 

 أنّ  إالّ  ،األصولالعام والشامل لكل  ورمم استددام مصطلح التوريق يف الكتابات املعاصرة بذا املعىن
االسـتددام الـدقيق هلـذا املصــطلح  حسـب مـا يظهــر مـن التعريفـات القانونيـة ينحصــر فقـط يف توريـق الــديون 

 اخلاصة الناشئة عن القروض.
الـديون املصـرفية القائمـة مـن  إىلا اسـتنادً  األمـوالاحلصـول علـى " :بسـط صـورهأويعـين لفـظ التوريـق يف 

مقرضــني  إىل األصــليه يعــين حتويــل املوجــودات املاليــة مــن املقــرض نّــأ أي ،ماليــة جديــدة أصــولخــالل خلــق 
 .، و هو ما يطلق عليه التمويل املايل)1F2("آخرين

 أو..) الــيت متلكهــا املصــارف .ديــون ،ذمــم ،(قــروض املاليــة األصــولفمــن خــالل آليــة التوريــق يــتم بيــع 

ذات ســيولة  أصــوللتحويلهــا مـن  ،(SPV) شـركة التوريــقى منشــأة ذات مـرض خــاص تســمّ  إىل ،الشـركات

املاليـة بضـمان  األسـواقمالية جديدة (السندات) ذات سيولة مرتفعة وقابلة للتـداول يف  أصول إىلمندفضة 

                                                           
 .03:مرجع سابق، ص ،عبد الباري مشعل -  )1(
 .13:، ص2002احتاد املصارف العربية،  ،"نات العقاريةو الموجودات والمطلوبات والره إدارةبحوث في التوريق و " حسني فتحي عثمان، -  )2(

 ؛ق التقليديـتوريـوم الـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمف: اً ـــــــــــأول 
 ؛لية التوريق التقليديــــعم رافــــــــــــــــــــأطــــــًيا: ــــــــــثان 
 ؛التوريق التقليدي ــــراءاتـــــــــــــــــــــــــــــإجـــــــــــ ثًا:ــــــــــثال 
 ؛التوريق التقليدي ـالـــــــــيبــــــــــــــــــــــــــــًعا: أســــــــــــــــــراب 
 :التقليدي التوريق لعملية الفقهي التكييف  خامًسا. 
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ن والفوائـــــد يف تــــــاريخ الــــــدي أصـــــلمـــــع االلتـــــزام بســــــداد  ،الــــــديون) أو الـــــذمم أو (القــــــروض األصـــــولهـــــذه 
(االستحقاق

2F

1(. 

 أي ،ماليـــة قابلـــة للتـــداول أوراق إىلومـــن خـــالل آليـــة التوريـــق يـــتم حتويـــل القـــروض املصـــرفية  ،ايلوبالتّـــ
 سائلة. أصول إىلمري سائلة  أصولحتويلها من 

 أطــــــــراف عمــــلية التوريق التقـليدي: ثانيـًا
 األطـراف أوالرئيسة  طرافاألسواء كان من  ،ا فيهاا يف عملية التوريق يعترب طرفً كل من يؤدي دورً   إنّ 

 وذلك كما يلي: ،املساعدة

 :اليت تشرتك يف عملية التوريق يف الرئيسية األطرافل تتمثّ  ملية التوريق:عالرئيسة في  األطراف - 1

ق عليــه اســم طَلــ، ويُ أصــولهيريــد توريــق  ذياملصــرف الّــأو وهــو املنشــأة  ):األصــليق المنشــئ (المــورّ  -أ 

مسـتحقات ماليـة  أوديـون  أوذي لديـه قـروض ، وهـو الّـاألصـليالمقـرض  أو، المنشئ للتوريـق أو البادئ

(حمل التوريق لألصولا مالكً  أو، اآلخرينيف ذمة 
3F

2(. 

كيـان اقتصـادي مسـتقل  عـن وهـي عبـارة، (SPV)منشـأة ذات مـرض خـاص  عـادةً  تكـون المصدر: -ب 

 بإصـدارلتقـوم  األصـليةقـل مـن قيمتهـا أمـن املنشـئ مببلـغ  إليهـاحمـل التوريـق  األصـولعن املنشئ، يـتم حتويـل 
 األوراق، كما تتوىل خدمة وضمان مسـتحقات محلـة لألصلمالية وبيعها للمستثمرين بالقيمة الكاملة  أوراق

(املالية
4F

مل تكـن هـذه املنشـأة  فـإذاعمليـة التوريـق،  إلمتـام األمهيـةيف مايـة  أمـرًاعد وجود مثل هذه املنشـأة ويُ ، )3
 .إنشاؤهااملنشئ  على فيتعّني  أصالً موجودة 

قة بغرض املورّ  األصول يفاملالية املطروحة لالكتتاب  األوراقمن يقوم بعملية شراء  موه المستثمرون: -ج 

 .مؤسسات مالية أوشركات  أو أفراداالستثمار فيها، سواء كانوا 

                                                           
  ، جملة آفاق "المعايير المحاسبية بالبنوك التجاريةالقياس واإلفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق في ضوء "مد زيدان إبراهيم، حم  -  )1(

 .16:ص ،2004مصر،  ،04-03 :جديدة، العدد         
  ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة عشرة لمع، "الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمر،   -  )2(

 .08:ص ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،  الفقه اإلسالمي         
 .24:عالء الدين زعرتي، مرجع سابق، ص  -  )3(
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ستددم يُ الت حبساب خاص املتحصّ  إيداعيتم حتصيل احلقوق املالية والعائد عليها و  محفظة التوريق: -د 

املاليــة (الســندات)، حيــث يــتم يف تــاريخ االســتحقاق اســرتداد قيمــة الســند  األوراقة َلــات محََ لســداد مســتحقّ 

(قهاعن العوائد اليت حتقّ  فضالً 
5F

1(. 

 تتمّثل األطراف املساعدة اليت تشرتك يف عملية التوريق يف: المساعدة في عملية التوريق: األطراف - 2

ورقة  إصدارر جناح تصوّ يُ  ، والاألمهيةعترب التصنيف االئتماين يف ماية يُ  االئتماني:شركات التصنيف  -أ 

الـدين يف  بأقسـاطقدرة املـدين علـى الوفـاء  أيقصد به قياس اجلودة االئتمانية، نة دون تصنيف، ويُ مالية معيّ 
 أوسة مالية قة مبؤسّ املتعلّ  صة تقوم بتجميع املعلوماتسات متدصّ دة هلا، وتقوم بالتصنيف مؤسّ التواريخ احملدّ 

(مطروحــة للتــداول وحتليلهــا ةماليــورقــة 
6F

تقيــيم لبيــان مــدى اجلــدارة االئتمانيــة واملاليــة للورقــة املاليــة  إجــراء، و )2
 .وتنطوي عليه من خماطر تضماناع به من املطروحة، وما تتمتّ 

حمــل التوريــق علــى شــهادة  األصــولمــة للتوريــق ضــرورة حصــول فتشــرتط القــوانني املنظّ  ألمهيتهــاا ونظــرً 
(بالتصنيف االئتماين حملفظة التوريق اليت تصدر السندات يف مقابلها

7F

وظيفـة هـذه الشـركات هـو  نّ إعليه فو ، )3

  .حتديد مدى قدرة الشركة املنشأة للسندات على الوفاء بالتزاماتا حنو محلة السندات

 إىللة احملصَّـ األمـوال تسـليمللـدين و اجلهـة القائمـة علـى التحصـيل الـدوري  وهي شركة خدمة الدين: -ب 

 أوفــق عليهــا، وقــد يكــون املنشــئ لتقــوم بســداد حقــوق املســتثمرين يف مواعيــدها املتّ  ،(SPV)شــركة التوريــق 
(أخرىهو املسؤول عن خدمة الدين وقد يكون جهة  األصليق املورّ 

8F

4( . 

 بــ:يقوم  حيثهام يف محاية حقوق محلة سندات التوريق،  بدورٍ أمني احملفظة يقوم أمين المحفظة:  -ج 

 ؛قة بااملتعلّ  الضماناتو  األصولحمفظة  إدارة -
 ؛مراجعة ومراقبة احملفظة بشكل دوري -

                                                           
  تفعيل نشاط عايير حكومة الشركات و مفي ظل التحديات الدولية و تطور أداء سوق األوراق المالية "ماجدة امحد إمساعيل شليب،   -  )1(

 .61:، ص2007اإلمارات العربية املتحدة،  ،"أسواق األوراق المالية و البورصات :"، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"التوريق         
   ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة عشرة لمع الفقه "،الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"، يحممد علي القر   -  )2(

 .07:، ص2009املتحدة، إلسالمي الدويل، اإلمارات العربية ا         
 .08:، مرجع سابق، ص"الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"، عمر حممد عبد احلليم  -  )3(
 .317:، ص2002، الدار اجلامعية، مصر، "بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق"، حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العبد  -  )4(
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 ؛دوري عن احملفظة للمستثمرين تقدمي تقرير -
 اخل ..القانونية يف حالة عدم السداد اإلجراءاتتنفيذ  -

 أومصرف استثمار، يقوم بعملية الطرح العـام  أواالكتتاب شركة  ضامنوقد يكون  االكتتاب: ضامنو -د 

ن يتم االكتتاب يف مجيع السندات املطروحـة، وااللتـزام بتغطيـة السـندات أد باخلاص لسندات التوريق، والتعهّ 
 كتتب فيها.اليت مل يُ 

كاملستشــار القــانوين واملستشــار احملاســيب   ،تشــرتك يف عمليــة التوريــق أخــرى أطــرافٍ  إىل باإلضــافة ،هــذا
          . ومراقيب احلسابات

 إجـــــــــــــــــــــــــــــراءات التوريق التقـليدي: ثالثـًا
(تتم عملية التوريق حسب اخلطوات واملراحل التالية 

9F

1(: 

 حيـث كونـه يـدر دخـالً  توريقه، من نة حىت يتسّىن ر فيه شروط معيّ تتوفّ  ألصلٍ ك املنشئ ال بد من متلّ   .1
 ؛ر له الضمانات الكافية، وتتوفّ األجلطويل  أوا، وله موعد استحقاق متوسط ا ومنتظمً مستمرً 

املـؤجرة، يف حزمـة  األعيانالقروض،  :عة واملراد توريقهااملتنوّ  وفرز األصوليقوم املنشئ حبصر وجتميع   .2
 كــان الـدين علـى جهــة  إذا اأّمـومواعيــد االسـتحقاق،  األقسـاطواحـدة، تتشـابه فيهـا معــدالت العائـد و 

 ؛جمموعة بذاتا أول حزمة فهي متثّ واحدة مثل الديون على احلكومات 

  ؛ق بااملراد توريقه لتحديد مدى تطابق القيمة الدفرتية له مع القيمة اليت سيورّ  األصليتم تقييم   .3

تحديــد اجلــدارة االئتمانيــة، وللمقــرتض يف وكــاالت التصــنيف االئتمــاين ل إحــدىيــتم التقيــيم بواســطة   .4
جــارات، ومــدى كفــاءة الشــركاء وانتظــام واإل املشــاركات أصــولحالــة الــديون ومســتوى العائــد يف حالــة 

 ؛يف سداد مستحقاتم املستأجرين

                                                           
 أنظر :   - )1(

  56:نقاشي، مرجع سابق، ص إبراهيمحممد. 
 27:عالء الدين زعرتي، مرجع سابق، ص. 
  ،09:سابق، ص مرجع ،"الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمر. 
 04:مرجع سابق، ص "،وتداولها(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة  "الصكوك اإلسالمية،علي حمي الدين القرة دامي. 

 Adam mathif and abdulkader Thomas, "  Islamic bonds: your guide to issuing structuring and 
investing in sukuk” ,euromoney books ,London ,2004 , p: 56.  
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املاليــــــة يف حتصــــــيل  األوراقاتفــــــاق التعزيــــــز االئتمــــــاين بواســــــطة الضــــــامنني حلقــــــوق محلــــــة  إجــــــراءات  .5
 أن، حيــث ال بــد أخــرىجهــة  أي أومني أشــركة تــ أوســات حكوميــة كــانوا مؤسّ ســواء   ،مســتحقاتم

ميكـــن مـــن خالهلـــا تقليـــل املدـــاطر وزيـــادة جاذبيتهـــا  إضـــافيةتعزيـــزات  إىلتســـتند الـــديون حمـــل التوريـــق 

 ؛للمستثمرين

مــع االتفــاق علــى   ،(SPV)الشــركة ذات الغــرض اخلــاص  إىلحمــل التوريــق  األصــوليــتم حتويــل ونقــل   .6
االتفـاق عـل املبلـغ الـذي سـتدفعه مقابـل التوريـق الـثالث، و  أساليبحد أحسب  األصلكيفية حتويل 

والـديون حمـل التوريـق ورهو�ـا  األصـولالقانونية لنقـل  اإلجراءاتتلف خمتتم بعد ذلك   األصول؛هذه 
 واليت تقوم بــــ: اإلصدار؛ بإجراءاتالشركة ذات الغرض اخلاص للقيام  إىل ،وضماناتا

تصــنيف  بإعـادة األخـريةتقـوم هـذه  ،(SPV) شـركة التوريـق إىلمـن املنشـئ  األصـولبعـد انتقـال  .أ 
ا مــا  حاجــات ورمبــات املســتثمرين، فغالًبــوحــدات حبيــث تلــّيب  أو أجــزاء إىلوتقســيمها  األصـول

مثـل: وحـدة القـروض،  ،صـنف كـل نـوع يف وحـدة مسـتقلةويُ  دةمتعـدّ  أنـواع األصـولتضم هـذه 

القـروض  م وحـدةصغر كأن تقسّ أوحدات  إىلرة، وميكن تقسيم كل وحدة املؤجّ  األعيانوحدة 
 ؛وحدة القروض السكنية إىل

عـالوة بسـندات مالبًـا ، تكـون لألصـللـة ماليـة املمثّ  أوراق بإصـدار (SPV)التوريـق  تقـوم شـركة .ب 
حمــل التوريــق، وطرحهــا لالكتتــاب العــام علــى املســتثمرين،  األصــولوبقيمــة تعــادل قيمــة  إصــدار

 املعاشــاتو  التأمينــاتصــناديق  :األوراقيف شــراء هــذه  أمواهلــااجلهــات الــيت تســتثمر  أهــمومــن 
عــن  فضــالً  ،ســات املاليــة االســتثماريةمني وصــناديق االســتثمار واملصــارف واملؤسّ أشــركات التــو 

 ؛املستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة األفراد

مـن حصـيلة  اإمّ وذلك  ،حمل التوريق للمنشئ األصلبتسديد قيمة  (SPV)تقوم شركة التوريق   .ج 
 أنمــع مراعــاة  ،مــن خــالل جلوئهــا لالقــرتاض لتمويــل شــراء الســندات أو ،بيــع ســندات التوريــق

عنــد حلــول آجــال الوفــاء بقيمــة  أوتكــون مواعيــد وفــاء املــدينني بقيمــة الســندات وفوائــدها قبــل 
 ؛هذا القرض
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فــاق علــى التوفيــق بــني تــواريخ ضــرورة االتّ  (SPV)املنشــئ للتوريــق وشــركة التوريــق   علــىيتعــّني   .د 
اســتحقاق املســتثمرين لفوائــد ديــو�م، كمــا  اريخو تــو  ،اســتحقاق التــدفقات النقديــة مــن املــدينني

 ،األصـليةرة علـى الـديون قيمـة الفوائـد املقـرّ  احلـرص علـى ضـرورة التوفيـق بـني اأيًضـ عليهم يتعّني 

 ؛املستثمرين الفوائد على سندات التوريق اليت حبوزةو 

املســتحقة ملــدين  األقســاطاملاليــة، لتقــوم بتحصــيل العوائــد و  األوراقالــيت ســتقوم خبدمــة  اجلهــة اختيــار  .7
 ؛األوراققيمة هذه  إطفاءاملالية، مث  األوراقمني احلفظ لتوزيعها على محلة تسليمها ألو  ،األصل

حها نشــــرة دها وتوّضــــالصــــكوك ودفــــع قيمتهــــا االمسيــــة يف التــــواريخ وبالطريقــــة الــــيت حتــــدّ  إطفــــاءيــــتم   .8
 :اإلطفاء، وهناك طريقتان لعملية اإلصدار

 ؛الصكوك يف تاريخ االستحقاق ة واحدة جلميع محلةص يدفع مرّ تكوين خمصّ  .أ 
 .ماية تاريخ االستحقاق إىل الدفع الدوري والتدرجيي برد جزء من قيمتها .ب 

ــ ،يف الســوق املاليــة األوراقمــن املســتثمرين بيــع هــذه  األوراقميكــن حلملــة   .9  أوبــنفس ســعر شــرائها  اإّم
 ؛يف السوق أسعارهاقل حسب أ أو أكثر

 باألصـلتوقـف امللتـزمني  أو رتـأخّ املاليـة، ويف حالـة  األوراق جل اسـتحقاقأتنتهي العملية عند حلول  .10
الضــــامنة بالســــداد  عوائــــد، تقــــوم اجلهــــة أوفوائــــد  أو أقســــاطق عــــن دفــــع املســــتحق علــــيهم مــــن املــــورّ 

  .للمستثمرين

 : أســــــــــــــــالـــــيب التوريق التقـليديرابًعا
 بأحديتم  (SPV)شركة التوريق  إىل األصلياملصدر  حمل التوريق من األصولنقل  أوحتويل  عملية إنّ 

 الثالث التالية: األساليب

 األصـليةيـتم مبوجبـه االسـتبدال الفعلـي للحقـوق وااللتزامـات  أسـلوبٌ هـو  :أسلوب اسـتبدال الـدين - 1

املنشــأة ذات الغــرض  لُ حتــحبيــث  ،تغيــري الــدائن واســتبداله األســلوبا هلــذا جديــدة، حيــث يــتم وفًقــ بــأخرى
علــى عــاتق  األصــليب علــى ذلــك انقضــاء االلتــزام ، ويرتتّــاألصــلياملصــدر  أي األصــليل الــدائن اخلــاص َحمَــ

(مكانه جديد التزام ونشوء املدين،
10F

 توابعـه و العملـة) نـوعو  القيمـة( بصفاته األصلي املصدر من الدين فينتقل ،)1

                                                           
 .101:، ص2002احتاد املصارف العربية،  ،"التوريق وأسواق المال مع اإلشارة إلى التجربة اللبنانية"محد سفر، أ -  )1(
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 املاليـة األوراق وطـرح توريقـه بـذلك لتتـوّىل  ،الدين من قلأ بقيمةٍ  التوريق شركة إىل وضماناته )األقساطو  (الفوائد

 .العام لالكتتاب

 الصــلة ذات األطـراف لكـل املسـبقة املوافقـة بيتطلّـ هنّــأ يف ،األسـلوب هـذا يف الرئيسـية الصـعوبة وتكمـن

(مالية أوراق إىل اجزئيً  أو اكليً  حتويله إمكانية على بالقرض
11F

1(. 

 شـاع قدو  املقرضني، أو نينائدال لصاحل املوجودات عن التنازل مبوجبه يتم أسلوبٌ  هو :التنازل أسلوب - 2

 اإلجيـار يقـدَ عَ  إطـار ففـي ،إجيارهـا أو األصـول بعـض بيـع عـن الناشـئة الـذمم توريـق يف األسلوب هذا استددام

 الـذمم مشـرتي إىل  بتحويلهـا إّمـا بدوره يقوم ذيالّ  األصلي، لاملموّ  إىل األقساط دفع يف االستمرار يتم والشراء

 ذلــك ومقابــل التوريــق، علــى التعاقــد عنــد عليهــا فــقمتّ  يكــون احلــواالت مــن سلســلة ضــمن تســديدها أو املدينـة،

(ريناملؤجِّ  من املبالغ باسرتداد يقوم
12F

2(. 

 إىل األصـــلي الــدائن قبــل مـــن املدينــة الــذمم بيــع مبوجبـــه يــتم أســلوبٌ  هــو :المشــاركة الجزئيـــة أســلوب - 3

 بــائع ليتحّمــ وال ،ومتويلهــا املدينــة الــذمم بشــراء صمتدّصــ مصــرف وهــو ،القائــد املصــرف أو املشــارك املصــرف

 مـن التأّكـد الـدين مشرتي على ينبغي ذلك ألجلو  التسديد، عن املدين عجز ما إذا  مسؤولية أي بعدها الدين

 ضــمانات علــى حصــوله مــثالً  منهــا الــدين مشــرتي حلمايــة أخــرى طــرق وهنــاك االئتمانيــة، وجدارتــه املــدين أهليــة

(عليها يكوص الدين إدارة حقوق أو عقارية
13F

3(. 

 التقـليدي التوريق لعملية الفقهي التكييف خامًسا:
 آجلـة  مسـتحقات أو ،اقروًضـ :الذمـة يف بالديون قيتعلّ  اإمنّ  التقليدية املعامالت يف يتم الذي التوريق  إنّ 

 طبيعـة مـع فـقيتّ  مـا وهـو ،العامل دول خمتلف يف للتوريق مةاملنظّ  القوانني يف اجليً  يظهر ما وهو ،آجل بيع من أو

 كــربأ لمتثّـ للعمـالء القـروض أو الــديون جمموعـة أنّ  حيـث ،التقليديـة املاليــة سـاتاملؤسّ  يف واملوجـودات األصـول

 ،التوريــق بــاتمتطلّ  عليهــا تنطبــق الــيت وهــي ،هلــا الرئيســي النشــاط متثــل األّ�ــ التقليديــة ســاتاملؤسّ  أصــول يف بنــد

 .للتوريق حمالً  كوني الذي الوحيد البند اأ�ّ  كما

                                                           
  أسواق األوراق المالية " :، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصرية"، حممد عبد اللطيف بدوي  -  )1(

 .19:، ص2007، اإلمارات العربية املتحدة، "والبورصات         
 .45:، ص1995احتاد املصارف العربية، لبنان،  ،"الخلفية العلمية والعملية للتوريق"خالد أمني عبد اهللا،   -  )2(
 .46-45:املرجع السابق، ص  -  )3(
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 التوريـق فكـرة مضـمون إىل راجـع لـيس وهـذا ،اشـرعً  جتـوز ال ذكرها سلف كما التوريق عملية نّ إف ،وعليه

 التوريــق عمليــة علــى الشــرعية االعرتاضــات أهــم ومــن ،الــديون هــي توريقهــا ريجيــ الــيت األصــول أنّ  إىل مــرده بــل

(يلي ما للديون
14F

1(: 
 ؛بعينه الربا وهو بزيادة القرض على قائمة الديون هذه نّ أ .1

  ؛اشرعً  جائز مري املدين مري إىل الدين وبيع ،بيعها خالل من يتم الديون توريق نّ أ .2
 هألنّـ اشـرعً  جيـوز ال احلسـم وهـذا ،مسـباحل أي االمسيـة قيمتـه مـن بأقل الدين بيع التوريق عملية يف يتم .3

 ؛الربا من
 أنو  االمسيـة قيمتـه مـن حسـم بـدون بيعـه إضـافة شـرتطيُ  ،عليـه هو من لغري الدين بيع إجازة حالة ويف .4

  .لةمؤجّ  توريقها جيري اليت والديون ،حاالً  الدين يكون
ــ   وجيــوز ميكــن حــني يف ،اشــرعً  مــةاحملرّ   األعيــانو  الــديون هــي توريقهــا جيــوز ال الــيت األصــول نّ إفــ ،ايلوبالّت

 .واخلدمات واملنافع األعيان تصكيك
 منها لالستفادة يلزم وال ،دةومتعدّ  كثرية التوريق عملية من قتتحقّ  اليت والفوائد املنافع أنّ  بالذكر واجلدير

 ولـيس بيعـه جيوز أصالً  البيع حمل يكون نأب وذلك ،اإلباحة إىل احلظر من العملية نقل جيب بل ،ماتاحملرّ  باعإتّ 

 إطـار يف تـتم الـيت الشـرعية والضـوابط الشـروط مـن ذلك مري إىل النقدية للتدفقات ارً دِ مُ  األصل يكون أنو  ،ادينً 

 .اإلسالمي بالتصكيك يعرف ما
 

                                                           
 نظر : أ  -  )1(

 06: زييت عبد العزيز، مرجع سابق، صرتاخ. 
 51:التجاري، ص حبث مقدم إىل البنك األهلي ،"الجوانب الفنية والشرعية :الصكوك اإلسالمية"، حممد علي القري. 
  ،15:مرجع سابق، ص ،"الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمره. 
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 يديـــــــقـلـــــــق التـــــوريـــــالت المطلب األّول: 
نـــة معيّ  إجـــراءاتويـــتم وفـــق خطـــوات و  أطـــرافالتوريـــق تقنيـــة ماليـــة حديثـــة تشـــارك فيهـــا عـــدة  يعتـــرب

 ، وللوقوف أكثر على هذه العملية يتم التطّرق للعناصر التالية:دةساليب حمدّ أو 
 

 
 

 
 

 مفـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوم الـتوريـق التقـليديأوالً : 
 إىل ديــــون أونقديـــة  أوســــواء كانـــت عينيــــة  األصـــولتقســـيم  ،قصـــد مبصـــطلح التوريــــق بشـــكل عــــاميُ 

ل ا يســهّ ممّــ ،املاليــة األســواقماليــة  قابلــة للتــداول يف  بــأوراقوتوثيقهــا  ،حصــص متســاوية القيمــة أووحــدات 
(نقود من خالل بيعها يف السوق أوورق  إىلعلى محلة تلك الوثائق تسييلها وحتويلها 

0F

1(. 

 أنّ  إالّ  ،األصولالعام والشامل لكل  ورمم استددام مصطلح التوريق يف الكتابات املعاصرة بذا املعىن
االسـتددام الـدقيق هلـذا املصــطلح  حسـب مـا يظهــر مـن التعريفـات القانونيـة ينحصــر فقـط يف توريـق الــديون 

 اخلاصة الناشئة عن القروض.
الـديون املصـرفية القائمـة مـن  إىلا اسـتنادً  األمـوالاحلصـول علـى " :بسـط صـورهأويعـين لفـظ التوريـق يف 

مقرضــني  إىل األصــليه يعــين حتويــل املوجــودات املاليــة مــن املقــرض نّــأ أي ،ماليــة جديــدة أصــولخــالل خلــق 
 .، و هو ما يطلق عليه التمويل املايل)1F2("آخرين

 أو..) الــيت متلكهــا املصــارف .ديــون ،ذمــم ،(قــروض املاليــة األصــولفمــن خــالل آليــة التوريــق يــتم بيــع 

ذات ســيولة  أصــوللتحويلهــا مـن  ،(SPV) شـركة التوريــقى منشــأة ذات مـرض خــاص تســمّ  إىل ،الشـركات

املاليـة بضـمان  األسـواقمالية جديدة (السندات) ذات سيولة مرتفعة وقابلة للتـداول يف  أصول إىلمندفضة 

                                                           
 .03:مرجع سابق، ص ،عبد الباري مشعل -  )1(
 .13:، ص2002احتاد املصارف العربية،  ،"نات العقاريةو الموجودات والمطلوبات والره إدارةبحوث في التوريق و " حسني فتحي عثمان، -  )2(

 ؛ق التقليديـتوريـوم الـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمف: اً ـــــــــــأول 
 ؛لية التوريق التقليديــــعم رافــــــــــــــــــــأطــــــًيا: ــــــــــثان 
 ؛التوريق التقليدي ــــراءاتـــــــــــــــــــــــــــــإجـــــــــــ ثًا:ــــــــــثال 
 ؛التوريق التقليدي ـالـــــــــيبــــــــــــــــــــــــــــًعا: أســــــــــــــــــراب 
 :التقليدي التوريق لعملية الفقهي التكييف  خامًسا. 
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ن والفوائـــــد يف تــــــاريخ الــــــدي أصـــــلمـــــع االلتـــــزام بســــــداد  ،الــــــديون) أو الـــــذمم أو (القــــــروض األصـــــولهـــــذه 
(االستحقاق

2F

1(. 

 أي ،ماليـــة قابلـــة للتـــداول أوراق إىلومـــن خـــالل آليـــة التوريـــق يـــتم حتويـــل القـــروض املصـــرفية  ،ايلوبالتّـــ
 سائلة. أصول إىلمري سائلة  أصولحتويلها من 

 أطــــــــراف عمــــلية التوريق التقـليدي: ثانيـًا
 األطـراف أوالرئيسة  طرافاألسواء كان من  ،ا فيهاا يف عملية التوريق يعترب طرفً كل من يؤدي دورً   إنّ 

 وذلك كما يلي: ،املساعدة

 :اليت تشرتك يف عملية التوريق يف الرئيسية األطرافل تتمثّ  ملية التوريق:عالرئيسة في  األطراف - 1

ق عليــه اســم طَلــ، ويُ أصــولهيريــد توريــق  ذياملصــرف الّــأو وهــو املنشــأة  ):األصــليق المنشــئ (المــورّ  -أ 

مسـتحقات ماليـة  أوديـون  أوذي لديـه قـروض ، وهـو الّـاألصـليالمقـرض  أو، المنشئ للتوريـق أو البادئ

(حمل التوريق لألصولا مالكً  أو، اآلخرينيف ذمة 
3F

2(. 

كيـان اقتصـادي مسـتقل  عـن وهـي عبـارة، (SPV)منشـأة ذات مـرض خـاص  عـادةً  تكـون المصدر: -ب 

 بإصـدارلتقـوم  األصـليةقـل مـن قيمتهـا أمـن املنشـئ مببلـغ  إليهـاحمـل التوريـق  األصـولعن املنشئ، يـتم حتويـل 
 األوراق، كما تتوىل خدمة وضمان مسـتحقات محلـة لألصلمالية وبيعها للمستثمرين بالقيمة الكاملة  أوراق

(املالية
4F

مل تكـن هـذه املنشـأة  فـإذاعمليـة التوريـق،  إلمتـام األمهيـةيف مايـة  أمـرًاعد وجود مثل هذه املنشـأة ويُ ، )3
 .إنشاؤهااملنشئ  على فيتعّني  أصالً موجودة 

قة بغرض املورّ  األصول يفاملالية املطروحة لالكتتاب  األوراقمن يقوم بعملية شراء  موه المستثمرون: -ج 

 .مؤسسات مالية أوشركات  أو أفراداالستثمار فيها، سواء كانوا 

                                                           
  ، جملة آفاق "المعايير المحاسبية بالبنوك التجاريةالقياس واإلفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق في ضوء "مد زيدان إبراهيم، حم  -  )1(

 .16:ص ،2004مصر،  ،04-03 :جديدة، العدد         
  ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة عشرة لمع، "الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمر،   -  )2(

 .08:ص ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،  الفقه اإلسالمي         
 .24:عالء الدين زعرتي، مرجع سابق، ص  -  )3(
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ستددم يُ الت حبساب خاص املتحصّ  إيداعيتم حتصيل احلقوق املالية والعائد عليها و  محفظة التوريق: -د 

املاليــة (الســندات)، حيــث يــتم يف تــاريخ االســتحقاق اســرتداد قيمــة الســند  األوراقة َلــات محََ لســداد مســتحقّ 

(قهاعن العوائد اليت حتقّ  فضالً 
5F

1(. 

 تتمّثل األطراف املساعدة اليت تشرتك يف عملية التوريق يف: المساعدة في عملية التوريق: األطراف - 2

ورقة  إصدارر جناح تصوّ يُ  ، والاألمهيةعترب التصنيف االئتماين يف ماية يُ  االئتماني:شركات التصنيف  -أ 

الـدين يف  بأقسـاطقدرة املـدين علـى الوفـاء  أيقصد به قياس اجلودة االئتمانية، نة دون تصنيف، ويُ مالية معيّ 
 أوسة مالية قة مبؤسّ املتعلّ  صة تقوم بتجميع املعلوماتسات متدصّ دة هلا، وتقوم بالتصنيف مؤسّ التواريخ احملدّ 

(مطروحــة للتــداول وحتليلهــا ةماليــورقــة 
6F

تقيــيم لبيــان مــدى اجلــدارة االئتمانيــة واملاليــة للورقــة املاليــة  إجــراء، و )2
 .وتنطوي عليه من خماطر تضماناع به من املطروحة، وما تتمتّ 

حمــل التوريــق علــى شــهادة  األصــولمــة للتوريــق ضــرورة حصــول فتشــرتط القــوانني املنظّ  ألمهيتهــاا ونظــرً 
(بالتصنيف االئتماين حملفظة التوريق اليت تصدر السندات يف مقابلها

7F

وظيفـة هـذه الشـركات هـو  نّ إعليه فو ، )3

  .حتديد مدى قدرة الشركة املنشأة للسندات على الوفاء بالتزاماتا حنو محلة السندات

 إىللة احملصَّـ األمـوال تسـليمللـدين و اجلهـة القائمـة علـى التحصـيل الـدوري  وهي شركة خدمة الدين: -ب 

 أوفــق عليهــا، وقــد يكــون املنشــئ لتقــوم بســداد حقــوق املســتثمرين يف مواعيــدها املتّ  ،(SPV)شــركة التوريــق 
(أخرىهو املسؤول عن خدمة الدين وقد يكون جهة  األصليق املورّ 

8F

4( . 

 بــ:يقوم  حيثهام يف محاية حقوق محلة سندات التوريق،  بدورٍ أمني احملفظة يقوم أمين المحفظة:  -ج 

 ؛قة بااملتعلّ  الضماناتو  األصولحمفظة  إدارة -
 ؛مراجعة ومراقبة احملفظة بشكل دوري -

                                                           
  تفعيل نشاط عايير حكومة الشركات و مفي ظل التحديات الدولية و تطور أداء سوق األوراق المالية "ماجدة امحد إمساعيل شليب،   -  )1(

 .61:، ص2007اإلمارات العربية املتحدة،  ،"أسواق األوراق المالية و البورصات :"، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"التوريق         
   ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة عشرة لمع الفقه "،الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"، يحممد علي القر   -  )2(

 .07:، ص2009املتحدة، إلسالمي الدويل، اإلمارات العربية ا         
 .08:، مرجع سابق، ص"الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"، عمر حممد عبد احلليم  -  )3(
 .317:، ص2002، الدار اجلامعية، مصر، "بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق"، حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العبد  -  )4(
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 ؛دوري عن احملفظة للمستثمرين تقدمي تقرير -
 اخل ..القانونية يف حالة عدم السداد اإلجراءاتتنفيذ  -

 أومصرف استثمار، يقوم بعملية الطرح العـام  أواالكتتاب شركة  ضامنوقد يكون  االكتتاب: ضامنو -د 

ن يتم االكتتاب يف مجيع السندات املطروحـة، وااللتـزام بتغطيـة السـندات أد باخلاص لسندات التوريق، والتعهّ 
 كتتب فيها.اليت مل يُ 

كاملستشــار القــانوين واملستشــار احملاســيب   ،تشــرتك يف عمليــة التوريــق أخــرى أطــرافٍ  إىل باإلضــافة ،هــذا
          . ومراقيب احلسابات

 إجـــــــــــــــــــــــــــــراءات التوريق التقـليدي: ثالثـًا
(تتم عملية التوريق حسب اخلطوات واملراحل التالية 

9F

1(: 

 حيـث كونـه يـدر دخـالً  توريقه، من نة حىت يتسّىن ر فيه شروط معيّ تتوفّ  ألصلٍ ك املنشئ ال بد من متلّ   .1
 ؛ر له الضمانات الكافية، وتتوفّ األجلطويل  أوا، وله موعد استحقاق متوسط ا ومنتظمً مستمرً 

املـؤجرة، يف حزمـة  األعيانالقروض،  :عة واملراد توريقهااملتنوّ  وفرز األصوليقوم املنشئ حبصر وجتميع   .2
 كــان الـدين علـى جهــة  إذا اأّمـومواعيــد االسـتحقاق،  األقسـاطواحـدة، تتشـابه فيهـا معــدالت العائـد و 

 ؛جمموعة بذاتا أول حزمة فهي متثّ واحدة مثل الديون على احلكومات 

  ؛ق بااملراد توريقه لتحديد مدى تطابق القيمة الدفرتية له مع القيمة اليت سيورّ  األصليتم تقييم   .3

تحديــد اجلــدارة االئتمانيــة، وللمقــرتض يف وكــاالت التصــنيف االئتمــاين ل إحــدىيــتم التقيــيم بواســطة   .4
جــارات، ومــدى كفــاءة الشــركاء وانتظــام واإل املشــاركات أصــولحالــة الــديون ومســتوى العائــد يف حالــة 

 ؛يف سداد مستحقاتم املستأجرين

                                                           
 أنظر :   - )1(

  56:نقاشي، مرجع سابق، ص إبراهيمحممد. 
 27:عالء الدين زعرتي، مرجع سابق، ص. 
  ،09:سابق، ص مرجع ،"الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمر. 
 04:مرجع سابق، ص "،وتداولها(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة  "الصكوك اإلسالمية،علي حمي الدين القرة دامي. 

 Adam mathif and abdulkader Thomas, "  Islamic bonds: your guide to issuing structuring and 
investing in sukuk” ,euromoney books ,London ,2004 , p: 56.  
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املاليــــــة يف حتصــــــيل  األوراقاتفــــــاق التعزيــــــز االئتمــــــاين بواســــــطة الضــــــامنني حلقــــــوق محلــــــة  إجــــــراءات  .5
 أن، حيــث ال بــد أخــرىجهــة  أي أومني أشــركة تــ أوســات حكوميــة كــانوا مؤسّ ســواء   ،مســتحقاتم

ميكـــن مـــن خالهلـــا تقليـــل املدـــاطر وزيـــادة جاذبيتهـــا  إضـــافيةتعزيـــزات  إىلتســـتند الـــديون حمـــل التوريـــق 

 ؛للمستثمرين

مــع االتفــاق علــى   ،(SPV)الشــركة ذات الغــرض اخلــاص  إىلحمــل التوريــق  األصــوليــتم حتويــل ونقــل   .6
االتفـاق عـل املبلـغ الـذي سـتدفعه مقابـل التوريـق الـثالث، و  أساليبحد أحسب  األصلكيفية حتويل 

والـديون حمـل التوريـق ورهو�ـا  األصـولالقانونية لنقـل  اإلجراءاتتلف خمتتم بعد ذلك   األصول؛هذه 
 واليت تقوم بــــ: اإلصدار؛ بإجراءاتالشركة ذات الغرض اخلاص للقيام  إىل ،وضماناتا

تصــنيف  بإعـادة األخـريةتقـوم هـذه  ،(SPV) شـركة التوريـق إىلمـن املنشـئ  األصـولبعـد انتقـال  .أ 
ا مــا  حاجــات ورمبــات املســتثمرين، فغالًبــوحــدات حبيــث تلــّيب  أو أجــزاء إىلوتقســيمها  األصـول

مثـل: وحـدة القـروض،  ،صـنف كـل نـوع يف وحـدة مسـتقلةويُ  دةمتعـدّ  أنـواع األصـولتضم هـذه 

القـروض  م وحـدةصغر كأن تقسّ أوحدات  إىلرة، وميكن تقسيم كل وحدة املؤجّ  األعيانوحدة 
 ؛وحدة القروض السكنية إىل

عـالوة بسـندات مالبًـا ، تكـون لألصـللـة ماليـة املمثّ  أوراق بإصـدار (SPV)التوريـق  تقـوم شـركة .ب 
حمــل التوريــق، وطرحهــا لالكتتــاب العــام علــى املســتثمرين،  األصــولوبقيمــة تعــادل قيمــة  إصــدار

 املعاشــاتو  التأمينــاتصــناديق  :األوراقيف شــراء هــذه  أمواهلــااجلهــات الــيت تســتثمر  أهــمومــن 
عــن  فضــالً  ،ســات املاليــة االســتثماريةمني وصــناديق االســتثمار واملصــارف واملؤسّ أشــركات التــو 

 ؛املستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة األفراد

مـن حصـيلة  اإمّ وذلك  ،حمل التوريق للمنشئ األصلبتسديد قيمة  (SPV)تقوم شركة التوريق   .ج 
 أنمــع مراعــاة  ،مــن خــالل جلوئهــا لالقــرتاض لتمويــل شــراء الســندات أو ،بيــع ســندات التوريــق

عنــد حلــول آجــال الوفــاء بقيمــة  أوتكــون مواعيــد وفــاء املــدينني بقيمــة الســندات وفوائــدها قبــل 
 ؛هذا القرض
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فــاق علــى التوفيــق بــني تــواريخ ضــرورة االتّ  (SPV)املنشــئ للتوريــق وشــركة التوريــق   علــىيتعــّني   .د 
اســتحقاق املســتثمرين لفوائــد ديــو�م، كمــا  اريخو تــو  ،اســتحقاق التــدفقات النقديــة مــن املــدينني

 ،األصـليةرة علـى الـديون قيمـة الفوائـد املقـرّ  احلـرص علـى ضـرورة التوفيـق بـني اأيًضـ عليهم يتعّني 

 ؛املستثمرين الفوائد على سندات التوريق اليت حبوزةو 

املســتحقة ملــدين  األقســاطاملاليــة، لتقــوم بتحصــيل العوائــد و  األوراقالــيت ســتقوم خبدمــة  اجلهــة اختيــار  .7
 ؛األوراققيمة هذه  إطفاءاملالية، مث  األوراقمني احلفظ لتوزيعها على محلة تسليمها ألو  ،األصل

حها نشــــرة دها وتوّضــــالصــــكوك ودفــــع قيمتهــــا االمسيــــة يف التــــواريخ وبالطريقــــة الــــيت حتــــدّ  إطفــــاءيــــتم   .8
 :اإلطفاء، وهناك طريقتان لعملية اإلصدار

 ؛الصكوك يف تاريخ االستحقاق ة واحدة جلميع محلةص يدفع مرّ تكوين خمصّ  .أ 
 .ماية تاريخ االستحقاق إىل الدفع الدوري والتدرجيي برد جزء من قيمتها .ب 

ــ ،يف الســوق املاليــة األوراقمــن املســتثمرين بيــع هــذه  األوراقميكــن حلملــة   .9  أوبــنفس ســعر شــرائها  اإّم
 ؛يف السوق أسعارهاقل حسب أ أو أكثر

 باألصـلتوقـف امللتـزمني  أو رتـأخّ املاليـة، ويف حالـة  األوراق جل اسـتحقاقأتنتهي العملية عند حلول  .10
الضــــامنة بالســــداد  عوائــــد، تقــــوم اجلهــــة أوفوائــــد  أو أقســــاطق عــــن دفــــع املســــتحق علــــيهم مــــن املــــورّ 

  .للمستثمرين

 : أســــــــــــــــالـــــيب التوريق التقـليديرابًعا
 بأحديتم  (SPV)شركة التوريق  إىل األصلياملصدر  حمل التوريق من األصولنقل  أوحتويل  عملية إنّ 

 الثالث التالية: األساليب

 األصـليةيـتم مبوجبـه االسـتبدال الفعلـي للحقـوق وااللتزامـات  أسـلوبٌ هـو  :أسلوب اسـتبدال الـدين - 1

املنشــأة ذات الغــرض  لُ حتــحبيــث  ،تغيــري الــدائن واســتبداله األســلوبا هلــذا جديــدة، حيــث يــتم وفًقــ بــأخرى
علــى عــاتق  األصــليب علــى ذلــك انقضــاء االلتــزام ، ويرتتّــاألصــلياملصــدر  أي األصــليل الــدائن اخلــاص َحمَــ

(مكانه جديد التزام ونشوء املدين،
10F

 توابعـه و العملـة) نـوعو  القيمـة( بصفاته األصلي املصدر من الدين فينتقل ،)1

                                                           
 .101:، ص2002احتاد املصارف العربية،  ،"التوريق وأسواق المال مع اإلشارة إلى التجربة اللبنانية"محد سفر، أ -  )1(
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 املاليـة األوراق وطـرح توريقـه بـذلك لتتـوّىل  ،الدين من قلأ بقيمةٍ  التوريق شركة إىل وضماناته )األقساطو  (الفوائد

 .العام لالكتتاب

 الصــلة ذات األطـراف لكـل املسـبقة املوافقـة بيتطلّـ هنّــأ يف ،األسـلوب هـذا يف الرئيسـية الصـعوبة وتكمـن

(مالية أوراق إىل اجزئيً  أو اكليً  حتويله إمكانية على بالقرض
11F

1(. 

 شـاع قدو  املقرضني، أو نينائدال لصاحل املوجودات عن التنازل مبوجبه يتم أسلوبٌ  هو :التنازل أسلوب - 2

 اإلجيـار يقـدَ عَ  إطـار ففـي ،إجيارهـا أو األصـول بعـض بيـع عـن الناشـئة الـذمم توريـق يف األسلوب هذا استددام

 الـذمم مشـرتي إىل  بتحويلهـا إّمـا بدوره يقوم ذيالّ  األصلي، لاملموّ  إىل األقساط دفع يف االستمرار يتم والشراء

 ذلــك ومقابــل التوريــق، علــى التعاقــد عنــد عليهــا فــقمتّ  يكــون احلــواالت مــن سلســلة ضــمن تســديدها أو املدينـة،

(ريناملؤجِّ  من املبالغ باسرتداد يقوم
12F

2(. 

 إىل األصـــلي الــدائن قبــل مـــن املدينــة الــذمم بيــع مبوجبـــه يــتم أســلوبٌ  هــو :المشــاركة الجزئيـــة أســلوب - 3

 بــائع ليتحّمــ وال ،ومتويلهــا املدينــة الــذمم بشــراء صمتدّصــ مصــرف وهــو ،القائــد املصــرف أو املشــارك املصــرف

 مـن التأّكـد الـدين مشرتي على ينبغي ذلك ألجلو  التسديد، عن املدين عجز ما إذا  مسؤولية أي بعدها الدين

 ضــمانات علــى حصــوله مــثالً  منهــا الــدين مشــرتي حلمايــة أخــرى طــرق وهنــاك االئتمانيــة، وجدارتــه املــدين أهليــة

(عليها يكوص الدين إدارة حقوق أو عقارية
13F

3(. 

 التقـليدي التوريق لعملية الفقهي التكييف خامًسا:
 آجلـة  مسـتحقات أو ،اقروًضـ :الذمـة يف بالديون قيتعلّ  اإمنّ  التقليدية املعامالت يف يتم الذي التوريق  إنّ 

 طبيعـة مـع فـقيتّ  مـا وهـو ،العامل دول خمتلف يف للتوريق مةاملنظّ  القوانني يف اجليً  يظهر ما وهو ،آجل بيع من أو

 كــربأ لمتثّـ للعمـالء القـروض أو الــديون جمموعـة أنّ  حيـث ،التقليديـة املاليــة سـاتاملؤسّ  يف واملوجـودات األصـول

 ،التوريــق بــاتمتطلّ  عليهــا تنطبــق الــيت وهــي ،هلــا الرئيســي النشــاط متثــل األّ�ــ التقليديــة ســاتاملؤسّ  أصــول يف بنــد

 .للتوريق حمالً  كوني الذي الوحيد البند اأ�ّ  كما

                                                           
  أسواق األوراق المالية " :، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصرية"، حممد عبد اللطيف بدوي  -  )1(

 .19:، ص2007، اإلمارات العربية املتحدة، "والبورصات         
 .45:، ص1995احتاد املصارف العربية، لبنان،  ،"الخلفية العلمية والعملية للتوريق"خالد أمني عبد اهللا،   -  )2(
 .46-45:املرجع السابق، ص  -  )3(
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 التوريـق فكـرة مضـمون إىل راجـع لـيس وهـذا ،اشـرعً  جتـوز ال ذكرها سلف كما التوريق عملية نّ إف ،وعليه

 التوريــق عمليــة علــى الشــرعية االعرتاضــات أهــم ومــن ،الــديون هــي توريقهــا ريجيــ الــيت األصــول أنّ  إىل مــرده بــل

(يلي ما للديون
14F

1(: 
 ؛بعينه الربا وهو بزيادة القرض على قائمة الديون هذه نّ أ .1

  ؛اشرعً  جائز مري املدين مري إىل الدين وبيع ،بيعها خالل من يتم الديون توريق نّ أ .2
 هألنّـ اشـرعً  جيـوز ال احلسـم وهـذا ،مسـباحل أي االمسيـة قيمتـه مـن بأقل الدين بيع التوريق عملية يف يتم .3

 ؛الربا من
 أنو  االمسيـة قيمتـه مـن حسـم بـدون بيعـه إضـافة شـرتطيُ  ،عليـه هو من لغري الدين بيع إجازة حالة ويف .4

  .لةمؤجّ  توريقها جيري اليت والديون ،حاالً  الدين يكون
ــ   وجيــوز ميكــن حــني يف ،اشــرعً  مــةاحملرّ   األعيــانو  الــديون هــي توريقهــا جيــوز ال الــيت األصــول نّ إفــ ،ايلوبالّت

 .واخلدمات واملنافع األعيان تصكيك
 منها لالستفادة يلزم وال ،دةومتعدّ  كثرية التوريق عملية من قتتحقّ  اليت والفوائد املنافع أنّ  بالذكر واجلدير

 ولـيس بيعـه جيوز أصالً  البيع حمل يكون نأب وذلك ،اإلباحة إىل احلظر من العملية نقل جيب بل ،ماتاحملرّ  باعإتّ 

 إطـار يف تـتم الـيت الشـرعية والضـوابط الشـروط مـن ذلك مري إىل النقدية للتدفقات ارً دِ مُ  األصل يكون أنو  ،ادينً 

 .اإلسالمي بالتصكيك يعرف ما
 

                                                           
 نظر : أ  -  )1(

 06: زييت عبد العزيز، مرجع سابق، صرتاخ. 
 51:التجاري، ص حبث مقدم إىل البنك األهلي ،"الجوانب الفنية والشرعية :الصكوك اإلسالمية"، حممد علي القري. 
  ،15:مرجع سابق، ص ،"الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمره. 
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 يديـــــــقـلـــــــق التـــــوريـــــالت المطلب األّول: 
نـــة معيّ  إجـــراءاتويـــتم وفـــق خطـــوات و  أطـــرافالتوريـــق تقنيـــة ماليـــة حديثـــة تشـــارك فيهـــا عـــدة  يعتـــرب

 ، وللوقوف أكثر على هذه العملية يتم التطّرق للعناصر التالية:دةساليب حمدّ أو 
 

 
 

 
 

 مفـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــوم الـتوريـق التقـليديأوالً : 
 إىل ديــــون أونقديـــة  أوســــواء كانـــت عينيــــة  األصـــولتقســـيم  ،قصـــد مبصـــطلح التوريــــق بشـــكل عــــاميُ 

ل ا يســهّ ممّــ ،املاليــة األســواقماليــة  قابلــة للتــداول يف  بــأوراقوتوثيقهــا  ،حصــص متســاوية القيمــة أووحــدات 
(نقود من خالل بيعها يف السوق أوورق  إىلعلى محلة تلك الوثائق تسييلها وحتويلها 

0F

1(. 

 أنّ  إالّ  ،األصولالعام والشامل لكل  ورمم استددام مصطلح التوريق يف الكتابات املعاصرة بذا املعىن
االسـتددام الـدقيق هلـذا املصــطلح  حسـب مـا يظهــر مـن التعريفـات القانونيـة ينحصــر فقـط يف توريـق الــديون 

 اخلاصة الناشئة عن القروض.
الـديون املصـرفية القائمـة مـن  إىلا اسـتنادً  األمـوالاحلصـول علـى " :بسـط صـورهأويعـين لفـظ التوريـق يف 

مقرضــني  إىل األصــليه يعــين حتويــل املوجــودات املاليــة مــن املقــرض نّــأ أي ،ماليــة جديــدة أصــولخــالل خلــق 
 .، و هو ما يطلق عليه التمويل املايل)1F2("آخرين

 أو..) الــيت متلكهــا املصــارف .ديــون ،ذمــم ،(قــروض املاليــة األصــولفمــن خــالل آليــة التوريــق يــتم بيــع 

ذات ســيولة  أصــوللتحويلهــا مـن  ،(SPV) شـركة التوريــقى منشــأة ذات مـرض خــاص تســمّ  إىل ،الشـركات

املاليـة بضـمان  األسـواقمالية جديدة (السندات) ذات سيولة مرتفعة وقابلة للتـداول يف  أصول إىلمندفضة 

                                                           
 .03:مرجع سابق، ص ،عبد الباري مشعل -  )1(
 .13:، ص2002احتاد املصارف العربية،  ،"نات العقاريةو الموجودات والمطلوبات والره إدارةبحوث في التوريق و " حسني فتحي عثمان، -  )2(

 ؛ق التقليديـتوريـوم الـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمف: اً ـــــــــــأول 
 ؛لية التوريق التقليديــــعم رافــــــــــــــــــــأطــــــًيا: ــــــــــثان 
 ؛التوريق التقليدي ــــراءاتـــــــــــــــــــــــــــــإجـــــــــــ ثًا:ــــــــــثال 
 ؛التوريق التقليدي ـالـــــــــيبــــــــــــــــــــــــــــًعا: أســــــــــــــــــراب 
 :التقليدي التوريق لعملية الفقهي التكييف  خامًسا. 
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ن والفوائـــــد يف تــــــاريخ الــــــدي أصـــــلمـــــع االلتـــــزام بســــــداد  ،الــــــديون) أو الـــــذمم أو (القــــــروض األصـــــولهـــــذه 
(االستحقاق

2F

1(. 

 أي ،ماليـــة قابلـــة للتـــداول أوراق إىلومـــن خـــالل آليـــة التوريـــق يـــتم حتويـــل القـــروض املصـــرفية  ،ايلوبالتّـــ
 سائلة. أصول إىلمري سائلة  أصولحتويلها من 

 أطــــــــراف عمــــلية التوريق التقـليدي: ثانيـًا
 األطـراف أوالرئيسة  طرافاألسواء كان من  ،ا فيهاا يف عملية التوريق يعترب طرفً كل من يؤدي دورً   إنّ 

 وذلك كما يلي: ،املساعدة

 :اليت تشرتك يف عملية التوريق يف الرئيسية األطرافل تتمثّ  ملية التوريق:عالرئيسة في  األطراف - 1

ق عليــه اســم طَلــ، ويُ أصــولهيريــد توريــق  ذياملصــرف الّــأو وهــو املنشــأة  ):األصــليق المنشــئ (المــورّ  -أ 

مسـتحقات ماليـة  أوديـون  أوذي لديـه قـروض ، وهـو الّـاألصـليالمقـرض  أو، المنشئ للتوريـق أو البادئ

(حمل التوريق لألصولا مالكً  أو، اآلخرينيف ذمة 
3F

2(. 

كيـان اقتصـادي مسـتقل  عـن وهـي عبـارة، (SPV)منشـأة ذات مـرض خـاص  عـادةً  تكـون المصدر: -ب 

 بإصـدارلتقـوم  األصـليةقـل مـن قيمتهـا أمـن املنشـئ مببلـغ  إليهـاحمـل التوريـق  األصـولعن املنشئ، يـتم حتويـل 
 األوراق، كما تتوىل خدمة وضمان مسـتحقات محلـة لألصلمالية وبيعها للمستثمرين بالقيمة الكاملة  أوراق

(املالية
4F

مل تكـن هـذه املنشـأة  فـإذاعمليـة التوريـق،  إلمتـام األمهيـةيف مايـة  أمـرًاعد وجود مثل هذه املنشـأة ويُ ، )3
 .إنشاؤهااملنشئ  على فيتعّني  أصالً موجودة 

قة بغرض املورّ  األصول يفاملالية املطروحة لالكتتاب  األوراقمن يقوم بعملية شراء  موه المستثمرون: -ج 

 .مؤسسات مالية أوشركات  أو أفراداالستثمار فيها، سواء كانوا 

                                                           
  ، جملة آفاق "المعايير المحاسبية بالبنوك التجاريةالقياس واإلفصاح المحاسبي عن عمليات التوريق في ضوء "مد زيدان إبراهيم، حم  -  )1(

 .16:ص ،2004مصر،  ،04-03 :جديدة، العدد         
  ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة عشرة لمع، "الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمر،   -  )2(

 .08:ص ،2009الدويل، اإلمارات العربية املتحدة،  الفقه اإلسالمي         
 .24:عالء الدين زعرتي، مرجع سابق، ص  -  )3(
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ستددم يُ الت حبساب خاص املتحصّ  إيداعيتم حتصيل احلقوق املالية والعائد عليها و  محفظة التوريق: -د 

املاليــة (الســندات)، حيــث يــتم يف تــاريخ االســتحقاق اســرتداد قيمــة الســند  األوراقة َلــات محََ لســداد مســتحقّ 

(قهاعن العوائد اليت حتقّ  فضالً 
5F

1(. 

 تتمّثل األطراف املساعدة اليت تشرتك يف عملية التوريق يف: المساعدة في عملية التوريق: األطراف - 2

ورقة  إصدارر جناح تصوّ يُ  ، والاألمهيةعترب التصنيف االئتماين يف ماية يُ  االئتماني:شركات التصنيف  -أ 

الـدين يف  بأقسـاطقدرة املـدين علـى الوفـاء  أيقصد به قياس اجلودة االئتمانية، نة دون تصنيف، ويُ مالية معيّ 
 أوسة مالية قة مبؤسّ املتعلّ  صة تقوم بتجميع املعلوماتسات متدصّ دة هلا، وتقوم بالتصنيف مؤسّ التواريخ احملدّ 

(مطروحــة للتــداول وحتليلهــا ةماليــورقــة 
6F

تقيــيم لبيــان مــدى اجلــدارة االئتمانيــة واملاليــة للورقــة املاليــة  إجــراء، و )2
 .وتنطوي عليه من خماطر تضماناع به من املطروحة، وما تتمتّ 

حمــل التوريــق علــى شــهادة  األصــولمــة للتوريــق ضــرورة حصــول فتشــرتط القــوانني املنظّ  ألمهيتهــاا ونظــرً 
(بالتصنيف االئتماين حملفظة التوريق اليت تصدر السندات يف مقابلها

7F

وظيفـة هـذه الشـركات هـو  نّ إعليه فو ، )3

  .حتديد مدى قدرة الشركة املنشأة للسندات على الوفاء بالتزاماتا حنو محلة السندات

 إىللة احملصَّـ األمـوال تسـليمللـدين و اجلهـة القائمـة علـى التحصـيل الـدوري  وهي شركة خدمة الدين: -ب 

 أوفــق عليهــا، وقــد يكــون املنشــئ لتقــوم بســداد حقــوق املســتثمرين يف مواعيــدها املتّ  ،(SPV)شــركة التوريــق 
(أخرىهو املسؤول عن خدمة الدين وقد يكون جهة  األصليق املورّ 

8F

4( . 

 بــ:يقوم  حيثهام يف محاية حقوق محلة سندات التوريق،  بدورٍ أمني احملفظة يقوم أمين المحفظة:  -ج 

 ؛قة بااملتعلّ  الضماناتو  األصولحمفظة  إدارة -
 ؛مراجعة ومراقبة احملفظة بشكل دوري -

                                                           
  تفعيل نشاط عايير حكومة الشركات و مفي ظل التحديات الدولية و تطور أداء سوق األوراق المالية "ماجدة امحد إمساعيل شليب،   -  )1(

 .61:، ص2007اإلمارات العربية املتحدة،  ،"أسواق األوراق المالية و البورصات :"، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"التوريق         
   ورقة عمل مقدمة إىل الدورة التاسعة عشرة لمع الفقه "،الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"، يحممد علي القر   -  )2(

 .07:، ص2009املتحدة، إلسالمي الدويل، اإلمارات العربية ا         
 .08:، مرجع سابق، ص"الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"، عمر حممد عبد احلليم  -  )3(
 .317:، ص2002، الدار اجلامعية، مصر، "بورصة األوراق المالية بين النظرية والتطبيق"، حممد صاحل احلناوي وجالل إبراهيم العبد  -  )4(
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 ؛دوري عن احملفظة للمستثمرين تقدمي تقرير -
 اخل ..القانونية يف حالة عدم السداد اإلجراءاتتنفيذ  -

 أومصرف استثمار، يقوم بعملية الطرح العـام  أواالكتتاب شركة  ضامنوقد يكون  االكتتاب: ضامنو -د 

ن يتم االكتتاب يف مجيع السندات املطروحـة، وااللتـزام بتغطيـة السـندات أد باخلاص لسندات التوريق، والتعهّ 
 كتتب فيها.اليت مل يُ 

كاملستشــار القــانوين واملستشــار احملاســيب   ،تشــرتك يف عمليــة التوريــق أخــرى أطــرافٍ  إىل باإلضــافة ،هــذا
          . ومراقيب احلسابات

 إجـــــــــــــــــــــــــــــراءات التوريق التقـليدي: ثالثـًا
(تتم عملية التوريق حسب اخلطوات واملراحل التالية 

9F

1(: 

 حيـث كونـه يـدر دخـالً  توريقه، من نة حىت يتسّىن ر فيه شروط معيّ تتوفّ  ألصلٍ ك املنشئ ال بد من متلّ   .1
 ؛ر له الضمانات الكافية، وتتوفّ األجلطويل  أوا، وله موعد استحقاق متوسط ا ومنتظمً مستمرً 

املـؤجرة، يف حزمـة  األعيانالقروض،  :عة واملراد توريقهااملتنوّ  وفرز األصوليقوم املنشئ حبصر وجتميع   .2
 كــان الـدين علـى جهــة  إذا اأّمـومواعيــد االسـتحقاق،  األقسـاطواحـدة، تتشـابه فيهـا معــدالت العائـد و 

 ؛جمموعة بذاتا أول حزمة فهي متثّ واحدة مثل الديون على احلكومات 

  ؛ق بااملراد توريقه لتحديد مدى تطابق القيمة الدفرتية له مع القيمة اليت سيورّ  األصليتم تقييم   .3

تحديــد اجلــدارة االئتمانيــة، وللمقــرتض يف وكــاالت التصــنيف االئتمــاين ل إحــدىيــتم التقيــيم بواســطة   .4
جــارات، ومــدى كفــاءة الشــركاء وانتظــام واإل املشــاركات أصــولحالــة الــديون ومســتوى العائــد يف حالــة 

 ؛يف سداد مستحقاتم املستأجرين

                                                           
 أنظر :   - )1(

  56:نقاشي، مرجع سابق، ص إبراهيمحممد. 
 27:عالء الدين زعرتي، مرجع سابق، ص. 
  ،09:سابق، ص مرجع ،"الصكوك اإلسالمية (التوريق) و تطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمر. 
 04:مرجع سابق، ص "،وتداولها(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة  "الصكوك اإلسالمية،علي حمي الدين القرة دامي. 

 Adam mathif and abdulkader Thomas, "  Islamic bonds: your guide to issuing structuring and 
investing in sukuk” ,euromoney books ,London ,2004 , p: 56.  
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املاليــــــة يف حتصــــــيل  األوراقاتفــــــاق التعزيــــــز االئتمــــــاين بواســــــطة الضــــــامنني حلقــــــوق محلــــــة  إجــــــراءات  .5
 أن، حيــث ال بــد أخــرىجهــة  أي أومني أشــركة تــ أوســات حكوميــة كــانوا مؤسّ ســواء   ،مســتحقاتم

ميكـــن مـــن خالهلـــا تقليـــل املدـــاطر وزيـــادة جاذبيتهـــا  إضـــافيةتعزيـــزات  إىلتســـتند الـــديون حمـــل التوريـــق 

 ؛للمستثمرين

مــع االتفــاق علــى   ،(SPV)الشــركة ذات الغــرض اخلــاص  إىلحمــل التوريــق  األصــوليــتم حتويــل ونقــل   .6
االتفـاق عـل املبلـغ الـذي سـتدفعه مقابـل التوريـق الـثالث، و  أساليبحد أحسب  األصلكيفية حتويل 

والـديون حمـل التوريـق ورهو�ـا  األصـولالقانونية لنقـل  اإلجراءاتتلف خمتتم بعد ذلك   األصول؛هذه 
 واليت تقوم بــــ: اإلصدار؛ بإجراءاتالشركة ذات الغرض اخلاص للقيام  إىل ،وضماناتا

تصــنيف  بإعـادة األخـريةتقـوم هـذه  ،(SPV) شـركة التوريـق إىلمـن املنشـئ  األصـولبعـد انتقـال  .أ 
ا مــا  حاجــات ورمبــات املســتثمرين، فغالًبــوحــدات حبيــث تلــّيب  أو أجــزاء إىلوتقســيمها  األصـول

مثـل: وحـدة القـروض،  ،صـنف كـل نـوع يف وحـدة مسـتقلةويُ  دةمتعـدّ  أنـواع األصـولتضم هـذه 

القـروض  م وحـدةصغر كأن تقسّ أوحدات  إىلرة، وميكن تقسيم كل وحدة املؤجّ  األعيانوحدة 
 ؛وحدة القروض السكنية إىل

عـالوة بسـندات مالبًـا ، تكـون لألصـللـة ماليـة املمثّ  أوراق بإصـدار (SPV)التوريـق  تقـوم شـركة .ب 
حمــل التوريــق، وطرحهــا لالكتتــاب العــام علــى املســتثمرين،  األصــولوبقيمــة تعــادل قيمــة  إصــدار

 املعاشــاتو  التأمينــاتصــناديق  :األوراقيف شــراء هــذه  أمواهلــااجلهــات الــيت تســتثمر  أهــمومــن 
عــن  فضــالً  ،ســات املاليــة االســتثماريةمني وصــناديق االســتثمار واملصــارف واملؤسّ أشــركات التــو 

 ؛املستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ثابتة األفراد

مـن حصـيلة  اإمّ وذلك  ،حمل التوريق للمنشئ األصلبتسديد قيمة  (SPV)تقوم شركة التوريق   .ج 
 أنمــع مراعــاة  ،مــن خــالل جلوئهــا لالقــرتاض لتمويــل شــراء الســندات أو ،بيــع ســندات التوريــق

عنــد حلــول آجــال الوفــاء بقيمــة  أوتكــون مواعيــد وفــاء املــدينني بقيمــة الســندات وفوائــدها قبــل 
 ؛هذا القرض
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فــاق علــى التوفيــق بــني تــواريخ ضــرورة االتّ  (SPV)املنشــئ للتوريــق وشــركة التوريــق   علــىيتعــّني   .د 
اســتحقاق املســتثمرين لفوائــد ديــو�م، كمــا  اريخو تــو  ،اســتحقاق التــدفقات النقديــة مــن املــدينني

 ،األصـليةرة علـى الـديون قيمـة الفوائـد املقـرّ  احلـرص علـى ضـرورة التوفيـق بـني اأيًضـ عليهم يتعّني 

 ؛املستثمرين الفوائد على سندات التوريق اليت حبوزةو 

املســتحقة ملــدين  األقســاطاملاليــة، لتقــوم بتحصــيل العوائــد و  األوراقالــيت ســتقوم خبدمــة  اجلهــة اختيــار  .7
 ؛األوراققيمة هذه  إطفاءاملالية، مث  األوراقمني احلفظ لتوزيعها على محلة تسليمها ألو  ،األصل

حها نشــــرة دها وتوّضــــالصــــكوك ودفــــع قيمتهــــا االمسيــــة يف التــــواريخ وبالطريقــــة الــــيت حتــــدّ  إطفــــاءيــــتم   .8
 :اإلطفاء، وهناك طريقتان لعملية اإلصدار

 ؛الصكوك يف تاريخ االستحقاق ة واحدة جلميع محلةص يدفع مرّ تكوين خمصّ  .أ 
 .ماية تاريخ االستحقاق إىل الدفع الدوري والتدرجيي برد جزء من قيمتها .ب 

ــ ،يف الســوق املاليــة األوراقمــن املســتثمرين بيــع هــذه  األوراقميكــن حلملــة   .9  أوبــنفس ســعر شــرائها  اإّم
 ؛يف السوق أسعارهاقل حسب أ أو أكثر

 باألصـلتوقـف امللتـزمني  أو رتـأخّ املاليـة، ويف حالـة  األوراق جل اسـتحقاقأتنتهي العملية عند حلول  .10
الضــــامنة بالســــداد  عوائــــد، تقــــوم اجلهــــة أوفوائــــد  أو أقســــاطق عــــن دفــــع املســــتحق علــــيهم مــــن املــــورّ 

  .للمستثمرين

 : أســــــــــــــــالـــــيب التوريق التقـليديرابًعا
 بأحديتم  (SPV)شركة التوريق  إىل األصلياملصدر  حمل التوريق من األصولنقل  أوحتويل  عملية إنّ 

 الثالث التالية: األساليب

 األصـليةيـتم مبوجبـه االسـتبدال الفعلـي للحقـوق وااللتزامـات  أسـلوبٌ هـو  :أسلوب اسـتبدال الـدين - 1

املنشــأة ذات الغــرض  لُ حتــحبيــث  ،تغيــري الــدائن واســتبداله األســلوبا هلــذا جديــدة، حيــث يــتم وفًقــ بــأخرى
علــى عــاتق  األصــليب علــى ذلــك انقضــاء االلتــزام ، ويرتتّــاألصــلياملصــدر  أي األصــليل الــدائن اخلــاص َحمَــ

(مكانه جديد التزام ونشوء املدين،
10F

 توابعـه و العملـة) نـوعو  القيمـة( بصفاته األصلي املصدر من الدين فينتقل ،)1

                                                           
 .101:، ص2002احتاد املصارف العربية،  ،"التوريق وأسواق المال مع اإلشارة إلى التجربة اللبنانية"محد سفر، أ -  )1(
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 املاليـة األوراق وطـرح توريقـه بـذلك لتتـوّىل  ،الدين من قلأ بقيمةٍ  التوريق شركة إىل وضماناته )األقساطو  (الفوائد

 .العام لالكتتاب

 الصــلة ذات األطـراف لكـل املسـبقة املوافقـة بيتطلّـ هنّــأ يف ،األسـلوب هـذا يف الرئيسـية الصـعوبة وتكمـن

(مالية أوراق إىل اجزئيً  أو اكليً  حتويله إمكانية على بالقرض
11F

1(. 

 شـاع قدو  املقرضني، أو نينائدال لصاحل املوجودات عن التنازل مبوجبه يتم أسلوبٌ  هو :التنازل أسلوب - 2

 اإلجيـار يقـدَ عَ  إطـار ففـي ،إجيارهـا أو األصـول بعـض بيـع عـن الناشـئة الـذمم توريـق يف األسلوب هذا استددام

 الـذمم مشـرتي إىل  بتحويلهـا إّمـا بدوره يقوم ذيالّ  األصلي، لاملموّ  إىل األقساط دفع يف االستمرار يتم والشراء

 ذلــك ومقابــل التوريــق، علــى التعاقــد عنــد عليهــا فــقمتّ  يكــون احلــواالت مــن سلســلة ضــمن تســديدها أو املدينـة،

(ريناملؤجِّ  من املبالغ باسرتداد يقوم
12F

2(. 

 إىل األصـــلي الــدائن قبــل مـــن املدينــة الــذمم بيــع مبوجبـــه يــتم أســلوبٌ  هــو :المشــاركة الجزئيـــة أســلوب - 3

 بــائع ليتحّمــ وال ،ومتويلهــا املدينــة الــذمم بشــراء صمتدّصــ مصــرف وهــو ،القائــد املصــرف أو املشــارك املصــرف

 مـن التأّكـد الـدين مشرتي على ينبغي ذلك ألجلو  التسديد، عن املدين عجز ما إذا  مسؤولية أي بعدها الدين

 ضــمانات علــى حصــوله مــثالً  منهــا الــدين مشــرتي حلمايــة أخــرى طــرق وهنــاك االئتمانيــة، وجدارتــه املــدين أهليــة

(عليها يكوص الدين إدارة حقوق أو عقارية
13F

3(. 

 التقـليدي التوريق لعملية الفقهي التكييف خامًسا:
 آجلـة  مسـتحقات أو ،اقروًضـ :الذمـة يف بالديون قيتعلّ  اإمنّ  التقليدية املعامالت يف يتم الذي التوريق  إنّ 

 طبيعـة مـع فـقيتّ  مـا وهـو ،العامل دول خمتلف يف للتوريق مةاملنظّ  القوانني يف اجليً  يظهر ما وهو ،آجل بيع من أو

 كــربأ لمتثّـ للعمـالء القـروض أو الــديون جمموعـة أنّ  حيـث ،التقليديـة املاليــة سـاتاملؤسّ  يف واملوجـودات األصـول

 ،التوريــق بــاتمتطلّ  عليهــا تنطبــق الــيت وهــي ،هلــا الرئيســي النشــاط متثــل األّ�ــ التقليديــة ســاتاملؤسّ  أصــول يف بنــد

 .للتوريق حمالً  كوني الذي الوحيد البند اأ�ّ  كما

                                                           
  أسواق األوراق المالية " :، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر"التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة المصرية"، حممد عبد اللطيف بدوي  -  )1(

 .19:، ص2007، اإلمارات العربية املتحدة، "والبورصات         
 .45:، ص1995احتاد املصارف العربية، لبنان،  ،"الخلفية العلمية والعملية للتوريق"خالد أمني عبد اهللا،   -  )2(
 .46-45:املرجع السابق، ص  -  )3(
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 التوريـق فكـرة مضـمون إىل راجـع لـيس وهـذا ،اشـرعً  جتـوز ال ذكرها سلف كما التوريق عملية نّ إف ،وعليه

 التوريــق عمليــة علــى الشــرعية االعرتاضــات أهــم ومــن ،الــديون هــي توريقهــا ريجيــ الــيت األصــول أنّ  إىل مــرده بــل

(يلي ما للديون
14F

1(: 
 ؛بعينه الربا وهو بزيادة القرض على قائمة الديون هذه نّ أ .1

  ؛اشرعً  جائز مري املدين مري إىل الدين وبيع ،بيعها خالل من يتم الديون توريق نّ أ .2
 هألنّـ اشـرعً  جيـوز ال احلسـم وهـذا ،مسـباحل أي االمسيـة قيمتـه مـن بأقل الدين بيع التوريق عملية يف يتم .3

 ؛الربا من
 أنو  االمسيـة قيمتـه مـن حسـم بـدون بيعـه إضـافة شـرتطيُ  ،عليـه هو من لغري الدين بيع إجازة حالة ويف .4

  .لةمؤجّ  توريقها جيري اليت والديون ،حاالً  الدين يكون
ــ   وجيــوز ميكــن حــني يف ،اشــرعً  مــةاحملرّ   األعيــانو  الــديون هــي توريقهــا جيــوز ال الــيت األصــول نّ إفــ ،ايلوبالّت

 .واخلدمات واملنافع األعيان تصكيك
 منها لالستفادة يلزم وال ،دةومتعدّ  كثرية التوريق عملية من قتتحقّ  اليت والفوائد املنافع أنّ  بالذكر واجلدير

 ولـيس بيعـه جيوز أصالً  البيع حمل يكون نأب وذلك ،اإلباحة إىل احلظر من العملية نقل جيب بل ،ماتاحملرّ  باعإتّ 

 إطـار يف تـتم الـيت الشـرعية والضـوابط الشـروط مـن ذلك مري إىل النقدية للتدفقات ارً دِ مُ  األصل يكون أنو  ،ادينً 

 .اإلسالمي بالتصكيك يعرف ما
 

                                                           
 نظر : أ  -  )1(

 06: زييت عبد العزيز، مرجع سابق، صرتاخ. 
 51:التجاري، ص حبث مقدم إىل البنك األهلي ،"الجوانب الفنية والشرعية :الصكوك اإلسالمية"، حممد علي القري. 
  ،15:مرجع سابق، ص ،"الصكوك اإلسالمية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها"حممد عبد احلليم عمره. 
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  اإلسالميالتصكيك  مفهوم وأهمية   :المطلب الثاني
 مجيـع يف اإلسـالمية الشـرعية ضـوابطو  ألحكـام خيضـع  ،مسـتحدثة مالية أداة اإلسالمي التصكيك عتربيُ 

 : يلي كما ذلك توضيح ميكنو  ،إجراءاتهو  هحلمراو  أجزائه
 

 
 

 اإلسالمي التصكيك عملية  مفــهومأوالً : 
 قـالفيُ  ،واحد معىن إىل شريتُ و  ،واحد ىملسمّ  كمرادفات ستعملتُ  والتسنيد والتوريق التصكيك كلمة إنّ 

 .السندات من ااشتقاقً  التسنيدو  ،املالية األوراق إىل نسبةً  التوريقو  ،الصكوك إىل نسبةً  التصكيك
 املالية األوراق ليعين ستخدميُ  ذيالّ  التصكيك مصطلح استخدام ،اإلسالمية املصرفية يف الغالب أنّ  غري

 أو التوريـق مصـطلح سـتخدميُ  حـني يف ،اإلسـالمية الشـريعة أحكامو  يتوافق ذيالّ  اإلسالمي باالستثمار ةاخلاصّ 

(التقليدي باالستثمار ةاخلاصّ  املالية األوراق على ليدل التسنيد
0F

1(. 

 :أمهها منو  ،اإلسالمي التصكيك حقيقة نتبيّ  عديدة تعاريف وردت وقد

 هي تعترب صكوك إصدار مقابل أساس، أو كضمان لدخلل ةدارّ  موجودات وضع" :بأنّه التصكيك عرف .1

 .)1F2("مالية أصوالً  ذاتا

 أو القائمـة، املشـروعات موجـودات أو منافعها، أو رةاملؤجّ  األعيان ملكية تقسيم عملية" :هنّ أ أيًضا وعرف .2

 األعيــان أو الســلم أو املراحبــة بضــاعة شــراء مثــن أو االســتثمار، يف الوكالــة أو املشــاركةو  املضــاربة مــال رأس

 صـك منهـا كـل لميثّـ أجـزاء إىل حتصـيلها تكـاليف أو األرض زراعة نفقات أو تصنيعها، تكلفة أو عةاملصنّ 

(للبيع األجزاء هذه متثل اليت الصكوك عرض بقصد ذلكو  مالية، ورقة أو سند أو
2F

3(. 

                                                           
     اإلسالمية:الصكوك " :ندوة إىل، ورقة عمل مقدمة "نظرة مقاصدية :الوظائف االقتصادية للصكوك"عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،   - )1(

 .04:، ص2010اململكة العربية السعودية،  ،"عرض وتقويم        
 .34:، ص2000للتنمية، اململكة العربية السعودية،  اإلسالميالبنك  ،"رةالمؤجّ  األعيانو  اإلجارةسندات "منذر قحف،   - )2(
   ،"الصيرفة اإلسالمية :"، ورقة عمل مقدمة إىل منتدى"المشاريع التنمويةدور الصكوك اإلسالمية في تمويل " ،فتح الرمحن علي حممد صاحل  - )3(

 .06:، ص2008 لبنان،          

  ً؛اإلسالمي التصكيك عملية  هومــمف:  أوال 
  : ؛اإلسالمي التصكيك عملية ضوابطثانًيا 
 : اإلسالمي. التصكيك عملية أطراف ثالثًا 
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 مفصــولة ماليــة صــكوك إىل اشــرعً  املقبولــة األصــول حتويــل عمليــة عــن عبــارة" :بأنّــه التصــكيك عــرف كمــا  .3

 وذات ،أعيانًـا هغالبـ هحمل يكون أن شريطة مالية سوق يف للتداول قابلةو  هلا، املنشئة اجلهة عن املالية الذمة

 .)3F1("املخاطر من اخاليً  ليس لكنو  دحمدّ  أو دحمدّ  غري بعائد دةحمدّ  أجال

 يف فعـًال  فـةموظّ و  للتـداول قابلـة موجـودات يف لتتمثّـ ، سـائلة غـري أصـول تعبئـة عمليـة بأنّه:" أيًضا وعرف  .4

 يف التداولو  للمستثمرين للبيع قابلة صكوك شكل يف سائلة أصول إىل حتويلهاو  حالل، دخًال  دريُ   نشاط
 .)4F2("السوق

 وضـــع ميكـــن ،اإلســالمي التصـــكيك لعمليـــة املختلفــة اجلوانـــب نــتبيّ  الـــيت الســـابقة التعــاريف مجلـــة ومــن

ُــ الــيت املوجــودات حتويــل عمليــة هــو اإلســالمي التصــكيك التــايل: املختصــر التعريــف  مقبولــة تكــونو  دخــالً  درت

 .الشرعية للضوابط اوفقً  املالية األسواق يف التداولو  للبيع قابلة صكوك إىل ،اشرعً 

 اإلسالمي التصكيك عملية ضوابط: ثانيـًا
 :التالية الضوابط توافر من بد ال سليم بشكل  التصكيك عملية تتم كي

 إىل ذلك ييؤدّ  أن دون ،للتصكيك صاحلةو  اشرعً  مقبولة التصكيك حمل األصول نوعية تكون أن ينبغي .1

 القـروض أسـاس علـى املبنيـة الـديون توريـق جيـوز ال فمـثالً  غـريه،و  الغـررو  كالربا الشرعية احملاذير يف الوقوع

 شــركة إىل املنشــئ مــن الــذمم يف الــديون علــى مبنيــة تصــكيكها املــراد األصــول تكــون أن ينبغــيو  ؛الربويــة

(بالدين الدين لبيع اتفاديً و  ابً جتنّ  ،انقدً  التوريق
5F

3( . 
 يءالشـ هـو احملاسـيب االصطالح يف األصلو  بالتصكيك، الراغبة للمنشأة امملوكً  يكون أصل وجود ينبغي .2

 متّ  ،أخـــرى موجـــودات مـــع باالشـــرتاك أو مبفـــرده ســـواء ،املســـتقبل يف نقديـــة تـــدفقات توليـــد علـــى القـــادر
 صيغ موجودات بعض يف األصل هذا ليتمثّ و   املاضي، يف أحداث أو عمليات نتيجة فيه احلق اكتساب

 ؛فيها موارده املؤسسة تستخدم اليت االستثمارو  التمويل

                                                           
 .4:، ص2003املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، و ، هيئة احملاسبة "صكوك االستثمار"حسني حامد حسان،   -  )1(
 بتاريخ امعة اإلمام حممد بن سعودحماضرة ألقيت جب ،"الشريعة ومقاصدها اإلسالمية في ميزانتجربة الصكوك "، محدأعبد الرمحن يسرى   -  )2(

 .07:ص ، اململكة العربية السعودية،06/2010/ 02         
  التاسعة عشرة لمع الفقه  الدورة إىلورقة عمل مقدمة  ،"(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها اإلسالميةالصكوك " ،خرت زييتأعبد العزيز   -  )3(

 .09:، ص2009العربية املتحدة،  اإلمارات، اإلسالمي         
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 يف األخـــرى األصــول مـــع باالشــرتاك لــيسو  منفـــردة بصــفة دخـــالً  دريُــ تصــكيكه املـــراد األصــل يكــون أن .3
 ،املنشـآت تقتنيهـا الـيت األصـول أنّ  ذلـك منتظمـة، بصـفة امستمرً و  ادً حمدّ  الدخل هذا يكون أنو  ،املنشأة

 وخمـزون ثابتـة أصـول مـن األخـرى األصول باقي أنّ  حني يف ،رةاملؤجّ  كاألصول مبفرده دخالً  دريُ  ما منها

 ؛األخرى ملوجوداتا مع باالشرتاك بل مبفردها دخالً  تدر ال ألّ�ا للتصكيك تصلح فال سلعي،

 بقيمتهـا صـكوك إصـدارو  تقسـيمها ميكـن حبيـث كبـرية، تصكيكها املراد األصول مبالغ تكون أن ينبغي  .4

 ؛صغرية كانت لو املبالغ تقسيم ميكن ال حني يف العام، لالكتتاب وطرحها

 مستمر دخل وجود ينبغي كما للمستثمرين، بالنسبة باجلاذبية تصكيكها املراد األصول تتمتع أن ينبغي   .5

 ؛تصكيكال برنامج مدة طوال للصكوك منتظمو 

 مع فيه، املتعاملني حقوق حفظو  التصكيك عملية لضبط رمسية جهاتو  قانونية تشريعات وجود ضرورة   .6

 الرقابـة هيئـة إلجـازة العمليـة وخضـوع ،التصـكيك عمليـة عناصـر مجيـع يف الشـرعية الضوابط توافر ضرورة

(باملؤسسة الشرعية
6F

1(. 
 والشـروط األركـان مجيـع اسـتيفاء ضـرورة مـع ا،شـرعً  مقبولـة التصـكيك هيكـلو  خطـوات تكون أن ينبغي  .7

(الثانوية السوق يف تداوهلا مرحلة يف أو الصكوك إصدار مرحلة يف سواء والشراء للبيع
7F

2(.                           
 :مها ،اثنني اجتاهني التصكيك عملية تأخذ أن وميكن

 ملـدة مبوجبهـا صـكوك استصـدار يـتم ثحبيـ منتجـة، أصـول جمموعـة أو أصل بوجود قيتعلّ   :األّول االتجاه -

 جمموعـــة أو األصـــل هـــذا أداء مـــن حتصـــيلها عاملتوقّـــ املنـــافع يف مشـــاركة عمليـــة متثـــل بـــذلك وهـــي دة،حمـــدّ  زمنيـــة

 األصول؛

 للتـداول قابلـة ماليـة صـكوك استصـدار يـتم حبيـث ،معّني  استثماري مشروع بتمويل قيتعلّ   الثاني: االتجاه -

 مـن عـةاملتوقّ  املنـافع الصـكوك حلملـة يكـونو  داحملـدّ  االسـتثماري الـال أو املشـروع هـذا متويـل يـتم حصيلتها، من

(مقيدة مشاركة وكالة، مضاربة، :متثل بذلك هيو  االستثمار، هذا
8F

3(.   

                                                           
 7-6، ص، ، مرجع سابقحممد عبد احلليم عمر  -  )1(
 .10:خرت زييت، مرجع سابق، صأعبد العزيز   -  )2(
 .06:فتح الرمحن علي حممد صاحل، مرجع سابق، ص  -  )3(
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 اإلسالمي التصكيك عملية أطراف: ثالثـًا
(يلي ما يف اإلسالمي التصكيك عملية يف تشارك اليت األطراف أهم لتتمثّ  

9F

1(:  

 يكـون قـدو  االستثمارية، الفكرة صاحبة اجلهة أو تصكيكه املراد األصل متتلك اليت اجلهة هو :المنشئ  - 1

 ماليــة ســةمؤسّ  اإلصــدار عمليــة تنظــيم يف عنــه ينــوب وقــد حكومــة، أو ماليــة ســةمؤسّ  أو  شــركة أو افــردً  املنشــئ

 وفــق االكتتـاب حصــيلة اسـتخدام املنشـئ يتــوّىل و  ،اإلصـدار نشـرة دهاحتــدّ  عمولـة أو جـرأ مقابــل وذلـك وسـيطة

 : من التأّكد أيًضا بيتوجّ  كما ،اإلصدار نشرة يف ورد مثلما الشرعية واألساليب الصيغ

 والــيت ،التصــكيك عمليــة علــى املشــرفة اجلهــة بــاتملتطلّ  اوفًقــ واملصــرفية املاليــة الســالمة معــايري اســتيفاء .أ 

 ؛املالية السوق هيئة أو املركزي املصرف تكون عادةً 

 ؛اإلصدار فيه يتم ذيالّ  البلد يف ائدةالسّ  املمارسات حبسب القانونية الضوابط استيفاء .ب 

 تتــوّىل  ،(SPV) الخــاص الغــرض ذات الشــركة باســم تعــرف وســيطة ســةمؤسّ  هــو :اإلصــدار وكيــل  - 2

 أو باالتفــاق ديتحــدّ  جــرأ مقابــل وذلــك ،املنشــئ عــن نيابــةً  إجراءاتــه مجيــع باختــاذ وتقــوم اإلصــدار عمليــة

 .اإلصدار نشرة نهتتضمّ 

 تحلســابا ةاملســتقلّ  املاليــة الذمــة أغــراض مــع امتاًمــ فــقيتّ  أمــرٌ  اخلــاص الغــرض ذات الشــركة وجــود عتــربويُ 
 :ينبغي ولذلك الشرعية واملعايري القوانني عادةً  بهاتتطلّ  يتوالّ  ،التصكيك حمل األصول

 نقـل ذلـك يف ويتبعـه ،دحمـدّ  قـانوين إطـار وفـق افعليًـ ابيعً  SPV إىل املنشئ من التصكيك حمل األصول بيع .أ 

 .SPV لـ وااللتزامات احلقوق لكافة

 نّ أبـ املسـتثمرين مجهـور يطمـئن حـّىت  وذلـك ،اومعلنًـ افعليًـ نقـًال   SPV لــ التصـكيك حمـل األصول نقل يتم .ب 

 الشـرعية، والضـوابط فـقيتّ  بـذلك وهو ،تامة ملكية SPV متلكها بأصول فعالً  تستند املصدرة املالية الورقة

                                                           
 نظر : أ  -  )1(

  05:النشمي، مرجع سابق، صعجيل جاسم. 
 07:فتح الرمحن علي حممد صاحل، مرجع سابق، ص. 
  325:، مرجع سابق، ص"المعايير الشرعية" ،اإلسالميةهيئة احملاسبة واملرجعة للمؤسسات املالية. 
  ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية،  إىل، دراسة مقدمة "الشخصية االعتبارية ذات الغرض الخاص"حممد علي القري

 .28:البحرين، ص
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 متليهـا الـيت الضـوابط مـن وغريهـا اإلصـدار نشـرة يف للبيع وثيقة درجتُ  نأك البيع هذا عن اإلفصاح وينبغي

 .لإلصدار والفنية الشرعية االعتبارات

 ،التصــكيك عمليــة يف اأساســيً  اركًنــو  اضــروريً  أمــرًا يعتــرب اخلــاص الغــرض ذات الشــركة وجــود نّ إفــ ،عليــهو  
 حتسـني لغـرض وذلـك ،للصـكوك املصـدرة اجلهـة عـن األصـلي للمنشـئ املاليـة الذمـة انفصـال شرط حتقق لكو�ا

 ؛املصدرة للصكوك االئتمانية اجلدارة

  اإلصدار، عقد تنفيذ يف الصكوك محلة املكتتبني عن تنوب اليت الوسيطة سةاملؤسّ  هو :اإلصدار مدير  - 3

 ؛عليه فقتّ يُـ  معّني  جرأ مقابل وذلك

 ؛حتصيلها بعد الصكوك محلة حقوق دفع وتتوّىل  دتتعهّ  اليت الوسيطة سةاملؤسّ  هو :الدفع متعهد  - 4

 ملـا اوفًقـ وذلـك اإلصـدار، مـدير ِقبـل نمـ أو املنشـئ بـلقِ  مـن إّمـا تعيينـه يـتم ذيالّ  هو االستثمار: مدير  - 5

 اإلصدار؛ نشرة يف نةاملبيّ  للشروط اوفقً  وإدارتا االستثمار بأعمال القيام ويتوّىل  ،اإلصدار نشرة دهحتدّ 

 ،الصــكوك محلــة املســتثمرين مصــاحل محايــة تتــوّىل  الــيت الوســيطة املاليــة ســةاملؤسّ  وهــ االســتثمار: أمــين  - 6

 دهحتـدّ  جرأب وكالة عقد أساس على وذلك والضمانات، الوثائق بكافة وحتتفظ اإلصدار، مدير على واإلشراف

 اإلصدار؛ نشرة

 املاليـة اإلصـدارات تصـنيف يف ومهـم أساسي بدور الوكاالت هذه تقوم :العالمية التصنيف وكاالت  -  7

 تصــنيف وكــاالت ظهــرت وقــد املصــدرة، املاليــة لــألوراق العــادل الســعر حتديــدو  املاليــة، األســواق يف طــرحتُ  الــيت

  بـالبحرين للتصـنيف الدولية اإلسالمية كالوكالة ،الشرعية اجلودة تصنيف خدمة ذلك جانب إىل متقدّ  إسالمية

 للتصنيف. املاليزية والوكالة
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  اإلسالميالتصكيك  مفهوم وأهمية   :المطلب الثاني
 مجيـع يف اإلسـالمية الشـرعية ضـوابطو  ألحكـام خيضـع  ،مسـتحدثة مالية أداة اإلسالمي التصكيك عتربيُ 

 : يلي كما ذلك توضيح ميكنو  ،إجراءاتهو  هحلمراو  أجزائه
 

 
 

 اإلسالمي التصكيك عملية  مفــهومأوالً : 
 قـالفيُ  ،واحد معىن إىل شريتُ و  ،واحد ىملسمّ  كمرادفات ستعملتُ  والتسنيد والتوريق التصكيك كلمة إنّ 

 .السندات من ااشتقاقً  التسنيدو  ،املالية األوراق إىل نسبةً  التوريقو  ،الصكوك إىل نسبةً  التصكيك
 املالية األوراق ليعين ستخدميُ  ذيالّ  التصكيك مصطلح استخدام ،اإلسالمية املصرفية يف الغالب أنّ  غري

 أو التوريـق مصـطلح سـتخدميُ  حـني يف ،اإلسـالمية الشـريعة أحكامو  يتوافق ذيالّ  اإلسالمي باالستثمار ةاخلاصّ 

(التقليدي باالستثمار ةاخلاصّ  املالية األوراق على ليدل التسنيد
0F

1(. 

 :أمهها منو  ،اإلسالمي التصكيك حقيقة نتبيّ  عديدة تعاريف وردت وقد

 هي تعترب صكوك إصدار مقابل أساس، أو كضمان لدخلل ةدارّ  موجودات وضع" :بأنّه التصكيك عرف .1

 .)1F2("مالية أصوالً  ذاتا

 أو القائمـة، املشـروعات موجـودات أو منافعها، أو رةاملؤجّ  األعيان ملكية تقسيم عملية" :هنّ أ أيًضا وعرف .2

 األعيــان أو الســلم أو املراحبــة بضــاعة شــراء مثــن أو االســتثمار، يف الوكالــة أو املشــاركةو  املضــاربة مــال رأس

 صـك منهـا كـل لميثّـ أجـزاء إىل حتصـيلها تكـاليف أو األرض زراعة نفقات أو تصنيعها، تكلفة أو عةاملصنّ 

(للبيع األجزاء هذه متثل اليت الصكوك عرض بقصد ذلكو  مالية، ورقة أو سند أو
2F

3(. 

                                                           
     اإلسالمية:الصكوك " :ندوة إىل، ورقة عمل مقدمة "نظرة مقاصدية :الوظائف االقتصادية للصكوك"عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،   - )1(

 .04:، ص2010اململكة العربية السعودية،  ،"عرض وتقويم        
 .34:، ص2000للتنمية، اململكة العربية السعودية،  اإلسالميالبنك  ،"رةالمؤجّ  األعيانو  اإلجارةسندات "منذر قحف،   - )2(
   ،"الصيرفة اإلسالمية :"، ورقة عمل مقدمة إىل منتدى"المشاريع التنمويةدور الصكوك اإلسالمية في تمويل " ،فتح الرمحن علي حممد صاحل  - )3(

 .06:، ص2008 لبنان،          

  ً؛اإلسالمي التصكيك عملية  هومــمف:  أوال 
  : ؛اإلسالمي التصكيك عملية ضوابطثانًيا 
 : اإلسالمي. التصكيك عملية أطراف ثالثًا 
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 مفصــولة ماليــة صــكوك إىل اشــرعً  املقبولــة األصــول حتويــل عمليــة عــن عبــارة" :بأنّــه التصــكيك عــرف كمــا  .3

 وذات ،أعيانًـا هغالبـ هحمل يكون أن شريطة مالية سوق يف للتداول قابلةو  هلا، املنشئة اجلهة عن املالية الذمة

 .)3F1("املخاطر من اخاليً  ليس لكنو  دحمدّ  أو دحمدّ  غري بعائد دةحمدّ  أجال

 يف فعـًال  فـةموظّ و  للتـداول قابلـة موجـودات يف لتتمثّـ ، سـائلة غـري أصـول تعبئـة عمليـة بأنّه:" أيًضا وعرف  .4

 يف التداولو  للمستثمرين للبيع قابلة صكوك شكل يف سائلة أصول إىل حتويلهاو  حالل، دخًال  دريُ   نشاط
 .)4F2("السوق

 وضـــع ميكـــن ،اإلســالمي التصـــكيك لعمليـــة املختلفــة اجلوانـــب نــتبيّ  الـــيت الســـابقة التعــاريف مجلـــة ومــن

ُــ الــيت املوجــودات حتويــل عمليــة هــو اإلســالمي التصــكيك التــايل: املختصــر التعريــف  مقبولــة تكــونو  دخــالً  درت

 .الشرعية للضوابط اوفقً  املالية األسواق يف التداولو  للبيع قابلة صكوك إىل ،اشرعً 

 اإلسالمي التصكيك عملية ضوابط: ثانيـًا
 :التالية الضوابط توافر من بد ال سليم بشكل  التصكيك عملية تتم كي

 إىل ذلك ييؤدّ  أن دون ،للتصكيك صاحلةو  اشرعً  مقبولة التصكيك حمل األصول نوعية تكون أن ينبغي .1

 القـروض أسـاس علـى املبنيـة الـديون توريـق جيـوز ال فمـثالً  غـريه،و  الغـررو  كالربا الشرعية احملاذير يف الوقوع

 شــركة إىل املنشــئ مــن الــذمم يف الــديون علــى مبنيــة تصــكيكها املــراد األصــول تكــون أن ينبغــيو  ؛الربويــة

(بالدين الدين لبيع اتفاديً و  ابً جتنّ  ،انقدً  التوريق
5F

3( . 
 يءالشـ هـو احملاسـيب االصطالح يف األصلو  بالتصكيك، الراغبة للمنشأة امملوكً  يكون أصل وجود ينبغي .2

 متّ  ،أخـــرى موجـــودات مـــع باالشـــرتاك أو مبفـــرده ســـواء ،املســـتقبل يف نقديـــة تـــدفقات توليـــد علـــى القـــادر
 صيغ موجودات بعض يف األصل هذا ليتمثّ و   املاضي، يف أحداث أو عمليات نتيجة فيه احلق اكتساب

 ؛فيها موارده املؤسسة تستخدم اليت االستثمارو  التمويل

                                                           
 .4:، ص2003املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، و ، هيئة احملاسبة "صكوك االستثمار"حسني حامد حسان،   -  )1(
 بتاريخ امعة اإلمام حممد بن سعودحماضرة ألقيت جب ،"الشريعة ومقاصدها اإلسالمية في ميزانتجربة الصكوك "، محدأعبد الرمحن يسرى   -  )2(

 .07:ص ، اململكة العربية السعودية،06/2010/ 02         
  التاسعة عشرة لمع الفقه  الدورة إىلورقة عمل مقدمة  ،"(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها اإلسالميةالصكوك " ،خرت زييتأعبد العزيز   -  )3(

 .09:، ص2009العربية املتحدة،  اإلمارات، اإلسالمي         
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 يف األخـــرى األصــول مـــع باالشــرتاك لــيسو  منفـــردة بصــفة دخـــالً  دريُــ تصــكيكه املـــراد األصــل يكــون أن .3
 ،املنشـآت تقتنيهـا الـيت األصـول أنّ  ذلـك منتظمـة، بصـفة امستمرً و  ادً حمدّ  الدخل هذا يكون أنو  ،املنشأة

 وخمـزون ثابتـة أصـول مـن األخـرى األصول باقي أنّ  حني يف ،رةاملؤجّ  كاألصول مبفرده دخالً  دريُ  ما منها

 ؛األخرى ملوجوداتا مع باالشرتاك بل مبفردها دخالً  تدر ال ألّ�ا للتصكيك تصلح فال سلعي،

 بقيمتهـا صـكوك إصـدارو  تقسـيمها ميكـن حبيـث كبـرية، تصكيكها املراد األصول مبالغ تكون أن ينبغي  .4

 ؛صغرية كانت لو املبالغ تقسيم ميكن ال حني يف العام، لالكتتاب وطرحها

 مستمر دخل وجود ينبغي كما للمستثمرين، بالنسبة باجلاذبية تصكيكها املراد األصول تتمتع أن ينبغي   .5

 ؛تصكيكال برنامج مدة طوال للصكوك منتظمو 

 مع فيه، املتعاملني حقوق حفظو  التصكيك عملية لضبط رمسية جهاتو  قانونية تشريعات وجود ضرورة   .6

 الرقابـة هيئـة إلجـازة العمليـة وخضـوع ،التصـكيك عمليـة عناصـر مجيـع يف الشـرعية الضوابط توافر ضرورة

(باملؤسسة الشرعية
6F

1(. 
 والشـروط األركـان مجيـع اسـتيفاء ضـرورة مـع ا،شـرعً  مقبولـة التصـكيك هيكـلو  خطـوات تكون أن ينبغي  .7

(الثانوية السوق يف تداوهلا مرحلة يف أو الصكوك إصدار مرحلة يف سواء والشراء للبيع
7F

2(.                           
 :مها ،اثنني اجتاهني التصكيك عملية تأخذ أن وميكن

 ملـدة مبوجبهـا صـكوك استصـدار يـتم ثحبيـ منتجـة، أصـول جمموعـة أو أصل بوجود قيتعلّ   :األّول االتجاه -

 جمموعـــة أو األصـــل هـــذا أداء مـــن حتصـــيلها عاملتوقّـــ املنـــافع يف مشـــاركة عمليـــة متثـــل بـــذلك وهـــي دة،حمـــدّ  زمنيـــة

 األصول؛

 للتـداول قابلـة ماليـة صـكوك استصـدار يـتم حبيـث ،معّني  استثماري مشروع بتمويل قيتعلّ   الثاني: االتجاه -

 مـن عـةاملتوقّ  املنـافع الصـكوك حلملـة يكـونو  داحملـدّ  االسـتثماري الـال أو املشـروع هـذا متويـل يـتم حصيلتها، من

(مقيدة مشاركة وكالة، مضاربة، :متثل بذلك هيو  االستثمار، هذا
8F

3(.   

                                                           
 7-6، ص، ، مرجع سابقحممد عبد احلليم عمر  -  )1(
 .10:خرت زييت، مرجع سابق، صأعبد العزيز   -  )2(
 .06:فتح الرمحن علي حممد صاحل، مرجع سابق، ص  -  )3(
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 اإلسالمي التصكيك عملية أطراف: ثالثـًا
(يلي ما يف اإلسالمي التصكيك عملية يف تشارك اليت األطراف أهم لتتمثّ  

9F

1(:  

 يكـون قـدو  االستثمارية، الفكرة صاحبة اجلهة أو تصكيكه املراد األصل متتلك اليت اجلهة هو :المنشئ  - 1

 ماليــة ســةمؤسّ  اإلصــدار عمليــة تنظــيم يف عنــه ينــوب وقــد حكومــة، أو ماليــة ســةمؤسّ  أو  شــركة أو افــردً  املنشــئ

 وفــق االكتتـاب حصــيلة اسـتخدام املنشـئ يتــوّىل و  ،اإلصـدار نشـرة دهاحتــدّ  عمولـة أو جـرأ مقابــل وذلـك وسـيطة

 : من التأّكد أيًضا بيتوجّ  كما ،اإلصدار نشرة يف ورد مثلما الشرعية واألساليب الصيغ

 والــيت ،التصــكيك عمليــة علــى املشــرفة اجلهــة بــاتملتطلّ  اوفًقــ واملصــرفية املاليــة الســالمة معــايري اســتيفاء .أ 

 ؛املالية السوق هيئة أو املركزي املصرف تكون عادةً 

 ؛اإلصدار فيه يتم ذيالّ  البلد يف ائدةالسّ  املمارسات حبسب القانونية الضوابط استيفاء .ب 

 تتــوّىل  ،(SPV) الخــاص الغــرض ذات الشــركة باســم تعــرف وســيطة ســةمؤسّ  هــو :اإلصــدار وكيــل  - 2

 أو باالتفــاق ديتحــدّ  جــرأ مقابــل وذلــك ،املنشــئ عــن نيابــةً  إجراءاتــه مجيــع باختــاذ وتقــوم اإلصــدار عمليــة

 .اإلصدار نشرة نهتتضمّ 

 تحلســابا ةاملســتقلّ  املاليــة الذمــة أغــراض مــع امتاًمــ فــقيتّ  أمــرٌ  اخلــاص الغــرض ذات الشــركة وجــود عتــربويُ 
 :ينبغي ولذلك الشرعية واملعايري القوانني عادةً  بهاتتطلّ  يتوالّ  ،التصكيك حمل األصول

 نقـل ذلـك يف ويتبعـه ،دحمـدّ  قـانوين إطـار وفـق افعليًـ ابيعً  SPV إىل املنشئ من التصكيك حمل األصول بيع .أ 

 .SPV لـ وااللتزامات احلقوق لكافة

 نّ أبـ املسـتثمرين مجهـور يطمـئن حـّىت  وذلـك ،اومعلنًـ افعليًـ نقـًال   SPV لــ التصـكيك حمـل األصول نقل يتم .ب 

 الشـرعية، والضـوابط فـقيتّ  بـذلك وهو ،تامة ملكية SPV متلكها بأصول فعالً  تستند املصدرة املالية الورقة

                                                           
 نظر : أ  -  )1(

  05:النشمي، مرجع سابق، صعجيل جاسم. 
 07:فتح الرمحن علي حممد صاحل، مرجع سابق، ص. 
  325:، مرجع سابق، ص"المعايير الشرعية" ،اإلسالميةهيئة احملاسبة واملرجعة للمؤسسات املالية. 
  ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية،  إىل، دراسة مقدمة "الشخصية االعتبارية ذات الغرض الخاص"حممد علي القري

 .28:البحرين، ص
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 متليهـا الـيت الضـوابط مـن وغريهـا اإلصـدار نشـرة يف للبيع وثيقة درجتُ  نأك البيع هذا عن اإلفصاح وينبغي

 .لإلصدار والفنية الشرعية االعتبارات

 ،التصــكيك عمليــة يف اأساســيً  اركًنــو  اضــروريً  أمــرًا يعتــرب اخلــاص الغــرض ذات الشــركة وجــود نّ إفــ ،عليــهو  
 حتسـني لغـرض وذلـك ،للصـكوك املصـدرة اجلهـة عـن األصـلي للمنشـئ املاليـة الذمـة انفصـال شرط حتقق لكو�ا

 ؛املصدرة للصكوك االئتمانية اجلدارة

  اإلصدار، عقد تنفيذ يف الصكوك محلة املكتتبني عن تنوب اليت الوسيطة سةاملؤسّ  هو :اإلصدار مدير  - 3

 ؛عليه فقتّ يُـ  معّني  جرأ مقابل وذلك

 ؛حتصيلها بعد الصكوك محلة حقوق دفع وتتوّىل  دتتعهّ  اليت الوسيطة سةاملؤسّ  هو :الدفع متعهد  - 4

 ملـا اوفًقـ وذلـك اإلصـدار، مـدير ِقبـل نمـ أو املنشـئ بـلقِ  مـن إّمـا تعيينـه يـتم ذيالّ  هو االستثمار: مدير  - 5

 اإلصدار؛ نشرة يف نةاملبيّ  للشروط اوفقً  وإدارتا االستثمار بأعمال القيام ويتوّىل  ،اإلصدار نشرة دهحتدّ 

 ،الصــكوك محلــة املســتثمرين مصــاحل محايــة تتــوّىل  الــيت الوســيطة املاليــة ســةاملؤسّ  وهــ االســتثمار: أمــين  - 6

 دهحتـدّ  جرأب وكالة عقد أساس على وذلك والضمانات، الوثائق بكافة وحتتفظ اإلصدار، مدير على واإلشراف

 اإلصدار؛ نشرة

 املاليـة اإلصـدارات تصـنيف يف ومهـم أساسي بدور الوكاالت هذه تقوم :العالمية التصنيف وكاالت  -  7

 تصــنيف وكــاالت ظهــرت وقــد املصــدرة، املاليــة لــألوراق العــادل الســعر حتديــدو  املاليــة، األســواق يف طــرحتُ  الــيت

  بـالبحرين للتصـنيف الدولية اإلسالمية كالوكالة ،الشرعية اجلودة تصنيف خدمة ذلك جانب إىل متقدّ  إسالمية

 للتصنيف. املاليزية والوكالة
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  اإلسالميالتصكيك  مفهوم وأهمية   :المطلب الثاني
 مجيـع يف اإلسـالمية الشـرعية ضـوابطو  ألحكـام خيضـع  ،مسـتحدثة مالية أداة اإلسالمي التصكيك عتربيُ 

 : يلي كما ذلك توضيح ميكنو  ،إجراءاتهو  هحلمراو  أجزائه
 

 
 

 اإلسالمي التصكيك عملية  مفــهومأوالً : 
 قـالفيُ  ،واحد معىن إىل شريتُ و  ،واحد ىملسمّ  كمرادفات ستعملتُ  والتسنيد والتوريق التصكيك كلمة إنّ 

 .السندات من ااشتقاقً  التسنيدو  ،املالية األوراق إىل نسبةً  التوريقو  ،الصكوك إىل نسبةً  التصكيك
 املالية األوراق ليعين ستخدميُ  ذيالّ  التصكيك مصطلح استخدام ،اإلسالمية املصرفية يف الغالب أنّ  غري

 أو التوريـق مصـطلح سـتخدميُ  حـني يف ،اإلسـالمية الشـريعة أحكامو  يتوافق ذيالّ  اإلسالمي باالستثمار ةاخلاصّ 

(التقليدي باالستثمار ةاخلاصّ  املالية األوراق على ليدل التسنيد
0F

1(. 

 :أمهها منو  ،اإلسالمي التصكيك حقيقة نتبيّ  عديدة تعاريف وردت وقد

 هي تعترب صكوك إصدار مقابل أساس، أو كضمان لدخلل ةدارّ  موجودات وضع" :بأنّه التصكيك عرف .1

 .)1F2("مالية أصوالً  ذاتا

 أو القائمـة، املشـروعات موجـودات أو منافعها، أو رةاملؤجّ  األعيان ملكية تقسيم عملية" :هنّ أ أيًضا وعرف .2

 األعيــان أو الســلم أو املراحبــة بضــاعة شــراء مثــن أو االســتثمار، يف الوكالــة أو املشــاركةو  املضــاربة مــال رأس

 صـك منهـا كـل لميثّـ أجـزاء إىل حتصـيلها تكـاليف أو األرض زراعة نفقات أو تصنيعها، تكلفة أو عةاملصنّ 

(للبيع األجزاء هذه متثل اليت الصكوك عرض بقصد ذلكو  مالية، ورقة أو سند أو
2F

3(. 

                                                           
     اإلسالمية:الصكوك " :ندوة إىل، ورقة عمل مقدمة "نظرة مقاصدية :الوظائف االقتصادية للصكوك"عبد الرحيم عبد احلميد الساعايت،   - )1(

 .04:، ص2010اململكة العربية السعودية،  ،"عرض وتقويم        
 .34:، ص2000للتنمية، اململكة العربية السعودية،  اإلسالميالبنك  ،"رةالمؤجّ  األعيانو  اإلجارةسندات "منذر قحف،   - )2(
   ،"الصيرفة اإلسالمية :"، ورقة عمل مقدمة إىل منتدى"المشاريع التنمويةدور الصكوك اإلسالمية في تمويل " ،فتح الرمحن علي حممد صاحل  - )3(

 .06:، ص2008 لبنان،          

  ً؛اإلسالمي التصكيك عملية  هومــمف:  أوال 
  : ؛اإلسالمي التصكيك عملية ضوابطثانًيا 
 : اإلسالمي. التصكيك عملية أطراف ثالثًا 
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 مفصــولة ماليــة صــكوك إىل اشــرعً  املقبولــة األصــول حتويــل عمليــة عــن عبــارة" :بأنّــه التصــكيك عــرف كمــا  .3

 وذات ،أعيانًـا هغالبـ هحمل يكون أن شريطة مالية سوق يف للتداول قابلةو  هلا، املنشئة اجلهة عن املالية الذمة

 .)3F1("املخاطر من اخاليً  ليس لكنو  دحمدّ  أو دحمدّ  غري بعائد دةحمدّ  أجال

 يف فعـًال  فـةموظّ و  للتـداول قابلـة موجـودات يف لتتمثّـ ، سـائلة غـري أصـول تعبئـة عمليـة بأنّه:" أيًضا وعرف  .4

 يف التداولو  للمستثمرين للبيع قابلة صكوك شكل يف سائلة أصول إىل حتويلهاو  حالل، دخًال  دريُ   نشاط
 .)4F2("السوق

 وضـــع ميكـــن ،اإلســالمي التصـــكيك لعمليـــة املختلفــة اجلوانـــب نــتبيّ  الـــيت الســـابقة التعــاريف مجلـــة ومــن

ُــ الــيت املوجــودات حتويــل عمليــة هــو اإلســالمي التصــكيك التــايل: املختصــر التعريــف  مقبولــة تكــونو  دخــالً  درت

 .الشرعية للضوابط اوفقً  املالية األسواق يف التداولو  للبيع قابلة صكوك إىل ،اشرعً 

 اإلسالمي التصكيك عملية ضوابط: ثانيـًا
 :التالية الضوابط توافر من بد ال سليم بشكل  التصكيك عملية تتم كي

 إىل ذلك ييؤدّ  أن دون ،للتصكيك صاحلةو  اشرعً  مقبولة التصكيك حمل األصول نوعية تكون أن ينبغي .1

 القـروض أسـاس علـى املبنيـة الـديون توريـق جيـوز ال فمـثالً  غـريه،و  الغـررو  كالربا الشرعية احملاذير يف الوقوع

 شــركة إىل املنشــئ مــن الــذمم يف الــديون علــى مبنيــة تصــكيكها املــراد األصــول تكــون أن ينبغــيو  ؛الربويــة

(بالدين الدين لبيع اتفاديً و  ابً جتنّ  ،انقدً  التوريق
5F

3( . 
 يءالشـ هـو احملاسـيب االصطالح يف األصلو  بالتصكيك، الراغبة للمنشأة امملوكً  يكون أصل وجود ينبغي .2

 متّ  ،أخـــرى موجـــودات مـــع باالشـــرتاك أو مبفـــرده ســـواء ،املســـتقبل يف نقديـــة تـــدفقات توليـــد علـــى القـــادر
 صيغ موجودات بعض يف األصل هذا ليتمثّ و   املاضي، يف أحداث أو عمليات نتيجة فيه احلق اكتساب

 ؛فيها موارده املؤسسة تستخدم اليت االستثمارو  التمويل

                                                           
 .4:، ص2003املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، البحرين، و ، هيئة احملاسبة "صكوك االستثمار"حسني حامد حسان،   -  )1(
 بتاريخ امعة اإلمام حممد بن سعودحماضرة ألقيت جب ،"الشريعة ومقاصدها اإلسالمية في ميزانتجربة الصكوك "، محدأعبد الرمحن يسرى   -  )2(

 .07:ص ، اململكة العربية السعودية،06/2010/ 02         
  التاسعة عشرة لمع الفقه  الدورة إىلورقة عمل مقدمة  ،"(التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها اإلسالميةالصكوك " ،خرت زييتأعبد العزيز   -  )3(

 .09:، ص2009العربية املتحدة،  اإلمارات، اإلسالمي         
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 يف األخـــرى األصــول مـــع باالشــرتاك لــيسو  منفـــردة بصــفة دخـــالً  دريُــ تصــكيكه املـــراد األصــل يكــون أن .3
 ،املنشـآت تقتنيهـا الـيت األصـول أنّ  ذلـك منتظمـة، بصـفة امستمرً و  ادً حمدّ  الدخل هذا يكون أنو  ،املنشأة

 وخمـزون ثابتـة أصـول مـن األخـرى األصول باقي أنّ  حني يف ،رةاملؤجّ  كاألصول مبفرده دخالً  دريُ  ما منها

 ؛األخرى ملوجوداتا مع باالشرتاك بل مبفردها دخالً  تدر ال ألّ�ا للتصكيك تصلح فال سلعي،

 بقيمتهـا صـكوك إصـدارو  تقسـيمها ميكـن حبيـث كبـرية، تصكيكها املراد األصول مبالغ تكون أن ينبغي  .4

 ؛صغرية كانت لو املبالغ تقسيم ميكن ال حني يف العام، لالكتتاب وطرحها

 مستمر دخل وجود ينبغي كما للمستثمرين، بالنسبة باجلاذبية تصكيكها املراد األصول تتمتع أن ينبغي   .5

 ؛تصكيكال برنامج مدة طوال للصكوك منتظمو 

 مع فيه، املتعاملني حقوق حفظو  التصكيك عملية لضبط رمسية جهاتو  قانونية تشريعات وجود ضرورة   .6

 الرقابـة هيئـة إلجـازة العمليـة وخضـوع ،التصـكيك عمليـة عناصـر مجيـع يف الشـرعية الضوابط توافر ضرورة

(باملؤسسة الشرعية
6F

1(. 
 والشـروط األركـان مجيـع اسـتيفاء ضـرورة مـع ا،شـرعً  مقبولـة التصـكيك هيكـلو  خطـوات تكون أن ينبغي  .7

(الثانوية السوق يف تداوهلا مرحلة يف أو الصكوك إصدار مرحلة يف سواء والشراء للبيع
7F

2(.                           
 :مها ،اثنني اجتاهني التصكيك عملية تأخذ أن وميكن

 ملـدة مبوجبهـا صـكوك استصـدار يـتم ثحبيـ منتجـة، أصـول جمموعـة أو أصل بوجود قيتعلّ   :األّول االتجاه -

 جمموعـــة أو األصـــل هـــذا أداء مـــن حتصـــيلها عاملتوقّـــ املنـــافع يف مشـــاركة عمليـــة متثـــل بـــذلك وهـــي دة،حمـــدّ  زمنيـــة

 األصول؛

 للتـداول قابلـة ماليـة صـكوك استصـدار يـتم حبيـث ،معّني  استثماري مشروع بتمويل قيتعلّ   الثاني: االتجاه -

 مـن عـةاملتوقّ  املنـافع الصـكوك حلملـة يكـونو  داحملـدّ  االسـتثماري الـال أو املشـروع هـذا متويـل يـتم حصيلتها، من

(مقيدة مشاركة وكالة، مضاربة، :متثل بذلك هيو  االستثمار، هذا
8F

3(.   

                                                           
 7-6، ص، ، مرجع سابقحممد عبد احلليم عمر  -  )1(
 .10:خرت زييت، مرجع سابق، صأعبد العزيز   -  )2(
 .06:فتح الرمحن علي حممد صاحل، مرجع سابق، ص  -  )3(
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 اإلسالمي التصكيك عملية أطراف: ثالثـًا
(يلي ما يف اإلسالمي التصكيك عملية يف تشارك اليت األطراف أهم لتتمثّ  

9F

1(:  

 يكـون قـدو  االستثمارية، الفكرة صاحبة اجلهة أو تصكيكه املراد األصل متتلك اليت اجلهة هو :المنشئ  - 1

 ماليــة ســةمؤسّ  اإلصــدار عمليــة تنظــيم يف عنــه ينــوب وقــد حكومــة، أو ماليــة ســةمؤسّ  أو  شــركة أو افــردً  املنشــئ

 وفــق االكتتـاب حصــيلة اسـتخدام املنشـئ يتــوّىل و  ،اإلصـدار نشـرة دهاحتــدّ  عمولـة أو جـرأ مقابــل وذلـك وسـيطة

 : من التأّكد أيًضا بيتوجّ  كما ،اإلصدار نشرة يف ورد مثلما الشرعية واألساليب الصيغ

 والــيت ،التصــكيك عمليــة علــى املشــرفة اجلهــة بــاتملتطلّ  اوفًقــ واملصــرفية املاليــة الســالمة معــايري اســتيفاء .أ 

 ؛املالية السوق هيئة أو املركزي املصرف تكون عادةً 

 ؛اإلصدار فيه يتم ذيالّ  البلد يف ائدةالسّ  املمارسات حبسب القانونية الضوابط استيفاء .ب 

 تتــوّىل  ،(SPV) الخــاص الغــرض ذات الشــركة باســم تعــرف وســيطة ســةمؤسّ  هــو :اإلصــدار وكيــل  - 2

 أو باالتفــاق ديتحــدّ  جــرأ مقابــل وذلــك ،املنشــئ عــن نيابــةً  إجراءاتــه مجيــع باختــاذ وتقــوم اإلصــدار عمليــة

 .اإلصدار نشرة نهتتضمّ 

 تحلســابا ةاملســتقلّ  املاليــة الذمــة أغــراض مــع امتاًمــ فــقيتّ  أمــرٌ  اخلــاص الغــرض ذات الشــركة وجــود عتــربويُ 
 :ينبغي ولذلك الشرعية واملعايري القوانني عادةً  بهاتتطلّ  يتوالّ  ،التصكيك حمل األصول

 نقـل ذلـك يف ويتبعـه ،دحمـدّ  قـانوين إطـار وفـق افعليًـ ابيعً  SPV إىل املنشئ من التصكيك حمل األصول بيع .أ 

 .SPV لـ وااللتزامات احلقوق لكافة

 نّ أبـ املسـتثمرين مجهـور يطمـئن حـّىت  وذلـك ،اومعلنًـ افعليًـ نقـًال   SPV لــ التصـكيك حمـل األصول نقل يتم .ب 

 الشـرعية، والضـوابط فـقيتّ  بـذلك وهو ،تامة ملكية SPV متلكها بأصول فعالً  تستند املصدرة املالية الورقة

                                                           
 نظر : أ  -  )1(

  05:النشمي، مرجع سابق، صعجيل جاسم. 
 07:فتح الرمحن علي حممد صاحل، مرجع سابق، ص. 
  325:، مرجع سابق، ص"المعايير الشرعية" ،اإلسالميةهيئة احملاسبة واملرجعة للمؤسسات املالية. 
  ،هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية،  إىل، دراسة مقدمة "الشخصية االعتبارية ذات الغرض الخاص"حممد علي القري

 .28:البحرين، ص
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 متليهـا الـيت الضـوابط مـن وغريهـا اإلصـدار نشـرة يف للبيع وثيقة درجتُ  نأك البيع هذا عن اإلفصاح وينبغي

 .لإلصدار والفنية الشرعية االعتبارات

 ،التصــكيك عمليــة يف اأساســيً  اركًنــو  اضــروريً  أمــرًا يعتــرب اخلــاص الغــرض ذات الشــركة وجــود نّ إفــ ،عليــهو  
 حتسـني لغـرض وذلـك ،للصـكوك املصـدرة اجلهـة عـن األصـلي للمنشـئ املاليـة الذمـة انفصـال شرط حتقق لكو�ا

 ؛املصدرة للصكوك االئتمانية اجلدارة

  اإلصدار، عقد تنفيذ يف الصكوك محلة املكتتبني عن تنوب اليت الوسيطة سةاملؤسّ  هو :اإلصدار مدير  - 3

 ؛عليه فقتّ يُـ  معّني  جرأ مقابل وذلك

 ؛حتصيلها بعد الصكوك محلة حقوق دفع وتتوّىل  دتتعهّ  اليت الوسيطة سةاملؤسّ  هو :الدفع متعهد  - 4

 ملـا اوفًقـ وذلـك اإلصـدار، مـدير ِقبـل نمـ أو املنشـئ بـلقِ  مـن إّمـا تعيينـه يـتم ذيالّ  هو االستثمار: مدير  - 5

 اإلصدار؛ نشرة يف نةاملبيّ  للشروط اوفقً  وإدارتا االستثمار بأعمال القيام ويتوّىل  ،اإلصدار نشرة دهحتدّ 

 ،الصــكوك محلــة املســتثمرين مصــاحل محايــة تتــوّىل  الــيت الوســيطة املاليــة ســةاملؤسّ  وهــ االســتثمار: أمــين  - 6

 دهحتـدّ  جرأب وكالة عقد أساس على وذلك والضمانات، الوثائق بكافة وحتتفظ اإلصدار، مدير على واإلشراف

 اإلصدار؛ نشرة

 املاليـة اإلصـدارات تصـنيف يف ومهـم أساسي بدور الوكاالت هذه تقوم :العالمية التصنيف وكاالت  -  7

 تصــنيف وكــاالت ظهــرت وقــد املصــدرة، املاليــة لــألوراق العــادل الســعر حتديــدو  املاليــة، األســواق يف طــرحتُ  الــيت

  بـالبحرين للتصـنيف الدولية اإلسالمية كالوكالة ،الشرعية اجلودة تصنيف خدمة ذلك جانب إىل متقدّ  إسالمية

 للتصنيف. املاليزية والوكالة
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  اخلـــامتـــــــــــة: 
 مهمدور حيوي و بتضطلع تعترب السوق املالية اإلسالمية ركيزة أساسية من ركائز النشاط االقتصادي و 

حيث تقوم بدوٍر يف غاية األمهية يف عمليـات التمويـل ، اإلسالمية دوليف دفع عجلة النمو االقتصادي يف ال

 املايل الّالربوي للمشاريع االقتصادية املختلفة املنتجة واحليوية.

أخــذ موضــوع إنشــاء وتطــوير ســوق فقــد  ،ونظــًرا لوظائفهــا وأدوارهــا الكثــرية ومنافعهــا ومزاياهــا العديــدة

خاّصـًة وماسساتا وتعامالتا وصفقاتا و وعناصرها عل  االلتزام الشرع  يف ييع هيااتا  تقوممالية إسالمية 
 . حيظ  بأمهية كبرية يف السنوات األخرية ،أدواتا املتداولة فيها

 ،متينــة ومنيعـــة إســالمية تقــوم علــ  أســسٍ أوىل اخلطــوات وأّمههــا إلنشــاء ســوق ماليــة  تبــّني أنّ  حيــث

مة وفق شروط وأحكام تسمح بالتعامل فيها مصمّ تكون وجود أدوات مالية إسالمية و  ريكمن يف ضرورة توفّ 
تكــون هــذه األدوات أدوات ملكيــة ومشــاركة ومســامهة يف رؤوس حبيــث املســتثمرين،  شــرائحبواســطة خمتلــف 

األســــهم املتوافقــــة وأحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية  ومــــن أّمههــــا، أمــــوال املشــــروعات ال أدوات إقــــراض واقــــرتاض
ـــيت تتفـــق وأحكـــام الشـــريعة  لصـــكوك اإلســـالمية ووثـــائق صـــناديق االســـتثمار اإلســـالمية،وا فهـــذه األدوات ال

  .اإلسالمية إصدارًا وتداوًال هلا دور كبري ومهم جًدا يف تنشيط وتطوير وتفعيل السوق املالية اإلسالمية

سيكون هلا دور مهم ومسامهة كبرية يف تطوير  بدورها، اهلندسة املالية اإلسالمية وجتدر اإلشارة إىل أنّ 
وتنشيط السوق املالية اإلسالمية، من خالل إمـدادها بـأدوات وأوراق ماليـة، وطـرق وعمليـات متويليـة، قدميـة 

حيــث أّن تنــوّع وتطــّور األدوات  ،لــة أو جديــدة ومبتكــرة جتمــع بــني الكفــاءة املهنيــة واملصــداقية الشــرعيةومعدّ 
ضف  النجاح والتمّيز عل  أداء األسواق املالية ويعترب من أبـرز ر من بديل أمام املستثمرين يُ املالية وإتاحة أكث

 عوامل منّوها ومتاّسكها وتطّورها.

 ــائج ــة اإلســالمية يف تنشــيط وتطــوير   مــن خــالل دراســة موضــوع: :الدراســة نت {دور األدوات املالي

ّمت التوصـل إىل }األسواق املالية العربية واإلسالميةدراسة تطبيقية لتجارب بعض  -السوق املالية اإلسالمية

 ما يل :ميكن ذكر ومن هذه النتائج  ،يلة نتائج مستخلصة
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خرة مـن الوحـدات املـدّ  النقديـة اإلطار الـذي يـتم مـن خاللـه نقـل الفـوائضالسوق املالية اإلسالمية  متّثل .1

 ربوي ملشاريعها،إىل الوحدات املستثمرة الباحثة عن التمويل الّال ، ربوي ملدخراتاالراغبة يف التوظيف الّال 
كــل العمليــات واملعــامالت الــيت تــتم و ، وتــداوهلاتتوافــق وأحكــام الشــريعة مــن خــالل إصــدار أدوات ماليــة 

 سـوقٌ فهـ   ،.. قمارهالة والغرر واالحتكار والكالغش واجل  ،خالية من كافة احملاذير الشرعية تكون فيها
، وهـو االلتزام الشرع  يف ييع هيااتا وماسساتا وتعامالتا وصفقاتا وأدواتـا املتداولـة فيهـا عل  تقوم

 ؛ما ياّكد صّحة الفرضية األوىل

  السوق املالية اإلسالمية بأمهية كبرية نظًرا ملزاياها العديدة ومنافعها الكثرية، حيث أّ�ا تليب حاجة حتظ .2

الئم طبيعة توفري اإلطار الشرع  الذي يُ ة، وتاّدي إىل سبقل بالفوائد املذين يرفضون التعاماملستثمرين الّ 
تـيح يُ و مـن جهـة،  ع يف اسـتثماراتاعل  التوسّ  ممّا يساعدها سات املالية اإلسالميةعمل املصارف واملاسّ 

كبـري   بشـكلٍ  سـاهمتُ ، باإلضافة إىل أّ�ـا من جهٍة أخرى ربويةالعديد من الفرص االستثمارية الّال  هاأمام
 ،ر مــن الســيطرة وقيــود التبعيــة االقتصــادية الــيت تعــاين منهــا معظــم الــدول اإلســالميةص والتحــرّ الــتخلّ  يف

 يف جمــال إعــادة تــوطني األمــوال اإلســالمية املســتثمرة يف اخلــارج مهــم تقــوم بــدورٍ  أنهــا أيًضــا كمــا ميكن
 ؛املشروعةية تساهم يف جذب رؤوس األموال األجنبية لتوظيفها يف املشاريع احمللّ و 

ــ ينبغــ  أن تلتــزم .3 كــل الصــفقات حبيــث تكــون   ،رعية واألخالقيــةوق املاليــة اإلســالمية بالضــوابط الّشــالّس
 واملعـامالت الــيت تــتم فيهــا منضـبطة بالضــوابط الشــرعية ومتوافقــة مـع معــايري األخــالق املاليــة اإلســالمية،

ائدة يف األســواق أخالقيــة الّســالّال املمارســات االحنرافــات و  ب أن تكــون خاليــة مــن ييــعيتوّجــولــذلك 
هلياـة الرقابـة ذلـك فهـ  ختضـع جـل وألجسـيمة باملتعـاملني وبالسـوق،  ملا هلا مـن أضـرارٍ  ،املالية التقليدية

التزامهــا بأحكــام وقواعــد الشــريعة يف وضــمان  مــن كافــة احملظــورات الشــرعية هــاخلوّ د مــن الشــرعية للتأّكــ
 صّحة الفرضية األوىل؛ ، وهو ما ياّكد أيضاً ييع معامالتا

ر هلا، ال بد ظِّ فق ما نُ الية ووِ نشاطها بفعّ  ممارسةبدورها و  القيامحّىت تتمّكن السوق املالية اإلسالمية من  .4
كالشــركات املســامهة اإلســالمية وبيــوت السمســرة   ،بــا ســات ال تقــوم إالّ ة عناصــر وماسّ مــن تــوفر عــدّ 

املتطّلبـــات واإلجــــراءات الّالزمـــة التنفيــــذ مــــات و املقوّ هنـــاك العديــــد مـــن  ويف املقابـــل فــــإنّ .، .اإلســـالمية
بكفاءة وعل   من أداء وظائفها ومتّكنها والتطبيق واليت تسمح بتكوين وتفعيل السوق املالية اإلسالمية،
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ـــذي ُســـّطر هلـــا،  ـــوفر النحـــو اّل ـــم واملناســـب لطبيعـــة عملهـــا، ت ـــوفري املنـــاخ االســـتثماري املالئ مـــن أّمههـــا ت

 ؛ياسات وإجراءات تعزيز الشفافية..س
اجلمعيــة ، تــأيت يف مقــدمتها األجهــزةلعديــد مــن ا واإلشــراف عليهــاســوق املاليــة اإلســالمية ال إدارة يتــوّىل  .5

لجنة السوق املاليـة  انتخاب جملس إدارة السوق أو ما يُعرف باليت تتوّىل  املالية اإلسالمية وقالعامة للسّ 
فــور و تقــوم  كمــا ،وقتضــطلع مبســاولية إدارة ومراقبــة الّســو الــيت تكــون يف قمــة اهلــرم اإلداري  ،اإلســالمية

ا يف تأديـة مهامهـا، وذلـك تسـاعدملالّلجان الفرعية للسوق املالية اإلسـالمية  مباشرتا ألعماهلا بتشكيل
 أيًضـا اإلسـالمية تضـمسـوق املاليـة ال جـان، فـإنّ بقدر ما تستلزمه حاجة العمل، وباإلضـافة إىل هـذه اللّ 

 ؛وذلك لغرض تسهيل وتطوير ومحاية التعامل مكاتب ووحدات وأجهزة أخرى
ت عــن طريــق السماســرة إذا متـّـ إالّ  عــد صــحيحةً العمليــات الــيت تــتم يف الســوق املاليــة اإلســالمية ال تُ  إنّ  .6

تتــــوافر فــــيهم كافــــة الشـــــروط ويلتزمــــون بكــــل القواعــــد والقـــــوانني و املعتمــــدين مــــن قبــــل جلنــــة الســـــوق، 
 ،عمالئــها مـع كــل ا صــادقً الوســيط أن يكـون أميًنــ وينبغــ  علـ ، الــيت وضـعتها إدارة الســوقواإلجـراءات 

 ؛ب كل أشكال الغش واالحتيال والتدليس معهموأن يتجنّ 
ال يصـح تقـدير و  لـة مقابـل ذلـك،حيق للوسطاء ومقابل قيامهم بتنفيـذ أوامـر عمالئهـم أن يتقاضـوا عمو  .7

عمولة أو حتديدها من قبل إدارة السـوق، بـل جيـب تـرك تقـديرها للوسـطاء أنفسـهم إذا مـا التزمـوا هذه ال
 ،ا إذا عرضــوا أســعار تزيــد عــن األجــرة املعتــادةيف ذلــك بأخــذ األجــرة املتعــارف عليهــا واملعمــول بــا، أّمــ

  ؛ هذه احلالة ملا يف ذلك من املصلحةل يففيمكن للجهات املشرفة عل  السوق أن تتدخّ 
هــات اجل فهــ  ختضــع لرقابــة بعــض ،وق املاليــة اإلســالميةيــه الّســالــدور الــذي تادّ وحساســية ا ألمهيــة نظــرً  .8

تـــأيت علــ  رأس اهلـــرم يف قطـــاع األوراق  الــيت اهلياـــة العامــة لســـوق املــال اإلســـالم مـــن أّمههــا ، ياــاتاهلو 
 ،مـن حيـث ترخيصـها وتنظـيم عملهـا أو اإلشـراف عليهـا ومراقبتهـا ة جهات لرقابتهـااملالية، وختضع عدّ 

 اإلشـراف علـ  ييـع النـواح  الشــرعية تـوّىل الـيت ت ،لرقابـة الشــرعيةاو  الفتـوى ياـةهل كمـا أّ�ـا ختضـع أيًضـا
 ؛د من مطابقة معامالته ألحكام الشريعة واالعرتاض عل  املخالف منهابالسوق، بدف التأكّ 

التــزام اجلهــة  ب عليــهســوق، ويرتتّــلة لإدراجهــا يف اجلــداول اخلاّصــ اإلســالميةقصــد بقيــد األوراق املاليــة يُ  .9
صــدرها اهلياــة العامــة وائح التنفيذيــة والقــرارات الــيت تُ بهــا القــوانني والّلــاملصــدرة بــالقيود والقواعــد الــيت تتطلّ 
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علــ  طلــب مــن اجلهــة  ابنــاءً  ســوقاليــتم قيــد األوراق املاليــة يف و  ،وإدارة الســوق اإلســالم  لســوق املــال

 ، ويتوقـــف قبـــول قيـــد األوراق أونظـــًرا مل هلـــذه العمليـــة مـــن مزايـــا ومنـــافع عديـــدة املصـــدرة هلـــذه األوراق
ــ ،شــطبها علــ  قــرار إدارة الســوق  اإلســالمية ا للقواعــد الــيت يضــعها جملــس إدارة هياــة الســوق املاليــةوفًق

 ؛الرقابة الشرعيةالفتوى و ات هياة وفتاوى وتعليم
كـ    الوسطاءالتوكيل الذي يعطيه العميل املستثمر ألحد ه  عبارة عن  املالية اإلسالمية سوقأوامر ال .10

نـــة مزيلـــة ألي لـــبس أو بيّ و وينبغـــ  أن تكـــون األوامـــر واضـــحة  ،نـــةا ماليـــة معيّ يبيـــع أو يشـــرتي لـــه أوراقًـــ
سـوق املاليـة اإلسـالمية تـدخل حتـت الأوامـر ولـذلك فـإّن  ،تنفيـذها وسـرعة ا يسمح بسهولةغموض ممّ 

 وأض الوســيط يف إبــرام عقــد البيــع البــائع أو املشــرتي يفــوّ  أنّ  ذلــك ،بــاب الوكالــة يف الفقــه اإلســالم 
 علـــ  ويتعـــّني  دة بشـــروط،ا مطلقـــة أو مقّيـــوهـــذا حقيقـــة التوكيـــل، والوكالـــة تصـــح إّمـــ عنـــه الشـــراء نيابـــةً 

 ؛للزم العميل املوكِّ ف عل  خالف ذلك فال يُ وأي تصرّ  د بايف األوامر ويتقيّ  الوسيط أن يلتزم مبا جاء
دة، حمـدّ  نـة وطـرقٍ معيّ  وفـق تقنيـاتٍ اإلسـالمية د أسعار األوراق املالية اإلسالمية يف السـوق املاليـة تتحدّ  .11

بطريقــة تعكــس خمتلــف  ،البيــع يف وقــت معــّني أوامــر تــدف يف جمملهــا إىل حتقيــق تالقــ  أوامــر الشــراء و 
القيم اليت تلتق  عندها طلبات الشراء وعروض البيـع، ويـتم ذلـك علـ  أسـاس قـانون العـرض والطلـب 

ألزمات والطوارئ كاحلروب كا معّينة ه ويف أوقاتغري أنّ  ،الذي يتأثر بدوره جبملة من العوامل األخرى
ر وق أن يتــدخل ويقــرّ ّســلهلياــة العامــة لحيــق لــرئيس ا ،ات السياســية الداخليــة للــبالدوالكــوارث أو اهلــزّ 

ة يف أسـعار ب حـدوث فـروق حـادّ لغـرض جتنّـ ،أسـعار األوراق املاليـةتغـّري تعيني حد أعل  وحـد أدىن ل
 ق؛ا عل  استقرار السو األوراق املالية حفاظً 

تأيت  سوق مالية إسالمية،لقد خطت بعض الدول اإلسالمية خطوات مهّمة وإجيابية يف سبيل إنشاء  .12
ا مــن النظــام ا مهّمــجــزءً الــذي يُعــد  يف مقــدمتها ماليزيــا الــيت قامــت بإنشــاء ســوق رأس املــال اإلســالم 

البحــــرين الــــيت قامــــت وبالتعــــاون مــــع أطــــراف عديــــدة بإنشــــاء الســــوق املاليــــة  وكــــذلك، املــــايل املــــاليزي
ة، باإلضـافة إىل إمـارة ديب اإلسـالمي املالية السوق يف العمل وضبط بتنظيم اإلسالمية الدولية اليت تتم

 ؛اليت  قامت بتحويل سوقها املايل إىل سوق مايل إسالم  عامل  يتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية
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الّسهم هو احلصة أو النصـيب الـذي يشـرتك بـه املسـاهم يف شـركة مـن شـركات األمـوال، حيـث يقسَّـم  .13

منهـا: سـهًما، وُميثـَّل هـذا الّسـهم بصـك رأس مال الشركة إىل أجزاء متساوية القيمة، يسـّم  كـل جـزء 
يعطــ  للمســاهم يثبــت بــه حقوقــه يف الشــركة، الســيما حقــه يف احلصــول علــ  األربــاح واختيــار جملــس 

ميــنح حلاملــه و  ،إدارة الشــركة، ويكــون هــذا الســهم غــري قابــل للتجزئــة وقابــل للتــداول بــالطرق التجاريــة
ييــع محلــة األســهم بصــفة متســاوية، وهــ  مســتمدة  حقوًقــا أساســية متالزمــة مــع الّســهم، ويتمّتــع بــا

ــايل فهــذه احلقــوق ال جيــوز حرمانــه منهــا أو املســاس بــا، ال  لكــٍل مــنهم بصــفته شــريك مســاهم، وبالّت
 ؛بنٍص يف نظام الشركة وال بقراٍر باألغلبية يف اجلمعية العامة

األسـهم  :ية إىل أنواع عديدة منهاتداوهلا يف السوق املالية اإلسالمإصدارها و تتنوّع األسهم اليت ميكن  .14
، يف أســهم رأس املــال ،األســهم العاديــة ،األســهم اإلذنيــة ، األســهم العينيــة، األســهم االمسيــة،النقديــة

خصـائص ماليـة تـاّدي إىل ضـمان رأس املـال، أو ضـمان قـدر مـن  حني أّ�ا ختلو من األسـهم الـيت هلـا
                                                         ؛كاألسهم املمتازةرباح  الربح أو تقدميها عند التصفية أو عند توزيع األ

ق ا وحيّقـونشـاطها مشـروعً  اجيوز إصدار األسهم إذا كان الغرض الذي من أجله أنشـات الشـركة مباًحـ .15
ـــاء واملـــاء وشـــركات   ،مثـــل الشـــركات اإلنتاجيـــة للســـلع واخلـــدمات ،مصـــلحة التمـــع كشـــركات الكهرب

ا إذا كان غرضها غري مباح كشركات إنتاج اخلمور وحلم اخلنزير واملخدرات والقمار األدوية وغريها، أمّ 
 ؛ن منها هذه الشركةا لذلك إصدار األسهم اليت تتكوّ م تبعً فيحُرم إنشاء الشركة وحيرُ  ،والربا وحنوه

 جيوز تداول األسهم بالشروط التالية: .16
، مثــل: شــركات اخلمــور والتبــغ والّضــارة أّال تكــون يف الشــركات ذات األغــراض واألنشــطة احملّرمــة .أ 

وحلوم اخلنزير وشركات القمار واملصارف الربوية وصناديق االستثمار يف السندات الربوية والتأمني 
 التجاري؛ 

 أالّ تكون يف الشركات املتخّصصة يف بيع وشراء الديون عل  وجٍه حمّرم؛ .ب 
 م من األسهم املمتازة؛ مة كاحملرّ  تكون األسهم ذاتا أسهًما حمرّ أالّ  .ج 

 جيوز شراء أسهم الشركات املسامهة وبيعها إذا كان نشاط الشركة مباًحا سواء كان:  .د 

 استثمارًا من خالل شراء األسهم ومتّلكها بقصد احلصول عل  أرباحها؛  -
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 من فروق األسعار.  ةسعرها لالستفادأو متاجرًة من خالل شراء األسهم وبيعها بعد ارتفاع  -

 فيما يتعّلق بتداول األسهم يف السوق املالية اإلسالمية، فإنّه: .17

ال جيــوز بيــع أســهم ال ميلكهــا البــائع أو البيــع علــ  املكشــوف أو البيــع القصــري، ملــا يرتتّــب علــ   .أ 
 ذلك من بيع اإلنسان ما ال ميلكه املنه  عنه شرًعا؛

ت إذا كانت موجوداتا نقوًدا فقط، سـواء يف فـرتة االكتتـاب أو بعـد ال جيوز تداول أسهم الشركا .ب 
 ذلك، قبل أن تبدأ الشركة نشاطها أو عند التصفية إالّ بالقيمة االمسية وبشرط التقابض؛

 ؛إذا كانت موجوداتا ديونًا فقط إالّ مبراعاة أحكام التصّرف يف الديونال جيوز تداول أسهم الشركات  .ج 

اليت يكون أصل تعاملهـا مبـاح وجمـال الشركات ذات األنشطة املختلطة والشراء يف األصل جواز البيع  .18

وجـــود اخللـــل يف بعـــض تعامالتـــا إّمنـــا فلكنهـــا ال ختلـــو مـــن بعـــض املعـــامالت احملّرمـــة،  نشـــاطها حـــالل
 ؛ب التخّل  عن مقدار هذا اخللل من الكسب احملّرم وال يُوجب جعل الشركة كّلها حمّرمةيُوجِ 

ــ مكانــةً  لــألوراق املاليــة الشــركات اإلســالمية املدرجــة بســوق الكويــت حتتــل .19 ــزة وهلــا الفضــل  ةً هاّم ومتمّي
 فهـ  ،وحجًمـاأّ�ـا تفـوق نظريتـا التقليديـة عـدًدا حيـث الكبري والدور البارز يف تنشـيط هـذه السـوق، 

جممـوع مـن  % 65عل  ما يقـارب بذلك ستحوذ تو  متّثل حوايل ثلث  إيايل الشركات املدرجة بالّسوق
 الّـذين يفّضـلون، كما حتوز تداوالت أسـهمها علـ  اهتمـاٍم كبـري مـن قبـل املسـتثمرين الشركات املدرجة

ة للشــركات يعطــ  نقطــة قــوّ  و مــاوهــ، ت الــيت تتعامــل وفــق أحكــام الشــريعةالتعامــل مــع أســهم الشــركا

 ؛ما ياّكد صحة الفرضية الثانية، وهو ةخاصّ كويتية إنشاء بورصة إسالمية   يةاإلسالمية لتقرتب من إمكان

ا شـائعة يف ل حصًصـمتثّـ ،وثـائق أو شـهادات ماليـة متسـاوية القيمـة عبارة عن الصكوك اإلسالمية ه  .20

أو ســـيتم إنشـــاؤها مـــن حصـــيلة االكتتـــاب، يـــتم إصـــدارها بأمســـاء مـــن  ملكيـــة موجـــودات قائمـــة فعـــالً 
املكتتبـــون محلـــة هـــذه الصـــكوك يف نتـــائج هـــذا رة بـــا، ويشـــارك يكتتبـــون فيهـــا مقابـــل دفـــع القيمـــة احملـــرّ 

ا قابلــة للتــداول يف األســواق ة بكــل إصــدار، كمــا أّ�ــفــق عليهــا واخلاّصــاالســتثمار حســب الشــروط املتّ 
 ؛ا، ويعتمد إصدارها عل  عقد من العقود الشرعية املعروفةضً ا حما أو دينً ل نقدً مل متثّ  املالية ما

كتتاب فيها عل  أساس عقـد مـن العقـود الشـرعية، وترتتّـب إصدار صكوك الستثمار حصيلة اال  جيوز .21
ـــار العقـــد الـــذي يصـــدر الصـــك علـــ  أساســـه، وذلـــك بعـــد قفـــل بـــاب  ـــع آث علـــ  عقـــد اإلصـــدار يي
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ختضـــع للعديـــد مـــن عمليـــة إصـــدار الصـــكوك وجتـــدر اإلشـــارة إىل أّن  االكتتـــاب وختصـــيص الصـــكوك،

خلّوهـــا مـــن أي خلـــل شـــرع  وللتأّكـــد مـــن الشـــروط والقواعـــد القانونيـــة والضـــوابط الشـــرعية، لضـــمان 
 سالمة التعامل با يف األسواق املالية اإلسالمية؛

ــ ،تــداول الصــكوك واســرتدادها جيــوز .22 ة شــائعة يف ملكيــة موجــودات مــن أعيــان أو ل حّصــإذا كانــت متّث
منافع أو خدمات أو حقوق بعد قفل بـاب االكتتـاب وختصـيص الصـكوك وبـدء النشـاط، وينبغـ  أن 

ت التصـفية راعـ  أحكـام الـديون إذا متّـتُ  أنالضوابط الشرعية لعقد الصرف قبـل بـدء النشـاط، و راع  تُ 
 ؛لماجّ  له الصكوك بثمنٍ بيع ما متثّ  ا، أو متّ وكانت املوجودات ديونً 

ل إذا كانـت الصـكوك متثّـ ،ثـل مثنهـا أو أكثـر أو أقـلمبتداول الصكوك اإلسالمية وبيعها وشـرائها  جيوز .23
موجـــودات خمتلطـــة مـــن األعيـــان واملنـــافع واحلقـــوق والـــديون والنقـــود والغالـــب فيهـــا ا شـــائعة يف حصًصـــ

 ا فال جيوز تداول الصكوك وبيعها إالّ ا أو ديونً ا إذا كان الغالب فيها نقودً أمّ  ،لألعيان واملنافع واحلقوق
 أنواع الصكوك فإنّه:تداول أّما يف ما يتعّلق ب ؛ثل مثنها دون زيادة أو نقصانمب
داول صكوك املشاركة واملضاربة بعد قفل باب االكتتاب وختصيص الصكوك وبدء اسـتثمار ت جيوز .أ 

مــن رأس املــال وحــىت انتهــاء أجــل الصــكوك وتــاريخ بــدء  %10حصــيلة الصــكوك مبــا ال يقــل عــن 

التصفية، وال مينع من جـواز التـداول مـا قـد حيـدث خـالل عمليـات االسـتثمار مـن وجـود ديـون أو 
ملنافع تقتضيها طبيعة االستثمار ولو زادت النقـود والـديون عـن األعيـان واملنـافع نقود مع األعيان وا

وينطبــق  ،ا بــه النقــود أو الــديونمــادام النشــاط الــذي اســتثمرت فيــه حصــيلة الصــكوك لــيس مقصــودً 

 ؛ذلك أيًضا عل  ييع صور املشاركات الدائمة أو املنتهية بالتمليك تدرجيًيا أو يف �اية مدة املشاركة
ّــ جيــوز .ب  رة أو يف ملكيــة منــافع ة شــائعة يف ملكيــة املوجــودات املــاجّ ل حّصــتــداول الصــكوك الــيت متث

، بعــد قفــل بــاب االكتتــاب وقيــام مــدير اإلصــدار فــق عليــه مالــك الصــك ومشــرتيهاألعيــان وفــق مــا يتّ 

   :ل ذلكبتوقيع عقود البيع واإلجارة مع البائع واملاجر ودفع الثمن واألجرة من حصيلة الصكوك، ويشم

ك رة أو املوعود باسـتاجارها منـذ حلظـة إصـدارها بعـد متلّـتداول صكوك ملكية املوجودات املاجّ  -

 ؛محلة الصكوك للموجودات وحىت �اية أجلها
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عيـــد تأجريهـــا كـــان تـــداول صـــكوك ملكيـــة منـــافع األعيـــان احلاضـــرة قبـــل إعـــادة تأجريهـــا، فـــإن أُ  -

املســتأجر الثــاين، وخيضــع التــداول حينهــا ألحكـــام ا يف ذمــة لألجــرة، فتكــون دينًــ الً الصــك ممــثّ 

 ؛ف يف الديونوضوابط التصرّ 

ســتوىف ال جيـوز تــداول صـكوك ملكيــة منـافع األعيــان املوصـوفة يف الذمــة قبـل تعيــني العـني الــيت تُ  -

نــــت جــــاز تــــداول ا إذا تعيّ ف يف الــــديون، أّمــــمبراعــــاة ضــــوابط وأحكــــام التصــــرّ  منهــــا املنفعــــة إالّ 
 ؛الصكوك

 قبـــل إعـــادة إجـــارة تلـــك ســـتوىف مـــن طـــرف معـــّني ول صـــكوك ملكيـــة اخلـــدمات الـــيت تُ جيـــوز تـــدا -
عتـــرب ديـــن يف ذمـــة وهـــ  بـــذلك تُ  ،لألجـــرة الً ك ممـــثّ عيـــدت إجارتـــا كـــان الّصـــفـــإذا أُ  ،اخلـــدمات

 وضوابط التصّرف يف الديون؛املستأجر الثاين، فيخضع التداول حينها ألحكام 
الــيت ُتســتوىف مــن طــرف موصــوف يف الذمــة قبــل تعيــني ال جيــوز تــداول صــكوك ملكيــة اخلــدمات  .ج 

الطــرف الــذي ُتســتوىف منــه اخلدمــة إّال مبراعــاة ضــوابط وأحكــام التصــّرف يف الــديون، فــإذا تعــّني 
 الطرف جاز تداول الصكوك.

جيوز تداول أو اسرتداد صكوك االستصناع إذا حتّولت النقود إىل أعيان مملوكة حلملة الصكوك يف  .د 
ـــا يف استصـــناع مـــوازٍ مـــّدة  ـــا إذا دفعـــت حصـــيلة الصـــكوك مثًن أو ّمت تســـليم العـــني  االستصـــناع، أّم

 املصّنعة للمستصنع، فإّن تداوهلا خيضع ألحكام التصّرف يف الديون؛
فــق ا ولغــريه مبــا يتّ لم بقيمتهـا االمسيــة يف غــري الطعــام، وذلــك للبـائع ســلمً تــداول صــكوك الّســ جيـوز .ه 

لم مع البائع وتسـليمه الكتتاب وختصيص الصكوك وتوقيع عقد السَّ وذلك بعد قفل باب ا ،عليه
لم بعــد قبضــها، أو تســلميها للمشــرتي الــثمن مــن حصــيلة بيــع الصــكوك وحــىت بيــع بضــاعة الّســ

لم ديــن ســلع  ولــيس ديــن الّســ بعقــد ســلم مــواز وإعــالن تصــفية العمليــة، وذلــك علــ  أســاس أنّ 
 ؛ا نقديا كبقية الديوننً يد

يف  ة شـائعةل حّصـلم دون قيود إذا كانت الصـكوك متثّـول صكوك االستصناع والسّ وجيوز تدا     
  أو نشاط خاص يقوم بعمليات استصناع أو سلم متتابعة.موجودات مشروع معّني 
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ل بعد قفل باب االكتتاب وشراء البضاعة وحىت تـاريخ تداول صكوك بيع املراحبة والبيع املاجّ  جيوز .و 

دفع علـ  أقسـاط، وخيضـع ألحكـام التصـرف يف الـديون ل أو يُـماّجـتسليمها للمشرتي مقابل مثـن 
فيكـون بيــع الصـكوك بقيمتهــا  ،بعـد تسـليم البضــاعة للمشـرتي وحــىت قـبض الــثمن وتصـفية العمليــة

 ؛دفع عند التعاقداالمسية وبثمن يُ 
احها يف األسواق املالية تكتنفها بعض الصعوبات اليت حتول دون جنالصكوك إّن عملية إدراج وتداول  .24

وانتشارها بالدرجة اليت ه  عليها السندات التقليدية، إذ متّيزت الصكوك اإلسالمية املدرجة يف 
ة عددها وضعف حجم األسواق املالية عموًما وأسواق السعودية وديب والبحرين خصوًصا، بقلّ 

غري مدرجة يف ) 2012-2001(الصكوك املصدرة عاملًيا خالل الفرتة  من %77حنو  تداوالتا، إذ أنّ 
  ؛األسواق املاليةأيٍّ من 

عيق منو وتطور األسواق الثانوية للصـكوك اإلسـالمية، مـن هناك العديد من الصعوبات والعراقيل اليت تُ  .25

سيطرة الصكوك غري القابلة للتداول شرًعا يف األسـواق و ، السوق األّولية للصكوك أّمهها: صغر حجم
 املالكني للصكوك شرحية كبرية من املستثمرينواتباع ل صكوك املراحبة، املالية إالّ بتوفر شروٍط معّينة مث

سيطرة الصكوك القصرية واملتوسطة عل  حساب الصكوك طويلـة و ، "الشراء واالحتفاظ"اسرتاتيجية 

 الـيت تسـاعد يف جنـاح جتربـة إصـدار الصـكوك اإلسـالمية العواملاألجل، ويف املقابل فهناك العديد من 

 وتداوها وانتشارها وتطوير سوقها الثانوية؛
 ، حيـــث أنّ اإلســـالمية الســـوق املاليـــة طـــويريف تنشـــيط وت مهـــم وكبـــريي الصـــكوك اإلســـالمية دور تـــادّ  .26

 ي إىل تدعيم دور السوق من خالل: عامل با من شأنه أن يادّ ع يف التّ استخدام الصكوك والتوسّ 

وق، حبيـث تشـمل صـكوك الشـركات وصــكوك الّســ توسـيع تشـكيلة األدوات املاليـة اإلسـالمية يف .أ 

  اإلسالمية؛ ي إىل تنشيط السوق املاليةا يادّ املصارف اإلسالمية والصكوك احلكومية، ممّ 

اليت تتعامل يف الصكوك اإلسالمية اإلسالمية  ةسات املشرتكة يف السوق املاليتوسيع قاعدة املاسّ  .ب 

 ؛ا وتداوالً إصدارً 

ب عليها ا ملا يرتتّ كمية ونوعية الصكوك اإلسالمية نظرً   ةبزياد اإلسالمية وق املاليةزيادة كفاءة السّ  .ج 
 ؛من تعميق السوق واتساعه
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 أمـــوال املغرتبـــني ةً جـــذب مـــدخرات البـــاحثني عـــن االســـتثمار اخلـــايل مـــن كافـــة احملظـــورات، خاّصـــ .د 

 ية؛وهو ما ياّكد صحة الفرضية الثان ؛وخمتلف األموال املهاجرة إىل خارج العامل اإلسالم 

تــوّىل جتميــع مــدخرات تالــيت صــناديق االســتثمار اإلســالم  أحــد أســاليب االســتثمار اجلمــاع ،  تُعتــرب .27
املســـتثمرين يف صـــورة وحـــدات أو وثـــائق أو صـــكوك اســـتثمارية متســـاوية القيمـــة، يُعهـــد بـــا إىل جهـــة 

 ملاّسســـيها حمرتفـــة ومتخّصصـــة لتوظيفهـــا وإدارتـــا وفـــق أحكـــام الشـــريعة اإلســـالمية، مبـــا يعـــود بـــالنفع
بأحكـام ومبـادئ  هضـافة إىل التزامـوباإليلتزم الصندوق اإلسـالم  و  واملستثمرين فيها واالقتصاد ككل،

 ؛ق، بالقوانني والقرارات والتعليمات الصادرة عن اجلهات احلكومية املشرفة عل  الصناديةعالشري
 وجودات الصندوق االستثماري، متّثل حّصة شائعة يف م أّ�ا تداول الوحدات االستثمارية طاملا جيوز .28

ســواء كانــت بالقيمــة الســوقية أو أكثــر أو أقــل  ،فــق عليهــا بالرتاضــ  بــني الطــرفنيتّ بالقيمــة الــيت يُـ  وذلــك
 كما يل :لكن ينبغ  مراعاة موجودات الصندوق   ،منها

الشـراء بـالبيع أو ال جيوز تداول الوحدات االسـتثمارية ف إذا كانت أكثر موجودات الصندوق نقوداً  .أ 
 ؛إالّ وفق أحكام الشريعة اخلاّصة مببادلة نقد بنقد

فإّن الوحدات االستثمارية يف هذه احلالة متثـل ديونًـا وخيضـع ، إذا كانت موجودات الصندوق ديونا .ب 
 ؛تداوهلا ألحكام التعامل بالديون

أعيـــــان فقـــــط أو منـــــافع فقـــــط أو كالمهـــــا مًعـــــا، فـــــإّن الوحـــــدات إذا كانـــــت موجـــــودات الصـــــندوق  .ج 
 ؛ستثمارية متّثل حّصة يف أعيان مالية وبالّتايل جيوز تداوهلا دون قيد أو شرطاال

واملنـــافع والنقـــود والـــديون ُميكـــن تـــداول  نإذا كانـــت موجـــودات الصـــندوق خمتلطـــة مـــن األعيـــا أّمـــا .د 
بالبيع والشراء برتاض  الطرفني وبالقيمة اليت يـُّتفق عليهـا، سـواء كانـت أكثـر  الوحدات االستثمارية

أو أقـــل مـــن القيمـــة االمسيـــة املعلنـــة وذلـــك تبًعـــا للنتـــائج الـــيت حيّققهـــا الصـــندوق، شـــريطة أن تكـــون 
األعيــان واملنــافع غالبــة علــ  النقــود والــديون عنـــد بعــض الفقهــاء، يف حــني اكتفــ  الــبعض اآلخـــر 

 ؛طة دون اشرتاط الغلبةبوجود اخلل
تســتحوذ اململكـــة العربيـــة الســـعودية علــ  العـــدد األكـــرب مـــن صــناديق االســـتثمار اإلســـالمية عامليًـــا وذلـــك  .29

 ومــــن جممــــل الصــــناديق االســــتثمارية العاملـــة بالســــوق الســــعودية والــــيت يبلــــغ عــــددها ،%41بنســـبة قــــدرها



 ... دراسة تطبيقية السوق املالية اإلسالمية  تطوير تنشيط واملالية اإلسالمية يف  ألدواتدور ا: ..................عــامة  امتةــخ   

 

446 
 

الصـناديق،  مـن جممـل %67حـوايلتشـّكل  صندوق استثمار إسـالم  158صندوق استثماري، يوجد 234

 وهو ما ياّكد صحة الفرضية الثانية؛ مهم يف تنشيط السوق املالية السعودية؛كبري و كان هلا دور  وقد  

تعترب صناديق املاشرات املتداولة اإلسالمية يف غاية األمهية بالنسبة للسـوق املاليـة اإلسـالمية إذ أّن هلـا  .30
ـــة اعتبـــار أّ�ـــاعلـــ   دور كبـــري يف تنشـــيط التـــداوالت،  صـــناديق مدرجـــة حتـــوي ســـلتها علـــ  أوراق مالي

متيّــزت قــد مــع ذلــك فو  ،ســلع  تــدف إىل تتبــع حركـة املاشــر اإلســالم  -صــكوك -(أســهم  مشـروعة
ضـعف  بسـب ،ة عـددها وضـعف حجـم تـداوالتاصناديق املاشرات املتداولة اإلسالمية السـعودية بقلّـ

مل  لــذلكمنهــا: حداثــة هــذه الصــناديق يف املنطقــة،  أســبابٍ  نظــرًا لعــّدةاإلقبــال علــ  هــذه الصــناديق 
الثانويـة ا سـتكون قيمـة مضـافة هليكلـة األسـواق أّ�ـكما كـان منتظـرًا، علـ  الـرغم مـن املتداولني  جتذب 

 .بعداً أعمقاملالية  السعودية، وستعط  السوق

 اإلسالمية، وذلك من خالل:سوق املالية ال وتفعيل يف تنشيطاإلسالمية االستثمار  صناديقساهم تُ  .31

 خاّصـًة صـغارهم، لالسـتثمار يف األوراق املاليـةالـذين يرفضـون التعامـل الربـوي جـذب املسـتثمرين  .أ 
أمـــامهم فتحـــت الـــال وبـــذلك فقـــد  ،بأســـلوب عملـــ  ال حيتـــاج ملعرفـــة ماليـــة واســـعة اإلســـالمية

ساهم يف تنشيط احلركة ا يُ بعد أن كانت مقتصرة عل  كبار املستثمرين، مم لدخول األسواق املالية
 ؛عام االقتصادية بشكلٍ 

ة شـرائية يف قـوّ  ،اإلسـالمية السـتثماراصـدرها صـناديق ل االكتتابات يف وثائق االسـتثمار الـيت تُ متثّ  .ب 
ا يســاعد هــذه الشــركات لالجتــاه زمــة للشــركات، ممّــبتوفريهــا الســيولة الّال  اإلســالمية ســوق املاليــةال

 ؛جوء لالقرتاض من املصارفلتمويل أنشطتها بدل اللّ اإلسالمية سوق املالية لل
سـاعد يف ا يُ يف السـوق الثانويـة ممّـ ةيف األوراق املالية املتداولـ اإلسالميةاالستثمار تتعامل صناديق  .ج 

وهـو  ؛سـاهم يف تنشـيطهاحـد ذاتـا تُ  حركة البيع والشراء يف تنشيط وكفاءة هذه السوق، كما أنّ 
 ية؛ما ياّكد صحة الفرضية الثان

ـــة اهلندســـة تســـاهم .32 ـــة الســـوق وتنشـــيط تطـــوير يف اإلســـالمية املالي  خـــالل وذلـــك مـــن اإلســـالمية، املالي
 بـني جتمـع مبتكـرةو  جديـدة أو ومعدلـة قدميـة متويليـة، وعمليـات وطـرق ماليـة، وأوراق بأدوات إمدادها
الـــيت اإلســـالمية  املاليـــة اهلندســـة منتجـــاتإبـــداعات و الشـــرعية، ومـــن أهـــم  واملصـــداقية املهنيـــة الكفـــاءة
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: املشــــتقات املاليــــة اإلســــالمية والتصــــكيك يف األســــواق املاليــــة واضــــح هلــــا دور مهــــم وتــــأثريســــيكون 
 ة الثالثة؛يوهو ما ياّكد صّحة الفرض ؛ألسواق األوراق املاليةاملاشرات اإلسالمية و اإلسالم  

 ن خمالفـاتوذلـك ملـا يشـوبا مـ ا لعدم صحة عقود املشـتقات املاليـة التقليديـة مـن الناحيـة الشـرعيةنظرً  .33
ختليصها من كافة املخالفات الشرعية الـيت تشـوبا و  هااألمر يستدع  تطهري  نّ إف ،اذير شرعية كثريةحمو 

ضـرورة البحـث يف تطـوير مشـتقات ماليـة إسـالمية ميكـن اسـتخدامها  مع ،طلالستفادة منها يف التحوّ 
عقـــود املشـــتقات التقليديـــة املســـتخدمة  ذلـــك مـــن خـــالل دراســـةو  ،ط مـــن تقلبـــات األســـعاريف التحـــوّ 

 عقــد الســلم مثــل:، اةضــع البــدائل الشــرعية لتلــك العقــود مبنيــة علــ  العقــود املســمّ و  حماولــةو ، طللتحــوّ 
 ؛إدارة املخاطرو  طض التحوّ ر استحداث عقود جديدة لتحقيق غ وأ ،اخل ..بيع العربون ،االستصناعو 

 :بيـع أصـل معـّني  واملشـرتي، بغـرض شـراء أو طـرفني: البـائعالعقود اآلجلـة هـ  عبـارة عـن اتفاقيـة بـني  .34
وبســعر  تــاريخ التســوية، عــرف بتــاريخ التصــفية أومســتقبل  يُ  اريخورقــة ماليــة، يف تــ عملــة أو ســلعة أو

تنطـوي  -:ب عليهـا مـنوذلـك ملـا يرتتّـ ا،شـرعً  ةغـري جـائز  وهـ  فق عليـه بينهمـا عنـد إنشـاء العقـد،متّ 
ل يـوهـذا مـن قب واملـثّمن تأجيـل تسـليم الـثمن فيهايتم - ،اإلنسان ما ليس عندههذه العقود عل  بيع 

ـــايل يف معـــىن بيـــع الكـــالئ بالكـــالئو  النســـياة بالنســـياة ّـــ -، دخلـــت بالت ب عليهـــا متليـــك املبيـــع ال يرتت
 تنتهــ  يف الغالــب بالتســوية النقديــة بــني املتعاقــدين-، وال الــثمن للبــائع عنــد إنشــاء العقــد للمشــرتي

 ؛القمار بعينه وهذا هو واحملاسبة عل  فروق األسعار

 ل شـركات نشـاطها مبـاحاألسـهم املتداولـة متثّـ لهـا أووالعقـود الـيت متثّ  اإذا ما كانت السلع مباحة شرعً  .35

 ،االعقود اآلجلة يف هذه احلالة أشبه ما تكـون بعقـود بيـع السـلم اجلـائز شـرعً  نّ إغراضها مشروعة، فأو 
شـروط عـّدة ال بـد مـن تـوافر  ،ومقبولـة مـن الناحيـة الشـرعية العقود اآلجلة صحيحة  تكونوحّىت غري أنّه 

فـق عليهـا عنـد واملتّ  يقـوم البـائع بتـوفري السـلعة املباعـة - ،يف جملـس العقـد تسليم الثمن حاالً  - :منها
وأن  فــق عليهــاعلــ  الســلعة املتّ  احلصــول فعــالً  أن يكــون هــدف املشــرتي هــو- ،جــل التســليمأحلــول 

 ؛ومل ميتلكها بعد ويتفادى بيع سلع مل يقبضها بيتجنّ 
ربم يف األســواق اقرتاحهــا كبــديل شــرع  للعقــود اآلجلــة الــيت تُــ حــد احللــول الــيت متّ أيعتــرب البيــع اآلجــل  .36

ل املسـتحق الـذي يلتـزم لني مـع جهالـة الـثمن املاّجـوالثمن مـاجّ  وبدل أن تكون كل من السلعةإذ  ،املالية
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فق البيع اآلجل أن يتم تسـليم السـلعة ووِ  فيمكن موعد التصفية مهما كان هذا الثمن،املشرتي بدفعه يف 

 ؛فق عليه الطرفانيتّ  الحق مستقبالً  وقتٍ  وتأجيل سداده يف وحتديد مثنها مع ضرورة معرفة ،املراد بيعها
ذات الــدخل علــ  األوراق املاليــة وال علــ  األســهم علــ  الســلع، و ال إبــرام عقــود املســتقبليات  جيــوزال  .37

 اشـرتاط تأجيـل تسـليم املبيـع -وذلك ملـا تتضـّمنه مـن:  عل  املاشرات،وال  عل  العمالتوال  الثابت
ه مـن بيـع الـدين بالـدين ألنّـ ان وهذا ال جيوز شرعً واملثمّ  الثمن يتم فيها تأجيل البدلني - األسهم، أي

فيكون بائًعا ملا  أبرم عليها عقًدا مستقبلًيااليت ال ميلك البائع يف الغالب األسهم  -، المع عل  حترميه
تنتهـ  أغلــب العقـود املســتقبلية بالتسـوية النقديــة  -وأيًضـا بيــع اإلنسـان مــا ال ميلكـه،  هـو مملـوك لغــريه

إالّ أّن القبض يف العقود املسـتقبلية  رغم أّن مقصود العقود القبض -لقمار، بني املتعاقدين وهذا من ا
وذلـك بالنسـبة  د ربا النسـياة المـع علـ  حترميـهن هذه العقو تتضمّ  -، ن أصالً ليس مقصوًدا للمتعاقدي

 ؛والفضة الذهبالعمالت وعل  للعقود املستقبلية عل  

 صكوك إصدار ميكن حيث ،االستصناع عقد اقرتاحها متّ  اليت املستقبلية للعقود الشرعية البدائل أهم من .38

 قبل من الصكوك هذه شراء يتم املستقبلية، بالعقود أشبه تكون اإلسالمية ساتاملاسّ   قبل من استصناع

 هــذه مــن بــه يرغبــون مــا بشــراء املســتثمرون فيقــوم :مــثالً  عقــاري اعناستصــ كــان افــإذ ،املســتثمرين يهــور

 لشــركات اأيًضــ ميكــن كمــا تعرضــه، الــذي بــالربح املصــنوع بشــراء املصــدرة ســاتاملاسّ  دوتتعّهــ الصــكوك،

 الستصــناعا هــذا لتمويــل صـةخمصّ  استصــناع صــكوك بإصـدار ،طــائرات مــن هحتتاجـ مــا استصــناع الطـريان

 ؛عللمستصنِ  تسليمها مثّ  عليها فقاملتّ  املواصفات وفق وذلك
فيها شبهة  -، بيع اإلنسان ما ال ميلكه -ال جيوز إبرام عقود اخليارات املالية، وذلك ملا تتضّمنه من:  .39

يرتتّـب ال و  وال يتم تنفيذها غلب عقود اخليارات صوريةأ - ه يتم معاوضة مال مبال مع زيادة،الربا ألنّ 
تعـارض عقـود  - ،ال ختـرج عـن كو�ـا عمـًال مـن أعمـال املقـامرة واملراهنـة -عليها ال متليك وال متّلك، 

، مـا لـيس عنـده اإلنسانانطواء عقود اخليارات عل  بيع  -، اخليارات مع قاعدة العدل بني املتعاقدين
 ؛وفاحش بريك  يكتنفها غررٌ  -

من كافـة املخالفـات الشـرعية الـيت  وختليصها اياهاز تطوير عقود اخليارات املالية لالستفادة من م لغرض .40
وضـبطها بالضـوابط  تعـديلها متّ إذا  بيـع العربـون أسـاستطوير عقود خيـار الشـراء علـ   ميكنتكتنفها، 
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ــ البيــع مــع خيــار الشــرط أســاسوتطــوير عقــود خيــار البيــع علــ   ،الشــرعية أحكامــه ق فيــه حبيــث تتحّق

 ؛وضوابطه الشرعية
 ،الــديون هــ  توريقهــا يــتم الــيت األصــول نّ أل شــرًعا وزجيــ ال التقليديــة املعــامالت يف يــتم ذيالّــ التوريــق إنّ  .41

 بزيـادة القـرض علـ  قائمـة الديون هذه نّ أ - للديون: التوريق عملية عل  الشرعية االعرتاضات أهم ومن

 يتم- ،اشرعً  جائز غري املدين غري إىل الدين وبيع بيعها خالل من يتم الديون توريق نّ أ- ،بعينه الربا وهو

 ،الربـا مـن هألنّـ اشـرعً  جيوز ال احلسم وهذا مسباحل أي االمسية قيمته من بأقل الدين بيع التوريق عملية يف
 أنو  االمسيــة قيمتــه مــن حســم بــدون بيعــه إضــافة شــرتطيُ  عليــه هــو مــن لغــري الــدين بيــع إجــازة حالــة يف -

 ؛لةماجّ  توريقها جيري اليت والديون حاالً  الدين يكون
 التحـرمي مـن عمليـةال نقـل يجـبف دةومتعـدّ  كثـرية التوريـق عمليـة مـن قتتحّقـ الـيت والفوائد املنافع نّ أل نظرًا .42

 للتـدفقات امـدرً  األصـل يكـون أنو  ا،دينًـ ولـيس بيعـه جيوز أصالً  البيع حمل يكون نأب وذلك ،اإلباحة إىل

 ،اإلسـالم  بالتصـكيك يعـرف مـا إطـار يف تتم اليت الشرعية والضوابط الشروط من ذلك غري إىل النقدية

ُــ الــيت املوجــودات حتويــل خاللــه مــن يــتم الــذي  للبيــع قابلــة صــكوك إىل ،اشــرعً  مقبولــة وتكــون دخــالً  درت

 يف اإلسـالمية ةعالشـري وضـوابط ألحكـام خيضع فهو ،الشرعية للضوابط اوفقً  املالية األسواق يف والتداول

 ؛إجراءاتهو  هحلومرا أجزائه ييع
 ملوجهات اوفقً  الستثمارا يف الراغبني لألشخاص املالية األوراق ألسواق اإلسالمية املاشرات أنشات قدل .43

 أحناء ييع يف اإلسالمية للشريعة اخلاضعة األسهم خط  عل  تسري ماشرات وه  اإلسالم ، االقتصاد

 معيـاري ماشـر أّول لتكـون صـدرت الـيت اإلسـالمية املاليـة للسـوق ونزجـ داو ماشـرات أمههـا ومـن ،العامل

 لشـركات االسـتثماري األداء بقيـاس تقـوم حيـث العـامل، يف اإلسـالمية الشـريعة مـع املتوافقة لالستثمارات

 ختـالف صـناعات يف أمواهلـا تسـتثمر وال مشـروعة، وأهـداف أغراض وذات مباحة أنشطة يف تعمل عاملية

 ...التبغ أو الكحوليات كصناعة اإلسالمية الشريعة
 ختـدم فهـ  الشـركات، أسـهم أداء لتقيـيم اسـتخدامها حيـث مـن اشراتامل هذه به تقوم ما إىل باإلضافة  .44

 ألي وميكـن الوقـت، نفـس يف الشـريعة أحكـام مـع وتتماشـ  االستثمارية للصناديق املالية األغراض اأيضً 

 مبــادئ بــني جتمــع اشــراتامل هــذهف ،الشــرعية اهلياــة شــروط عليهــا انطبقــت إذا املاشــر يف تــدرج أن ةشــرك
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 والشـــفافية املوضـــوعية زهـــامتيّ  منهجيـــة مـــن جـــونز ودا ماشـــرات بـــه ســـمتتّ  مـــا وبـــني اإلســـالم  االســـتثمار

  .القواعد من جمموعة عل  والقائمة

 ميكـن تقـدمي  ،التوصـل إليهـا مـن خـالل هـذه الدراسـةضـوء النتـائج الـيت ّمت يف   :الدراسة اتمقرتح

 املقرتحات والتوصيات التالية:
ختـــتص  الـــيت اليـــةاملوائح ّلـــالتشـــريعات و القـــوانني و الإصـــدار يتطّلـــب إنشـــاء ســـوق ماليـــة إســـالمية ضـــرورة  .1

ل عمليــات تــداول تســهّ كمــا أّ�ــا حتكــم إجــراءات التعامــل فيهــا،  و  متــنظّ ها، ويف نفــس الوقــت بتأسيســ
ي إىل االحنـراف ض للمقـامرات واملضـاربات الـيت تـادّ فيها، وذلك حـىت ال تتعـرّ  اإلسالمية األوراق املالية

 ؛يف الدول اإلسالمية باملدخرات عن االستثمار يف املشروعات اليت حتتاجها التنمية االقتصادية
ــــوانني متكاملــــة مــــن ق .2 ــــ  إصــــدار التشــــريعات الّالزمــــة ووضــــع وصــــياغة ق ــــدول ضــــرورة العمــــل عل ــــل ال ب

اإلسالمية، للتعامل مع األدوات املالية اإلسالمية سواء القدميـة املعدلـة أو اجلديـدة املبتكـرة والـيت تتوافـق 
 ؛مع أحكام الشريعة اإلسالمية إصدارًا وتداوالً 

ضـــرورة إنشـــاء مراكـــز متخّصصـــة تتكّفـــل بـــإدارة وتنظـــيم األدوات املاليـــة اإلســـالمية ووضـــع معـــايري فنيـــة  .3
ضـرورة إعـداد البحـوث والدراسـات وعقـد املــامترات  ، مــعكافـة املاسسـات املاليـة اإلسـالميةموحـدة بـني  

والنـــدوات يف قضـــايا املعـــامالت املاليـــة املعاصـــرة لتقييمهـــا وبيـــان احلكـــم الشـــرع  هلـــا لتعـــديلها أو إجيـــاد 
 البدائل الشرعية هلا؛

  السوق املالية اإلسالمية؛ملقتضيات التعامل يف ضرورة توحيد الفتاوى واملعايري احملاسبية تلبيةً  .4
والتقــارب فيمــا بينهــا  اإلســالميةالــدول األســواق املاليــة يف زيــادة نطــاق التعــاون والتنســيق املشــرتك بــني  .5

االســتفادة مــن جتــارب الــدول ، وميكــن يف هــذا اإلطــار مــن جتــارب اآلخــرين لتبــادل خرباتــا واالســتفادة
ـــة واإلســـالمية الـــيت خا ـــة اإلســـالمية، ومعرفـــة العربي ـــة إنشـــاء الســـوق املالي خمتلـــف اإلجـــراءات ضـــت جترب

 ؛والسياسات املتبعة وأهم اخلطوات واملراحل املنتهجة
يف الـدول الروابط القانونية والفنية والتكنولوجية بـني األسـواق املاليـة اإلسـالمية  تقوية وتعزيزالعمل عل   .6

 ؛اإلسالمية
لقيــام بواجبهــا علــ  وامــنح كافــة الصــالحيات الّالزمــة هلياــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية لزيــادة فعاليتهــا  .7

ــ ة، ويف هــذا الســياق فإنّــه يتعــّني وضــع معــايري خاّصــة الختيــار وانتقــاء أعضــاء أكمــل وجــه وحبياديــة تاّم
 ؛ة الشرعيةلتنظيم مهنة الفتوى والرقاب أساسية ضوابطقواعد و قوانني و صياغة اهلياة، و 
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خلـو السـوق املاليـة اإلسـالمية مـن كافـة األسـاليب واالحتياطات الّالزمة لضـمان  اإلجراءاتاختاذ كافة  .8
مـن  وذلـك ،وعدم ترك الفرصة للمتالعبني واملمارسات الّالأخالقية السائدة يف األسواق املالية التقليدية

 ؛خالل العمل عل  تقوية األنظمة الرقابية فيها
العمـل املـايل  ةالسوق املالية اإلسـالمية علـ  حسـن اختيـار املـوارد البشـرية الـيت تـامن بفكـر  تعتمد كفاءة .9

 اإلسالم ، ويف نفس الوقت متلك املاهالت واخلربات العلمية والفنية والشرعية الكافية والّالزمة؛
املاليــة يف العمــل علــ  تقــدمي دورات تدريبيــة وورشــات عمــل خاّصــة للعــاملني واملتعــاملني يف األســواق  .10

الدول اإلسالمية، مع ضرورة االهتمام بتأسيس معاهد خاّصة للتدريب لغرض تطوير الكـوادر البشـرية، 
 .وميكن يف هذه احلالة االستعانة ببعض اخلرباء من الدول ذات التجربة يف هذا الال

 :الزالت  كّملةمن خالل اخلوض يف مسائل هذا البحث، تبّني بأّن له جوانب هاّمة وم آفاق الدراسة

 واليت ميكن أن تكون كمقرتحات ألحباث أخرى، ولعّل من أّمهها: إىل املزيد من الدراسة والتحليل يف حاجة
 

 ؛األسواق املالية العربيةدور األدوات املالية اإلسالمية يف حتقيق كفاءة  .1
 ؛السوق املالية اإلسالميةأثر استخدام تكنولوجيا املعلومات عل  أداء  .2
 ؛العربية ق املاليةاسو املشتقة عل  أداء األاإلسالمية أثر تداول األدوات املالية  .3
 ؛اإلسالميةسوق املالية الأثر نظام املعلومات املايل ودوره يف رفع كفاءة  .4
  ؛يةاإلسالمسوق املالية الاختاذ القرار االستثماري السليم يف يف عل  التحليل الفين  عتماداال أمهية .5
 ؛اإلسالمية التحليل األساس  يف التنبا بأسعار األوراق املالية استخدامأمهية  .6
 أدائها؛ كفاءة من للرفع لـلسوق املالية اإلسالمية كآلية التنظمية املكّونات عل  احلوكمة مبادئ تطبيق أثر .7
 .العربية يةسواق املالاأليف اإلسالمية مناذج التنبا بأسعار األسهم  ةاختبار دقو قدير ت .8
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 الصفحة شكلعنوان ال الرقم 
 122 .)2012-2011أداء مؤشر الشريعة ومؤشر كواالملبور املركب خالل الفرتة ( 01
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 208 .2013توزيع قيمة األسهم اإلسالمية املتداولة حبسب القطاعات خالل الّنصف األّول من سنة  13
 209 .2013توزيع الصفقات حبسب القطاعات خالل الّنصف األّول من سنة  14
 211 .2013مية خالل الّنصف األّول القيمة السوقية ألسهم الشركات االسال 15
 254 .2012إىل سنة  2001تطور إصدار الصكوك اإلسالمية من سنة  16
 255 .تطّور إمجايل الصكوك املصدرة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 17
 256 .)2013الربع الثاين  – 2011تطّور إصدار الصكوك اإلسالمية خالل الفرتة ( الربع األّول  18
 257 .حمركات النمو يف سوق الصكوك العاملي 19
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 263 .2013إمجايل إصدارات الصكوك حسب الدول خالل الّنصف األّول من سنة  25
 264 .)2012-2001إصدارات الصكوك عاملًيا حسب النوع خالل الفرتة ( 26
 265 .2013توزيع الصكوك  اإلسالمية عاملًيا حسب أنواعها خالل الّنصف األّول من سنة  27
 266 .)2012-2001إصدارات الصكوك عاملًيا حسب القطاع خالل الفرتة ( 28
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 276 .2013صكوك إمارة ديب املدرجة حملًيا وخارجًيا سنة  إمجايل 37
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 347 .2012توزيع أصول صناديق االستثمار االسالمية حسب البلد سنة  48
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 }فــهرس المحــتويات{
 

 الصفحة وعـــــالموض
 ز –أ  امةــدمة عـــــمق

 57 - 01 .املعامل األساسية للسوق املالية اإلسالمية: الفصل األول

 20 - 03 .السوق المالية اإلسالمية وأنواعها : مفهوملالمبحث األوّ 

 10 - 04 .اإلسالمية سوق المالية: مفهوم اللالمطلب األوّ               

 04 .لغًة واصطالًحاتعريف السوق الً : أوّ                       

 05 تعريف املـــال لـغـًة واصــطالحـــــًا.ثانياً :                       

 07 .تعريف السوق املالية اإلسالمية ثالثًا :                      

 20 - 11   .لية اإلسالميةأنواع السوق الماالمطلب الثاني:                

 11 .أنواع السوق املالية اإلسالمية من حيث نوع األدوات املتداولة فيها ًال : أوّ                        

 17    .داولــــــــــــــدار والتـــــــــأنواع السوق املالية اإلسالمية من حيث اإلص  ثانًيا :                         

 39 - 21 .مهام السوق المالية اإلسالمية ومبادئهاالمبحث الثاني: 

 31 - 22 .مهام ومميزات السوق المالية اإلسالمية ل:المطلب األوّ                

 22   .ية السوق املالية اإلسالميةــــــمــــــــأهًال : أوّ                        

 25 .الية اإلسالميةف السوق املـــائــــوظثانياً :                        

 28 خصائص السوق املالية اإلسالمية ثالثًا :                      

 39 - 32 .مبادئ وضوابط السوق المالية اإلسالميةالمطلب الثاني:                

 32  .أخالقيةالسوق املالية اإلسالمية من كافة املمارسات الّال  خلوّ أوًال :                       

 35 .الية التقليديةـــــــــــواق املـــــالقية يف األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملعايري األخ:  ثانياً                   

 37 .الية اإلسالميةـــــــــامل املعايري الشرعية واألخالقية يف األسواق ثالثاً :                   

 56 - 40 .بات إنشائهاالسوق المالية اإلسالمية ومتطلّ نات مكوّ : المبحث الثالث

 51 - 41 .مكونات السوق المالية اإلسالمية :المطلب األّول              

 41 .الميــــــي اإلســــــصرفــاز املـهــــــــجـــــالًال : أوّ                        

 44 .امة وشركات االستثمار اإلسالميـــمة العــــساهــــات املــــركــــالشثانًيا :                        
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 46 .وق لألوراق املالية اإلسالميةـــالس عاـ ــثًا: شركات السمسرة وصنّ ــــــــــــثال                       

 47 .يةالشركات األخرى العاملة يف جمال األوراق املالية اإلسالمًعا: ــــــــــرابـ                       

 49 .لي ووكاالت التصنيف االئتماينفـــــكاـــــتأمني التـــــــركات الــــــش خامًسا:                      

 50 .امة لسوق املال وسوق األوراق املالية اإلسالميةـــئة العــــاهلي سادًسا:                      

 56 - 52 .لسوق المالية اإلسالميةمتطّلبات إنشاء ا :المطلب الثاني             

 52 .ثماري املالئمـــتــــــــــــــــــناخ االســـــــري املـــــــــــــــــتوف ًال :أوّ                         

 54 .ية اإلسالميةــــــــالـــــسات املـــــر املؤســــــــــــــــــــتوفثانياً :                         

 56 .ثًا: إجراءات تطوير أداء السوق وتعزيز الشفافيةـــثال                       
 

 57 خالصة الفصل األّول.

مع اإلشارة لتجارب ماليزيا والبحرين ودبي  تنظيم وإدارة السوق املالية اإلسالمية: الفـصل  الثاني
 .يف إنشاء السوق املالية اإلسالمية

59 - 136 

 83 - 60 .سوق المالية اإلسالميةلنظيم اإلداري لالتّ : لالمبحث األوّ 

 66 - 61 .سوق المالية اإلسالميةالإدارة  :لالمطلب األوّ             

 61 .اجلمعية العامة وجلنة الّسوق املالية اإلسالميةالً : أوّ                       

 65 املالية اإلسالمية.للّسوق  جان الفرعيةاللّ  ثانياً :                                                        

 76 - 67 .ضاء السوق المالية اإلسالميةــــــــــــــــــأع المطلب الثاني:           

 67 .  ماهـــية وســـطاء السوق املالية اإلسالمية:  الً أوّ                       

 69 .لية اإلسالميةالشروط الواجب توافرها يف وسطاء السوق املا : ثانياً                      

 70 .اإلسالمية السوق املالية ن ملمارسة الوساطة يفو األشخاص املؤّهل ثالثًا :                      

 73 .رابًعا : التــــــــــــزامــــــات الوســـــــــطاء وشـــــــــركات الوســـــــــاطة                      

 83 -77 .سوق المالية اإلسالميةالقابة على الر المطلب الثالث:             

 77 .هيئات الرقابة على السوق املالية اإلسالميةًال : أوّ                      

 81 .الرقابة الشرعية على السوق املالية اإلسالميةثانًيا :                       

 112 - 84 .إجراءات التعامل في  السوق المالية اإلسالمية: المبحث الثاني

 92 - 85 .قيد األوراق المالية اإلسالمية :المطلب األّول             

 85 .ا قيد األوراق املالية يف السوقـــــــــــــع ومزايـــــــدوافًال : أوّ                      

 87 .شروط ومتطلبات قيد األوراق املالية يف السوقثانياً :                       

 90 .ليق األوراق املالية يف السوقــيد وتعـإجراءات قثالثًا :            
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 98 -93  .سوق المالية اإلسالميةالأوامر : ثانيالمطلب ال                      

  93  .سوق املالية اإلسالميةالماهية أوامر :  ًال أوّ                        

 95 .وق املالية اإلسالميةسالأنواع أوامر ثانياً :                       

 112 - 99 .تحديد األسعار في السوق المالية اإلسالميةالمطلب الثالث:            

 99 .مفهوم التسعري والعوامل املؤثرة يف حتديده ًال : أوّ                        

 105   .طرق حتديد أسعار األوراق املالية اإلسالمية  : ثانياً                       

 135 - 113 .التجارب العملية إلنشاء سوق مالية إسالمية: الثالمبحث الث

 124 - 114 .في إنشاء السوق المالية اإلسالمية تجربة ماليزيا : المطلب األّول              

 114 .اليزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوق رأس املال امل : ًال أوّ                          

 116 .سوق رأس املال اإلسالمي املاليزي  ثانياً :                       

 129 -125 .في إنشاء السوق المالية اإلسالمية تجربة البحرين:  المطلب الثاني              

 125 .مفـهـوم ونـــــــــشأة السوق املالية اإلسالمية الدولية ًال : أوّ                         

 127 .الدولية اإلسالمية املالية السوق وظائف وأهدافثانياً :                        

 135 - 130 .في إنشاء السوق المالية اإلسالمية تجربة دبي : المطلب الثالث               

 130 .نظرة عامة على سوق ديب املايل ًال : أوّ                         

 132 .حتّول سوق ديب املايل إىل سوق مايل إسالمي عاملي:  ثانياً                         

 133 .معايري متلك وتداول األدوات املالية اإلسالمية ثالثًا:                        

 136  ..خالصة الفصل الثاني

                                                      دور األسهم يف تنشيط وتطوير السوق املالية اإلسالمية  الفصل الثالث:
 .حالة سوق الكويت لألوراق املالية           

137-236 

 181 - 139  .مفهوم وخصائص األسهم وأنواعها: لالمبحث األوّ 

 149 - 140 .األسهممفهوم وخصائص  ل:المطلب األوّ             

 140 .تـــعريـف األســـــهم  : الً أوّ                          

 141 .خــصائص األسهم  :ثانياً                        

 144 .  احلقوق اليت متنحها األسهم ملالكيها  ثالثًا:                       

 146 .قيم األسهم وأحكامها  رابًعا:                       

 161 -150 .سالميةأنواع األسهم المتداولة في السوق المالية اإل :المطلب الثاني            
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 169 .ــيعة احلـصة املقدمةأنواع األسهم من حيث طبأوًال :                       

 152 .أنواع األسهم من حيث الشكل اً :نيثا                      

 155 .: أنواع األسهم من حيث احلقوق ثالثًا  

 159 : أنواع األسهم من حيث االستهالك وعدمه. رابًعا  

 182 - 162  ..ضوابط إصدار وتداول األسهمضوابط إصدار وتداول األسهم: : المبحث الثانيالمبحث الثاني

 172 - 163 .ضوابط إصدار األسهم: المطلب األّول            

 163 .الــقــــواعــــد والـــــــــشروط الــــعامــــــــة لإلصـــــــدارًال : أوّ                       

 166 .كتتاب وطرق تصريف اإلصدارنظام اال ثانياً :                       

 169 .الضــــوابــــط الشــــرعـية إلصـــــدار األســــــــــــــــــهمثالثاً :                       

 171 رابًعا: إصدار األوراق املالية اإلسالمية يف ماليزيا                       

 182 - 173 .همضوابط تداول األس: المطلب الثاني            

 173 .مفـــــــهوم وطــــرق تداول األسهمًال : أوّ                       

 175 .القيود القانونية الواردة على تداول األسهمثانياً :                       

 177 .الضوابط الشرعية لتداول األسهم ثالثًا :                      

 178 .ابًعا: تصنيف الشركات من حيث جواز متّلك وتداول أسهمهار                       

 211 - 183  ..لألوراق الماليةلألوراق المالية  دور أسهم الشركات اإلسالمية في تطوير سوق الكويتدور أسهم الشركات اإلسالمية في تطوير سوق الكويت: : المبحث الثالثالمبحث الثالث

 195 - 184 .  نظرة عامة على سوق الكويت لألوراق الماليةالمطلب األول :             

 184 .نشأة وأهداف سوق الكويت لألوراق املالية : الً أوّ                       

 186 .خصائص سوق الكويت لألوراق املاليةثانًيا :                       

 211 - 196  ..أهمية الشركات اإلسالمية في تنشيط سوق الكويت لألوراق الماليةأهمية الشركات اإلسالمية في تنشيط سوق الكويت لألوراق الماليةالمطلب الثاني: المطلب الثاني:                         

 196 .ت اإلسالمية املدرجة بسوق الكويت لألوراق املاليةالشركاًال : أوّ                         

 203 .أمهية ومكانة الشركات اإلسالمية املدرجة بسوق الكويت لألوراق املاليةثانًيا:                        

 212 خالصة الفصل الثالث. 

                 ةالفصل الرابع: دور الصكوك اإلسالمية يف تنشيط وتطوير السوق املالية اإلسالمي
 .حالة بعض األسواق املالية العربية

213-293 

 232 - 215 اإلسالمية وأنواعها. وخصائص الصكوك: مفهوم المبحث األّول

 222 - 216 .الصكوك اإلسالمية مفهوم وخصائص: لالمطلب األوّ             

 216 .يةــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــكوك اإلســـــــــــــــــــــــهوم الصــــــــــــــــــــمفأوالً :                       
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 217 .يةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمــــــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــصائص الصــــــــــــخثانياً :                       

 218 .األوراق املالية الفرق بني الصكوك اإلسالمية وغريها من ثالثًا :                      

 220 .يةــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــكوك اإلســــــــــــــــــــــــــــــية ودور الصـــــــــــــــــــــــــــــأمهّ رابًعا :                       

 232 - 223   .أنواع الصكوك اإلسالميةلمطلب الثاني: ا             

 223 .الصكوك القائمة على عقود الشراكةأوالً :                       

 227  .الصكوك القائمة على أساس عقد اإلجارة ثانًيا :                      

 230 .الصكوك القائمة على أساس عقد البيعثالثًا:  

 250 - 233 .ضوابط إصدار وتداول الصكوك اإلسالمية: المبحث الثاني

 242 - 234 .ضوابط إصدار الصكوك اإلسالمية: المطلب األّول            

 234 .  أطــــراف وخــطوات إصدار الصكوك اإلسالمية  ًال :أوّ                       

 237 .وك اإلسالميةالتنظيم القانوين إلصدار الصكثانياً :                       

 240 .الضوابط الشرعية إلصدار الصكوك اإلسالمية ثالثًا :                      

 250 - 243 .ضوابط تداول الصكوك اإلسالمية:  المطلب الثاني            

 243 .  املكّونات الشرعية لتداول الصكوك اإلسالميةًال : أوّ                       

 248 الضوابط الشرعية لتداول الصكوك اإلسالميةثانياً:                        

 292 - 251 .في تنشيط وتفعيل األسواق المالية الصكوك اإلسالمية دورالمبحث الثالث: 

 270 - 252 .نظرة عامة على سوق الصكوك اإلسالمية: المطلب األول            

 252 .إمجايل الصكوك املصدرة عاملًيا تطّور  :   الً أوّ                       

 258 .إصدارات الصكوك عامليا حسب العملة   ثانًيا :                       

 260 .إصدارات الصكوك حسب البلد  :  ثًاــــثال                       

 264 .إصدارات الصكوك عاملًيا حسب النوع  :  رابـًعا                       

 266 .إصدارات الصكوك عاملًيا حسب القطاع  :خامًسا                       

 267 .إصدارات الصكوك عاملًيا حسب جهة اإلصدار  :سادًسا                      

 269 .إصدارات الصكوك عاملًيا حسب نوع السوق سابًعا:                       

 292 - 271 .اإلسالمية في تنشيط األسواق المالية الصكوك أهمية:  المطلب الثاني            

 271 .أمهية إدراج الصكوك اإلسالمية يف تفعيل وظيفة األسواق املاليةًال : أوّ                       

 272 .واقع الصكوك اإلسالمية املدرجة يف األسواق املالية:  ثانياً                        

 287 .معّوقات تطّور الصكوك اإلسالمية وسبل جناحها:  ثًاـــثال                       
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 :الملخص

وتعترب أحد العناصر املهمة واألساسية يف القطاع املايل الذي  االقتصادية املعاصرة، النظميزة يف مكانة هامة ومم اإلسالميةحتتل السوق املالية 

للمشـاريع   اربوياللـّ  ميثّل العمود الفقـري لعمليـة التنميـة االقتصـادية خاصـةً يف الـدول اإلسـالمية، حيـث تقـوم بـدورٍ بـالغ األمهيـة يف عمليـات التمويـل املـايل               

خصائصـها الـيت ختـتص هبـا، ومبادئهـا وضـوابطها الـيت تتقيـد هبـا،          وهلـا مميزاهتـا   أخذ موضوع إنشاء وتطوير سوق مالية إسـالمية  ولذلك فقد  ،االقتصادية املختلفة

  .حيظى بأمهية كبرية يف السنوات األخريةوخاصةً أدواهتا املالية املتداولة فيها اليت تنظّمها، ها تنظمأووقوانينها مؤسساهتا اليت تدعمها، عناصرها وو

ن أنهـا إلنشـاء سـوق ماليـة      حيث تبيتكمـن يف مـدى تـوفر و وجـود األدوات املاليـة       ،متينـة ومنيعـة   علـى أسـسٍ   إسـالمية تقـوم  أوىل اخلطوات وأمه

اإلسـالمية  ولذلك فقد جـاءت هـذه الدراسـة لتسـلط الضـوء علـى دور وأمهيـة األدوات املاليـة           تنضبط بالضوابط الشرعية إصدارا وتداولًا،اإلسالمية اليت 

ة صناديق االسـتثمار اإلسـالمية يف تنشـيط وتطـوير السـوق املاليـ      واألسهم املتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية والصكوك اإلسالمية  منها وخاصةً

إتاحـة  حيـث أن    ،املتداولـة فيهـا   اإلسـالمية  يعتمد اعتمادا وثيقًـا علـى مـدى تنـوع وتطـور األدوات املاليـة      وتطورها  ذه السوقه اإلسالمية، حيث تبين أن جناح

كمـا تبـين أيضًـا أنّـه ومـن خـالل        والتميز على أداء السوق املالية ويعترب من أبرز عوامـل منوهـا ومتاسـكها،     أكثر من بديل أمام املستثمرين يضفي النجاح 

تكمـل وتسـاهم يف    الـيت  ،سـالمية اإلاليـة  املسـوق  الهنا توسـيع وتنشـيط   تطوير وابتكار أدوات مالية إسـالمية مـن شـأ    اهلندسة املالية اإلسالمية ميكن

 وتعمل على تدعيم النمو االقتصادي يف الدول اإلسالمية من جهة أخرى. ،تطوير العمل املصريف اإلسالمي من جهة

Abstract: 

             Occupies the Islamic financial market have an important place and distinct systems in the contemporary economic, 

and is considered one of the important elements and fundamental in the financial sector, which represents the backbone of 

the economic development process, especially in Muslim countries, where you play a critical role in the financing, financial 

Allarboa for projects of different economic, and therefore has taken the theme establishment and development of Islamic 

financial market has its advantages and characteristics that are specific to, and principles and controls that adhere to it, 

and its elements and its institutions which support it, and laws and regulations governed by, and in particular its financial 

instruments traded which is of great importance in recent years. 

              It was found that the first steps, the most important for the establishment of a financial market Islamic based on 

solid foundations and strong, lies in the availability and the presence of Islamic financial instruments which adjust 

adequately controls the legitimate version and traded, so they came this study to shed light on the role and importance of 

Islamic financial instruments, particularly those compliant equities and the provisions of Islamic law and Islamic Sukuk 

and Islamic Investment Funds in promoting and developing the Islamic financial market, where it was found that the 

success of this market and its development depends closely on the diversity and the development of Islamic financial 

instruments traded in, as the availability of more than one alternative for investors to confer success and excellence on the 

performance of the financial market and is of the most prominent factors of growth, cohesion, and also shows that through 

Islamic Finance Engineering can be developed and innovative financial instruments Muslim will expand and revitalize the 

Islamic financial market, which complement and contribute to the development of Islamic banking on the one hand, and is 

working to strengthen economic growth in the Islamic countries on the one hand other. 
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